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1 JOHDANTO 

Äitiysneuvolatoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet, jotka yltävät 50-luvulle 

saakka (Sariola ym. 2014, 71). Asiakkaille äitiysneuvolan palvelut ovat vapaa-

ehtoisia ja maksuttomia (Pietiläinen & Väyrynen 2015d, 170). Äitiysneuvolan 

toimintaa ohjaavilla lailla ja asetuksilla pyritään mahdollistamaan tasavertaiset 

palvelut asiakkaille (THL 2018b). Äitiysneuvolatoiminnan pyrkimyksenä on tur-

vata odottajan, sikiön ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Äitiysneuvolan 

toimintaan kuuluvat muun muassa odottajien terveystarkastukset ja seuranta-

tutkimukset, henkilökohtainen ohjaus ja tuki, ohjaaminen seulontatutkimuksiin, 

perhe- ja synnytysvalmennus, kotikäynnit ennen ja/tai jälkeen synnytyksen 

sekä yhteistyö kaupungin eri toimijoiden, erikoissairaanhoidon ja muiden tar-

vittavien tahojen kanssa. (Sariola ym. 2014, 71–72; Klemetti & Hakulinen-Vii-

tanen 2013, 17.) 

  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2016 tekemän neuvoloiden palau-

tekyselyn mukaan Suomessa neuvolan palveluihin oltiin pääosin tyytyväisiä. 

Palautteen mukaan ainoana ja merkittävänä kehittämiskohteena odottajat ko-

kivat hoitohenkilökunnan vaihtuvuuden. Vaihtuvuuden koettiin olevan haaste 

luottamussuhteen syntymiselle. (THL 2017.) Myös kansainvälisissä tutkimuk-

sissa todettiin odottajien toivovan saavansa hoitoa samoilta hoitajilta ja lääkä-

reiltä koko raskauden ajan, jotta asioista olisi helpompi keskustella. Hoidossa 

etenkin toivottiin kunnioittavaa kohtaamista, perhekeskeisyyttä sekä kumppa-

nin tai tukihenkilön huomiointia neuvolakäynneillä. Näiden lisäksi asiakkaat 

toivoivat saavansa neuvolakäynneillä terveysneuvontaa ja raskausaiheisia 

materiaaleja. Tärkeintä odottajille oli kuitenkin äitiysneuvolan terveystarkastuk-

set sekä seulonta- ja seurantatutkimukset sikiön hyvinvoinnin varmistamiseksi. 

(Hildingsson ym. 2014, 54–55; Jenkins ym. 2014, 216–217; Sword ym. 2012, 

5–13.) 

 

Tämä opinnäytetyö on rajattu äitiysneuvolan ensikäynnistä synnytystä edeltä-

vään neuvolakäyntiin. Työssä on käytetty tietolähteinä raskaudenaikaisia suo-

situksia, teoriatietoa sekä tieteellisiä tutkimuksia. Opas pohjautuu näiden li-

säksi Kymsoten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloiden käytänteisiin. Oppaan on 

tarkoitus lisätä äitiysneuvoloiden asiakkaiden omatoimijuutta sekä tietoisuutta 
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äitiysneuvolan toiminnasta. Oppaalle oli työelämälähtöinen tarve, sillä Kymso-

ten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloilla ei ole ennestään ollut vastaavanlaista 

opasta. Opas on otettu käyttöön Kymsoten internetsivuilla. 

 

2 ÄITIYSNEUVOLA LASTA ODOTTAVAN PERHEEN TUKENA 

Kunnallista neuvolatoimintaa on järjestetty Suomessa jo yli 60 vuotta (Sariola 

ym. 2014, 71). Äitiysneuvolatoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään 

turvaamaan odottajan, sikiön ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Äitiys-

neuvolan toiminnan tavoitteena on myös turvata tulevan lapsen kehitysympä-

ristön terveellisyys ja turvallisuus. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 17.) 

 

Äitiysneuvolan seulonnoilla ja terveystarkastuksilla pyritään tunnistamaan 

mahdollisimman varhain raskaudenaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestä-

mään asian vaatimalla kiireydellä tarvittavaa hoitoa ja tukea (Klemetti & Haku-

linen-Viitanen 2013, 16). Jos äitiysneuvolassa tulee ilmi lisätutkimuksia tai hoi-

toa vaativa tilanne, lähetetään odottaja erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaan-

hoidon palveluita odottaja saa äitiyspoliklinikoilta ja synnytysosastoilta. (Sa-

riola ym. 2014, 71.) 

 

Äitiysneuvolassa toteutetaan odottajien terveystarkastukset ja niihin liittyvät 

seulontatutkimukset, kotikäynnit, perhevalmennus ja henkilökohtainen ohjaus. 

Äitiysneuvolan tuki suunnataan koko perheelle, ja toiminnassa kiinnitetään 

huomiota vanhempien keskinäiseen parisuhteeseen sekä tulevaan vanhem-

muuteen ja siihen kasvamiseen. (Sariola ym. 2014, 71–72.) Äitiysneuvola te-

kee yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, erikoissairaanhoidon sekä muiden tar-

vittavien tahojen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on edistää perheen hyvin-

vointia ja terveyttä. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 17.) 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellään kerättyä tutkimustietoa odottajien odotuk-

sista äitiysneuvolan palveluita kohtaan ja sitä, mitä osatekijöitä he nostavat 

esille osana laadukasta äitiyshuoltoa. Tärkeimmiksi äitiysneuvolan osa-alu-

eiksi odottajat mainitsevat raskaudenaikaiset seulonnat, tutkimukset sekä 

määräaikaiset terveystarkastukset, joissa varmistetaan odottajan sekä sikiön 
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hyvinvointi. Erilaisten tutkimuksien koettiin antavan odottajille varmuuden tun-

netta raskauden ja sikiön normaalista kehityksestä. (Hildingsson ym. 2014, 54; 

Sword ym. 2012, 7.) 

 

Toinen tärkeäksi koettu osa-alue liittyi odottajan sekä äitiysneuvolan hoitajan 

tai lääkärin väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Kohtaamisen toivot-

tiin olevan kunnioittavaa sekä tuomitsematonta. (Hildingsson ym. 2014, 54; 

Jenkins ym. 2014, 216; Sword ym. 2012, 11.) Odottajat toivoivat myös hoidos-

saan perhekeskeisyyttä ja sitä, että kumppani tai muu tukihenkilö otettaisiin 

aktiivisesti terveydenhuollon ammattilaisen toimesta huomioon vastaanotto-

käynneillä (Hildingsson ym. 2014, 54; Sword ym. 2012, 10). 

 

Useissa tutkimuksissa todettiin odottajien toivovan koko raskauden ajan hoi-

toa samoilta hoitajilta ja lääkäreiltä. Hoitosuhteen jatkuvuuden koettiin mahdol-

listavan luottamuksellisen suhteen muodostumisen odottajan ja ammattilaisen 

välille, jolloin asioita on helpompi ottaa puheeksi. (Hildingsson ym. 2014, 54; 

Jenkins ym. 2014, 217; Sword ym. 2012, 8–9.) Viimeisimmässä eli vuoden 

2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakas-

palautekyselyssä kyselyyn vastanneet odottajat pitivät haasteellisena tervey-

denhoitajan ja erityisesti lääkärin tiheää vaihtuvuutta neuvolapalveluissa. 

Vaihtuvuuden katsottiin hankaloittavan luottamuksen rakentumista perheen ja 

ammattilaisen välille myös tässä tutkimuksessa. (THL 2018a.) 

 

Odottajat nostivat esille myös seuraavia osatekijöitä osana laadukasta äitiys-

huoltoa: ravitsemus- ja liikuntaneuvonta, henkilökunnan vuorovaikutustaidot, 

riittävän pitkät vastaanottoajat, tiedon saaminen ammattilaiselta ymmärrettä-

vällä tavalla, emotionaalinen tuki ja raskausaiheisen materiaalin, kuten esittei-

den ja oppaiden, saaminen neuvolasta. (Hildingsson ym. 2014, 55; Jenkins 

ym. 2014, 216; Sword ym. 2012, 5–7, 12–13.) 

 

2.1 Äitiysneuvolatoimintaa ohjaava lainsäädäntö ja asetukset   

Äitiysneuvolan toimintaa ohjaavien lakien ja asetusten tarkoitus on turvata äi-

tiysneuvolan toiminta sekä palvelut koko väestölle kaikkialla Suomessa. Sosi-

aali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

yhdessä tutkivat ja kehittävät äitiysneuvolatoimintaa sekä antavat suosituksia 
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äitiysneuvolatyöhön ja näin ollen valmistelevat lainsäädäntöä. Äitiysneuvoloi-

den palveluita sekä lakien toteutumista valvoo Suomessa Valvira (Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto) sekä AVI (aluehallintovirasto). (THL 

2018b.) 

 

Suomessa äitiysneuvolatoiminta perustuu terveydenhuoltolakiin (Terveyden-

huoltolaki 30.12.2010/1326). Tämän vuoksi kunnilla on velvollisuus järjestää 

oman alueen raskaana olevien ja lasta odottavien perheiden sekä alle kou-

luikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. Äitiysneuvolapalvelui-

den täytyy lain mukaan pitää sisällään sikiön ja raskaana olevan säännöllisin 

määräajoin toteutettavaa ja yksilöllisen tarpeen mukaista seurantaa ja tervey-

den edistämistä. Äitiysneuvolan tulee toteuttaa vanhemmuuden ja muun per-

heen hyvinvoinnin tukemista, tunnistaa lapsen ja perheen erityisen tuen tar-

peet sekä tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Tämän lisäksi äi-

tiysneuvolassa pyritään edistämään perheen kasvu- ja kehitysympäristöä 

sekä perheen terveellisiä elintapoja. Neuvolapalvelujen on lain mukaan toimit-

tava yhteistyössä varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, sosiaalihuollon, erikois-

sairaanhoidon sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. (Terveydenhuoltolaki 

15. §.) 

 

Asetuksen (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

6.4.2011/338) mukaan äitiysneuvolan on järjestettävä määräaikaisia terveys-

tarkastuksia sekä annettava terveysneuvontaa. Terveysneuvontaa on tarjot-

tava molemmille vanhemmille ja sen on tuettava vanhemmaksi kasvamista, 

parisuhdetta, lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja raskaana ole-

van voimavaroja imettää sekä edistettävä perheen terveyttä ja hyvinvointia. 

Terveysneuvonnan ja terveystarkastuksen yhteydessä tulee tunnistaa per-

heen ja alle kouluikäisen lapsen erityisen tuen tarve sekä järjestää tarpeenmu-

kainen tuki viiveettä tarvittaessa muiden yhteistyötä tekevien kunnan toimijoi-

den, kuten lastensuojelun tai erikoissairaanhoidon, kanssa. Asetuksen mu-

kaan lasta odottavalle perheelle on järjestettävä vähintään yksi laaja terveys-

tarkastus, jossa raskaana olevan ja sikiön terveydentilan lisäksi selvitetään 

perheen hyvinvointi. Myös esikoistaan odottavan perheen suun terveydentilan 

ja hoidon tarpeen arviointi suun terveydenhuollon ammattilaisella sisältyy ase-

tukseen. Esikoistaan odottavalle perheelle on asetuksen mukaan järjestettävä 
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myös moniammatillista perhevalmennusta sekä kotikäynti raskausaikana tai 

lapsen synnyttyä. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opis-

keluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveyden-

huollosta 5. §, 7.–10. §, 13.–15. §.) 

 

Äitiysneuvolan kautta tehtävistä seulonnoista on myös olemassa asetus (Val-

tioneuvoston asetus seulonnoista 6.4.2011/339). Seulonnalla tarkoitetaan vä-

estön tai tietyn väestönosan tutkimista tai näytteiden ottamista tietyn taudin tai 

sen esiasteen toteamiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi. Äitiysneuvo-

lassa valtakunnalliset seulonnat ovat asetuksen mukaan varhaisraskauden 

yleinen ultraäänitutkimus raskausviikolla 10+0–13+6, kromosomipoikkeavuuk-

sien selvittäminen yhdistelmäseulonnan avulla, jolloin seerumiseulonta teh-

dään raskausviikolla 9+0–11+6 ja niskaturvotuksen mittaus yleisen ultraääni-

tutkimuksen yhteydessä raskausviikolla 11+0–13+6 tai vaihtoehtoisesti toisen 

raskauskolmanneksen seerumiseulonnan avulla raskausviikoilla 15+0–16+6. 

Myös ultraäänitutkimus vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi 

raskausviikolla 18+0–21+6 tai raskausviikon 24+0 jälkeen sisältyy valtakunnal-

lisen seulontaohjelman mukaisiin seulontoihin. Kaikilla raskaana olevilla on oi-

keus osallistua seulontoihin vapaaehtoisesti. Äitiysneuvolan tehtävä asetuk-

sen mukaan on antaa riittävästi tietoa seulonnan tavoitteista ja vaikuttavuu-

desta, seulonnan järjestämisestä sekä seulontoihin liittyvistä riskeistä. Äitiys-

neuvola ei myöskään saa asettaa asiakkaita eriarvoiseen asemaan seulontoi-

hin osallistumisen perusteella. (Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1.–2. §, 

5. §.) 

 

Tartuntatautilain (Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227) tarkoituksena on ehkäistä 

tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheu-

tuvia haittoja (Tartuntatautilaki 1. §). Tästä syystä valtioneuvoston asetuk-

sessa tartuntataudeista (Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista 

9.3.2017/146) ohjeistetaan ottamaan raskaana olevan suostumuksella veri-

näyte, josta tutkitaan mahdolliset kuppa, hiv- ja B-hepatiittivirusinfektiot (Val-

tioneuvoston asetus tartuntataudeista 14. §). 

 

Seulontoihin osallistuminen raskausaikana on itsemääräämisoikeuden mu-

kaan vapaaehtoista. Itsemääräämisoikeus on säädetty laissa (Laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785). Tästä syystä raskaana olevaa tulee 
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hoitaa seulontojen suhteen yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänellä 

on oikeus kieltäytyä seulonnoista. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6. §.) 

 

Lastensuojelulain (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417) tarkoituksena on turvata 

lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoli-

seen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Tämän vuoksi perheiden kanssa 

toimivien, kuten äitiysneuvolan, on tuettava vanhempia heidän kasvatustehtä-

vissään ja tarjottava perheelle tarvittaessa apua riittävän varhain sekä ohjat-

tava lapsi ja perhe lastensuojelun piiriin. Lain mukaan äitiysneuvola on ilmoi-

tusvelvollinen lastensuojelulle, mikäli käy ilmi, että hoidon ja huolenpidon 

tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 

mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ennakollinen lastensuojeluil-

moitus on lain mukaan tehtävä, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että syn-

tyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymän 

jälkeen. (Lastensuojelulaki 1.–2. §, 25. §.) 

 

Äitiysneuvolan toimintaa koskee myös isyyslaki (Isyyslaki 13.1.2015/11), jossa 

on määritelty, että isyyden voi tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneu-

volassa, mikäli on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä. Isyyden tun-

nustaminen tapahtuu henkilökohtaisesti raskaana olevan ja terveydenhoitajan 

tai kätilön läsnä ollessa. Ennen tunnustamista vanhemmille on selvitettävä 

tunnustamisen merkitys ja oikeusvaikutukset. Isyyden tunnustajan on toden-

nettava henkilöllisyys henkilöllisyystodistuksella tai muulla tähän verrattavalla, 

luotettavalla tavalla. Lain mukaan isyyden tunnustamista ei voida ottaa vas-

taan, jos raskaana oleva vastustaa tunnustamista, vanhempien henkilöllisyyttä 

ei voida todistaa, epäillään, ettei tunnustaja ole lapsen isä, tai epäillään, ettei 

raskaana oleva tai tunnustaja mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn 

vuoksi pysty ymmärtämään tunnustamisen merkitystä. Tunnustamisesta on 

tehtävä asiakirja, jossa on päiväys sekä lapsen, raskaana olevan ja tunnusta-

van miehen yksilöintitiedot. Isyyden tunnustaneen, raskaana olevan sekä tun-

nustamisen vastaanottajan on allekirjoitettava asiakirja. (Isyyslaki 16. §, 21.–

22. §.)  

 

Neuvolatyössä työskentelevää vaaditaan näyttämään oikeusrekisterikeskuk-

selta tilattu rikosrekisteriote työnantajalle (Laki lasten kanssa työskentelevien 
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rikostaustan selvittämiseksi 14.6.2002/504). Lain mukaan rikosrekisteriote tu-

lee näyttää työnantajalle, kun henkilö tekee työtä, johon pysyväisluontoisesti 

ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasva-

tusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henki-

lökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Rikosrekisteriote tulee 

näyttää uuden työsuhteen alkaessa, mikäli työnantaja sen vaatii, eikä rikosre-

kisteriote saa olla kuutta kuukautta vanhempi. (Laki lasten kanssa työskente-

levien rikostaustan selvittämiseksi 2.–3. §, 6. §.) 

 

Äitiysneuvolan työntekijän on myös annettava raskaana oleville sellaista tiedo-

tusaineistoa, jossa ei saa ilmaista tai antaa ymmärtää, että pulloruokinta olisi 

samanarvoista tai parempi vaihtoehto kuin imetys. Tiedotusaineiston on ase-

tuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruo-

kintaa koskevasta tiedotusaineistosta 16.4.2010/267) mukaan tuettava lapsen 

kokonaisvaltaista hoitoa ja varhaista vuorovaikutusta. Työntekijän antamassa 

tiedotusaineistossa tulee ilmetä imetyksen edut ja paremmuus verrattuna 

muuhun ruokintaan, raskaana olevan ravitsemus ja valmistautuminen imetyk-

seen sekä sen ylläpitämiseen, toimintatapoja imetyksen ongelmatilanteissa, 

osittaisen pulloruokinnan haitallinen vaikutus imetykseen ja vaikeudet päätök-

sen muuttamisessa, jos imettäjä on lopettanut imetyksen sekä äidinmaidon-

korvikkeen ja vierotusvalmisteen oikea käyttö. Asetuksen mukaan äidinmai-

donkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen oikean käytön ohjeistuksesta on kerrot-

tava myös sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset sekä terveysriskit. Äitiysneu-

volan työntekijä ei saa nimetä valmisteita kauppanimillä, mutta imeväisille tar-

koitetuista kliinisistä ravintovalmisteista saa mainita kauppanimen. Asetuksen 

mukaan toimitiloissa ei myöskään saa olla äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroi-

tusvalmisteiden esittelyä tai myynninedistämistä. Mainokset, julisteet, valmis-

teiden näytteille asettaminen sekä muu kaupallinen aineisto on kiellettyä. (So-

siaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koske-

vasta tiedotusaineistosta 3. §, 6. §.) 

 

2.2 Kymsoten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloiden tutkimusympäristö 

Pohjoisella alueella on kahdeksan äitiysneuvolatoimintaa tarjoavaa toimipis-

tettä. Toimipisteestä riippuen neuvolassa työskentelee yhdestä kahteen äitiys-

neuvolan terveydenhoitajaa, joita kaiken kaikkiaan on Pohjoisella alueella 12. 
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Äitiysneuvoloiden ajanvaraus tapahtuu käynneillä sekä puhelimitse neuvoloi-

den puhelinaikoina. Pohjoisella alueella lasta odottavien laboratoriokokeet ja 

suun terveystarkastukset tapahtuvat kaupungin terveysasemilla. Normaaleihin 

alkuraskauden laboratoriokokeisiin äitiysneuvolan asiakas voi mennä ilman 

ajanvarausta, mutta sokerirasitukseen odottajan tulee varata aika oman ter-

veydenhoitajan ohjeiden mukaisesti. Myös suun terveystarkastukseen odot-

taja varaa itse ajan hammashoidon ajanvarauksesta. Sikiön ultraäänitutkimuk-

set ovat keskitetty Kymenlaakson keskussairaalaan, joka sijaitsee Kotkassa. 

Ultraäänitutkimukseen odottaja saa puhelimitse ajan suoraan kyseiseltä poli-

klinikalta, johon odottajan oma terveydenhoitaja on lähettänyt asiakkaan pe-

rustiedot sekä raskauden seurannan tiedot. B-ryhmän streptokokki seulotaan 

odottajilta synnytyssairaalassa synnyttämään mentäessä. (Merta 2018.) 

 

2.3 Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset   

Lähes kaikki suomalaiset odottajat osallistuvat äitiysneuvolan tarjoamaan ras-

kauden seurantaan, ja äitiysneuvolan palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä. 

Äitiysneuvolatoiminnan keskeisiä tavoitteita ovat odottajan ja sikiön terveyden 

ja hyvinvoinnin turvaaminen, kansanterveyden edistäminen ja mahdollisten 

raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäiseminen, tunnistaminen ja puuttuminen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Äitiysneuvolan palvelut ovat asiak-

kaalle vapaaehtoisia sekä maksuttomia. Äitiysneuvolan palveluiden piiriin ha-

keudutaan raskautta suunniteltaessa, raskauden toteamisen jälkeen tai ras-

kautta epäiltäessä. Ensikontakti äitiysneuvolaan tapahtuu useimmiten puheli-

mitse, jolloin samalla sovitaan ensimmäinen vastaanottokäynti neuvolaan. Mi-

käli odottaja on halukas osallistumaan sikiöseulontoihin, suositellaan äitiys-

neuvolaan kontaktin ottamista jo ennen kahdeksatta raskausviikkoa. (Klemetti 

& Hakulinen-Viitanen 2013, 99–100; Pietiläinen & Väyrynen 2015d, 170; THL 

2017.)  

 

Neuvolassa käydään aluksi neljän–kuuden viikon välein, ja loppuraskautta 

kohden käyntiväli tihenee. Neuvolassa käydään 30. raskausviikon jälkeen noin 

kahden viikon välein ja 36. raskausviikon jälkeen viikoittain. Ensisynnyttäjälle 

tulee järjestää vähintään yhdeksän ja uudelleensynnyttäjälle vähintään kah-

deksan raskaudenaikaista terveystarkastusta. Näihin käynteihin sisältyy yksi 

laaja terveystarkastus ja kaksi lääkärintarkastusta. (Pietiläinen & Väyrynen 
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2015d, 170.) Lisäksi ensisynnyttäjille tarjotaan kaksi kotikäyntiä, joista toinen 

on raskausaikana (rvk. 30–32) ja toinen synnytyksen jälkeen (1–7 vrk kotiutu-

misesta). Uudelleensynnyttäjälle tarjotaan synnytyksen jälkeinen kotikäynti. 

(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 100.) Jälkitarkastus tehdään 5–12 viik-

koa synnytyksen jälkeen, ja sen tekee lääkäri tai koulutuksen saanut tervey-

denhoitaja tai kätilö. Määräaikaisten raskaudenaikaisten terveystarkastusten 

lisäksi odottajalle voidaan tarjota lisäkäyntejä yksilöllisen tarpeen mukaan. 

(Pietiläinen & Väyrynen 2015d, 170.) Taulukossa 1 on esitelty määräaikaisten 

terveystarkastusten käyntirunko sekä ensisynnyttäjille että uudelleensynnyttä-

jille. Taulukossa lyhenne E tarkoittaa ensisynnyttäjää ja lyhenne U uudelleen-

synnyttäjää. Taulukossa mainittu termi pariteetti tarkoittaa odottajan synnyttä-

neisyyttä eli sitä, onko hän ensi- vai uudelleensynnyttäjä. 

 

Taulukko 1. Äitiysneuvolan määräaikaisten terveystarkastusten käyntirunko ja ajankohdat 
(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 103)  

 

Ajankohta Pariteetti Määräaikainen terveystarkastus ja sen te-

kijä 

6.–8. rvk E, U Ensikontakti puhelimitse 

8.–10. rvk E, U Ensikäynti terveydenhoitajalle/kätilölle 

13.–18. rvk E, U Lasta odottavan perheen laaja terveystar-

kastus: terveydenhoitajan/kätilön osuus 

13.–18. rvk E, U Lasta odottavan perheen laaja terveystar-

kastus: lääkärin osuus 

22.–24. rvk E, U Terveydenhoitaja/kätilö 

26.–28. rvk E Terveydenhoitaja/kätilö 

30.–32. rvk E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanottokäynti 

tai kotikäynti ensisynnyttäjälle 

35.–36. rvk E, U Lääkäri 

37.–41. rvk 

 

E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanottokäynti 

2 viikon välein, tarvittaessa useammin 

Synnytys   

1.–7. vrk kotiutuk-

sesta 

E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanotto tai 

kotikäynti 

5.–12. vk synny-

tyksestä 

E, U Synnytyksen jälkitarkastus, jonka tekee lää-

käri tai terveydenhoitaja/kätilö 
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Matalan riskin raskauksissa suositusten mukaiset äitiysneuvolan määräaikai-

set terveystarkastukset voivat olla riittävät. Matalan riskin raskaus määritellään 

raskaudeksi, jossa odottajalla ei ole merkittävää kroonista sairautta eikä aiem-

man raskaus- tai elämänhistorian perusteella kohonnutta vaaraa raskaus- tai 

synnytyskomplikaatioille. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 97.) 

 

Tiettyjen kroonisten sairauksien, kuten epilepsian tai ykköstyypin diabeteksen, 

kohdalla odottajan olisi hyvä ottaa puheeksi raskaussuunnitelmansa hoitavan 

lääkärinsä kanssa. Hoitava lääkäri ottaa kantaa ja toteuttaa ne mahdolliset 

muutokset, joita raskauden suunnittelu tai alkava raskaus edellyttävät. Perus-

sairauden saaminen mahdollisimman hyvään hoitotasapainoon on yleensä 

hyvä tavoite raskausaikana. Joskus suunnitellun raskauden vuoksi on tarpeen 

tehdä muutoksia lääkitykseen. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 99.) 

 

Riskiraskaudesta puhutaan, kun raskauteen liittyy tavallista korkeampi riski 

erilaisiin odottajan, sikiön tai vastasyntyneen ongelmatilanteisiin. Synnytyssai-

raalat ovat useasti antaneet oman alueensa äitiysneuvoloihin ohjeistuksia po-

tilaiden lähettämisestä äitiyspoliklinikalle. Lähettämisen syynä voi alkuraskau-

dessa olla esimerkiksi odottajan krooninen sairaus, suvun periytyvät sairaudet 

tai aiemmin komplisoituneet raskaudet. Taudin tai poikkeavuuden ilmaantu-

essa äitiyspoliklinikalle lähettämisen syitä voivat olla esimerkiksi poikkeava 

glukoosinsieto, verenpaineiden nouseminen, proteiinin ilmaantuminen virt-

saan, raskaudenaikainen verenvuoto tai poikkeava kohdun kasvu. Äitiyspolikli-

nikalle lähettämisen syy voi liittyä myös sikiöön, esimerkiksi sikiön poikkeava 

sydämen syke, monisikiöinen raskaus tai poikkeava sikiön tarjonta. (Uotila 

2015, 352–356.)  

 

Raskaudenaikaisissa määräaikaisissa terveystarkastuksissa keskeisiä sisäl-

töjä ovat raskauden kehittymisen seuranta sekä odottajan ja sikiön terveyden 

ja hyvinvoinnin seuranta. Äitiysneuvolassa pyritään koko perheen hyvinvointia 

tukevaan ehkäisevään työhön. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 10; Pieti-

läinen & Väyrynen 2015d, 170.) Äitiysneuvolassa perhe saa tietoa monipuoli-

sesti eri aihealueista, kuten raskauden keston määrittämisestä, raskausajan 

fyysisistä ja psyykkisistä muutoksista, raskausajan ravitsemuksesta ja liikun-

nasta, mahdollisuudesta osallistua seulontatutkimuksiin, synnytyksestä sekä 
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imetyksestä. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 45, 49, 54, 105, 126; Pieti-

läinen & Väyrynen 2015b, 161; Pietiläinen & Väyrynen 2015d, 170.)  

 

Äitiysneuvolassa tehdään erilaisia seurantatutkimuksia, kuten esimerkiksi he-

moglobiinin, painon ja verenpaineen mittaamista. Seuranta- ja seulontatutki-

muksien mittaustuloksia sekä muita raskauden kannalta tärkeitä tietoja merki-

tään ylös äitiyskorttiin, joka voi olla joko paperisena tai sähköisenä versiona. 

(Pietiläinen & Väyrynen 2015d, 171; Ipana s.a.) Äitiysneuvolan seulonta- ja 

seurantatutkimuksista on opinnäytetyössä kerrottu tarkemmin luvuissa 3 ja 4.  

 

Äitiysneuvolassa perhe saa terveydenhoitajalta tai kätilöltä tietoa myös Kan-

saneläkelaitoksen etujen hakemisesta ja mahdollisuudesta tunnustaa isyys äi-

tiysneuvolassa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään erilaisia lapsiperheiden 

etuuksia. Kelan lapsiperheiden etuuksiin ovat oikeutettuja ne perheet, jotka 

kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin ja asuvat Suomessa vakinaisesti. Tie-

tyissä tapauksissa tukia voivat saada muutkin henkilöt, jos he työskentelevät 

Suomessa. Odottajan tulee käydä lääkärintarkastuksessa ennen viidettä ras-

kauskuukautta ollakseen oikeutettu etuuksiin. Lääkärintarkastuksen yhtey-

dessä odottaja saa raskaustodistuksen, joka tarvitaan Kelasta tukia haetta-

essa. (Kela 2018b.) 

  

Raskaustodistuksen avulla haetaan Kelasta äitiysavustusta ja äitiysrahaa. Äi-

tiysavustusta voi hakea, kun raskaus on kestänyt viisi kuukautta. Avustukseksi 

perhe voi valita joko äitiyspakkauksen tai 170 euron suuruisen rahasumman. 

Äitiyspakkaus sisältää vaatteita ja hoitotarvikkeita vauvalle. Äitiysrahaa mak-

setaan 105 arkipäivää. Odottajan tulee jäädä äitiysvapaalle viimeistään 30 ar-

kipäivää ennen laskettua aikaa. Jäädessään äitiysvapaalle odottaja alkaa saa-

maan äitiysrahaa. Lapsen syntymän jälkeen äitiysrahakautta jatkuu noin neljä 

kuukautta, jonka ajan hänelle maksetaan äitiysrahaa. (Kela 2018b.) Odottaja 

voi olla oikeutettu erityisäitiysrahaan, mikäli hän odotusaikana joutuu olemaan 

töistään pois ennen varsinaisen äitiysrahakauden alkamista. Töistä pois ole-

misen syitä voivat olla työssä altistuminen kemiallisille aineille, säteilylle tai 

tarttuvalle taudille. Jos kyseiset vaaratekijät eivät ole vältettävissä eikä työnan-

taja pysty järjestämään odottajalle muita työtehtäviä raskauden ajaksi, odot-

taja voi olla oikeutettu erityisäitiysrahaan. (Kela 2018a.)  
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Isä voi pitää vapaata yhteensä enintään 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viik-

koa. Siitä yhtäaikaisesti voi olla kolme viikkoa kotona samaan aikaan toisen 

vanhemman kanssa. Loput vapaasta isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhem-

painrahan saaminen on loppunut. Isyysvapaat pidetään, ennen kuin lapsi täyt-

tää kaksi vuotta. Isyysvapaan ajalta isä saa Kelasta isyysrahaa tai mahdolli-

sesti palkkaa työnantajaltaan. Tämä isän tulee itse tarkistaa ennen etuuden 

hakemista Kelasta. Työnantajalle tulee ilmoittaa isyysvapaasta kaksi kuu-

kautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaa kestää enintään 12 arkipäivää, tu-

lee siitä ilmoittaa työnantajalle kuukausi ennen vapaalle jäämistä. (Kela 

2018b.) 

 

Vanhempainvapaata haetaan kuukausi ennen vapaan aloittamista. Vanhem-

painrahan saamisen edellytyksenä on, että synnyttänyt käy synnytyksen jäl-

keisessä lääkärintarkastuksessa, jonka yhteydessä hän saa jälkitarkastusto-

distuksen. Vanhempainvapaan ajalta Kela maksaa vanhempainrahaa. Van-

hempainvapaalle voi jäädä kerrallaan toinen vanhemmista, ja vanhemmat voi-

vat olla vuorotellen vapaalla. Yhteensä vanhempainvapaa kestää 158 arkipäi-

vää eli noin puoli vuotta. (Kela 2018b.) 

 

Avioliiton ulkopuolelle syntyvän lapsen isyys voidaan tunnustaa äitiysneuvo-

lassa tiettyjen ehtojen täyttyessä. Isyyden tunnustaminen perustuu isyyslakiin 

(16. §). Isyyden tunnustamisen suositeltu ajankohta on raskauden puolivälin 

jälkeen, jolloin keskenmenon riski on pienempi alkuraskauteen verrattuna. 

Jotta tunnustus voidaan tehdä, tarvitaan varmuus, että isyyden tunnustaja on 

lapsen isä, odottajan suostumus tunnustuksen tekemiseen, molemmilla osa-

puolilla tulee olla henkilöllisyysasiakirjat mukana ja molemmilla osapuolilla tu-

lee olla käsitys tunnustamisen merkityksestä. Isyyden vahvistamisella vahvis-

tetaan isän ja lapsen välille oikeudellisesti pätevä sukulaissuhde, lapsella on 

oikeus saada elatusta isältään, kunnes täyttää 18 vuotta, lapsella on perintöoi-

keus isänsä ja isänpuoleisiin sukulaisiin sekä lapsella on oikeus perhe-eläk-

keeseen, jos isä kuolee. (Huoltajuus, elatus... s.a.; THL 2016a.) 

 

Isyyden tunnustajalla on oikeus perua tai kiistää raskaudenaikainen isyyden-

tunnustus. Mies, joka on isyyslain 16. §:n nojalla tunnustanut isyytensä, voi 
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peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämi-

sestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen synty-

mästä. (Isyyslaki 17. §.)  

 

Vain samalla käynnillä, jolla isyydentunnustaminen on tehty, voidaan äitiys-

neuvolassa tehdä yhteishuoltosopimus. Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuo-

lelle, äidistä tulee automaattisesti yksinhuoltaja. Yhteishuoltosopimusasiakir-

jassa kuvataan pääkohdat lapsen huoltoa koskevista asioista, joista tervey-

denhoitajan tulee kertoa odottajalle ja tunnustajalle. Kun maistraatti on vahvis-

tanut isyyden, sosiaalilautakunta vahvistaa yhteishuoltosopimuksen, jos sopi-

mus ei ole lapsen edun vastainen. Jos odottaja ja tunnustaja asuvat eri osoit-

teissa, tulee heidän ottaa yhteyttä lastenvalvojaan lapsen syntymän jälkeen, 

mikäli he haluavat sopia lapsen elatuksesta, asumisesta ja tapaamisoikeu-

desta. (THL 2016a.) 

 

3 RASKAUDENAIKAISET SEULONTATUTKIMUKSET 

Seulontatutkimus tarkoittaa tietylle väestöryhmälle tehtävää tutkimusta, jonka 

tarkoituksena on löytää seulottavaa tautia sairastavat oireettomat henkilöt. 

Raskaudenaikaisilla seulontatutkimuksilla pyritään löytämään myös mahdolli-

set sikiön sairaudet ja epämuodostumat. (Pietiläinen & Väyrynen 2015e, 177.) 

 

3.1 Alkuraskauden infektioseulonta 

Äitiysneuvolan ensimmäisellä käynnillä kaikille raskaana oleville naisille tarjo-

taan seulontaa kupan, hepatiitti B:n ja HIV-infektion tunnistamiseksi. Infektio-

seulontoihin osallistuminen on vapaaehtoista, ja noin 98 prosenttia odottavista 

äideistä tähän osallistuu. (Aho ym. 2014, 19.)  

 

Aiemmin mainituissa infektioissa on suuri riski, että ne tarttuvat vauvaan ja ai-

heuttavat vastasyntyneen terveydelle vakavan vaaran. Jos hoito annetaan tar-

peeksi ajoissa, kyseisten tautien tarttuminen vauvaan voidaan estää. (Aho ym. 

2014, 19.) Suomessa vältetään joka vuosi arviolta 28 vastasyntyneen vakavaa 

ja jopa elämänikäistä infektiota seulontaohjelman vuoksi (Jansson 2014). Al-

kuraskaudessa seulottavien infektioiden tutkimiseksi odottajan tulee käydä ve-

rikokeessa. Verikokeesta infektiot ovat tunnistettavissa seerumista joko vasta-
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aineen tai antigeenin tunnistusmenetelmällä. Seeruminäyte otetaan yleensä 

raskausviikolla 8–12. (Aho ym. 2014, 31.) 

 

Kuppa on Treponema pallidum -nimisen bakteerin aiheuttama yleisinfektio, 

joka tarttuu herkästi suojaamattomassa yhdynnässä. Hoitamattomana infektio 

voi johtaa kuolemaan. (Aho ym. 2014, 26.) Hoitamattomalla kupalla voi olla 

vakavat seuraukset sikiölle: merkittäviä vaurioita tai kuolema. Sikiön menehty-

minen tai vakavat vauriot ovat estettävissä oikea-aikaisella hoidolla. (Klemetti 

& Hakulinen-Viitanen 2013, 122.)  

 

HIV-infektion aiheuttaa HI-virus. HI-virus voi tarttua suojaamattomasta yhdyn-

nästä, veriteitse tai äidistä lapseen raskauden, synnytyksen tai imetyksen ai-

kana. Useasti HIV-infektion oireeton vaihe kestää vuosia. HIV-infektio määrite-

tään AIDS:ksi, kun tartunnan saaneelle kehittyy jokin erikseen nimetyistä im-

muunikadon seurannaistaudeista. (Aho ym. 2014, 27.) Ilman hoitotoimenpi-

teitä noin kolmannes HIV-tartunnan saaneiden odottajien lapsista saa tartun-

nan (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 123).  

 

HIV-infektion tarttuminen odottajasta lapseen on hyvin ennaltaehkäistävissä. 

Kun odottajan tartunta todetaan ajoissa, tartuntariski lapseen voidaan pienen-

tää prosenttiin. (Aho ym. 2014, 27.) Keinoja tartunnan estämiseen odottajasta 

lapseen ovat odottajan raskauden ja synnytyksen aikainen lääkehoito, synny-

tyksen suunnittelu, vastasyntyneen lääkitseminen sekä imetyksestä pidättäy-

tyminen (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 123). 

 

Hepatiitti B on virus, joka tarttuu ihmisten välillä veren ja eritteiden kautta. He-

patiitti B aiheuttaa maksatulehdusta. Hepatiitti B voi tarttua äidistä syntyvään 

lapseen. Lapsien tartuntaa odottajasta voidaan hyvin ennaltaehkäistä. (Aho 

ym. 2014, 29.) Viruksen tarttuminen odottajasta sikiöön riippuu odottajan vi-

ruskuormasta. Rokotuksilla ja vasta-ainehoidolla sekä joissain tapauksissa äi-

din lääkehoidolla pystytään estämään vastasyntyneen infektio. Jos lapsi on 

saanut rokotukset, imetykselle ei ole esteitä. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 122.) 

 

Näiden verikokeella tehtävien seulontakokeiden lisäksi alkuraskaudessa teh-

dään virtsan bakteeriviljely. Viljelyn tarkoituksena on löytää ne odottajat, joilla 
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esiintyy bakteerivirtsaisuutta. Odottajien keskuudessa 10 %:lla on arvioitu 

esiintyvän bakteerivirtsaisuutta. Hoitona useasti on sikiölle turvallisen lääke-

hoidon aloittaminen kotioloissa. Jos bakteerivirtsaisuutta ei hoideta, seurauk-

sena voi olla munuaisaltaan tulehdus tai ennenaikainen synnytys. Kuumeinen 

munuaisaltaan tulehdus vaatii useasti suonensisäisen antibioottihoidon sairaa-

lassa. Hoidon jälkeen kontrollivirtsanäytteellä varmistutaan tulehduksen para-

nemisesta. Mikäli virtsatieinfektiot toistuvat, voidaan estolääkitystä käyttää lop-

puraskauden ajan. (Sariola ym. 2014, 209.) 

 

3.2 Veriryhmä- ja veriryhmävasta-aineseulontatutkimus  

Veriryhmävasta-aineiden seulonnalla on tarkoituksena löytää jo alkuraskau-

dessa ne odottajat, joiden lapsella on riski sairastua sikiön ja vastasyntyneen 

hemolyyttiseen tautiin. Suositeltava ajankohta verikokeen ottamiselle on ras-

kausviikoilla 8–12. (Punainen risti s.a.) 

 

Sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttisen taudin aiheuttaa äidin elimistössä lap-

sen punasoluja vastaan muodostuneet vasta-aineet. Vasta-aineet tarttuvat si-

kiön punasoluihin ja aiheuttavat punasolujen ennenaikaisen hajoamisen. 

Tämä voi aiheuttaa anemiaa, lisätä bilirubiinin määrää veressä tai aiheuttaa 

vastasyntyneen ihon keltaisuutta. Joskus vasta-aineita voi muodostua myös 

äidin saamien verensiirtojen vuoksi. Hoitomuoto riippuu immunisaation vai-

keusasteesta. Lievissä tapauksissa synnytys voidaan käynnistää muutama 

viikko ennen laskettua aikaa. Kellastunutta vastasyntynyttä voidaan hoitaa si-

nivalohoidossa, joka hajottaa bilirubiinia. Vaikeimmissa immunisaatioissa vas-

tasyntynyttä hoidetaan immunoglobuliinilla tai vaihtamalla hänelle verta. Ve-

renvaihdon tarvitsee noin 15 lasta vuosittain. (Punainen Risti s.a.) 

                            

Äitiysneuvolaoppaan suositusten mukaisesti kaikilta odottajilta otetaan raskau-

den ensimmäisen kolmanneksen aikana verinäyte, jolla määritetään ABO- ja 

RhD-veriryhmä ja jolla tehdään punasoluvasta-aineiden seulonta. (Klemetti & 

Hakulinen-Viitanen 2013, 116.) Jos vasta-aineita löytyy näytteestä, tutkitaan 

näytettä vielä tarkemmin: vasta-aine tunnistetaan ja sen pitoisuus odottajan 

veressä mitataan. Suurimmalla osalla odottajista vasta-ainepitoisuus jää niin 

pieneksi, ettei siitä aiheudu sikiölle vakavaa vaaraa. (Punainen Risti s.a.) 
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RhD-negatiivisista äideistä otetaan lisänäytteet raskausviikoilla 24–26 ja 36, 

sillä heillä on tavanomaista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita. 

Samoilla viikoilla voidaan RhD-negatiivista odottajista ottaa lisäksi näyte sikiön 

RhD-veriryhmätekijän tutkimista varten. Tämän tutkimuksen avulla raskauden-

aikainen rutiininomainen anti-D-suojaus voidaan antaa ainoastaan niille odot-

tajille, joiden sikiö on RhD-positiivinen. Myöskin, jos RhD-positiivinen odottaja 

on saanut verensiirtoja tai synnyttänyt aiemmin keltaisuuden vuoksi hoidetun 

lapsen, suositellaan otettavaksi lisänäyte raskausviikolla 36. (Punainen Risti 

s.a.) 

 

3.3 Sokerirasitus 

Lähes kaikille odottajille tehdään glukoosirasituskoe, jolla pyritään löytämään 

mahdollinen raskausdiabetes ja siten turvaamaan sikiön, vastasyntyneen ja 

odottajan hyvinvointi entistä paremmin. Glukoosirasituskoe tehdään raskaus-

viikoilla 24+0–28+6 tai tarvittaessa jo aiemmin raskausviikoilla 12+0–16+6. Al-

kuraskauden glukoosirasituskoe tehdään odottajille, joilla esiintyy riskitekijöitä, 

kuten aiempi raskausdiabetes, BMI on yli 35 kg/m2 , alkuraskauden glu-

kosuria eli sokerivirtsaisuus, kortikosteroidilääkitys, munasarjojen monirakku-

laoireyhtymä tai tyypin 2 diebeteksen esiintyminen vanhemmilla, sisaruksilla, 

lapsilla tai isovanhemmilla. Muille odottajille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, 

sekä riskiryhmien odottajille, joiden glukoosirasituskoe oli normaali alkuras-

kaudessa, tehdään sokerirasitus loppuraskaudessa raskausviikoilla 24+0–

28+6. Normaalipainoiset alle 25-vuotiaat ensisynnyttäjät, joiden lähisuvussa ei 

ole tyypin 2 diabetesta, eivät tarvitse rutiininomaista glukoosirasituskoetta. 

Myöskään yli 40-vuotiaat uudelleensynnyttäjät, joilla ei ole ollut aiemmin ras-

kausdiabetesta, lapsen makrosomiaa eli suurikokoisuutta (> 2 SD) ja BMI on 

alle 25 kg/m2  raskauden alussa, eivät tarvitse rutiininomaista glukoosirasitus-

koetta. Glukoosirasituskoe tehdään tarvittaessa myös heille, mikäli heillä esiin-

tyy glukosuriaa. (Käypä hoito -suositus 2013.) 

 

Glukoosirasituskoe on paastokoe, jonka vuoksi se tulee tehdä heti aamusta 

laboratoriossa. Ensimmäisenä odottajasta otetaan glukoosin paastoverinäyte, 

ja tämän jälkeen odottaja juo viiden minuutin kuluessa vettä, johon on lisätty 

75 grammaa glukoosia. Seuraavat glukoosiverinäytteet otetaan yhden ja kah-

den tunnin kuluttua juoman nauttimisesta. Näiden tulosten perusteella selviää, 
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onko odottajalla raskausdiabetes. Raskausdiabetes todetaan, mikäli yksikin 

arvo on raja-arvon kanssa yhtä suuri tai korkeampi. Raja-arvot on esitelty tau-

lukossa 2. (Käypä hoito -suositus 2013.) 

 

Taulukko 2. Raskausdiabeteksen diagnostiset raja-arvot (Käypä hoito -suositus 2013) 

 

Aika Raja-arvo 

paastoarvo ≥ 5,3 mmol/l 

yhden tunnin kuluttua (1 h) ≥ 10,0 mmol/l 

kahden tunnin kuluttua (2 h) ≥ 8,6 mmol/l 

  

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa ras-

kauden aikana. Tällöin kyseessä voi olla insuliiniresistenssi, jossa insuliinin 

vaikutus on heikentynyt. Etenkin loppuraskaudessa odottajan kehon rasva-

määrän kasvu ja istukan erittämät hormonit lisäävät insuliiniresistenssiä. Toi-

nen syy raskausdiabetekselle voi olla haiman puutteellinen insuliinin eritys. 

(Käypä hoito -suositus 2013.) 

 

Raskausdiabetes lisää riskiä sikiön makrosomialle, joka lisää riskiä hapen-

puutteelle ja alatiesynnytyksessä ulosautto-ongelmille, hartiadystokialle, olka-

punosvauriolle sekä odottajan synnytysrepeämille. Vastasyntyneellä on lisäksi 

suurentunut riski hengitysvaikeuksiin ja hypoglykemiaan eli alhaiseen veren 

glukoosipitoisuuteen. Odottajan huono hoitotasapaino voi lisätä myös perina-

taalikuolleisuutta, jolla tarkoitetaan sikiön kuolemista kohtuun tai vauvan kuo-

lemista ensimmäisen elinviikon aikana. Odottajan raskausdiabetes yhdessä 

ylipainon kanssa lisäävät myös riskiä lapsen ylipainoon, glukoosiaineenvaih-

dunnan häiriöön ja metaboliseen oireyhtymään tulevaisuudessa. Odottajan 

riski sairastua raskaushypertensioon tai pre-eklampsiaan sekä tulevaisuu-

dessa tyypin 2 diabetekseen kasvaa raskausdiabeteksen myötä. (Käypä hoito 

-suositus 2013.) 

 

Raskausdiabeteksen hoidossa käytetään omaseurantaa, jossa odottaja itse 

mittaa verensokeria säännöllisesti neuvolan antamien ohjeiden mukaan. Myös 

ravitsemukseen ja liikuntaan tulee kiinnittää huomiota ja täten neuvolan tehtä-

vänä on antaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen ohjausta ja neuvontaa. Vai-
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kean raskausdiabeteksen hoidossa käytetään lääkehoitoa, mikäli edellä maini-

tut toimenpiteet eivät riitä. Raskausdiabeetikon hoito toteutuu yhteistyössä äi-

tiysneuvolan ja äitiyspoliklinikan kanssa. (Käypä hoito -suositus 2013.) 

 

3.4 Sikiön ultraäänitutkimus  

Jokaisella odottajalla on mahdollisuus osallistua kunnan tarjoamiin sikiön ult-

raäänitutkimuksiin. Monelle odottajalle ultraäänitutkimus tarkoittaa ensim-

mäistä kuvaa lapsesta, mutta sillä on muitakin tarkoituksia. Ultraäänitutkimuk-

sella voidaan määrittää laskettu aika, raskauden kesto, huomata monisikiöras-

kaudet, tutkia sikiön rakenne, seuloa niskapoimuturvotus, todeta istukan 

paikka ja toiminta sekä mahdolliset vaikeat epämuodostumat ja myoomat eli 

kohdun lihaskyhmyt. Tämän vuoksi sikiön ultraäänet kuuluvat raskaudenaikai-

siin seulontoihin, joista voidaan tunnistaa sikiön mahdolliset rakenne- ja kro-

mosomipoikkeavuudet. (Pietiläinen & Väyrynen 2015e, 181–182.) Kromosomi-

poikkeavuuksista yleisin on Downin oireyhtymä eli 21-trisomia, mutta tutki-

muksissa voidaan havaita myös muita kromosomipoikkeavuuksia, kuten 13- 

tai 18-trisomia (Sikiöseulonnat. s.a.; Leipälä ym. 2009b, 3).  

 

Ensimmäinen yleinen ultraäänitutkimus on raskausviikoilla 10+0–13+6. Tällöin 

varmistetaan sikiön elossa oleminen, raskauden kesto sekä todetaan sikiöiden 

lukumäärä. Poikkeavuuksien etsiminen sikiöltä ei ole tarkoituksenmukaista, 

vaikka suuret ja vaikeat rakennepoikkeavuudet voivat jo näkyä. Monien raken-

nepoikkeavuuksien ilmeneminen tässä vaiheessa raskautta on kuitenkin epä-

todennäköistä. (Sikiöseulonnat. s.a.; Leipälä ym. 2009b, 3.) 

 

Varhaisraskauden yhdistelmäseulonnassa seulotaan kromosomipoikkeavuu-

det. Yhdistelmäseulonnassa otetaan verinäyte raskausviikoilla 9+0–11+6 ja 

mitataan sikiön niskaturvotus yleisen ultraäänitutkimuksen yhteydessä, mielui-

ten raskausviikoilla 11+0–13+6. Tarvittaessa verinäyte ja ultraääni voidaan ot-

taa keskiraskaudessa raskausviikoilla 15+0–16+6, mikäli varhaisraskauden 

yhdistelmäseulonta ei onnistu. Verinäytteestä tutkittavien merkkiaineiden, 

odottajan ja sikiön iän sekä niskaturvotuksen tuloksen perusteella lasketaan 

tilastollinen riskiluku kromosomipoikkeavuuksille. Poikkeuksena on kaksos- ja 

monisikiöraskaudet, joissa verinäytteen tuloksia ei voida hyödyntää kromo-

somipoikkeavuuksien seulonnassa. Tällöin kromosomipoikkeavuuksien riskiä 
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arvioidaan niskaturvotuksen perusteella. (Sikiöseulonnat. s.a.; Leipälä ym. 

2009b, 4–5.) 

 

Toinen raskaudenaikainen ultraäänitutkimus tehdään raskausviikoilla 18+0–

21+6 sikiön vaikeiden rakennepoikkeavuuksien selvittämiseksi. Rakenneultra-

ääneen on mahdollisuus osallistua myös raskausviikon 24+0 jälkeen. Suomen 

lain mukaan raskautta ei kuitenkaan voida keskeyttää sikiön poikkeavuuden 

perusteella raskausviikon 24+0 jälkeen. (Sikiöseulonnat. s.a.; Leipälä ym. 

2009b, 5.) 

 

Ultraäänessä todetut poikkeavuudet selviävät jo tutkimustilanteessa, ja tällöin 

odottaja saa tiedon välittömästi. Kromosomiseulonnan tulokseen menee pi-

dempi aika, sillä riskiluvun valmistuminen kestää muutaman viikon. Kromo-

somiseulonnan tuloksen valmistuttua odottaja saa tiedon alueen seulonnoista 

vastaavalta yksiköltä tai omalta neuvolalta. Ultraäänen ja kromosomiseulon-

nan tulokset eivät kuitenkaan heti merkitse poikkeavuuksia, ja sen vuoksi on 

tavanomaista tehdä jatkotutkimuksia. Jatkotutkimuksia voivat olla uusi ultra-

ääni, istukka- tai lapsivesinäyte. Jatkotutkimukset ovat yhtä lailla vapaaehtoi-

sia kuin aiemmatkin seulonnat. Odottaja voi myös halutessaan keskeyttää jat-

kotutkimukset missä tahansa tutkimusvaiheessa. Jatkotutkimuksissa löyde-

tyistä poikkeavuuksista odottajalla ja perheellä on mahdollisuus keskustella 

kokeneen synnytyslääkärin tai perinnöllisyyslääkärin kanssa ja tarvittaessa 

lastenlääkärin tai lastenkirurgin kanssa. Edellä mainittujen ammattilaisten nä-

kökulman jälkeen odottaja ja perhe miettivät, jatkavatko he raskautta vai pää-

tyvätkö he raskauden keskeytykseen. Kuvassa 1 on esitetty, kuinka sikiöseu-

lonnat etenevät raskauden aikana. (Leipälä ym. 2009a, 2–6.) 
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Kuva 1. Kaavio sikiön poikkeavuuksien seulonnoista (Leipälä ym. 2009b, 6–7) 
 

3.5 B-ryhmän streptokokin seulonta 

Kaikilta odottajilta suositellaan seulottavan B-streptokokki emättimen ulko-

suulta ja peräaukosta raskausviikoilla 35+0–36+6. B-ryhmän streptokokki voi 

aiheuttaa merkittävän vastasyntyneen infektiosairauden, jonka seurauksena 

lapsi voi menehtyä tai vammautua elinikäisesti. GBS-bakteeri voi tarttua lap-

seen synnytyksen aikana, jos odottaja kantaa bakteeria. Bakteeri tarttuu kos-

ketuksen välityksellä. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 124.) 

 

Aikuisilla GBS-bakteeria voi esiintyä esimerkiksi ruuansulatuskanavassa, 

emättimessä, virtsarakossa, nielussa tai iholla ilman, että se aiheuttaa tautia. 

Odottajista 10–30 %:lla on GBS-bakteeria peräsuolessa tai emättimessä. Oi-

reetonta GBS-kantajuutta ei hoideta raskausaikana. Synnytyksen alettua 

GBS-bakteeria kantavalle odottajalle annetaan suonensisäistä antibioottihoi-

toa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään vastasyntyneen infektio. (Klemetti & 

Hakulinen-Viitanen 2013, 124.) 

 

4 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN 

SEURANTATUTKIMUKSET  

Äitiysneuvolan jokaisella käynnillä odottajalle tehdään pienimuotoisia tutki-

muksia, joilla seurataan raskauden etenemistä sekä odottajan ja sikiön vointia. 
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Seurantaan kuuluvat verenpaineen, hemoglobiinin ja painon seuranta, odotta-

jan virtsatutkimus, ulkotutkimus ja kohdun kasvun seuranta sekä sikiön sy-

dänäänten kuuntelu ja liikkeistä kysyminen. Näiden tutkimusten perusteella 

saadaan riittävää tietoa odottajan ja sikiön hyvinvoinnista. Tutkimukset antavat 

riittävästi tietoa myös siitä, tarvitseeko odottaja lisäseurantaa tai -tutkimuksia. 

(Tiitinen 2017f.) 

  

Verenpaineen seuranta 

 

Verenpainetason vaihtelu on raskausaikana tavanomaista, ja usein raskauden 

keskikolmanneksella verenpaine laskee ja palautuu viimeisen kolmanneksen 

aikana taas normaalille tasolle (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 113, 

151). Verenpaineen nousua todetaan 3–8 %:lla odottajista, ja näin ollen se on 

yleisin raskauden aikainen lisäsairaus. Tämän vuoksi jokaisella neuvolakäyn-

nillä mitataan verenpaine ja tarvittaessa sovitaan lisäkäyntejä tilanteen seu-

raamiseksi. (Tiitinen 2017a.) 

 

Verenpaine tulee mitata paljaasta käsivarresta vähintään 15 minuutin levon 

jälkeen sekä oikean kokoista mansettia käyttäen, jotta mittaustulos olisi mah-

dollisimman totuudenmukainen (Tiitinen 2017a). Raskaana olevat, jotka jännit-

tävät verenpaineen mittausta, saattavat hyötyä kotimittauksista, jolloin heille 

opetetaan oikeanlainen mittaaminen. Tällöin he itse mittaavat säännöllisesti 

verenpainettaan ja kertovat neuvolassa lukemat. (Klemetti & Hakulinen-Viita-

nen 2013, 113.) 

 

Raskaudenaikaisesta verenpaineen noususta eli raskaushypertensiosta puhu-

taan silloin, kun se ilmenee raskausviikon 20+0 jälkeen. Verenpaine on ko-

holla, mikäli yläpaine on >140 mmHg ja alapaine >90 mmHg tai kun yläpaine 

on kohonnut lähtötasostaan >30 mmHg ja alapaine >15 mmHg. Raskaushy-

pertensio voi vaarantaa äidin sekä sikiön terveyden ja on täten yksi merkittä-

vimmistä raskauskomplikaatioista. Raskaana olevalla korkea verenpaine voi 

oireilla päänsärkynä, ylävatsakipuna tai näköhäiriöinä, mutta lievänä se ei nor-

maalisti aiheuta havaittavia oireita. (Tiitinen 2017a.) Sikiölle kohonnut veren-

paine voi aiheuttaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta (Klemetti & Hakulinen-Viita-

nen 2013, 113, 151). 
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Kohonneen verenpaineen itsehoidossa on suotuisaa harrastaa liikuntaa sekä 

välttää suolan käyttöä. Verenpaineen koholla oleminen yhdessä virtsassa 

esiintyvän valkuaisen eli proteiini kanssa voi olla merkki pre-eklampsiasta eli 

raskausmyrkytyksestä. Raskaushypertension tai pre-eklampsian varmistuttua 

terveydenhoitaja tekee lähetteen äitiyspoliklinikalle jatkotutkimuksiin. (Klemetti 

& Hakulinen-Viitanen 2013, 113, 151.) 

 

Hemoglobiinin seuranta  

 

Alkuraskauden aikana on normaalia, että veren hemoglobiinipitoisuus laskee. 

Tämä johtuu kiertävän verimäärän lisääntymisestä noin 40 %:lla, määrästä 

suurin osa on veriplasmaa. Tämä aiheuttaa veren laimenemista, joka näkyy 

laskeneena hemoglobiinipitoisuutena. (Tiitinen 2017c.) Tämän tarkoituksena 

on parantaa veren virtausta kohtuun ja sikiöön mahdollistaen sikiölle tarvittava 

ravinteiden saanti. Raskaudenaikainen anemia onkin täten fysiologista. (Kle-

metti & Hakulinen-Viitanen 2013, 115.) 

 

Raskausajan anemiasta puhutaan Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan, 

kun odottajan hemoglobiini on alle 110 g/l (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 115), 10–20 %:lla raskaana olevista hemoglobiini laskee raskauden lo-

pulla alle 110 g/l. Tämä ei kuitenkaan vielä aiheuta ongelmia odottajalle tai si-

kiölle. Haitallinen hemoglobiinitaso saavutetaan vasta, kun hemoglobiinitaso 

on alle 80 g/l. (Tiitinen 2017c.) 

 

Hemoglobiinitaso mitataan kaikilta raskaana olevilta ensimmäisellä neuvola-

käynnillä tai ensimmäisen verikokeen yhteydessä. Mikäli hemoglobiini on ensi-

käynnillä 110 g/l tai enemmän, otetaan seuraava näyte viimeistään raskausvii-

kolla 28 ja tarvittaessa jo aiemmin. Vastaavasti hemoglobiinin ollessa ensi-

käynnillä alle 110 g/l tai raskausviikolla 28 alle 105 g/l, kehotetaan raskaana 

olevaa aloittamaan rautavalmisteiden käyttö suun kautta. Rutiininomaista rau-

tavalmisteiden käyttöä raskausaikana ei kuitenkaan suositella, mutta hemo-

globiinin ollessa alle 110 g/l tai mikäli raskaana olevalla on voimattomuutta ja 

väsyneisyyttä, on syytä kokeilla rautahoitoa. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 116.) 
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Painon seuranta  

 

Raskauden aikana raskaana olevan paino nousee keskimäärin 8–15 kg (Tiiti-

nen 2017b). Alkuraskaudessa paino ei juurikaan vielä nouse, mutta loppuras-

kauden aikana suositeltava painonnousu on keskimäärin 500 g viikossa. Pai-

nonnousu aiheutuu sikiön ja istukan kasvusta sekä lapsiveden määrän suure-

nemisesta. Tämän lisäksi odottajan kohtu, rinnat, verivolyymi ja solunulkoinen 

nestemäärä eli turvotus kasvavat sekä rasvakudos lisääntyy. (Pietiläinen & 

Väyrynen 2015e, 179.) 

 

Raskaudenaikaisesta painonnoususta on tehty suositus jokaiselle odottajalle 

odottajan BMI:n eli painoindeksin mukaan. Suositus on kuvattu taulukossa 3 

sekä kuvassa 2. Suosituksen tavoitteena on ehkäistä lapsen että äidin ter-

veysongelmia. Oikeanlaisella raskausajan painonnousulla on yhteys vähenty-

neeseen keisarileikkauksen riskiin, raskauden jälkeisiin paino-ongelmiin sekä 

vastasyntyneiden pieni- tai suuripainoisuuksiin. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 119.) 

 

Raskaudenaikaisella liian vähäisellä painonnousulla on yhteyttä syntyvän lap-

sen pienipainoisuuteen sekä kehitysongelmiin. Puolestaan liiallisella painon-

nousulla on yhteyttä lisääntyneeseen raskauskomplikaatioiden riskiin, keisa-

rinleikkauksen ja suuripainoisen lapsen riskiin. Tämä myös hankaloittaa odot-

tajaa palautumaan raskautta edeltäneeseen painoon synnytyksen jälkeen. 

Raskauskomplikaatioilla voidaan tarkoittaa kohdunulkoista raskautta, kesken-

menoa, istukan toimintahäiriöitä tai ennenaikaista irtoamista, raskaushyper-

tensiota eli raskaudenaikaista korkeaa verenpainetta, kohdun repeämää, pre-

eklampsiaa eli raskausmyrkytystä, verenvuotoja, ennenaikaista tai hidasta 

synnytystä sekä erilaisia raskaudenaikaisia infektioita. (Klemetti & Hakulinen-

Viitanen 2013, 119.) 

 

Raskausdiabeteksen todennäköisyys myös kasvaa, mikäli odottajalla on en-

nestään ylipainoa sekä lihavuutta tai odottajan paino nousee liikaa raskauden 

aikana. Myös tämän vuoksi pyritään sopivaan painonnousuun ja painoa seu-

rataan jokaisella neuvolakäynnillä. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 119.) 

Äitiysneuvolan tehtävänä on komplikaatioiden ennaltaehkäisynä tarjota asia-

kaslähtöistä, perusteltua ja selkeää ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa kaikille 
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odottajille, mutta etenkin ali- ja ylipainoisille sekä aiemmin syömishäiriötä kär-

siville odottajille, koska heillä on suurempi riski komplikaatioille. (Klemetti & 

Hakulinen-Viitanen 2013, 120; Pietiläinen & Väyrynen 2015e, 180.) 

 

Taulukko 3. Painoindeksin mukainen suositeltava painonnousu raskausaikana (Kinnunen 
2013; Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 119) 

 

Raskautta edeltävä painoindeksi (BMI) Suositeltava painonnousu raskauden aikana 

(kg) 

< 18,5 kg/m² 12,5–18,0 

18,5–24,9 kg/m² 11,5–16,0 (17–25*) 

25,0–29,9 kg/m² 7,0–11,5 (14–23*) 

≥ 30,0 kg/m² 5,0–9,0 (11–19*) 

 * monisikiöraskauksissa suositeltava painonnousu 

 

 

Kuva 2. Painonnousukäyrät painoindeksien mukaan (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 
121) 
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Virtsan seuranta  

 

Äitiysneuvolassa jokaisella käynnillä tutkitaan myös odottajan virtsasta valku-

aisaineiden eli proteiinien sekä glukoosin eli sokerien esiintyminen virtsassa. 

Myös leukosyyttien eli valkosolujen sekä nitriittien esiintymistä virtsassa voi-

daan tutkia. Tutkimus tehdään testiliuskalla, joka kastetaan virtsaan. Virtsa-

näyte olisi suotavaa ottaa keskivirtsanäytteestä ja alapesujen jälkeen, jottei 

bakteereja siirtyisi virtsaputken suulta näytteeseen. Keskivirtsanäyte tarkoittaa 

sitä, että odottajan tulisi ensin aloittaa virtsaaminen wc-pönttöön ja sen jälkeen 

vasta virtsata näyteastiaan. (Eskelinen 2016.) 

 

Testiliuskassa on jokaista mitattavaa asiaa varten pienet neliönmuotoiset imu-

paperit, jotka sisältävät kemikaaleja ja muuttavat väriä joutuessaan kosketuk-

siin mitattavan aineen tai solujen kanssa. Värin voimakkuuden perusteella voi-

daan päätellä vain hieman mitattavan aineen tai solujen määrää, sillä tulos ei 

kerro tarkkaa määrää. Voimakkuuden merkintä tapahtuu asteikolla: +, ++ tai 

+++, joista + osoittaa lievintä muutosta väriliuskassa ja vastaavasti +++ voi-

makkainta muutosta. (Eskelinen 2016.) 

 

Virtsassa ei normaalisti ole glukoosia, vaikka sitä on aina tietty määrä ve-

ressä, mutta veren glukoosipitoisuuden noustessa normaalia suuremmaksi voi 

glukoosia alkaa erittymään myös virtsan sekaan (Eskelinen 2016). Glukoosin 

esiintyminen virtsassa voi paljastaa gestaatiodiabeteksen eli raskausdiabetek-

sen esiintymisen. Tämän vuoksi raskaana olevalle on tehtävä sokerirasituskoe 

raskausviikoilla 24+0–28+6 tai jo aiemmin raskausviikoilla 12+0–16+6, mikäli 

sokeria erittyy virtsaan jo alkuraskaudessa. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 114–115.) 

 

Proteiinien esiintymistä virtsassa tutkitaan mahdollisen pre-eklampsian eli ras-

kausmyrkytyksen vuoksi. Proteiinien esiintyminen virtsassa yhdessä kohon-

neen verenpaineen kanssa viittaa odottajan pre-eklampsiaan. Epäiltäessä 

pre-eklampsiaa terveydenhoitaja tekee odottajalle lähetteen jatkotutkimuksia 

varten äitiyspoliklinikalle. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 114, 151.) 
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Leukosyyttien ja nitriittien esiintyminen virtsassa voi viitata kystiittiin eli virtsa-

tietulehdukseen. Oireista kystiittia esiintyy 1–2 %:lla sekä oireetonta baktee-

riuriaa (bakteerivirtsaisuutta) 5–10 %:lla raskaana olevista. Odottajalta pyri-

tään saamaan uusi virtsanäyte, joka toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi, mi-

käli virtsassa esiintyy leukosyyttejä tai nitriittejä. Kystiitti aiheuttaa ennenaikai-

sen synnytyksen vaaran sekä on osallisena vastasyntyneen pienipainoisuu-

teen. Hoitamattomana kystiitti voi johtaa pyelonefriittiin eli munuaistason tuleh-

dukseen. Tämän vuoksi raskaudenaikaiset kystiitit hoidetaan antibiootein ja 

tulehduksen jälkeen otetaan seurantaviljely tulehduksen häviämisen totea-

miseksi. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 188–189.) 

 

Sikiön tarjonnan seuranta 

 

Ulkotutkimuksen avulla tunnustellaan sikiön tilaa ja tarjontaa, asentoa sekä ar-

vioidaan kokoa. Sikiön tiloja on useampi, pää-, perä-, poikki- ja viistotila. Pää- 

ja perätila kertovat sen, mikä osa sikiöstä on tarjoutuvana osana alatiesynny-

tyksessä eli lähempänä synnytyskanavaa. Pää tuntuu kovana, pyöreänä, ta-

saisena sekä on liikuteltavissa, kun taas perä on epätasainen ja huonommin 

liikuteltavissa. Asento kertoo, missä sikiön selkä ja pienet osat, kuten kädet ja 

jalat, ovat. Selkä tuntuu kiinteänä ja tasaisena, kun taas käsien ja jalkojen 

puolella on tyhjää tilaa sekä puoli on epätasainen, myös sikiön potkut ja nyrk-

keilyt voivat tuntua toiselta puolelta, jolloin tiedetään käsien ja jalkojen sijainti. 

Samalla arvioidaan lapsiveden määrää sekä kohdun supistusherkkyyttä. Koh-

dun ollessa supistusherkkä vatsa tuntuu kovana sitä paineltaessa. (Nikula 

s.a.) 

 

Ulkotutkimus tehdään aina raskausviikon 24. jälkeen, kun kohtu ja sikiö ovat 

kasvaneet ja ne ovat paremmin tunnettavissa. Ulkotutkimus tarkoittaa vatsan-

peitteiden päältä, paljaalta iholta ja gynekologisessa asennossa tehtävää tutki-

musta. Gynekologisella asennolla tarkoitetaan asentoa, jossa odottaja on gy-

nekologisella tutkimuspöydällä jalat levitettyinä ja tuettuina jalkatelineisiin. Täl-

löin terveydenhoitaja tunnustelee odottajan vatsaa käsillä painellen. (Pietiläi-

nen & Väyrynen 2015a, 191.) Terveydenhoitajan otteet ulkotutkimuksessa ku-

vataan kuvassa 3. (Nikula s.a.).  
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Ulkotutkimuksiin voidaan luokitella myös sikiön sydänäänten kuuntelu, liikkei-

den havainnointi sekä sf-mitta. Ulkotutkimuksessa raskausviikon 35. jälkeen 

on tärkeää tuntea sikiön tarjoutuva osa synnytystä ajatellen. Mikäli tarjoutuva 

osa jää epäselväksi, on hyvä tehdä ultraäänikuvaus tarjonnan varmista-

miseksi. Synnytyksessä sikiön tulisi olla päätarjonnassa, jolloin synnytys on-

nistuu helpommin. Sikiön ollessa perätilassa tehdään lähete äitiyspoliklinikalle 

synnytystapa-arviointia sekä mahdollista sikiön kääntämistä varten. (Pietiläi-

nen & Väyrynen 2015a, 193.) 

 

 

 

 

Kuva 3. Terveydenhoitajan otteet ulkotutkimuksessa (Nikula s.a.) 

 

Kohdun kasvun seuranta 

 

Kohdun kasvua seurataan sf-mitalla eli symfyysi-fundusmitalla raskausviikosta 

24. eteenpäin. Aiemmin sf-mittaa ei suositella otettavaksi, sillä ennen raskaus-

viikkoa 24 kohdunpohja on navan korkeudella eikä kohdunpohja ole selkeästi 

tunnettavissa, joten mittaus on tarpeeton. Kohdunpohjan tunteminen paranee 
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aina raskauden edetessä, ja tällöin mittauksen luotettavuuskin kasvaa. Koh-

dun kasvu antaa samalla myös tietoa lapsiveden määrästä sekä epäsuorasti 

tietoa sikiön kasvusta. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 130, 155.) 

 

Sf-mitta on senttimetrimitta häpyliitoksen yläreunasta kohti kohdunpohjan kor-

keinta kohtaa eli sikiön perää/päätä, ja se mitataan tavallisella mittanauhalla 

paljaalta iholta. Mitattaessa odottajan tulisi olla gynekologisessa asennossa. 

Myös odottajan virtsarakon tulisi olla tyhjä, jotta tutkimus on luotettavampi eikä 

virtsarakko paina kohdunpohjaa ylemmäksi. (Tiitinen 2017e.) 

 

Kohdunkasvun seurantaan on laadittu oma käyrätaulukko (kuva 4), josta seu-

rataan kohdun kasvua mittaustulosten mukaan. Yli kahden standardideviaa-

tion (SD) poikkeama keskikäyrältä tai odottajan omalta käyrältä eli käyrältä, 

jossa kohdunkasvu on ennen mennyt, viittaa kohdunkasvun ja/tai lapsiveden 

määrän poikkeavuuteen sekä epäsuorasti sikiön kasvun poikkeavuuteen. Sf-

mitan näyttäessä pienempää lukemaa otetaan kontrollimittaus uusiksi viikon 

kuluttua ja sf-mitan näyttäessä suurempaa lukemaa, otetaan kontrollimittaus 

kahden viikon kuluttua. Mikäli mittaustulos on yhä yli/ali 2 SD keskikäyrältä tai 

omalta käyrältä, terveydenhoitajan tulee tehdä lähete äitiyspoliklinikalle jatko-

selvittelyjä varten. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 155–156.) 

 

Kasvuhäiriö voi olla merkki sikiön kasvusta, rakenteellisesta tai toiminnalli-

sesta poikkeavuudesta liittyen sikiön elimiin, kuten suolistoon, aivoihin tai sy-

dämeen. Rakenteellinen poikkeavuus vaikuttaa siten myös elimen toimintaan. 

Kromosomipoikkeavuudet ja geeniviat ovat myös yleisiä kehityshäiriöitä. (Tiiti-

nen 2017e.) 

 

Sikiön kasvun hidastumiselle on olemassa riskitekijöitä, joita voivat olla odotta-

jan omat sairaudet, päihteiden käyttö, huono ravitsemus tai liian alhainen (<50 

kg) raskautta edeltävä paino, aiempi alipainoinen lapsi tai sikiökuolema, koh-

dunsisäiset infektiot alkuraskaudessa sekä raskauskomplikaatiot, kuten ras-

kaushypertensio tai pre-eklampsia. Yksi tärkeimmistä syistä on kuitenkin koh-

dun ja istukan huono verenkierto, joka voi johtua odottajan sairauksista, pre-

eklampsiasta, istukan huonosta kiinnittymisestä kohtuun tai istukan kehityshäi-

riöstä. (Tiitinen 2017e.) Täten odottajan mahdollisten sairauksien hoitotasa-
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paino, päihteettömyys sekä hyvä ja monipuolinen ravitsemus ovat tärkeitä eh-

käisykeinoja kasvun hidastumiselle, joihin odottaja itse voi vaikuttaa. Suuriko-

koisuuden riskitekijöitä ovat odottajan lihavuus ja liiallinen painonnousu ras-

kausaikana, raskausdiabetes sekä aiempi suurikokoinen lapsi. Tämän vuoksi 

odottajan tulisi jo ennen raskautta tai raskauden aikana liiallisen painonnou-

sun huomatessa kiinnittää huomiota liikunnan lisäämiseen ja ravitsemuksen 

korjaamiseen vähäisemmäksi ja terveellisemmäksi. (Klemetti & Hakulinen-Vii-

tanen 2013, 156.) 

 

Sikiön pieni koko on kuitenkin merkittävämpää kuin suurikokoisuus, sillä se li-

sää riskiä sikiön kuolleisuuteen sekä sairastavuuteen. Suurikokoisuus sen si-

jaan lisää riskiä äidin sekä sikiön vaurioitumiseen alatiesynnytyksessä ja täten 

suurikokoisuus voi johtaa keisarileikkaukseen. Suurikokoisen sikiön alatiesyn-

nytys voi johtaa äidillä suureen repeämään. Lapselle voi tulla hartiadystokia eli 

lapsen hartiat kiilautuvat synnyttäjän lantioon eikä täten ylempää hartiaa 

saada syntymään normaalisti ilman apuvälineitä. Tällöin lapsen poistulo koh-

dusta voi hidastua ja johtaa hapenpuutteeseen, josta voi tulla vaurioita aivoi-

hin. Tämä voi pahimmillaan johtaa jopa lapsen kuolemaan. (Klemetti & Hakuli-

nen-Viitanen 2013, 155–156.) Myös lapsen olkahermopunos voi vaurioitua, 

jolloin lapsen toiseen yläraajaan voi tulla toimintahäiriö tai vakavimmillaan hal-

vaantuminen (Vastamäki 2003, 2535–2536). 

 

Lapsiveden määrän poikkeavuus voidaan todeta sf-mittauksen yhteydessä 

(kuva 4), kun vatsaa tunnustellaan ja kohdun korkeinta kohtaa etsitään. Niu-

kan lapsivesimäärän usein huomaa silloin, kun sikiö tuntuu vatsan päältä ko-

vin selkeästi. Vastaavasti runsaan lapsivesimäärän tunnistaa, kun sikiötä ei 

pysty tunnustelemaan tarkasti sekä kohdun ollessa kovin pinkeä ja suuri. 

Poikkeuksellinen lapsiveden määrä voi viitata esimerkiksi sokeriaineenvaih-

dunnan häiriöön, istukan toiminnan häiriöön tai sikiön nielemisen ongelmiin. 

(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 156.) 
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Kuva 4. Symfyysi-fundus-mitan käyrätaulukko (Weerakiet 2013) 
 
 

Sikiön sydänäänten kuuntelu  

 

Sikiön sydänääniä kuunnellaan neuvolassa doppler-laitteella (Tiitinen 2017f). 

Sikiön syke on kuultavissa raskausviikolta 12. eteenpäin, mutta varmemmin 

vasta raskausviikolla 14. Syke kuulostaa laukkaavalta hevoselta, tasaiselta ja 

rytmikkäältä. (Pietiläinen & Väyrynen 2015a, 202.) 

 

Sikiön sydänäänet kuunnellaan jokaisella neuvolakäynnillä heti ensi sy-

dänäänten kuuntelun jälkeen. Sydänäänet kuunnellaan paljaalta iholta, vatsan 

päältä odottajan ollessa gynekologisessa asennossa. Doppler-laitteen päähän 

laitetaan geeliä, joka varmistaa ultraäänisignaalien kulun iholta. Tämän jäl-

keen etsitään odottajan vatsalta se kohta, josta sydänäänet kuuluvat parhai-

ten. (Pietiläinen & Väyrynen 2015a, 202.) 

 

Ensimmäisten sydänäänien kuulumisten myötä odottaja usein huokaisee hel-

potuksesta ja kokee sydänäänien kuuntelun positiiviseksi. Tämän vuoksi sy-

dänääniä ei tulisi kuunnella liian varhaisilla raskausviikoilla, jotta odottaja ei 

turhaan huolestu. Kun sikiön syke saadaan kuulumaan, voidaan olla varmoja 

sikiön elossa olemisesta, mutta tästä ei voida vielä tehdä muita suuria johto-

päätöksiä sikiön terveyden suhteen. Sykkeestä voidaan kuitenkin havaita ryt-

mihäiriöt sekä selvä bradykardia eli matala syke ja takykardia eli nopea syke. 

Tämä edellyttää kuitenkin, että sydänääniä tulee kuunnella vähintään minuutin 
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ajan. On normaalia, että sikiöllä esiintyy yksittäisiä lisälyöntejä, jotka ovat täy-

sin vaarattomia, mutta useasti toistuvat lisälyönnit saattavat viitata sydämen 

rakenteen ja toiminnan poikkeavuuteen. Tällöin terveydenhoitaja tekee lähet-

teen äitiyspoliklinikalle sikiön sydämen rakenteen ja toiminnan selvittelyä var-

ten. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 132, 157.) 

 

Sikiön normaali syketason vaihtelu on minuutissa 110–160, alkuraskaudessa 

korkeampi ja loppuraskaudessa matalampi. Sikiön liikkuminen nostaa sykettä, 

ja vastaavasti sikiön nukkuessa syke on matalampi. Sikiön sykkeen ollessa 

usein tai toistuvasti alle 100/min (bradykardia) tai yli 180/min (takykardia) on 

terveydenhoitajan syytä myös tehdä lähete äitiyspoliklinikalle jatkotutkimuk-

siin. Toistuvat brady- ja takykardiat ovat harvinaisia. (Klemetti & Hakulinen-Vii-

tanen 2013, 157.) Sikiön hapenpuute tai istukan osittainen irtoaminen voi ai-

heuttaa bradykardiaa, kun taas puolestaan infektio voi ilmentyä takykardiana 

(Pietiläinen & Väyrynen 2015a, 202).  

 

Sikiön liikkeiden seuranta 

 

Neuvolakäynneillä odottajalta myös kysytään sikiön liikehdinnästä, onko sikiö 

liikkunut, millaisina odottaja liikkeet kokee ja onko liikehdintä samanlaista kuin 

aiemmin. Liikehdintä on kysyttävä odottajalta, koska sikiö ei välttämättä liiku 

juurikaan vatsaa palpoidessa eli tunnusteltaessa, jolloin terveydenhoitaja ei 

saa riittävää kuvaa siitä, miten sikiö liikkuu. (Pietiläinen & Väyrynen 2015a, 

201.) 

 

Odottaja tuntee sikiön liikkeet ensi kertaa raskausviikoilla 16.–20. ja viimeis-

tään raskausviikolta 24. lähtien. Liikkeiden tunteminen on yksilöllistä, ja toiset 

odottajista voivat tuntea liikkeet huomattavasti aiemmin kuin toiset. (Pietiläinen 

& Väyrynen 2015a, 201.) Liikkeiden tuntemiseen vaikuttavat odottajan yli-

paino, etuseinämään kiinnittynyt istukka sekä ensiraskaus (Klemetti & Hakuli-

nen-Viitanen 2013, 158). Ensimmäistä lastaan odottava tuntee ensimmäiset 

liikkeet usein muutamaa viikkoa myöhemmin kuin uudelleensynnyttäjä, sillä 

uudelleensynnyttäjä osaa tunnistaa jo ensiliikkeet. Ensimmäiset liikkeet ovat 

usein ilmakuplatyylisiä ja hentoja kutituksia, joten etenkin ilmakuplatyyliset voi-

daan helposti yhdistää ilmavaivoiksi vatsassa eikä niitä siten yhdistetä ensiliik-

keiksi. (Pietiläinen & Väyrynen 2015a, 201.) 
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Liikkeet vahvistuvat vähitellen ja tuntuvatkin raskausviikoilla 28–34 eniten, sillä 

silloin sikiön aktiivisuus on vilkkainta. Tällöin liikkeet voivat tuntua heikkoina tai 

voimakkaina vuorotellen, yksittäisinä tai sarjoina sekä vartalo- ja raajaliikkeinä. 

Näiden raskausviikkojen jälkeen sikiön aktiivisuus liikehdinnässä vähenee, 

sillä sikiön tila alkaa käydä ahtaaksi sikiön kasvaessa eikä sikiö siten pysty 

enää liikkumaan niin paljon. Sikiön olisi suotuisaa liikkua kymmenestä sataan 

kertaan tunnissa, sillä sen on todettu olevan riittävä määrä, jotta tiedetään siki-

öllä menevän hyvin. Sikiön hikan voi osa kuitenkin kuvitella liikkeiksi, mutta 

hikka on usein rytmistä naputtelua, jonka oppii erottamaan oikeista sikiön liik-

keistä melko nopeasti. Välillä voi taas olla pidempiä useamman kymmenen 

minuutin jaksoja, jolloin sikiö ei liiku, sillä silloin sikiö saattaa nukkua. Odotta-

jan on kuitenkin hyvä hieman painella vatsaa sekä liikkua ja tämän jälkeen 

kuulostella, heräsikö sikiö uniltaan, mikäli liikkeitä ei ole tuntunut normaalia pi-

dempään aikaan. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 131.) 

 

Sikiön liikkeet tuntuvat parhaiten iltaisin sekä odottajan ollessa levossa, sillä 

silloin odottaja osaa kiinnittää liikkeisiin paremmin huomiota ja odottajan oma 

liikehdintä vähentää sikiön liikkumista. Sikiön liikkeiden vähenemiseen on kui-

tenkin muitakin syitä kuin sikiön unijakso sekä kasvaminen ja täten tilan käy-

minen ahtaaksi loppuraskaudessa. Syitä voivat olla sikiön hapenpuute, kas-

vun hidastuma, epämuodostumat tai kohtukuolema sekä odottajan päihteiden 

käyttö, istukan toimintahäiriöt tai ennenaikainen synnytys. Tämän vuoksi liik-

keitä tulisi tuntea vähintään kymmenen tunnissa. Mikäli odottaja ilmaisee huo-

len sikiön liikkumisesta terveydenhoitajalle, on hyvä asia ottaa vakavasti ja yh-

dessä kuulostella sikiön liikkeitä vastaanotolla sekä mahdollisesti ohjeistaa lii-

kelaskenta. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 158–159.)  

 

Liikelaskennassa odottaja on kyljellään ja kuulostelee sikiön liikehdintää tun-

nin verran. Mikäli jo heti alussa liikkeitä tulee yli kymmenen, voi laskennan lo-

pettaa. Vastaavasti liikkeiden jäädessä alle kymmeneen tunnissa on syytä las-

kea toinen tunti muutaman tunnin kuluttua. Tässä välissä odottajan olisi hyvä 

painella vatsaa, liikkua, syödä kevyesti ja juoda jotakin makeaa sekä kylmää. 

Mikäli tämän jälkeen liikkeet jäävän yhä alle kymmeneen, on syytä lähteä sa-

man vuorokauden sisällä synnytyssairaalaan tarkistuttamaan sikiön tilanne. 

(Pietiläinen & Väyrynen 2015a, 201.) Liikelaskentaa ei kuitenkaan suositella 
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tehtäväksi ilman, että on huolta sikiön liikkumisesta, sillä se voi lisätä joillekin 

odottajille turhaa huolta (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 158). Lasketun 

ajan jälkeen liikelaskenta on kuitenkin suositeltavaa, koska silloin istukan kyky 

kuljettaa happea ja ravintoaineita heikkenee ja sikiö voi alkaa kärsiä hapen-

puutteesta. Sikiö on jo valmis syntymään lasketun ajan ylityttyä, joten synny-

tyksen käynnistäminen voi pelastaa sikiön terveyden. (Timonen 2010, 773.) 

 

5 ODOTTAVAN TERVEYSNEUVONTA   

Terveysneuvonta alkaa jo ensimmäisellä neuvolakäynnillä, ja se on tärkeä osa 

raskauden seurantaa. Odottajan on tärkeää tietää, mitä normaaleja oireita mi-

hinkin raskauden vaiheeseen voi kuulua (kuten alkuraskauden pahoinvointi). 

Kun odottaja tietää, miten hän itse voi edistää omaa ja sikiön hyvinvointia, ras-

kaudella on hyvät lähtökohdat onnistuneeseen lopputulokseen. (Pietiläinen & 

Väyrynen 2015f, 184.) 

 

Raskauden on useasti todettu olevan ”opettavainen ajanjakso” (englanniksi 

”teachable moment”). Käsitteenä se tarkoittaa terveydentilassa tapahtuvaa 

muutostilaa, joka synnyttää yksilössä luontaisen motivaation omaksua terveel-

lisiä elintapoja. (McBride ym. 2003, 156, 159.) Useissa kansainvälisissä tutki-

muksissa tällaista ilmiötä on kuvattu odottajien keskuudessa. Odottajilla on ku-

vattu olevan suuri motivaatio tehdä terveyttään edistäviä valintoja. Ensisi-

jaiseksi syyksi ruoka- ja liikuntatottumuksien edistämiseen raskausaikana 

odottajat mainitsivat sikiön hyvinvoinnin edistämisen ja toissijaisena asiana 

odottajien saamat hyödyt terveydelleen. (Kocher ym. 2017, e36; Phelan 2010, 

e4.)  

 

5.1 Liikunta ja lepo 

 Raskaus ei estä liikkumasta. Raskaudenaikaisella liikunnalla on useita suotui-

sia vaikutuksia odottajan elimistölle, sillä se kohentaa fyysistä kuntoa, auttaa 

kehoa selviytymään raskausajan fyysisistä rasituksista, parantaa mielialaa, 

nopeuttaa kehon palautumista synnytyksestä sekä voi ehkäistä liiallista pai-

nonnousua, raskaudenaikaista verenpaineen nousua, raskausmyrkytystä, um-

metusta, väsymystä, selkävaivoja sekä jalkojen turvotuksia ja suonikohjuja. 

(UKK-instituutti 2016.) Kaiken tämän lisäksi se voi myös vähentää ahdistus- ja 
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masennusoireita. Täysin varmaa tietoa ei vielä ole siitä, pystytäänkö raskau-

denaikaisella liikunnalla ehkäisemään raskausdiabetes, mutta raskausdiabe-

testa sairastavien odottajien hoitotasapainoon liikunnalla on positiiviset vaiku-

tukset. Raskaudenaikaisella liikunnalla saattaa myöhemmin myös olla ehkäi-

sevää vaikutusta sekä odottajan että tulevan lapsen riskiin sairastua sydän- ja 

verisuonitauteihin, osteoporoosiin ja syöpiin. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 53.) 

 

Suosituksena onkin liikkua viikossa vähintään 2½ tuntia, joka tulisi jakaa vä-

hintään kolmelle eri päivälle. Myös lihaskunnon harjoittaminen kahdesti vii-

kossa olisi suotavaa. (Käypä hoito -suositus 2016.) Liikunta on hyvä aloittaa 

rauhallisesti sekä lisätä harjoitusaikaa ja -kertoja vähitellen, mikäli odottaja ei 

ole aiemmin harrastanut liikuntaa säännöllisesti (UKK-instituutti 2016). Liikun-

taa aktiivisesti harrastava odottaja voi jatkaa liikuntaa aiempaan tapaan voin-

nin ja ohjeiden mukaan. Hyviä liikuntamuotoja raskausaikana ovat esimerkiksi 

kävely, uinti ja pyöräily. Ratsastus, hyppelyt ja tapaturma-alttiit sekä kontakti-

lajit ovat lajeja, joita kaikkien odottajien tulisi välttää viimeistään raskauden 

puolivälin jälkeen, sillä kohtu joutuu näissä voimakkaisiin ja hölskyviin liikkei-

siin ja siten ennenaikaisten supistusten sekä keskenmenon riski kasvaa. 

(Käypä hoito -suositus 2016.) 

 

Liikunta tulee kuitenkin keskeyttää havaittaessa kovaa päänsärkyä, hui-

mausta, hengenahdistusta, rintakipua, voimattomuutta, pohkeen turvotusta ja 

kipua, verenvuotoa emättimestä, sikiön liikkeiden vähenemistä, kohdun kivuli-

asta supistelua säännöllisin väliajoin tai epäiltäessä lapsiveden menoa (Hoh-

tari 2015). Nämä voivat kertoa liian kovasta liikuntasuorituksesta, jossa sikiön 

vointi voi vaarantua. Ennenaikaisen synnytyksen riski, ennenaikainen lapsive-

denmeno, sikiön kasvun hidastuma, selvittämätön verenvuoto emättimestä, 

etinen istukka loppuraskaudessa, kohdunkaulan heikkous sekä istukan en-

nenaikainen irtoaminen ovat esimerkiksi syitä, jolloin liikunta on ehdottomasti 

kielletty raskauskomplikaatioiden takia. Liikunnan välttämiselle voi olla muita-

kin yksittäisiä syitä, kuten pre-eklampsia tai uhkaava keskenmeno ensimmäi-

sen raskauskolmanneksen aikana. Tällöin terveydenhoitaja tai lääkäri antaa 

tarvittavat ohjeet. (Käypä hoito -suositus 2016.) 
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Lantiopohjalihasten harjoittaminen kaiken muun liikunnan lisäksi on odottajan 

hyvinvoinnille tärkeää. Raskaus ja synnytys saattavat heikentää lantionpohjali-

haksia, joten niiden harjoittaminen on hyvästä ennen ja jälkeen raskauden. 

Lantiopohjalihakset kannattelevat virtsarakkoa, virtsaputkea, kohtua, emätintä 

sekä peräsuolta, ja niiden harjoittaminen on suotavaa, jottei tule esimerkiksi 

virtsankarkailua tai kohdun ulosluiskahtamista. (Verneri 2014.) 

 

Raskausaikana levon tarve lisääntyy, sillä raskauden tuomat fyysiset ja psyyk-

kiset muutokset kuormittavat kehoa. Tämän vuoksi on hyvä levätä riittävästi. 

Riittävä lepo auttaa jaksamaan sekä kohentaa odottajan mielialaa ja itsevar-

muutta vähentämällä ahdistusta ja pelkoja. (Verneri 2014.) 

 

5.2 Suun terveydenhoito 

Suun terveydenhoito korostuu raskausaikana, sillä odottajan suun terveystot-

tumukset vaikuttavat myös sikiöön. Raskausaikana koko perheen on hyvä pa-

lauttaa mieleen, miten suun sairaudet syntyvät ja kuinka niitä voidaan ehkäistä 

omahoidolla. Tänä aikana on hyvä myös tarvittaessa tehdä muutoksia parem-

paan ja antaa lapselle heti ensihampaiden puhjettua hyvä malli suunhoidosta. 

(Sirviö 2018a, 107.) 

 

Jokainen ensimmäistä lastaan odottava perhe on oikeutettu saamaan kunnan 

tarjoaman maksuttoman suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioinnin 

suunterveydenhuollon ammattilaiselta. Uudelleensynnyttäjiä tämä ei koske, 

mutta mikäli odottajan edellisestä tarkastuksesta on kulunut yli kolme vuotta ja 

hänen suun terveydentilansa vaatii, on suositeltavaa käydä suun terveyden-

huollon ammattilaisen arvioinnissa. Suun terveydenhuollosta tulisi myös pu-

hua säännöllisesti neuvolakäyntien yhteydessä koko raskausaikana. (Klemetti 

& Hakulinen-Viitanen 2013, 50.) 

 

Odottajan syljen pH laskee raskausaikana hormonitoiminnan muuttumisen 

vuoksi. Samalla syljen mineraalipitoisuudet laskevat, mikä heikentää syljen re-

mineralisaatiokykyä eli syljen kykyä korjata kiillettä. Heikentynyt remineralisaa-

tiokyky yhdessä raskausajan oksentelun ja närästyksen kanssa altistavat 

hampaita kiilteen syöpymiselle eli eroosiolle. Raskausaika on kuitenkin verrat-

tain lyhyt, joten yleensä eroosion aiheuttamat vauriot jäävät hyvin pieniksi. 
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Raskausaikana hampaat ovat myös tavanomaista alttiimpia kariesvaurioille eli 

reikiintymiselle, joka on myös seurausta syljen happamoitumisesta. Usein 

nautitut sokeripitoiset tuotteet sekä jatkuva napostelu ovat suurin altistava te-

kijä reikiintymiselle. Tätä voidaan kuitenkin ehkäistä käyttämällä ksylitolipuru-

kumia ruokailujen jälkeen torjumaan happohyökkäyksiä. Raskaudenaikaiset 

hormonimuutokset voivat myös pahentaa odottajan jo alkanutta ientulehdusta. 

Tällöin pienikin ärsyke voi saada aikaan ienverenvuotoa, ja tämän lisäksi ike-

nissä voidaan havaita liikakasvua. Tärkein keino ehkäistä ientulehduksia on 

moitteeton suun omahoidon noudattaminen, johon sisältyy hampaiden harjaus 

kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, hammasvälien puhdistus sekä ksyli-

tolituotteiden käyttäminen aterioiden yhteydessä. Omahoito on myös erittäin 

tärkeää, jos odottajalla on ennestään parodontiittia eli kiinnityskudostuleh-

dusta. Hoitamattomassa parodontiitissa sekä laiminlyödyssä omahoidossa 

suuhun kertyy runsaasti bakteereja, ja tämä voi levitessään lisätä keskossyn-

nytysten riskiä. (Sirviö 2018a, 108–109.) 

 

Sikiön hampaiston kehitys alkaa neljännellä sikiöviikolla. Tämän takia odotta-

jan tulisi huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta ja etenkin riittävästä kalsiumin 

ja D-vitamiinin saannista, jotka ovat tärkeitä hampaiston normaalin kehityksen 

kannalta. Suositellaankin, että odottaja käyttäisi D-vitamiinivalmisteita koko 

raskausajan ja tämän lisäksi kalsiumvalmisteita, mikäli hän ei saa tarpeeksi 

kalsiumia ravinnostaan (suositus kahdeksan desilitraa nestemäisiä maitota-

loustuotteita päivässä). Liian vähäinen kalsiumin tai D-vitamiinin saanti hei-

kentää sikiön kiilteen muodostumista, ja vähäinen magnesiumin saanti voi 

puolestaan hidastaa hampaiden puhkeamista. (Sirviö 2018b, 110–111.) 

 

5.3 Ravitsemus 

Odottajan ruokavaliolla on merkitystä sikiön kasvulle ja kehitykselle. Monipuo-

lisesti ruokailevan, terveen odottajan ei tarvitse juurikaan tehdä muutoksia 

ruokavalioonsa. Ruokavaliossa noudatetaan raskausajan ravitsemussuosituk-

sia. Raskauden alussa suositellaan neuvolassa arvioitavan odottajan ruokava-

lio ja sen riittävyys. (Tiitinen 2018a.) Oleellista odotusaikana on huolellinen kä-

sienpesu ennen ruoka-aineiden käsittelyä ja käsittelyn jälkeen. Kasvikset tulee 

pestä ja raaka liha kypsentää kunnolla. (Tiitinen 2017d.)  
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Raskausaikana suositeltavia ruokia ovat marjat, hedelmät, kasvikset, täysjyvä-

vilja, rasvattomat maitotuotteet, vähärasvaiset lihavalmisteet ja kala. Kasvik-

set, hedelmät, marjat ja täysjyvä ovat hyviä lähteitä kuidulle, raudalle sekä 

folaatille. Sikiön hermoston ja näkökyvyn kehittymisen kannalta hyvälaatuisten 

rasvahappojen riittävä saanti on tärkeää. Hyvälaatuisia rasvahappoja voi lisätä 

omaan ruokavalioonsa pienillä muutoksilla ja elintarvikevalinnoilla: levitteeksi 

kasvimargariinia, salaatinkastikkeeksi rypsiöljypohjainen valinta, ruoanvalmis-

tuksessa esimerkiksi rypsiöljyä ja kala-ateria 2–3 kertaa viikossa. (THL 

2016b.) Kalasta odottaja saa n3-monityydyttömiä rasvahappoja, D-vitamiinia 

ja jodia. Kalan turvallinen käyttö raskausaikana tulee varmistaa, sillä tiettyjä 

kalalajeja tulee odotusaikana välttää kokonaan. (Evira 2018b.) 

 

Riittävän kalsiumin saannin vuoksi rasvattomia ja nestemäisiä maitovalmis-

teita suositellaan 5–6 desilitraa vuorokaudessa sekä 2–3 viipaletta juustoa 

(Evira 2018b). Mikäli odottaja ei saa ruokavaliostaan riittävästi kalsiumia, kal-

siumvalmisteen käyttö tulee ajankohtaiseksi. Jos kalsiumin riittävä saanti tur-

vataan vain valmisteella, tulee kalsiumia saada valmisteesta 1000 milligram-

maa vuorokaudessa. Imeytymisen tehostamiseksi kalsium- ja rautavalmiste 

tulee ottaa eri aterioilla. (Tiitinen 2018a.) Kaikille odottajille suositellaan D-vita-

miinilisää koko raskausajan ja foolihappolisää juuri ennen raskautta ja alkuras-

kaudessa (Evira 2018b).  

 

Raskausajan painonhallinnassa on tärkeää ruokavalintojen järkeistäminen 

sekä arkiliikunnan ylläpitäminen. Raskauden aikaansaama lisäenergian tarve 

on vähäinen. Runsaasti sokeria ja kovaa rasvaa sisältävien ruoka-aineiden 

kulutuksen vähentäminen on suositeltavaa. Liian runsas kovan rasvan saanti 

heikentää esimerkiksi elimistön sokerinsietoa. (THL 2016b.) 

 

Odottajan tulisi välttää tiettyjä asioita ruokavaliossaan odotusaikana. Elintarvi-

kerajoituksia odottajille ovat esimerkiksi sisävesien petokalat, raa’at kalatuot-

teet, maksa, raaka liha, raakamaito, pastöroimaton maito ja siitä valmistetut 

juustot, kuumentamattomat pakastevihannekset ja valmisruuat sekä korva-

sieni. Kofeiinille on asetettu raskauden ajalle turvaraja, joka on 200 milligram-

maa/päivä. Alkoholia odottajan tulee välttää. Ruoka-ainerajoituksilla pyritään 

turvaamaan sikiön turvallinen kehitys ja kasvu. (Evira 2018a.) 
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Zonoosit ovat infektiotauteja, jotka tarttuvat eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. 

Ihminen voi saada tartunnan suoraan eläimestä tai saastuneesta ruoasta. Mo-

net zonooseista voidaan ehkäistä välttämällä riskikäyttäytymistä. Raskauden 

kannalta tärkeimmät zonoosit Suomessa ovat listerioosi ja toksplasmoosi. Mi-

käli odottaja epäilee sairastuneensa listerioosiin tai toksoplasmoosiin, tulisi hä-

nen ottaa yhteyttä neuvolaan. (Tiitinen 2017d.)   

 

Listerioosi on Listeria monocytogenes -bakteerin aiheuttama tauti, johon sai-

rastuu vuosittain noin kymmenen suomalaista. Listeria-bakteeri on luonnossa 

yleinen. Bakteeria löydetään myös ruoka-aineista, kuten kuumakypsentämät-

tömistä kalatuotteista, pastöroimattomista maitotuotteista ja pehmytjuustoista. 

Listeria-tartuntaa voi ehkäistä välttämättä edellä mainittuja riskielintarvikkeita. 

(Tiitinen 2017d.) 

 

Listeria-bakteeri voi aiheuttaa lievän ripulin tai vakavan verenmyrkytyksen ja 

aivokalvotulehduksen. Suolisto-oireet alkavat keskimääräisesti noin vuoro-

kausi saastuneen ruoan tai juoman nauttimisesta. (Lumio 2018.) Listeria le-

viää sikiöön joko nousevana infektiona emättimestä tai istukan kautta. Se voi 

aiheuttaa vakavan infektion, johon liittyy merkittävä keskenmenon, sikiön tai 

vastasyntyneen kuoleman riski. (Tiitinen 2017d.)  

 

Toxoplasma gondii on loinen, joka elää kissassa. Loiset tartuttavat ookystia, 

jotka siirtyvät kissan eritteiden kautta maaperään ja siitä kasviksiin ja nauta-

eläimiin. Toksoplasmoosin voi saada syömällä huonosti kypsennettyä lihaa, 

kontaminoituneita vihanneksia, marjoja tai vettä. Toksoplasmoosi useasti on 

oireeton. Se voi aiheuttaa lieviä oireita, kuten lievää kuumetta tai väsymystä. 

Kaulan tai takaraivon imusolmukkeet voivat turvota. Odotusajan primaari-in-

fektio on sikiölle vaarallinen. Odottajan alkuraskauden aikana sairastama tok-

soplasmoosi voi johtaa keskenmenoon, kohtukuolemaan tai sikiövaurioon. 

Loppuraskaudessa sairastettuna taudinkuva on lievempi. Odotusajan tokso-

plasmoosi kuuluu aina erikoissairaanhoidon piiriin. (Tiitinen 2017d.) 

 

5.4 Päihteet 

Päihteiden käyttö tulisi lopettaa jo raskautta suunniteltaessa, sillä raskauden 

alkupuolella odottaja ei usein tiedä vielä olevansa raskaana. Jo alkuraskauden 
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päihteiden käyttö vaikuttaa sikiön kehitykseen ja voi aiheuttaa pysyviä kehitys-

häiriöitä. Suomessa syntyy vuosittain tuhansia lapsia, jotka ovat altistuneet 

päihteille sikiöaikanaan. Näiden lasten kohdalla monet oppimisvaikeudet ja 

kehityshäiriöt olisivat olleet kuitenkin melko helposti ehkäistävissä. (Klemetti & 

Hakulinen-Viitanen 2013, 65–70.) 

 

Suomessa syntyy vuosittain noin 600–3000 vauvaa, jotka ovat altistuneet 

odottajan alkoholin käytölle. Odottajan alkoholin käyttö on yksi merkittävim-

mistä rakennepoikkeavuuksien ja kehityshäiriöiden aiheuttajista sikiölle. Ras-

kauden ensimmäisen kolmanneksen aikana alkoholin käyttö aiheuttaa etenkin 

keskushermoston, sydämen, luuston ja virtsateiden rakennemuutoksia. Tämä 

on sikiön kehityksen kannalta erittäin kriittistä aikaa, sillä ensimmäisen kol-

manneksen aikana sikiölle kehittyy kaikki oleelliset rakenteet, ja tämän jälkeen 

tapahtuu enimmäkseen vain kasvua. Keskushermoston kehitykselle alkoholin 

käyttö on kuitenkin erittäin haitallista koko raskausajan. Alkoholin aiheutta-

mista kehityshäiriöistä lievimmät ovat pieniä oppimis- ja käytöshäiriöitä, mutta 

vakavimmillaan se voi johtaa erittäin hankalaan kehitysvammaisuuteen. Odot-

tajan alkoholin käyttö voi aiheuttaa lapselle myös erityisiä kasvonpiirteitä, joita 

ovat pienipäisyys, pienisilmäisyys, lyhyt luomirako, nenä-huulivaon puuttumi-

nen sekä ohut ylähuuli. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 65.)  

 

Tupakointi ja nuuskaaminen ovat myös merkittävä riskitekijä sikiön kannalta. 

Lähes 15 % suomalaisista odottajista tupakoi tai nuuskaa silti raskauden ai-

kana. Tupakan ja nuuskan nikotiini supistaa verisuonia, minkä vuoksi sikiön 

hapensaanti istukan kautta vaikeutuu. Tämän lisäksi sikiö altistuu myös hiili-

monoksidille (häkä), joka heikentää hapen kuljetusta kudoksiin. Häkä- ja niko-

tiinialtistuksen lisäksi sikiöllä on suuri keskenmenon, epämuodostumien ja 

kasvuhäiriöiden riski. Myös perinataalivaiheen eli raskausviikon 23. jälkeinen 

aika sekä ensimmäisen elinviikon sairastavuus ja kuolleisuus kasvavat. Tä-

män lisäksi tupakointi lisää riskiä ennenaikaiselle synnytykselle sekä istukan 

ennenaikaiselle irtoamiselle. Raskausajan tupakointi altistaa lasta syntymän 

jälkeen myös monille sairauksille. Hengitystieinfektiot, korkea verenpaine, yli-

paino, psyykkiset kehitys- ja keskittymishäiriöt ja oppimisvaikeudet ovat huo-

mattavasti yleisempiä tupakalle ja nuuskalle altistuneilla lapsilla. Lisäksi kät-

kytkuoleman riski kasvaa jopa viisinkertaiseksi. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 66–67.) 
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Nikotiinivalmisteiden ja alkoholin lisäksi myös huumeet ovat sikiölle haitallisia. 

Huumeiden sikiövaikutuksia on kuitenkin vaikeampi arvioida, sillä huumeita 

käyttävä usein käyttää myös muita yllämainittuja päihteitä samanaikaisesti. 

Heroiinin, amfetamiinijohdosten ja kokaiinin käytöllä on todettu olevan yhteys 

sikiön pienipainoisuudelle, ennenaikaiselle syntymälle sekä sikiökuolemalle. 

Nämä myös altistavat vastasyntyneen vieroitusoireille, jotka voivat olla vai-

keita ja ilmetä viikkojenkin viiveellä syntymästä. Kannabiksen ja stimulanttien 

käytöllä on sikiölle nikotiinivalmisteiden kaltaisia vaikutuksia. (Klemetti & Ha-

kulinen-Viitanen 2013, 68–69.) 

 

6 PERHE- JA SYNNYTYSVALMENNUS  

Lapsen saaminen tuo mukanaan suuria muutoksia, joista selviytyäkseen van-

hemmat tarvitsevat tietoa ja tukea niin emotionaalisesti kuin konkreettisestikin. 

Tuen tarve korostuu silloin, kun kyseessä on perheen ensimmäinen lapsi. Esi-

koisen syntymän myötä vanhemmat käyvät läpi parisuhteensa muutoksen 

sekä käsittelevät omaa vanhemmuuteensa liittyvää kasvuprosessia. (Haapio 

& Pietiläinen 2015, 208.)  

 

Ensimmäistä lasta odottavalle perheelle tulee järjestää moniammatillista per-

hevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa ja synnytysvalmen-

nus. Perhevalmennusta tarjotaan myös uudelleensynnyttäjille, jos perheessä 

on erityisen tuen tarvetta, ja perheen vanhemmille, jos toiselle heistä lapsi on 

ensimmäinen, sekä maahanmuuttajille, jotka odottavat ensimmäistä Suo-

messa syntyvää lasta (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 78–81). Taulu-

kossa 4 on esitetty sekä perhevalmennuksen että perhevalmennuksen synny-

tysosion keskeisiä tavoitteita. Tavoitteet käsittelevät monia perheille lähitule-

vaisuudessa tutuiksi tulevia aiheita, kuten synnytystä, imetystä ja vauvan hoi-

toa. Valmennuksissa pyritään myös vahvistamaan vanhemmuutta, vanhem-

pien keskinäistä parisuhdetta ja edistämään koko perheen hyvinvointia. 
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Taulukko 4. Perhevalmennuksen ja perhevalmennuksen synnytysosion tavoitteet (Klemetti & 
Hakulinen-Viitanen (2013, 79) 

 

Perhevalmennuksen tavoitteet - Valmistaa perhettä synnytykseen, imetykseen, 

vanhemmuuteen ja lapsen hoitoon sekä kasvatuk-

seen  

- Vahvistaa vanhempien tietotaitoa lapsen hoi-

dosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveelli-

sistä elintavoista 

- Edistää sikiön, odottajan sekä hänen perheensä 

hyvinvointia ja terveyttä. 

- Vahvistaa vanhempien keskinäistä parisuhdetta 

sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. 

- Luoda perheille mahdollisuus vertaistukeen ja 

edistää keskinäistä vuorovaikutusta. 

Perhevalmennuksen synnytysosion 

tavoitteet 

- Kokonaisvaltainen ja myönteinen käsitys synny-

tyksestä 

- Tarjota perheille heidän tarpeitaan vastaavaa, 

ajanmukaista ja näyttöön perustuvaa tietoa synny-

tyksen kulusta ja hoitokäytänteistä. 

- Synnyttäjän voimavarojen vahvistaminen 

 

Perhe- ja synnytysvalmennuksen ajankohta sekä toteutustapa vaihtelevat 

kuntien välillä ja joskus saman kunnankin sisällä asuinalueiden mukaan (Haa-

pio & Pietiläinen 2015, 208–209). Perhevalmennuksen järjestäjinä ja pitäjinä 

toimivat pääsääntöisesti äitiysneuvolan terveydenhoitajat ja kätilöt. Mahdolli-

suuksien mukaan toimintaan osallistuu myös perhetyöntekijä, terveyskeskuk-

sen erityistyöntekijä (mm. psykologi, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti) 

ja/tai järjestön edustaja, esimerkiksi Ensi- ja turvakotien liitosta. Keskeisiä si-

sältöjä perhevalmennuksessa ovat synnytykseen valmistautuminen, synnytys, 

lapsivuodeaika, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva tasavertainen vanhemmuus 

sekä perheelle annettava terveysneuvonta. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 82.) 

 

Perhevalmennukseen sisältyy synnytysvalmennus ja sen osana tutustumis-

käynti synnytyssairaalaan, mutta mikäli tutustumiskäyntiä ei ole mahdollista 

järjestää, tulee vanhemmille kertoa synnytyssairaalasta ja sen tarjoamista 

vaihtoehdoista (Haapio & Pietiläinen 2015, 210; Klemetti & Hakulinen-Viitanen 

2013, 81). Synnytysvalmennuksen olennaisia sisältöjä ovat synnytykseen läh-

dön ohjaus, synnytyksen kulku, kivunlievitysmenetelmät sekä ensimmäiset 
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hetken ja päivät vastasyntyneen kanssa (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 

81–82). Osallistujien mielenkiintoa ja tarpeita vastaavan tiedon tarjoamista pi-

detään tärkeämpänä kuin rutiininmaista sisältörunkoa (Haapio & Pietiläinen 

2015, 211). 

 

7 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS 

Tavoitteet 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tiivis suomenkieli-

nen sähköinen opas Kymsoten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloiden asiak-

kaille.  

 

Oppaan tavoitteena oli tuottaa asiakkaille tietoa äitiysneuvolan toiminnasta 

sekä vahvistaa heidän omatoimijuuttaan. Oppaan sisällön tarkoitus oli perus-

tua teoreettiseen viitekehykseen, joka koostuu raskaudenaikaisista suosituk-

sista, teoriatiedosta, tieteellisestä tutkimustiedosta sekä Kymsoten Pohjoisen 

alueen äitiysneuvoloiden käytänteistä.  

 

Opinnäytetyön menetelmä 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehtoinen tapa tutkimukselliselle opinnäy-

tetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyö on kaksiosainen, ja siihen kuuluu opin-

näytetyöraportin ja tavoitteen mukaisen tuotoksen tekeminen. Toiminnallisen 

opinnäytetyön on pohjauduttava teoreettiseen viitekehykseen. Tuotos voi olla 

esimerkiksi opas, esite tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9; Salonen 

2013, 5–6.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä työllä on toimeksiantaja, joka 

määrittelee haluamansa tuotoksen sisältöineen (Vilkka 2015, 9). Opinnäyte-

työmme menetelmäksi valikoitui toiminnallinen, koska työn tilaaja halusi op-

paan, jossa käy ilmi äitiysneuvolan keskeisimmät toiminnot ja tehtävät.  

 

Projektin yhteistyötahot ja hyödynsaajat 

 

Opinnäytetyöprojektin tilaajana ja työelämäkumppanina toimi Kymsoten Poh-

joisen alueen neuvolapalvelut. Työelämäohjaajana toimi Kymsoten Pohjoisen 

alueen äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan osastonhoitaja. Neuvolapalvelut tilasi 
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meiltä opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli tuottaa Kymsoten Pohjoisen alu-

een käytäntöjen mukainen sähköinen opas äitiysneuvoloiden toiminnasta. 

Pohjoisen alueen äitiysneuvoloiden terveydenhoitajien on tarkoituksena ottaa 

oppaamme työvälineeksi arjen työhönsä ja samalla kehottaa asiakkaita hyö-

dyntämään opasta, jolloin voidaan lisätä asiakkaiden omatoimijuutta ja tie-

toutta.  

 

Projektin kulku 

 

Opinnäytetyöprojektimme käynnistyi keväällä 2017. Tapasimme ensimmäisen 

kerran työelämäohjaajan kanssa kesäkuussa 2017, jolloin sovimme projektin 

alustavasta aikataulusta ja työhön sisällytettävistä aihealueista. Valitut aihe-

alueet olivat äitiysneuvolan toiminta, määräaikaisten terveystarkastuksien 

ajankohdat, raskaudenaikaiset seulonnat ja seurannat sekä terveysneuvonta.  

 

Ideaseminaarin pidimme lokakuussa 2017. Ideaseminaarin jälkeen aloitimme 

hahmottelemaan opinnäytetyön teoriaosaa ja sisällysluetteloa. Teoriaosan 

työstäminen käynnistyi keväällä 2018, jolloin jaoimme aihealueet tasaisesti 

keskenämme.  

 

Syksyllä 2018 kävimme aikaansaannoksemme läpi yhdessä. Tällöin kartoi-

timme, mitä teoriaosasta vielä puuttuu. Tämän jälkeen työstimme työn siihen 

vaiheeseen, että pystyimme pitämään toteutusseminaarin.  

 

Toteutusseminaarin jälkeen siirryimme suunnittelemaan oppaan sisältöä. 

Suunnitelman valmistuttua lähetimme sen hyväksyttäväksi työelämäohjaajalle. 

Työelämäohjaaja hyväksyi suunnitelman ja ehdotti perhe- ja synnytysvalmen-

nuksen pois jättämistä oppaasta. Toteutimme hänen toiveensa ja rupesimme 

työstämään opasta suunnitelman pohjalta. 

 

Kun saimme alustavan oppaan tehtyä, lähetimme oppaan työelämäohjaajalle 

hyväksyttäväksi ja kommentoitavaksi. Tällöin saimme ehdotuksen lähettää op-

paan tarkasteltavaksi muutamalle Pohjoisen alueen äitiysneuvolan terveyden-

hoitajalle. Saimme lisäksi muutaman kouvolalaisen odottajan tai hiljattain syn-
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nyttäneen äitiysneuvolan asiakkaan kommentoimaan opasta. Terveydenhoita-

jilta saamiemme korjausehdotuksien toteuttamisen jälkeen lähetimme oppaan 

työelämäohjaajalle sekä viestintäkoordinaattorille oppaan taittamista varten. 

 

Alkuvuodesta 2019 kävimme opinnäytetyöpajassa tarkistuttamassa opinnäyte-

työn tekstinasettelua ja lähdemerkintöjä. Lisäksi tapasimme opinnäytetyön oh-

jaajan, jonka kanssa kävimme työtä läpi ennen työn lähettämistä tarkistetta-

vaksi ja arvioitavaksi. Tapaamisen jälkeen teimme opinnäytetyön teoriaosuu-

teen ehdotetut korjaukset. Tammikuussa 2019 opinnäytetyö lähetettiin tarkis-

tettavaksi ja arvioitavaksi.   

 

Riskit ja resurssit 

 

Tämän opinnäytetyön riskeiksi ajattelimme etenkin lopussa tiiviin aikataulun, 

jonka vuoksi teimme työtä päivittäin melko paljon. Tämä lisää mielestämme 

virheiden mahdollisuutta. Oppaan riskeinä vastaavasti voivat olla käyttöönotta-

mattomuus sekä se, onko oppaalla toivottua vaikutusta asiakkaiden omatoimi-

juuden tukemisessa. 

 

Opinnäytetyömme oli pienikustanteinen. Mahdolliset oppaaseen liittyvät kus-

tannukset tulevat kohdistumaan työn tilaajalle, mikäli se painattaa opasta pa-

periversioksi. 

 

8 MITÄ ÄITIYSNEUVOLASSA TEHDÄÄN? -OPAS 

Oppaasta tuli kahdeksansivuinen, etu- ja takakansi mukaan lukien. Oppaan vi-

suaalinen ilme on Kymsoten mukainen. Ensimmäisenä oppaassa käsitellään 

äitiysneuvolan toimintaan liittyviä yleisiä periaatteita, kuten sitä, mihin äitiys-

neuvolan toiminta perustuu, mikä on äitiysneuvolatoiminnan päätavoite ja mitä 

äitiysneuvolan toimintaan kuuluu. 

 

Seuraavaksi oppaassa esitellään taulukkomuodossa, miten terveystarkastuk-

set ja raskaudenaikaiset seulonnat ajoittuvat raskausviikkoihin nähden. Taulu-

kon alapuolella on avattu lyhyesti taulukossa käytettyjä lyhenteitä ja sitä, mitä 

alkuraskauden verikokeisiin sisältyy.  
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Tämän jälkeen oppaassa kerrotaan raskaudenaikaisista seulonta- ja seuranta-

tutkimuksista. Oppaassa on tuotu esiin yleisellä tasolla ja tiiviisti, miksi ja mi-

ten tutkimuksia tehdään. Tutkimuksien suoritusajankohta on tuotu myös tässä 

kohdin esille. 

 

Oppaan lopussa käsitellään tärkeimpiä odotusajan terveysneuvonnan sisältöjä 

sekä mainitaan hyödyllisiksi ajateltuja linkkejä luotettaville internet-sivustoille. 

Terveysneuvonnasta esiin on nostettu odotusajan liikunta, suun terveyden-

hoito, ravitsemus ja päihteettömyys.    

 

Takakannelle on kerätty Kymsoten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloiden yh-

teystietoja. Myös äitiysneuvoloiden ajanvarausaika on mainittu. Takakannessa 

on tuotu julki oppaan olevan osa opinnäytetyötä, oppaan tekijät, yhteistyötaho 

sekä oppaan taitosta vastaava henkilö. 

 

9 ARVIOINTI 

Lähetimme oppaan työelämäohjaajalle sekä kahdelle Pohjoisen alueen äitiys-

neuvolan terveydenhoitajalle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Pyysimme heitä 

kommentoimaan opasta vapaamuotoisesti ja rohkeasti. Työelämäohjaaja 

muistutti Kouvolan kaupungin vaihtuneen Kymsoten alaisuuteen, jolloin vaih-

doimme oppaassa olevan yhteistyökumppanin nimen. Muutoin työelämäoh-

jaaja oli tyytyväinen oppaaseen ja kertoi sen vaikuttavan hyvältä. Terveyden-

hoitajien kommenttien jälkeen teimme pienet muutokset, jotka liittyivät Kymso-

ten Pohjoisen alueen käytäntöihin. Terveydenhoitajien mielestä opas vaikutti 

kokonaisuudessaan hyvältä ja he uskoivat sen olevan tarpeellinen. Meidän 

mielestämme parannusehdotus oli hyvä, sillä oppaan on tarkoitus olla Pohjoi-

sen alueen käytäntöjen mukainen.  

 

Saadaksemme oppaan arvioimiseen asiakasnäkökulmaa, otimme yhteyttä 

muutamaan kouvolalaiseen odottajaan ja/tai hiljattain synnyttäneeseen henki-

löön. Pyysimme heiltä suullisesti vapaamuotoista palautetta ja kiinnittämään 

erikseen huomiota oppaan ymmärrettävyyteen, selkeyteen, helppolukuisuu-

teen ja siihen, tulevatko kaikki ydinasiat esille. Edellä mainitut erikseen pyytä-

mämme huomion kohteet täyttyivät jokaisen lukijan mielestä, eikä parannus-

ehdotuksia tullut. 
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Meidän mielestämme onnistuimme oppaassa melko hyvin. Saimme oppaa-

seen tiivistettyä tärkeimmät asiat mielestämme selkeästi ja ymmärrettävästi. 

Koimme oppaan linkkivinkkien olevan tärkeitä, sillä lukijat pääsevät linkkien 

avulla helposti lukemaan lisätietoja luotettavista lähteistä. Toimme oppaassa 

mielestämme riittävästi tietoa yleisellä tasolla, ja saamiemme palautteiden pe-

rusteella saimme vahvistusta asialle. Koimme onnistuvamme siinä, ettei op-

paasta tullut riskejä korostava eikä negatiivisen sävyinen. Oppaan oli tarkoitus 

olla ikään kuin esittely äitiysneuvolatoiminnasta ja sen tärkeimmistä toimin-

noista eikä lähes kaiken kattava ja terveydenhoitajien antamien tietojen ja oh-

jauksen korvaava. Mielestämme tässä onnistuimme hyvin, sillä emme lähte-

neet avaamaan asioita tarkalla tasolla.  

 

10 POHDINTA JA JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Swordin ym. (2012, 5) tutkimuksessa todettiin materiaalien, kuten oppaiden, 

saaminen neuvolasta tärkeäksi osaksi laadukasta äitiyshuoltoa. Tutkimuk-

sessa oli huomioitu myös internetissä saatavilla oleva ja kattava tiedonsaan-

nin mahdollisuus. Tästä huolimatta odottajat pitivät kuitenkin tärkeämpänä 

neuvolan kautta saatavia raskausaiheisia materiaaleja. Tutkimustiedon ja työ-

elämäperäisen tarpeen myötä saimme vahvistusta opinnäytetyönä tehdyn op-

paan tarpeellisuudelle. Myös meidän mielestämme oppaat ovat hyödyllisiä, 

sillä ne tarjoavat tietoa tiivistetysti ja selkeästi, mikä voi auttaa hahmottamaan 

kokonaisuuksia helpommin. 

 

Koemme raskaudenaikaisen terveysneuvonnan tärkeäksi osaksi kansanter-

veyden edistämistä ja terveyserojen kaventamista. Tämän vuoksi haimme tut-

kimustietoa siitä, mikä motivoi odottajia tekemään terveellisempiä elintapava-

lintoja raskausaikana. McBriden ym. (2003, 156, 159) tutkimuksessa kerro-

taan, että raskauden on useasti todettu olevan “opettavainen ajanjakso” (eng-

lanniksi “teachable moment”). Sillä tarkoitetaan yksilön luontaista motivaatiota 

muuttaa tottumuksiaan terveellisemmiksi yksilön oman terveydentilan muuttu-

essa. Myös Kocherin ym. (2017, e36) tutkimuksessa sekä Phelanin (2010, e4) 

tutkimuksessa todettiin sama ilmiö kuin McBriden ym. (2003, 156, 159) tutki-

muksessa. Kocherin ym. (2017, e36) sekä Phelanin (2010, e4) tutkimuksissa 

todettiin lisäksi odottajilla olevan suuri motivaatio terveellisempiin elintapoihin 
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sikiön kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tutkimukset toivat meille nä-

kökulmaa siitä, kuinka tärkeää terveysneuvonta äitiysneuvolassa on, minkä 

vuoksi olemme ottaneet terveysneuvonnan osaksi opastamme. Mielestämme 

on hienoa huomata tutkimustiedon valossa, kuinka raskausaika voi saada 

odottajat valitsemaan terveellisemmät elintavat. Raskausajan elintapamuutok-

set voivat mielestämme luoda pohjaa koko perheen terveellisiin elintapoihin. 

Tämän vuoksi mielestämme olisi hyvä, että terveysneuvontaan kiinnitetään 

neuvolassa huomiota ja kannustetaan vanhempia tarvittaviin muutoksiin.  

 

Yhdeksi tärkeimmiksi luokitelluista äitiysneuvolan laatua parantavista tekijöistä 

nousi esille hoitosuhteen jatkuvuus samojen työntekijöiden kanssa. Tämä il-

miö todettiin Swordin ym. (2012, 8–9), Hildingssonin ym. (2014, 54) ja Jenkin-

sin ym. (2014, 217) tutkimuksista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

vuonna 2016 toteutetusta äitiysneuvoloiden asiakaspalautteesta. Tutkimuk-

sissa nousi esille hoitosuhteiden jatkuvuuden lisäävän luottamuksellisuutta 

asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asia-

kaspalautekyselyssä kävi ilmi, että asiakkaiden mukaan terveydenhoitajien 

sekä lääkärien tiheä vaihtuminen koettiin haasteena luottamuksen syntymi-

selle. Pohdimme yhdessä tutkimuksia ja sitä, kuinka hoitosuhteen pysyvyy-

teen äitiysneuvolassa voisi vaikuttaa. Myös meidän mielestämme on tärkeää 

hoitosuhteen jatkuvuus sekä luotettavuuden syntyminen. Hoitosuhteen jatku-

vuutta lisäävät pidemmät määräaikaiset työsopimukset tai virkaan vakinaista-

miset. Tämä kuitenkin mielestämme edellyttää hyvien työntekijöiden löytä-

mistä. Koemme työympäristön toimivuuden edistävän henkilökunnan pysy-

vyyttä samassa työpaikassa. Henkilökunnan pysyvyys voi vaikuttaa myös äi-

tiysneuvolapalveluiden laatuun, kun henkilökunnan sisällä vallitsee tuttuus, ko-

kemus ja yhteisten käytänteiden tunteminen.  

 

Opinnäytetyön tekeminen kehitti meidän valmiuksiamme tutkimus- ja kehittä-

mistyöhön. Tämän opinnäytetyön kautta syvensimme tietojamme äitiysneuvo-

lan toiminnasta, johon lukeutui raskaudenaikaiset määräaikaiset terveystar-

kastukset, seulonnat ja seurannat, terveysneuvonta sekä aiheeseen liittyvät 

tutkimukset. Koemme opinnäytetyön tekemisen kehittäneen ammatillisia val-

miuksiamme etenkin odottajien parissa työskenneltäessä. 
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Opinnäytetyön aihe nousi työelämän tarpeista ja kiinnostuimme kyseisestä ai-

heesta heti. Työn tilaajalla oli selkeä näkemys aiheen rajaamisesta ja lopulli-

sesta oppaasta. Tämä rajasi entisestään työssä käsiteltäviä aiheita. Pyrimme 

pitämään aihealueen tiiviinä mutta kuitenkin sellaisena, että siinä tulee ilmi 

oleellisimmat asiat.  

 

Keräsimme työhön tietoa luotettavista, mahdollisimman tuoreista ja monipuoli-

sista lähteistä. Pyrimme merkitsemään lähteet huolella työhömme, jotta lä-

pinäkyvyys mahdollistuisi ja työmme olisi jäljitettävissä. Käytimme työssä vain 

lähteisiin perustuvaa tietoa, emmekä lainkaan omaan kokemukseen tai en-

nakko-oletuksiin perustuvaa tietoa. Koemme tämän lisäävän työmme luotetta-

vuutta. 

 

Oppaan työstämisestä meillä kummallakaan ei ollut aiempaa kokemusta. 

Otimme kuitenkin mielellämme vastaan oppaan toteutuksen ja pidimme ide-

asta, että opas tulee Kymsoten Pohjoisen alueen äitiysneuvoloiden ja heidän 

asiakkaidensa käyttöön. Oppaan työstämisessä haasteena oli asioiden tiivis-

täminen, mutta koimme lopputuloksen olevan ytimekäs ja tavoitteiden mukai-

nen. 

 

Koemme saavuttaneemme opinnäytetyölle asettamamme päätavoitteet hyvin. 

Näin isossa projektissa tulee kuitenkin aina uusia ideoita ja mahdollisuuksia 

hienosäädölle, joten jossain vaiheessa täytyy vain tyytyä lopputulokseen. 

Olemme tekijöinä kuitenkin tyytyväisiä sekä teoriaosuuteen että oppaaseen.  

 

Jatkokehittämisehdotuksena ehdotamme tekemämme oppaan tulostamista 

paperiversioksi, jolloin sen voisi helposti antaa ensikäynnillä mukaan asiak-

kaalle. Tällä tavoin otettaisiin huomioon myös ne odottajat, jotka suosivat 

enemmän paperiversioita kuin internetissä esillä olevia oppaita. On myös 

odottajia, joille pääsy internettiin ei ole itsestään selvää. Paperista versiota 

varten oppaan linkkivinkit-osiota voisi muokata mainitsemalla julkaisuyhteisön 

nimen ja otsikon ennen varsinaista linkkiä. Tällöin sivuston löytäminen inter-

nethaulla voisi olla kätevämpää kuin koko linkin kirjoittaminen hakukenttään. 

Samoin linkkivinkeissä voisi lyhyesti mainita, mitä kyseinen linkki käsittelee.  
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Ehdotamme myös tekemämme oppaan työstämistä tulevaisuudessa useam-

malle eri kielelle. Tällöin lisääntyvä monikulttuurisuus olisi otettu huomioon ja 

yhä useampi saisi myös omalla äidinkielellään tietoa. Edellä mainittujen ehdo-

tusten lisäksi opasta olisi helppo päivittää järjestämällä asiakkaille sekä ter-

veydenhoitajille kyselyitä tai haastatteluita oppaan sisältöön liittyen. Näin saa-

taisiin tietoa mahdollisista parannusehdotuksista ja opasta voitaisiin täsmen-

tää paremmin käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Suosittelemme oppaan päivit-

tämistä myös, mikäli valtakunnalliset äitiysneuvolatoiminnan suositukset muut-

tuvat. Jatkossa myös Kymsoten äitiysneuvoloiden asiakkailla voisi teetättää 

kyselyn, jossa selvitettäisiin heidän odotuksiaan ja toiveitaan äitiysneuvolatoi-

minnalle. Koemme tämän luovan mahdollisuuden toiminnan kehittämiselle 

asiakasnäkökulmasta.  
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