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TAHATTOMAN LAPSETTOMUUDEN HOITO
- Audiovisuaalinen ohjaus IVF-hoitojen tueksi
Tahattomalla lapsettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei pari ole onnistunut vuoden säännöllisen
yrittämisen jälkeen saamaan raskautta alkuun. Noin 15 prosenttia lasta yrittävistä pareista kärsii
lapsettomuudesta Suomessa, joka siis konkreettisesti koskettaa arvioidusti noin 100 000 hedelmällisessä iässä olevaa pariskuntaa. Käytetyin hoitomenetelmä on IVF (in vitro fertilisaatio) -hoito
lyhyellä kaavalla. Tahattoman lapsettomuuden kokeminen voi aiheuttaa mielialanvaihteluita, surua ja masennusta.
Projektin tehtävänä oli tuottaa tahattomasti lapsettomille audiovisuaalinen video, joka selkeyttää
tulevan IVF-hoidon termistöä ja hoitoprosessia. Tavoitteena on antaa lapsettomuushoitoihin lähtevälle tietoa hedelmöityshoitoprosessin vaiheista, vähentää jännitys- ja pelkotiloja, kehittää potilasohjausta, selkeyttää monimutkaista ammattisanastoa, sekä auttaa säilyttämään hallinnan- ja
turvallisuudentunnetta prosessin aikana.
Lopullisen käsikirjoituksen mukaan video jakautui kolmeen osaan. Ensimmäisenä on haastattelukooste kahden lapsettomuushoitoja läpikäyneen henkilön kokemuksista lapsettomuudesta ja
lapsettomuushoidoista, toisena yleistietoa lapsettomuudesta ja kolmantena IVF-hoitoprosessin
selkiyttäminen hoitokaaviolla. Videolla näytetään myös oikeaoppinen ihonalaisinjektio, joka liittyy
olennaisesti lääkehoitoon IVF-hoitoprosessissa. Vapaaehtoisina henkilöhaastatteluun osallistuneet henkilöt saatiin Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n kautta. ”Pitkä on odottavan aika”- video
on katsottavissa osoitteessa https://youtu.be/-xNYgP8KDUM sekä Terveysnetti.fi-sivustolta se
löytyy Naisten nurkka- osiosta nimellä “Tahattoman lapsettomuuden hoito – audiovisuaalinen ohjaus IVF-hoitojen tueksi” osoitteessa http://terveysnetti.turkuamk.fi/perhe.html.
Kätilö-terveydenhoitaja oli kommentoimassa asiasisältöä videon suunnitteluprosessin ja käsikirjoituksen aikana. Asiantuntijana hän arvioi valmiin videon nähtyään, sen olevan hyödyllinen lapsettomuushoitoihin hakeutuville ja jo hoidossa oleville sekä rohkaisevan myös hoitohenkilökuntaa
ottamaan henkisen jaksamisen paremmin puheeksi potilaskeskusteluissa. IVF-hoidon hoitokaava
on hänen mielestään selkeästi ja havainnollistavasti esitetty. Videota kommentoivat ja arvioivat
lisäksi viisi IVF-hoitoja läpikäynyttä henkilöä ja vastauksien perusteella voidaan todeta, että videon sisältö on luotettava ja antaa laadukasta tietoa.
ASIASANAT: tahaton lapsettomuus, potilasohjaus, IVF, lapsettomuushoito, hedelmöityshoito,
video
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TREATMENT OF INVOLUNTARY INFERTILITY
- Audiovisual guidance for support to IVF-treatment
Involuntary infertility means that the couple has not succeeded getting pregnant after one year,
despite of regular sexual intercourse. In Finland, approximately 15 percent of couples attempting
to have a child are suffering from infertility, which is therefore affecting approximately 100 000
couples in fertile age. The most common method of treatment is the IVF (in vitro fertilization)
treatment in short protocol. The experience of involuntary infertility can cause mood swings, sorrow and depression.
The task of the project was to produce an audiovisual video for the childless, clarifying the terminology and the process of upcoming IVF treatment. The aim of the project is to provide information
about the infertility treatment process, to reduce stress and fear, to develop patient guidance, to
clarify complex medical vocabulary and to help maintain sense of control and security during the
process.
In the final manuscript, the video was divided into three parts. The first part is an interview summary of two people who have personal experience of involuntary infertility and infertility treatments, the second part contains general information of infertility and the third part clarifies the IVF
treatment process, with the help of a treatment diagram. The video also shows a correct subcutaneous injection technique, which is essentially related to the patient's drug therapy during the
IVF treatment process. The volunteers, who participated in the personal interview, were reached
through the Childless Association Simpukka ry. The video ”Pitkä on odottavan aika” can be
viewed at https://youtu.be/-xNYgP8KDUM, and on Terveysnetti.fi website it can be found in “Naisten nurkka” section, under the name “Tahattoman lapsettomuuden hoito – audiovisuaalinen
ohjaus IVF-hoitojen tueksi” in http://terveysnetti.turkuamk.fi/perhe.html.
A person, who is both midwife and community health nurse, was commenting the subject matter
during the planning process and manuscript phase of the video. As an expert, she evaluated the
finished video, concluding that it would be useful for those seeking infertility treatment and those
already in the treatment process. She believes that the video could encourage medical staff to
discuss emotional wellbeing with the patients. In her opinion, the process of IVF treatment is
clearly and illustratively represented. In addition, the video was commented and evaluated by five
people who have undergone the IVF treatment process themselves and based on their response
the content of the video is reliable and provides high-quality information.
KEYWORDS:
Involuntary infertility, patient guidance, IVF, infertility treatment, fertilization treatment, video
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO
Aivolisäke = Aivolisäke on pieni, herneen kokoinen, hormoneja (mm. luteinisoiva hormoni, prolaktiini, tyreotropiini) tuottava rauhanen
Alkio = hedelmöitynyt ja jo useammaksi soluksi jakautunut munasolu, joka kiinnittyy kohdun seinämään rakkulavaiheessa
Endometrioosi = kohdun limakalvon pesäkesirottumatauti
Follikkeli = munasarjassa oleva munarakkula, jonka sisällä munasolu kasvaa ja kehittyy
Fetus mortus = sikiön kohtukuolema
FSH = follikkelia stimuloiva hormoni, jota erittyy aivolisäkkeestä ja mikä kiihdyttää munarakkulan kasvua naisella ja miehellä siittiöiden kehittymistä
GnRH = Gonadotrophin Releasing Hormone, hypotalamuksen erittämä gonadotropiinien
vapauttajahormoni
GnRH-agonisti = lääke, jota käytetään ennen FSH:n antoa vaimentamaan elimistön
omaa hormonitoimintaa
GnRH-antagonisti = lääke, jota käytetään samanaikaisesti FSH:n kanssa estämään ennenaikainen munasolujen irtoaminen ja kypsyminen
Gonadotropiinit = LH ja FSH, aivolisäkkeen erittämiä hormoneita, jotka säätelevät sukurauhasten toimintaa
hCG = Human Chorionic Gonadotrophin, raskaana olevien naisten virtsasta puhdistettu
istukkaperäinen hormoni
Hypotalamus = väliaivojen alaosa, johon aivolisäke liittyy
ICSI = Intracytoplasmic Sperm Injection, mikroinjektiohedelmöitys, jossa yksi siittiö ruiskutetaan munasolun sisälle laboratoriossa
IUI = Intra Uterine Insemination, pestyjen siittiöiden ruiskuttaminen kohtuonteloon katetrin avulla eli kohdunsisäinen inseminaatio

IVF = in vitro fertilisaatio eli koeputkihedelmöitys, jossa sukusolut hedelmöitetään elimistön ulkopuolella
IVM = in vitro maturaatio eli munasolujen kypsyttäminen elimistön ulkopuolella soluviljelymaljalla
LH = Luteinisoiva hormoni eli aivolisäkkeestä erittyvä hormoni, joka säätelee sukusolujen
kypsymistä ja hormonituotantoa munasoluissa ja kiveksissä
OHSS = Ovarian Hyperstimulation Syndrome, munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä
OI = Ovulaation induktio, munarakkuloiden kypsytyshoito
Ovulaatio = munasolun irtoaminen munasarjasta, joka tapahtuu noin kierron keskivaiheessa eli noin 2 viikkoa ennen kuukautisten alkua
PAS = Pakastetun alkion siirto, käytetään myös termiä FET eli frozen embryo transfer
Preimplantaatiodiagnostiikka = alkiodiagnostiikka, jonka avulla voidaan tutkia alkiosta
tiedossa olevia vakavia perinnöllisiä sairauksia aiheuttavia yksittäisiä geenivirheitä tai
kromosomien rakenteellisia tai määrällisiä muutoksia
Primaarinen lapsettomuus = tahaton lapsettomuus silloin, kun henkilöllä ei ole aikaisempia raskauksia
Progesteroni = keltarauhashormoni eli kohdun limakalvoa ylläpitävä homoni, joka erittyy
keltarauhasesta. Raskauden aikana sitä erittyy myös istukasta ja se edistää raskauden
jatkumista
s.c. injektio = ihonalainen eli subkutaaninen ( s.c.) injektio.
Sekundaarinen lapsettomuus = tahaton lapsettomuus silloin, kun henkilöllä on aiempia
raskauksia tai synnytyksiä
Sperman pesu = siittiöiden erottaminen siemenplasmasta
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1 JOHDANTO
Tahattomalla lapsettomuudella tarkoitetaan sitä, kun raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa suojaamattomien ja säännöllisten yhdyntöjen jälkeen. Tahattomasti lapsettomien
parien määrän arvioidaan olevan edelleen kasvussa. Lasten saamista pidetään jopa itsestään selvyytenä yhteiskunnassa, mutta lapsettomuus koskettaa monia ja hedelmättömyydestä puhuminen voi olla vaikeaa. (Simpukka ry 2016.) Arvioidaan, että jopa 15
prosenttia lasta toivovista pareista on jossakin elämänsä vaiheessa kärsinyt tahattomasta lapsettomuudesta. Useimmat heistä ovat saaneet siitä huolimatta myöhemmin
lapsen, osa hoidon avulla. (Tiitinen 2018a.) Kokemuksena lapsettomuus aiheuttaa vaikeasti käsiteltäviä tunteita, kuten häpeää ja arvottomuutta. Lapsettomuus on hyvin henkilökohtainen asia, josta voi olla vaikea puhua ja sillä on moninaiset vaikutukset elämään.
Lapsettomuus voi aiheuttaa elämässä kriisin, ja siinä vaaditaan puolisoilta kykyä surra,
sopeutumista uusin tilanteisin ja menetysten prosessointia. (Tulppala 2012.)
Opinnäytetyössä kerrotaan monipuolisesti tahattomasta lapsettomuudesta monelta eri
kannalta. Työssä kuvataan muun muassa mistä johtuu lapsettomuus, miten lapsettomuutta tutkitaan ja hoidetaan sekä avataan hoitoprosessien terminologiaa. Lapsettomuus koskettaa sekä yksilöä että paria ja sillä on paljon vaikutuksia elämän eri osaalueilla, joista kerrotaan lisää luvussa 5. Toisella opinnäytetyön kirjoittajalla on omakohtaista kokemusta tahattomasta lapsettomuudesta, siihen liittyvistä tutkimuksista, hoidoista ja potilasohjauksesta. Koska yhä useammat parit käyvät läpi lapsettomuushoitoja,
ja alussa tiedon määrä ja laatu on valtava, opinnäytetyöllä halutaan selkeyttää hoitoprosessia lapsettomuushoitoihin valmistautuville.
Projektin tehtävänä oli tuottaa tahattomasti lapsettomille audiovisuaalinen video, joka
selkeyttää tulevan IVF-hoidon termistöä ja hoitoprosessia. Tavoitteena on antaa lapsettomuushoitoihin lähtevälle tietoa hedelmöityshoitoprosessin vaiheista, vähentää jännitys- ja pelkotiloja, kehittää potilasohjausta, selkeyttää monimutkaista ammattisanastoa,
sekä auttaa säilyttämään hallinnan- ja turvallisuudentunnetta prosessin aikana. Videolla
esitetään selkeästi IVF-hoitomenetelmän prosessi ja kerrotaan yleisesti lapsettomuudesta. Videolla on mukana myös lapsettomuutta kokeneiden kahden henkilön haastattelut. Henkilöt kertovat videolla omien kokemuksiensa kautta muun muassa, miltä tuntui
aloittaa lapsettomuushoidot ja mikä auttoi jaksamaan hoitojen läpikäymiseen.
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2 YLEISTÄ TAHATTOMASTA LAPSETTOMUUDESTA
Tahattomalla lapsettomuudella tarkoitetaan sitä, että pari ei ole vuoden säännöllisen yrittämisen jälkeen, ilman ehkäisyä, onnistunut saamaan alkuun toivomaansa raskautta (Tiitinen 2018a). Lapsettomuus voi olla primaarista, kun taustalla ei ole yhtään alkanutta
raskautta tai sekundaarista, jos nainen on aikaisemmin tullut raskaaksi (Dextra Lapsettomuusklinikka 2019).
Tahaton lapsettomuus koskettaa kymmeniä tuhansia pareja maassamme ja on hyvin
tunnepitoinen ja henkilökohtainen asia. (Tiitinen ym. 2011). Tahaton lapsettomuus on
lisääntynyt jonkin verran viime vuosina, joka johtuu osittain siitä, että lapsen hankintaa
lykätään myöhäisempään ikään. Noin 15 prosenttia lasta toivovista pariskunnista on kokenut lapsettomuutta jossain vaiheessa elämäänsä. Arviolta noin 3000 - 4000 paria hakeutuu vuosittain lapsettomuustutkimuksiin ja -hoitoon. Raskaus alkaa 80–85 prosentilla
pareista ehkäisyn poisjättämisen jälkeen vuoden kuluessa, mikäli nainen on alle 38-vuotias. Tämänkin jälkeen vielä puolet tulee raskaaksi ilman hoitoja seuraavan vuoden kuluessa. (Tiitinen 2018a.) Tahattoman lapsettomuuden on arvioitu koskettavaan lähemmäs 100 000 hedelmällisessä iässä olevaa pariskuntaa jossain vaiheessa elämäänsä
(Simpukka 2016). Lapsettomuudesta puhuttaessa on hyvä erottaa tahallinen lapsettomuus, jolloin henkilö ei halua ollenkaan lapsia. Tahallinen lapsettomuus on lisääntynyt
nykymaailmassa, mutta on edelleen pieni vähemmistö Suomessa. Syntyvyys on laskenut vuodesta 2011 lähtien Suomessa koko ajan, ja syinä on muun muassa tahaton lapsettomuus, talous- ja työelämän vaikutus ja pienempi lapsilukutoive kuin ennen. (Miettinen 2015.)

2.1 Lapsettomuushoitoihin hakeutuminen

Lapsettomuus on yleistynyt ongelma, mutta toisaalta syitä siihen on opittu ymmärtämään
paremmin ja hoidot ovat kehittyneet sekä hoitojen tulokset ovat parantuneet nykypäivänä. Hedelmöityshoidot eivät ole ensisijainen vaihtoehto lapsettomuuden hoidossa.
Alussa varmistetaan kyselemällä, että parilla on yhdyntöjä ovulaation aikana ja tehdään
erilaisia lapsettomuuten liittyviä tutkimuksia. (Tiitinen ym. 2011.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna Ahokas ja Katriina Mikola

10

Lapsettomuushoitoja tehdään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yleensä pari ottaa yhteyttä perusterveydenhuoltoon, jossa aloitetaan kartoittamaan tilannetta. Perusterveydenhuollossa tehdään parille lähete erikoissairaanhoitoon julkiselle sektorille tutkimusten perusteella lääkärin päätöksellä. Julkisella hoito tulee paljon edullisemmaksi kuin
yksityisellä sektorilla. Hoitoon pääsyä voi julkisella joutua kuitenkin odottamaan kuukausia. Yleensä julkisella sektorilla ei hoideta yli 40-vuotiaita naisia. Kela asettaa omat rajoituksensa hoitojen korvattavuudesta kolmeen hoitokertaan asti eikä hoitoja yleensä
korvata yli 43-vuotiaille. (Jensen 2016.) Yksityisellä sektorilla ei tarvita lähetettä lainkaan,
vaan hoitoihin voi hakeutua suoraan valitsemalleen klinikalle, ja etuna on nopea hoitoon
pääsy (Felicitas Mehiläinen 2019a).

2.2 Lapsettomuustutkimukset

Joskus hedelmällisyyteen liittyvät kysymykset saattavat pohdituttaa, vaikka raskaus ei
ihan vielä olisikaan ajankohtainen. Naisella saattaa olla sairaus, joka vaikuttaa hedelmällisyyteen ja aiheuttaa huolta perheen perustamista ajatellen. Näitä sairauksia ovat
esimerkiksi monirakkulaiset munasarjat, endometrioosi, kuukautiskierron häiriöt, aikaisemmin sairastettu syömishäiriö, hormonaalinen sairaus tai lapsena hoidettu pahanlaatuinen sairaus. Miehillä siemennesteen laatuun saattavat vaikuttaa esimerkiksi hoidettu
kivesten laskeutumattomuus, sairastettu kivestulehdus tai kiveskohjut. (Vainio & Ristolainen 2019.)
Pareille tutkimuksiin hakeutumista suositellaan, mikäli toivottu raskaus ei ole alkanut
vuoden yrittämisen jälkeen. Mikäli nainen on yli 35-vuotias, tai kuukautiskierto on hyvin
epäsäännöllinen, suositellaan tutkimuksiin hakeutumista jo kuuden kuukauden raskausyrityksen jälkeen. (Vainio & Ristolainen 2019.)
Lapsettomuutta käsitellään aina parin yhteisenä ongelmana. Yhteishaastattelussa keskustellaan parin elämäntilanteesta, terveydentilasta, elintavoista, sekä lapsettomuushoitoihin liittyvistä toiveista ja peloista. (Tulppala 2007, 13.) On tärkeää nostaa esille haastattelussa heti ensimmäisellä tapaamisella hedelmällisyyttä heikentävät elintavat kuten
tupakointi, yli-/alipaino, alkoholin käyttö ja huumeet. Tupakointi, runsas alkoholin käyttö
ja huumeet huonontavat hedelmällisyyttä sekä naisella että miehellä. Runsas tupakointi
vähentää miehellä siittiöiden määrää ja liikkuvuutta, ja heikentää siittiöiden laatua. Eri-
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tyisen haitallista runsas tupakointi on naisen hedelmällisyydelle sekä alkaneen raskauden ennusteelle. Esitietojen ja haastattelun perusteella suunnitellaan kullekin parille yksilöllisesti tarvittavat tutkimukset. (Tulppala 2007, 7.)

2.2.1 Naisen tutkiminen

Hedelmällisyys heikkenee naisen iän myötä, ja ikä on yksi merkittävimmistä raskaaksi
tuloon vaikuttavista asioista. Iän myötä lapsettomuusongelman mahdollisuus lisääntyy
ja on arvioitu, että 20–25-vuotiaista alle 10 prosenttia, 30–35-vuotiaista noin 15 prosenttia ja 35–40-vuotiaista 40 prosenttia kärsii lapsettomuudesta. Tunnetuin hedelmällisyyttä
alentava tekijä on munasolun ikääntyminen. (Tiitinen 2018a.)
Perusterveydenhuollossa alkututkimuksissa naiselta selvitetään tarkat tiedot kuukautiskierrosta, muun muassa sen pituus, vuotopäivät, säännöllisyys ja kivut. Onko ollut aiempia raskauksia, synnytyksiä ja minkälainen seksuaalielämä naisella on, mahdollisten sairauksien, leikkausten, lääkitysten ja elämäntapojen lisäksi. Vastaanotolla mitataan painoindeksi (BMI), mitataan verenpaine ja suoritetaan gynekologinen tutkimus. Verinäytteiden (pieni verenkuva, kilpirauhashormonikokeet) lisäksi otetaan tarvittaessa kohdun
kaulan irtosolunäyte (Papa-näyte) ja sukupuolitautitestit. (Terveyskylä 2019a.)
Perusterveydenhuollon lähetteellä tutkimuksia jatketaan erikoissairaanhoidossa. Ensimmäisellä käynnillä tehdään vastaavanlainen alkuhaastattelu kuin perusterveydenhuollossa ja tarvittaessa otetaan verikokeita, ja lisäksi tehdään ultraäänitutkimus emättimen
kautta. Näin saadaan tarkka tieto kohdun ja munasarjojen rakenteesta ja hormonaalisesta tilanteesta. (Terveyskylä 2019a.) Hedelmällisyyden tutkiminen naisella on monimutkaisempaa ja ottaa enemmän aikaa kuin miehen tutkiminen. Kuukautiskierron aikainen munasolun irtoaminen sekä munanjohtimien aukiolo ovat edellytyksiä raskauden alkamiselle ja niiden tutkimukset kuuluvatkin perustutkimuksiin. (Tulppala 2007, 13.) Lisäksi ultraäänitutkimuksessa arvioidaan pienten munarakkuloiden (follikkeleiden) määrää eli niin sanottua munasoluvarantoa. Follikkeleiden määrää arvioidaan myös verestä
(Anti-Müller hormoni, AMH). Mikäli aiemmin ei ole määritetty, niin viimeistään nyt kaikista
pareista määritetään hepatiitti B- ja C- sekä HIV-vasta-aineet. Lapsettomuushoitoja on
yleensä mahdollista toteuttaa nykyisillä virushoitolääkityksillä hepatiitti- ja HIV-positiivisuudesta huolimatta. (Terveyskylä 2019a.)
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Mikäli naisen kuukautiskierto on säännöllinen, verikokeella (keltarauhashormoni eli progesteroni) voidaan tarkistaa ovulaatio eli munasolun irtoaminen, joka otetaan noin seitse-

män päivää ennen vuodon alkua. Mikäli kuukautiskierto on pitkä, epäsäännöllinen tai
puuttuu, otetaan verikoe, jolla tarkistetaan aivolisäkkeen toimintaa (muun muassa follikkelia stimuloiva hormoni, FSH). Perustutkimuksiin kuuluva munanjohtimien aukiolotutkimus tehdään toisella poliklinikkakäynnillä ultraäänitutkimuksena (HSSG) tai tarpeen vaatiessa, mutta harvemmin nukutuksessa vatsaontelon tähystystoimenpiteellä. (Terveyskylä 2019a.)
HSSG-tutkimuksessa ohut, taipuisa katetri viedään kohdun kaulakanavaan, ja sen avulla
kohtuun ruiskutetaan ilma-keittosuolaseosta. Samanaikaisesti ultraäänitutkimuksella
seurataan ilmakuplien kulkua munanjohtimien läpi ja tarkistetaan kohdun sisärakenne.
Ennen tutkimusta suositellaan ottamaan kipulääke, vaikka yleensä tutkimus ei ole kivulias. (Terveyskylä 2019a.)

2.2.2 Miehen tutkiminen

Mieheltä tunnustellaan muun muassa kivesten ja nivustaipeiden alue ja arvioidaan karvoitus. Mikäli miehellä on kiveslaskimon suonikohjuja, ne todetaan usein tunnustelemalla, ja löydös varmennetaan ultraäänitutkimuksella. (Tulppala 2007, 14.) Miehen hedelmällisyyden perustutkimus on sperma-analyysi ja tutkimus tulee aina varmistaa toisella näytteellä 2-3 kuukauden kuluttua, koska siittiötuotannossa on eroavaisuutta (Tiitinen & Unkila-Kallio 2011, 182).
On tärkeää saada koko siemennestenäyte talteen analyysia varten. Näyte annetaan itsetyydytyksellä näytteenottopurkkiin, jonka saa spermalaboratoriosta tai vastaanotolta.
Edeltävästä siemensyöksystä saisi olla kulunut 2-5 vuorokautta, mutta tätä lyhyempi tai
pidempi pidättäytymisaika voi vaikuttaa analyysitulokseen. Spermanäyte voidaan ottaa
kotona tai lapsettomuusklinikalla siihen erikseen varatussa näytteenantotilassa. Koska
siittiöt ovat herkkiä lämpötilanvaihteluille, on kotona otetut näytteet kuljetettava yhden
tunnin kuluessa ja suurilta lämpötilanvaihteluilta suojattuna spermalaboratorioon. Näyte
voidaan kuljettaa spermalaboratorioon esimerkiksi rintataskussa, lähellä ihoa. (Terveyskylä 2019a.)
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Siemennestenäytteestä kartoitetaan siittiöiden määrä, liikkuvuus, rakenne ja siittiövastaaineiden esiintyminen. Mikäli siemennestenäyte on normaali, miehen osalta ei ole tarvetta lisätutkimuksille. (Tulppala 2007, 14.) Siittiöiden määrä ja eteenpäin liikkuvien siittiöiden osuus indikoivat parhaiten sperman hedelmöityskykyä. Normaalinäytteessä on
vähintään 15 miljoona siittiötä millilitrassa ja siittiöitä, jotka liikkuvat eteenpäin on vähintään 32 prosenttisesti. Tutkimusten mukaan sperman luonnollinen hedelmöityskyky laskee, mikäli siittiöitä on alle 15 miljoonaa/millilitra ja eteenpäin liikkuvia siittiöitä on alle 20
prosenttia siittiöistä. (Terveyskylä 2019a.)
Mikäli siittiömäärä on alhainen tai siittiöt puuttuvat kokonaan siemennesteestä, on tarpeellista tehdä lisätutkimuksia. Jos siemennestenäyte on toistetusti poikkeava (taulukko
1), lääkäri tarkastaa miehen sukuelimet ja nivuset. Tällöin verinäytteestä määritetään
kivestä ja siittiötuotantoa sääteleviä hormoneja kuten FSH (follikkeleja stimuloiva hormoni), LH (luteinisoiva hormoni), testosteronin ja prolaktiinin pitoisuudet sekä kilpirauhasen arvot. (Terveyskylä 2019a.)
Taulukko 1. Poikkeava siemennestenäyte. (Terveyskylä 2019a).
Aspermia

ei siemennestettä

Asthenozoospermia

eteenpäin liikkuvia siittiöitä alle 32 prosenttia

Azoospermia

ei siittiöitä siemennesteessä

Cryptozoospermia

siittiöitä havaittu ainoastaan lingotussa näytteessä

Necrozoospermia

ainoastaan liikkumattomia siittiöitä, vitaliteettivärjäyksessä alhainen osuus eläviä siittiöitä

Oligozoospermia

siittiöiden kokonaismäärä alle 39 miljoonaa millilitrassa

2.3 Tahattoman lapsettomuuden yleisimmät syyt

Yleisempiä syitä lapsettomuuteen ovat ovulaatiohäiriöt (20–30 %), munanjohdinvauriot
(10–15 %), endometrioosi (10–20 %) ja sperman heikentynyt laatu (20–40 %). Noin neljäsosalle pareista syy jää kokonaan epäselväksi, miksi raskaus ei onnistu. Useimmiten
syynä saattaa olla subfertiliteetti eli heikentynyt hedelmällisyys, jolloin raskauden alka-
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miseen on mennyt yli vuosi. (Tiitinen 2018b.) Iän vaikutus heikentyneeseen hedelmällisyyteen on tärkein vaikuttava tekijä varsinkin naisilla. Naisten hedelmällisyys on parhaimmillaan 18-25-vuotiaana ja miehen alle 35-vuotiaana. (Terveyskylä 2019b.)
Vuonna 2008 tehtiin kyselytutkimus tietoisuudesta iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen
suomalaisille korkeakouluopiskelijoille. Tutkimuksen vastasi 1864 miestä ja 3222 naista,
ja vastaajat iältään alle 35-vuotiaita. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden
ajatuksia lapsien hankkimisesta, vastaajien mahdollisia aiempia raskauksia ja tietoisuutta, miten ikä vaikuttaa hedelmällisyyteen. Tuloksissa ilmeni suuria selviä puutteita
hedelmällisyystietoisuudessa, yli puolet miehistä ja noin kolmasosa naisista vastasi, että
naisten hedelmällisyyden lasku tapahtuu yli 45-vuotiaana. Kun todellisuudessa naisen
hedelmällisyys alkaa laskea jonkun verran noin 25-29-vuotiaana ja huomattavasti noin
35-39-vuotiaana. Yli puolet miesvastaajista ja 43 prosenttia naisvastaajista yliarvioi naisen raskaaksi tulemisen mahdollisuutta yhden vuoden aikana. Vastaajista 94 prosenttia
halusi tulevaisuudessa lapsia, ja miehistä yli puolet ja naisista noin kolmasosa halusivat
lapsen yli 30-vuotiaana. Tämä tulisi ehdottomasti ottaa siis selkeästi tärkeäksi aiheeksi
suomalaiseen seksuaalikasvatukseen nuorille ja nuorille aikuisille. Tietoisuutta tulisi lisätä iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen ja korostaa, ettei raskaaksi tuleminen ole itsestäänselvyys. Vääristyneet mielikuvat voivat myös siis itsessään aiheuttaa tahatonta lapsettomuutta, joka olisi kuitenkin estettävissä tietoisuutta lisäämällä. (Virtala ym. 2011.)
Nykyisin myös kumppanin puuttuminen on yleinen syy lapsettomuuteen tai, että lastenhankintaa siirretään myöhemmällä iälle. Miettisen vuonna 2015 Väestöliitolle tekemän
kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet alle 35-vuotiaista miehistä ilmoitti sopivan
kumppanin puuttumisen hyvin tärkeäksi syyksi lapsettomuuteen ja saman ikäisistä naisista vastaavasti 37 prosenttia. Vuosittain Väestöliitto julkaisee perhebarometrejä, joiden
avulla seurataan perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia ja muutoksia Suomessa. Tässä
tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten lasten saantiin liittyviä toiveita ja odotuksia sekä
etsittiin syytä, miksi syntyvyys laskee. Kyselyyn vastasi yhteensä 3180 henkilöä. (Miettinen 2015). Yksineläjien osuus on kasvanut parin vuosikymmenen ajan selvästi. Tilastokeskuksen vuoden 2014 mukaan 20-44-vuotiasta miehistä 46 prosenttia oli ilman parisuhdetta ja vastaavasti naisista hieman alle 30 prosenttia. (Väestöliitto 2019a.)
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3 LAPSETTOMUUSHOIDOT
Lapsettomuushoidot suunnitellaan tutkimusten tulosten perusteella eli lapsettomuuden
syyn mukaan ja jokaiselle parille yksilöllisesti sekä myös heidän toiveensa huomioiden.
Tärkeää on myös huomioida, ettei lapsettomuushoitoja aloiteta liian varhain, mikäli spontaanille raskaudelle lääkäri arvioi olevan vielä mahdollisuuksia. (Tiitinen 2018c.) Lapsettomuushoidolla tarkoitetaan lääketieteellisiä menetelmiä, jossa avustetaan munasolun
kypsymistä, irtoamista, hedelmöittymistä ja alkion kiinnittymistä (VSSHP 2019a). Kun
tutkimukset on tehty, on parin hyvä keskustella keskenään, mihin he ovat yhdessä valmiita vai toivovatko he hoitoja laisinkaan (Terveyskylä 2018b).
Vuosittain syntyy lapsettomuushoitojen avulla noin 2 500 lasta. Vuonna 2016 näiden hoitojen avulla syntyi 2 442 lasta eli noin 6,5 prosenttia kaikista syntyneistä lapsista. (Tiitinen
2018a.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuosittain hedelmöityshoitoja aloitetaan noin 13 000 - 14 000, joista noin 18 prosenttia johtaa lapsen syntymään
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018).
Vaikkei lapsettomuuteen tiedettäisikään tarkkaa syytä, se ei ole este lapsettomuushoitoihin. Lapsettomuushoidot ovat nykypäivänä varsin tehokkaita ja lapsettomuushoidoissa käyneistä noin 80 prosenttia saavat lapsen. Lapsettomuushoidot vaativat parilta pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista erilaisiin aikatauluihin. Ne ovat henkisesti ja fyysisesti raskaita hoitojaksoja sekä myös taloudellisesti. (Terveyskylä 2019b). Hedelmöityshoitolaki säätelee lapsettomuushoitoihin liittyviä asioita. Hoitavan tahon vastuulla on antaa pariskunnalle rehellistä ja luotettavaa tietoa hoidon toteuttamisesta, riskeistä, tuloksista ja kustannuksista. Hoitoon hakeutumisesta vastaa pariskunta, mutta hoitopäätöksen tekee aina hoitava lääkäri. Arvioidaan, että noin 60 prosenttia pareista hakeutuu
lapsettomuushoitoihin, kun raskaus ei ole alkanut yrityksistä huolimatta. (Lääkäriliitto
2019.)

3.1 Hedelmöityshoitoja säätelevät lait

Laki hedelmöityshoidoista (1237/2006) tuli voimaan Suomessa 1.9.2007 yli kahdenkymmenen vuoden valmistelun jälkeen. Hedelmöityshoitotoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista. Hedelmöityshoidoissa sallitaan hedelmöityshoitolain puitteissa käyttää omien
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sukusolujen lisäksi myös luovutettuja sukusoluja ja alkioita. Suomessa hedelmöityshoitoja voi saada avioliitossa tai avioliiton omaisessa suhteessa elävän parin lisäksi itsellinen nainen tai naispari, jos käytettävissä on luovutettuja siittiöitä. Suomessa ei ole sallittua sijaissynnytys tai sukusolujen tai alkioiden käyttö kuoleman jälkeen. Hedelmöityshoitolain säännökset mahdollistavat alkiodiagnostiikan käytön silloin, kun halutaan estää
syntyvän lapsen oma vakava, suvussa periytyvä sairaus. Alkiodiagnostiikan käyttö lapsen sukupuolen valinnassa on mahdollista vain lääketieteellisin perustein, ja sitä ei voi
käyttää esimerkiksi kudostyypiltään sopivan lapsen aikaansaamiseksi perheenjäsenen
sairauden hoitoon tai lapsen sukupuolen valintaan sosiaalisin perustein. (Laki Hedelmöityshoidoista 1237/ 2006.)
Palvelujen tarjoajilla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran
myöntämä lupa sukusolujen ja alkioiden varastointiin sekä hedelmöityshoitojen antamiseen. Toiminnassa harjoitetaan myös ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain (101/2001) säännöksiä kudoslaitoksista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea antaa kudoslaitoksille luvan ja valvoo niitä. Yksityiset
lapsettomuusklinikat tarvitsevat lisäksi toimialueensa aluehallintoviraston luvan (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990), valtakunnalliset yksityiset toimijat voivat hakea
saman luvan Valviralta. (Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä
käytöstä 101/ 2001; Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990.)

3.2 Hedelmöityshoitojen etiikka

Laissa määritellään hedelmöityshoidon edellytykset, joilla pyritään suojelemaan lapsen,
sekä hoitoa saavan naisen, parin tai perheen terveys ja psykososiaalinen hyvinvointi.
Lääkäreitä ohjaa päätöksenteossa syntyvän lapsen etu ja hyvinvointi. Hedelmöityshoito
ja raskaus eivät luonnollisesti saa myöskään vaarantaa naisen henkeä tai hänen ja syntyvän lapsen terveyttä. Useimmiten tämä pystytään arvioimaan lääketieteellisin perustein, mutta välillä rajanveto hoidon ja hoidosta pidättäytymisen välillä nostaa esille vaikeita eettisiä kysymysyksi. (Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta ja asiantuntijat 2013, 84.) Jotta potilas voi osallistua omaan itseään koskevaan päätöksentekoon,
tarvitsee hän tietoja muun muassa sairaudesta, hoidosta ja hoitovaihtoehdoista. Hoitohenkilökunnan on annettava nämä tiedot potilaalle siten, että potilas ymmärtää asian.
(Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE 2001, 12.)
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Lapsettomuuden hoidolle ei ole hedelmöityshoitolaissa määritelty yläikärajaa, mutta
omia sukusoluja käyttämällä hoitotulokset laskevat lähes olemattomiin naisen iän ylittäessä 43 vuotta. Postmenopausaalinen nainen voi tulla raskaaksi ja synnyttää lahjoitusmunasoluilla, mutta raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskit kasvavat merkittävästi. Pitää ottaa huomioon myös lapsen kasvuiän aikaiset tarpeet. (Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta ja asiantuntijat 2013, 84.)
Potilas, hänen omaisensa ja läheisensä kokevat olevansa asiantuntevissa ja turvallisissa
käsissä ja tulevansa hyvin hoidetuksi ja kohdelluksi kun hyvä hoito toteutuu (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE 2001, 12). Mikäli hoitoa haluava on vaikeasti vammainen tai parantumattomasti sairas, kuka tällöin arvioi, millaiset
hoidon riskit voidaan hyväksyä kenenkin kohdalla. Ja onko hoidettavan terveydentila
este hoitojen alkamiselle? Entä miten hoitoon tulisi suhtautua, mikäli lapsella on suuri
todennäköisyys periytyvään, vaikeaan sairauteen, mutta vanhempien mielestä se riski ei
ole este lapsettomuuden hoidolle? Paljon keskustelua hoitojen etiikasta on aiheuttanut
lain kohta, jossa kerrotaan, että hedelmöityshoitoa ei saa antaa, jos on aihetta epäillä,
ettei lapsella ole mahdollisuutta turvalliseen kasvuympäristöön ja tasapainoiseen kehitykseen. (Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta ja asiantuntijat 2013, 84.)
Alkiodiagnostiikan avulla voidaan tunnistaa yleisimmät kromosomipoikkeavuudet ja valita alkioista vain näiden suhteen terveet alkiot. Alkiodiagnostiikkaan liittyy pelko, että
menetelmää sovellettaisiin myös lieviin sairauksiin tai jopa ominaisuuksiin. Tällä hetkellä
Suomen lainsäädäntö ei tätä salli eikä se ole nykyisen geneettisen tiedon perusteella
edes mahdollista. (Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta ja asiantuntijat 2013,
88.)
Lääkäreillä aiheuttaa eettistä pohdintaa myös kysymys, voivatko he lääkäreinä kertoa
hoitomahdollisuuksista ulkomailla tai osallistua muussa maassa toteutettavan hoidon
esivalmisteluihin, mikäli kyseisestä hoitomuodosta on kotimaassa kieltäydytty. Mikäli
henkilö saa komplikaatioita tai tulee raskaaksi ulkomailla suoritetuista hoidosta, on heidät Suomessa hoidettava asianmukaisesti, ilman potilaan syyllistämistä. (Suomen Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta ja asiantuntijat 2013, 86.)
Pitkä kokemus hoitotyöstä lisää hoitohenkilökunnan työskentelytapojen varmuutta ja asiantuntemusta. Toisaalta pitkä kokemus voi myös osaltaan heikentää hoitotyöntekijän
herkkyyttä tunnistaa eettisiä ongelmia työn muuttuessa rutiinomaiseksi. Lisäksi hoitotyöntekijän kiire, väsyminen ja uupumus voivat olla joskus esteenä eettisten ongelmien
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tunnistamisessa. Voi syntyä myös uusi eettinen ongelmatilanne, kun henkilökunta pohtii
omaa jaksamista, oman työn hallintaa ja tavoitellaan omaa mukavuudenhalua. (Sairaanhoitajat 2014.)

3.3 Ovulaation induktio

Ovulaation induktion (OI) eli munarakkulan kypsytyshoidon tarkoituksena on munasolun
kypsyttäminen ja irtoaminen (ovulaatio) lääkehoidon avulla, joko tabletti- tai pistoshoitona. Hoitomuoto soveltuu esimerkiksi naisille, joilla on hormonaalisia häiriöitä, epäsäännöllinen kuukautiskierto ja näistä johtuen munasolun irtoamishäiriöitä. (Tiitinen ym.
2011.) Pistoslääkkeistä kutsutaan yhteisnimikkeellä FSH-pistokset eli follikkelia stimuloiva hormoni ja ne pistetään ihonalaisesti vatsapoimuun yksilöllisesti suunniteltavan
hoito-ohjeen mukaan. Tabletti- tai pistoshoidolla eli FSH-pistoksilla vaikutetaan aivolisäkkeeseen ”valehormonin” tavoin saaden aikaan aivolisäkkeen ja munasarjan hormonitoiminnan kasvu. Usein ovulaation induktioon yhdistetään myös inseminaatio eli siittiöiden ruiskutus kohtuonteloon. (VSSHP 2019a.)
Hoidossa stimuloidaan hormonilääkityksen avulla munasarjoja tuottamaan yksi munasolu, joka hedelmöittyy joko yhdynnän tai inseminaation jälkeen (Tiitinen ym. 2011). Ennen ovulaation induktioon yleisin käytettävä lääke oli klomifeenitabletti, mutta sen myyntilupa loppui vuonna 2017, ja nykyään käytetään useimmiten letrotsolitabletteja. Letrotsolitabletteja aloitetaan ottamaan kuukautiskierron kolmantena päivänä ja niitä otetaan
viitenä päivänä. Ultraäänitutkimuksen avulla varmistetaan, että munasarjaan kehittyy yksi

tai enintään kaksi hyvää munarakkulaa ja että kohdun limakalvo paksuuntuu riittävästi.
(Tiitinen 2018d.) Hoitoon liittyy monisikiöisyyden riski, jonka vuoksi myös ultraääniseurantaa tehdään säännöllisesti hoidon aikana. Ultraäänitutkimus tehdään emättimen
kautta. Ovulaation ajankohdan selvittämiseksi potilas tekee kotona ovulaatiotestejä, jota
voi ostaa apteekeista. Lääkäri määrittelee päivän, josta alkaen ovulaatiotestejä tehdään.
Kypsynyt munasolu irtoaa noin vuorokausi sen jälkeen, kun ovulaatiotesti on ollut positiivinen. Positiivisen ovulaatiotestin jälkeen yhdynnät tulisi ajoittaa joka toiselle päivälle.
(VSSHP 2019b.) Munasolun lopullinen kypsyminen ja irtoaminen munarakkulasta voidaan tehdä myös lääkkeellisesti niin sanotulla irrotuspistoksella eli hCG-pistoksella (Human Chorionic Gonadotrophin). HCG-pistos on istukkaperäinen hormoni, joka injektoidaan ihonalaisesti vatsapoimuun (VSSHP 2019a). Irrotuspistoksen jälkeen yhdynnät tai
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inseminaatio tulisi olla seuraavana muutamana päivänä. Ovulaatio tapahtuu noin 36 tunnin kuluttua irrotuspistoksen injektion jälkeen. Raskaustestin voi tehdä virtsasta 18 päivän kuluttua siitä, kun ovulaatiotesti on tullut positiiviseksi. (VSSHP 2019b.) Raskauden
todennäköisyys on noin 10-15 prosenttia hoitokertaa kohti ja ovulaation induktioita voidaan tehdä useammassa kierrossa (Tiitinen 2018b).

3.4 Inseminaatio

Inseminaatiolla (intrauterine insemination, IUI) tarkoitetaan siemennesteestä hyvin liikkuvien siittiöiden ruiskuttamista ohuella muovikatetrilla naisen kohtuonteloon, niin sanottu keinosiemennys. Inseminaatio ajoitetaan mahdollisimman tarkasti munasolun irtoamiseen eli ovulaatioon. Ovulaation ajankohtaa testataan ovulaatiotestillä ja ultraäänikontrollilla. Kuten edellä kuvattiin, inseminaatio voidaan toteuttaa ovulaation induktion
yhteydessä tai naisen luonnollisella kierrolla. Onnistumistulos on noin 10-15 prosenttia
hoitokertaa kohti naisilla, jotka ovat alle 37-vuotiaita. Siemennesteen laatu vaikuttaa
merkittävästi raskauden todennäköisyyteen. Inseminaatiota voidaan tehdä kaikkiaan
noin 3-4 kertaa ja jos ne jäävät tuloksettomiksi, siirrytään usein IVF-hoitoon. (Tiitinen
2018d.)

3.5 IVF-hoito eli koeputkihedelmöitys

Lähes kaikissa lapsettomuustilanteissa voidaan käyttää koeputkihedelmöitystä ja IVFhoito (in vitro fertilisaatio) on tehokkain keino hoitaa lapsettomuutta sekä myös turvallinen äidille ja syntyvälle lapselle. Koeputkihedelmöityshoitoon liittyy nimittäin hieman suurentunut riski muun muassa ennenaikaiseen synnytykseen, sikiön pienipainoisuuteen ja
rakennepoikkeavuuteen. IVF-hoitoa voidaan tehdä joko omilla tai luovutetuilla sukusoluilla. Lähes kaikissa lapsettomuustilanteissa voidaan käyttää koeputkihedelmöitystä.
IVF-hoitoa voidaan tehdä joko omilla tai luovutetuilla sukusoluilla. (Tiitinen 2018e.) IVFhoito on maailman eniten käytetty hedelmöityshoitomenetelmä. Vuonna 1978 syntyi ensimmäinen lapsi koeputkihedelmöityshoidon avulla. (Tiitinen ym. 2011.)
IVF-hoidossa käytetään joko niin sanottua pitkää tai lyhyttä hoitokaavaa, joista jälkimmäinen on yleisempi ja sen etuna on lääkehoidon lyhyempi kesto (Tiitinen ym. 2011).
Pitkässä eli agonisti-hoitokaavassa varsinaista munarakkuloiden kasvatusta edeltää naisen oman hormonitoiminnan jarrutus aina ovulaation laukaisevaan irrotuspistokseen
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saakka. Lyhyessä eli antagonisti-hoitokaavassa munarakkuloiden kasvatus alkaa ensimmäisten kuukautisvuotopäivien aikana. (Terveyskylä 2019c). Munasolujen keräyshetki
voidaan määritellä tarkemmin tässä pitkässä hoitokaavassa, jos keräyksen ajankohta on
tärkeä tietää etukäteen. Näiden kahden hoitokaavan välillä ei hoitotuloksissa ole oleellista eroa. (Tiitinen ym. 2011.) Koeputkihedelmöityksen ja mikroinjektiohoidon tuloksiin
vaikuttavat naisen ikä, hoidon aihe, aiempi hedelmällisyys ja hoitokertojen määrä. Raskauden todennäköisyys alle 38-vuotiaille naisille IVF- ja ICSI-hoidon (intracytoplasmic
sperm injection) avulla on noin 25-40 prosenttia hoitokiertoa kohti ja synnytykseen asti
päästään noin 20-35 prosenttia hoitokierroista. (Tiitinen 2018e.)
Lyhyessä eli antagonisti-hoitokaavassa aloitetaan stimuloimalla naisen munasarjoja hormonipistoksin kypsyttämään munarakkuloita. Lääkkeenä käytetään FSH-injektioita (follikkelia stimuloiva hormoni) ihon alle pistettynä. Hoitojakso kestää noin 2-4 viikkoa riippuen valitusta lääkitystä, joka suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti. Hormonipistoksien
aikana seurataan säännöllisesti ultraäänen avulla munarakkuloiden kasvua. (Inova
2019.) FSH-pistoksien rinnalla samanaikaisesti aloitetaan ns. jarrutushoito ihon alle pistettävällä lääkkeellä yleensä 5. stimulaatiopäivästä alkaen. Jarrutushoidon tarkoituksena
on estää munasolun ennenaikainen irtoaminen. (VSSHP 2019c.) Kun ne ovat 18-20 millimetrin kokoisia, annetaan niin sanottu irrotuspistos, joka irrottaa munasolut munarakkulanesteeseen. Irrotuspistokseen ajankohtaa varten annetaan tarkat ohjeet potilaalle,
jonka määrittelee milloin munasolupunktio eli munasolujen keräyspäivä on. Tässä toimenpiteessä munasolut kerätään ohuella neulalla ultraääniohjauksessa ja suonensisäisesti annetaan kipulääkitys. Mies antaa siemennestenäytteensä samana päivänä. Laboratoriossa munasolut ja siittiöt laitetaan viljelymaljalle, ja munasolun hedelmöittyminen
tapahtuu noin 20 tunnin kuluessa. Laboratoriossa seurataan hedelmöittymistä ja alkioiden kehitystä noin 2-5 vuorokautta, jonka jälkeen paras alkio siirretään ohuen katetrin
avulla kohtuun. Muut mahdolliset alkiot voidaan pakastaa myöhempiä hoitojaksoja varten. Keltarauhashormoni-tukihoitoa jatketaan vielä alkion siirron jälkeen, ja raskaustesti
voidaan tehdä noin 2 viikon kuluttua siirrosta. (Inova Oy 2019.)
Pitkällä eli agonisti-hoitokaavalla aloitetaan ensimmäiseksi munasarjojen vaimentaminen kuukautiskierron 18.-21. päivästä alkaen hormonilääkkeellä. Hormonilääke voi olla
joko nenäsumutteena tai pistoshoitona toteutettu. (VSSHP 2019d.) Tämä hormonilääkitys on niin sanottu GnHR-analogilääkitys, joka aiheuttaa munasarjoille vaihdevuosia
muistuttavan tilan ja sitä käytetään noin kaksi viikkoa. Sivuvaikutuksena voi sen takia
olla esimerkiksi hikoilua, päänsärkyä ja kuumia aaltoja. (Tiitinen 2018e.) Lääkityksen
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aloittamisesta tulee niin sanottu tyhjennysvuoto 7-14 päivän kuluessa. Ultraäänitutkimus
tehdään myös noin kahden viikon kuluttua GnRH-analogilääkityksen aloittamisesta, jolla
seurataan jarrutushoidon tehoa. Silloin aloitetaan myös FSH-lääkitys stimuloimaan munarakkuloiden kasvua, ja samanaikaisesti käytetään vielä rinnalla jarrutuslääkitystä edelleen, mutta usein pienemmällä annoksella. FSH-lääkettä käytetään yleensä seuraavat
noin 9-12 vuorokautta, jonka jälkeen on taas ultraäänitutkimus. Sen jälkeen arvioidaan,
koska voidaan varata aika munasolupunktioon. Irrotuspistos, munasolupunktio ja alkion
siirto toteutetaan samalla tavalla, mitä lyhyessä hoitokaavassa on edellä kuvattu.
(VSSHP 2019d.)

3.5.1 ICSI-hoito eli mikroinjektio

Mikroinjektiossa siittiö viedään mikroskoopin alla lasineulan avulla suoraan munasolun
sisälle. Muutoin hoitokaava edeltävästi on samanlainen kuin IVF-menetelmässä (lyhyt
tai pitkä hoitokaava) eli ainut eroavaisuus on munasolun avusteisessa hedelmöittämistavassa. (Inova Oy 2019.) ICSI-hoitoa (intracytoplasmic sperm injection) käytetään, kun
siittiöitä on vähän ja ne ovat huonosti liikkuvia. Jos siemenjohtimissa on esimerkiksi tukos ja siemennesteessä ei ole yhtään siittiötä, on raskauksia saatu aikaan keräämällä
siittiöt ohuen neulan avulla suoraan kiveksistä tai lisäkiveksistä. (Tiitinen 2018e.) Mikroinjektioista on kehittynyt tärkeä erityisesti miehestä johtuvan lapsettomuuden hoitomuoto. Tätä hoitomuotoa käytetään myös silloin, mikäli syystä tai toisesta munasolut
eivät ole hedelmöityneet aiemmissa IVF-hoidoissa, vaikka siittiöissä ei ole todettu mitään
vikaa. (Tiitinen ym. 2011.)

3.5.2 Alkion siirto ja pakastaminen

Alkiosiirto tehdään tavallisimmin 2.-5. päivänä munasolupunktion jälkeen katetrin
kautta kohtuonteloon koeputkihedelmöitys- tai mikroinjektiohoidossa. Silloin tiedetään
hedelmöityneiden alkioiden määrä ja laatu. Toimenpide on yleensä täysin kivuton naiselle. Ultraäänen avulla vatsanpeitteiden läpi varmistetaan alkion asettuminen kohtuonteloon. Tavallisesti kohtuun siirretään yksi alkio kerrallaan ja mahdolliset muut hyvät alkiot pakastetaan myöhempiä alkionsiirtoja varten. Siirron yhteydessä yleensä aloitetaan
alkion kiinnittymistä varten tukeva lääkitys, keltarauhashormonilääke (niin sanottu luteaalituki) emättimeen noin 12 päivän ajaksi. (Terveyskylä 2019c.)
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Pakastetun alkion siirtoa eli PAS-menetelmää voidaan käyttää seuraavien kiertojen aikana, jos esimerkiksi tuoresiirto ei onnistunut tai myöhemmin, jos parilla on toive saada
lisää lapsia. Pakastettuja alkioita voidaan säilyttää useita vuosia nestetyppisäiliöissä ja
niistä noin 90 prosenttia selviytyy pakastamisesta siirtokelpoisina nykyisillä pakastus- ja
sulatusmenetelmillä. Noin kolmasosa pakastealkiosiirroista johtaa raskauteen. (Terveyskylä 2019d.) Pakastetun alkion siirrolla aikaan saataviin raskauksiin on myös todettu
myös liittyvän vähemmän ennenaikaisia synnytyksiä ja syntyneiden lasten pienipainoisuutta verrattuna tuorealkionsiirrosta seuranneisiin raskauksiin (Sälevaara & Söderström-Anttila 2018).

3.6 Lahjasukusoluhoito

Noin 5-10 prosentille lapsettomista pareista luovutetut sukusolut ovat tärkeä hoitovaihtoehto raskaushaaveelle. Lahjasukusoluhoidoissa voidaan käyttää luovutettuja munasoluja, siittiöitä tai alkioita. Luovutettuja alkioita käytetään kylläkin varsin harvinaisissa tapauksissa, joissa hoidon syynä on samanaikaisesti naisesta ja miehestä johtuva lapsettomuus. Parin hoidossa on myös mahdollista käyttää samanaikaisesti sekä luovutettuja
munasoluja että luovutettuja siittiöitä. Lahjasukusoluhoitoja tehdään Suomessa pääsääntöisesti vain yksityisillä klinikoilla, jolloin hoitojen kustannukset jäävät kokonaan potilaan kustannettaviksi. (Tulppala 2017.) Esimerkiksi vuonna 2016 kaikista hedelmöityshoidoista 18,9 prosenttia tehtiin luovutetuilla sukusoluilla (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). Ennen hoitoja parit saavat saadaan lääketieteellistä ja psykologista neuvontaa, jonka tarkoitus on auttaa heitä harkinnassa ja päätöksenteossa hoitoihin ryhtymisestä tai toisaalta hoitojen lopettamiseen päädyttäessä (Tulppala 2017).
Sukusolujen lahjoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja luovuttajan tulee olla täysiikäinen nainen tai mies. Luovuttajille tehdään terveystarkastukset ja myös periytyvät sairaudet tutkitaan. Hyväksytty lahjoittaja saa kulukorvauksen ja hän tekee kirjallisen sopimuksen sukusolujen luovutuksesta. Luovuttajalla on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa missä vaiheessa tahansa. Luovutetuista sukusoluista alkunsa saaneen lapsen on
18 vuotta täytettyään oikeus saada selville lahjoittajan henkilöllisyys. Vanhempia ei kuitenkaan velvoiteta lapselle kertomaan lahjasukusoluhoidoista lain mukaan. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että vanhemmat kertovat itse lapselle, miten lapsi on saanut alkunsa.
Luovuttajalla ei ole mitään velvollisuuksia tai oikeuksia lapseen eikä mahdollisuutta selvittää sukusolunsa vastaanottajaa. (Tulppala 2017.)
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Luovutettuja munasoluja tarvitaan esimerkiksi, jos naisen munasarjojen toiminta synnynnäisesti puuttuu kokonaan, munasarjojen toiminta on heikentynyt tai loppunut täysin
geneettisistä syistä tai vaikean sairauden aiheuttamana kuten syövän takia (Tulppala
2017). Taustalla voi olla myös useita tuloksettomia IVF-hoitoja, toistuvia keskenmenoja
tai perinnöllisten sairauksien riski on suuri. Myös näissä tapauksissa käytetään luovutettuja munasoluja. Luovutettuja munasoluja voidaan saada vapaaehtoisilta luovuttajilta tai
koeputkihedelmöityspotilailta, jotka haluavat luovuttaa ylimääräiset munasolunsa muiden käyttöön. Vapaaehtoiset munasolun luovuttajat käyvät saman hormonihoidon ja
seurannan kuten IVF-hoidossa ja usein munasolujen luovuttajat ovat alle 35-vuotiaita,
joilla on jo omia lapsia. (Tiitinen ym. 2011.) Luovutetut sukusolut hedelmöitetään saajanaisen puolison siittiöillä tai luovuttajan siittiöillä (esimerkiksi itsellisillä naisilla ja naispareilla) ja saajanaiselle aloitetaan hormonilääkitys, jolla valmistellaan kohdun limakalvo
alkion kiinnittymistä varten. Saajanaiselle tehdään alkionsiirto yleensä yhdellä tai joskus
kahdella alkiolla ja mahdolliset ylimääräiset alkiot voidaan pakastaa. Raskauksien alkamisen todennäköisyys on tässä noin 30-50 prosenttia naisen iästä riippumatta, koska
naisen hedelmällisyyden lasku iän myötä johtuu munasolujen ikääntymisestä eikä kohdun vähentyneestä vastaanottokyvystä. (Tulppala 2017.) Kuitenkin keskenmenon riski
kasvaa naisen iän myötä ja kaikista raskauksista noin 10-15 prosenttia päättyy keskenmenoon (Tiitinen 2018f). Esimerkiksi vuonna 2015 THL:n tilaston mukaan luovutetuilla
munasoluilla tehtiin 563 alkiosiirtoa, joista johti raskauteen 271 ja lapsia syntyi kaiken
kaikkiaan 186 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018).
Luovutettuja siittiöitä käytetään tapauksissa, kun omia siittiöitä ei muodostu lainkaan
omissa kiveksissä, niiden laatu on huono tai miehellä on jokin periytyvä sairaus tai kun
hoidettavana on itsellinen nainen tai naispari. Nykyään luovutettujen siittiöiden tarve on
vähentynyt, koska mikroinjektiohoidot (ICSI) ovat kehittyneitä hoitomuotoja miehestä
johtuvan lapsettomuuden hoidossa. Luovutettuja siittiöitä voidaan käyttää inseminaatiossa ja koeputkihedelmöityshoidoissa. (Tulppala 2017.) Esimerkiksi vuonna 2015
THL:n tilaston mukaan luovutetuilla siittiöillä tehtiin 620 siirtoa, josta johti raskauteen 191
ja lapsia syntyi kaiken kaikkiaan 143 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018).

3.7 Lapsettomuushoitojen korvattavuus ja hinta

Kela korvaa lapsettomuushoitoja naiselle ja miehelle silloin, kun parin lapsettomuus on
sairauden aiheuttama. Mikäli munasolujen määrän väheneminen liittyy ikääntymiseen,
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ei kyse ole luovuttajan sairauden hoitamisesta. Mikäli henkilö on aiemmin steriloitu, ei
Kela yleensä korvaa hedelmöityshoitoja. (Kela 2018a.) Lapsettomuushoitoja voi hakea
kahdelta eri taholta, julkiselta tai yksityiseltä. Sekä julkisella puolella että yksityisellä potilas maksaa mahdolliset lääkkeet itse. (Jensen 2016.) Lääkehoitojen vuosiomavastuu
vuonna 2019 on 572 euroa. Mikäli vuosiomavastuu ylittyy, maksetaan jokaisesta korvattavasta valmisteesta vain 2,50 euron omavastuun loppuvuoden ajan. (Kela 2019.)
Kela korvaa suorakorvauksena yksityisten klinikoiden hoidoista IVF/ICSI/IVM–hoidon
sekä näihin hoitoihin liittyvät tutkimukset, lääkehoidot ja pakastealkion (PAS) siirrot sekä
puolison tutkimukset kolmeen hoitokertaan asti tai vaihtoehtoisesti kolmeen korvattavaan hoitokertaan sisältyneen onnistuneen hoidon jälkeen suoritetut IVF/ ICSI/IVM – hoidot uudelleen kolmeen hoitokertaan saakka. Onnistuneella hoidolla tarkoitetaan synnytystä tai kliinistä ultraäänitutkimuksella varmennettua raskautta (esimerkiksi keskenmeno, kohdunulkoinen raskaus, tuulimunaraskaus tai fetus mortus). Kela-korvausta ei
yleensä makseta 43 vuotta täyttäneille. Yksityisten tarjoamista hoidoista potilas maksaa
omavastuuosuuden. (Kela 2018b.)
Yksityisellä klinikoilla valittu hoitomenetelmä ja muut toimenpiteet vaikuttavat hedelmöityshoitojen kustannuksiin, ja ne vaihtelevat jonkin verran klinikoittain. Vaikka nainen tulisi
raskaaksi, raskaus ei aina pääty lapsen syntymään ja tarvitaan mahdollisesti useampia
hoitokertoja. Yksityiselle sektorilla lapsettomuushoitoon hakeutuva pari voi näin ollen varautua maksamaan hoidoista tuhansia euroja. (Jensen 2016.) Yksityisillä klinikoilla esimerkiksi yhden IVF-hoidon viitteellinen hinta vuonna 2019 on noin 2180-2430 euroa Kelan korvauksen jälkeen, joka sisältää 1-2 ultraääniseurantaa, munasolukeräyksen, siittiöiden peruskäsittelyn, alkion hedelmöittäminen puolison siittiöillä, alkion viljelyn ja alkion
siirron. Hinnat eivät sisällä hoidossa käytettäviä lääkkeitä. (Felicitas Mehiläinen 2019b;
Dextra Lapsettomuusklinikka 2019.)
Julkisella sektorilla hoito on edullisempaa, sillä lapsettomuushoitojen hinta muodostuu
lähinnä poliklinikkamaksuista. Poliklinikkamaksun yksikköhinta on esimerkiksi vuonna
2019 Turun yliopistollisessa sairaalassa 41,20 euroa ja päiväkirurgian maksu on 135,10
euroa (VSSHP 2019e.) IVF-hoitoon käyntejä kertyy noin 3-4, joista jokaisesta tulee poliklinikkamaksu ja munasolukeräyksestä tulee päiväkirurgian maksu. Viitteellinen hinta yhdelle IVF-hoidolle on yhteensä noin 300 euroa, joka ei sisällä hoidossa käytettäviä lääkkeitä. (liite 1.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna Ahokas ja Katriina Mikola

25

3.8 Lapsettomuushoitoihin liittyvät riskit ja haittavaikutukset

Hedelmöityshoitoihin liittyviä riskejä ovat muuan muassa toimenpiteen yhteyteen ajoittuvat komplikaatiot, alkuraskauden alkuun liittyvät riskit, keskenmenot, monisikiöinen raskaus, kohdunulkoinen raskaus, munasarjan kiertymä ja munasarjojen hyperstimulaatio.
Monisikiöraskauden todennäköisyyttä pienentää, kun siirretään vain yksi alkio kerrallaan
kohtuonteloon. (Tiitinen ym. 2011.) Suurin yksittäinen riski on hormonilääkityksestä aiheutuva munasarjojen hyperstimulaatio eli OHSS ovarian hyperstimulation syndrome ja
tähän on noin 2-5 prosentin todennäköisyys hoidon aikana. Tämän riskin takia hoidon
aikana seurataan tilannetta ultraäänen avulla melko usein. (Terveyskylä 2019c.) Munasolujen irtoamisen tai punktion jälkeen munasarjat täyttyvät uudelleen nesteellä, jolloin
ne suurentuvat ja kipeytyvät. Oireina voi olla vatsakipua, turvotusta, pahoinvointia, oksentelua ja joskus hengitysvaikeuksia. Vakavimpiin, nopeasti hoitoa vaativiin tilanteisiin
liittyy hyperstimulaatiossa nesteen kertyminen vatsaonteloon, joka on onneksi varsin
harvinainen eli alle 1 prosentissa hoitokierroista. (Tiitinen ym. 2011.) Stimulaation jälkeen munasarjat ovat kookkaammat ja painavammat, joka voi altistaa munasarjan kiertymälle eli torsiolle, joka hoidetaan tähystysleikkauksella. Tämän esiintyvyys on todella
harvinainen, noin 0,08-0,13 prosenttia. Vuoden 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston mukaan hedelmöityshoidoilla aikaansaaduista raskauksista 20 prosenttia
päättyi keskenmenoon, kun taas spontaaniraskauksissa keskimäärin 10-15 prosenttia
päättyi keskenmenoon. Keskenmenon riski kasvaa lineaarisesti suhteessa naisen ikään
kaikissa raskauksissa, joka vaikuttaa siis suuresti asiaan. (Tuominen & Tiitinen 2017).
Hedelmöityshoidot ovat yleensä kuitenkin varsin turvallisia ja vakavat komplikaatiot ovat
harvinaisia. Lapsettomuushoidoissa käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa ohimeneviä ja
lyhytaikaisia haittavaikutuksia. Niiden aiheuttamia tavallisimpia oireita ovat päänsärky,
pahoinvointi, painonnousu ja mielialavaihtelut. Mielialavaihtelut voivat myös johtua prosessin läpikäymisestä, henkisen kuormituksen lisääntymisen myötä. Lapsettomuushoidoissa käytettäviä lääkkeitä on tutkittu laajasti munasarjasyövän riskin lisääntymiseen
liittyen, mutta tutkimustulokset näyttäisivät, etteivät hoidoissa käytettävät lääkkeet lisää
munasarjasyöpäriskiä. Lapsettomuus sen sijaan on itsenäinen riskitekijä munasarjasyövässä. (Tuominen & Tiitinen 2017.) Lapsettomuushoitojen avulla syntyneistä lapsista
suurin osa on terveitä. Useimpien lapsettomuushoitojen tuloksena syntyneiden lasten
terveyttä seuranneiden tutkimusten mukaan hedelmöityshoidoilla ei olisi suurta vaikutusta kasvavan lapsen terveyteen. (Tiitinen ym. 2011.)
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3.9 Potilasohjaus lapsettomuushoidoissa

Potilasohjaus on menetelmä hoitotyössä, jolla hoitaja tukee vuorovaikutuksen avulla asiakkaan itsenäisyyttä, kyvykkyyttä ja omatoimisuutta. Nykypäivänä lukuisat viestintäkanavat antavat tietoa kaikkien käyttöön, eikä hoitajilla ole enää tietoa antavan auktoriteetin
asemaa. Hoitajien tulee kyetä välittämään tietämystään ja asiakkaalle ymmärrettävällä
ja mielekkäällä tavalla, sekä auttaa asiakasta tunnistamaan oleellinen ja tarvittava tieto.
Tiedosta yksinään ei ole hyötyä, vaan asiakkaiden pitää pystyä soveltamaan tietoa ja
käytäntöä arkielämässä. Koska hoitoajat ovat lyhentyneet ja hoitajaresurssit niukentuneet, ovat asiakkaat joutuneet ottamaan lisää vastuuta omasta hoidostaan. (Eloranta &
Virkki 2011, 7-11.)
Ohjausta voi antaa emotionaalisesti, tiedollisesti ja konkreettisesti. Emotionaalisella tuella rohkaistaan ja kannustetaan ohjattavaa kohtaamaan muuttunut tilanne sekä sen aiheuttamat tunteet. Positiivisten asioiden esille nostamisella voidaan auttaa vahvistamaan ohjattavan voimavaroja. Tiedollinen tuki sisältää tiedon antamista ja tilanteen selvittämistä sekä päätöksenteossa tukemista. Konkreettisella tuella tarkoitetaan, kun hoitaja opettaa asiakasta toimimaan itsenäisesti omassa toimintaympäristössään esimerkiksi demonstroimalla kotona ihon alle annettavan pistoksen. (Eloranta & Virkki 2011,
57-58.)
Hedelmöityshoidot ovat lisääntyneet määrällisesti, mikä voi kertoa paitsi tahattoman lapsettomuuden lisääntymisestä, mutta myös hoitomenetelmien kehittymisestä. Mahdolliset
ongelmat tiedostetaan ja hoitoon hakeudutaan varhaisemmassa vaiheessa. (Miettinen
2011, 7.) Tutkimuksissa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös
psyykkisten tekijöiden merkitykseen hedelmöityshoitojen yhteydessä. Miettisen Väestöliitolle tekemässä tutkimuksessa (2011) vastaajien (n=454) suurimmat huolenaiheet hedelmöityshoidoista liittyivät siihen, että hoidoista huolimatta lasta ei saada sekä hoitojen
fyysiseen ja henkiseen uuvuttavuuteen. Tutkimuksessa tutkittiin hedelmöityshoitoon hakeutuvien miesten ja naisten sosiodemografista taustaa sekä heidän odotuksiaan ja mielipiteitään vanhemmaksi tulosta. Tutkimukseen osallistui 454 henkilöä, joista 65 prosenttia oli naisia ja 35 prosenttia miehiä.
Yli 70 prosenttia naisista ja lähes puolet miehistä olivat suuresti huolissaan siitä, etteivät
hoidot lopulta johtaisikaan lapsen syntymään. Kaksi kolmesta naisista oli huolestunut
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hoitojen henkisestä puolesta ja lähes 60 prosenttia oli huolissaan omasta jaksamisestaan. Myös lähes puolet miehistä kantoi huolta puolison jaksamisesta ja hoitojen henkisestä uuvuttavuudesta. Puolet naisista oli huolissaan hoitojen uuvuttavuudesta ja niiden
mahdollisesta pitkäkestoisuudesta. Kolmasosa naisista oli huolissaan hoitotoimenpiteistä sekä niihin mahdollisesti liittyviin kipuihin. Lähes joka neljäs sekä miehistä että
naisista murehti, ettei hoidoissa voitaisikaan käyttää omia sukusoluja. Hoitojen vaikutuksista syntyvään lapseen oli huolissaan alle kolmasosa ja noin 20 prosenttia hoitojen vaikutuksesta naiseen. (Miettinen 2011, 36.)
Vaikka hedelmöityshoidoista on tietoa tarjolla useasta lähteestä, ja hoidot ovat vakiinnuttaneet paikkansa tavanomaisena keinona lapsettomuuden hoidossa, voi hoitoihin liittyä erilaisia pelkoja ja huolia. Hoitotoimenpiteiden fyysisen rankkuuden lisäksi lapsettomuuden stressi ja hoitojen seurauksiin liittyvät kysymykset huolestuttivat monia. (Miettinen 2011, 36-38.)
Klitzmanin tutkimuksessa (2018) selvitettiin potilasviestintää sekä palveluntarjoajien ja
potilaiden välisiä suhteita. Tutkimus toteutettiin puolirakenteisena 37 puhelinhaastatteluna. Tutkimukseen valittiin sekä hedelmättömyyshoidon tarjoajia että potilaita. (Klitzman
2018, 2.) Tutkimuksessa potilaat toivoivat kiireettömyyttä erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaan ensimmäinen IVF-hoito on päättynyt keskenmenoon tai
kun laaditaan hoitosuunnitelmaa potilaan kanssa. Potilaiden toiveena oli, että heille annettaisiin riittävästi aikaa sulattaa kokemiaan menetyksiään sekä toivottiin, että lääkärillä
olisi riittävästi aikaa varattuna heidän tapaamisiinsa. Potilaat kokivat myös, että lääkärit
voisivat olla herkempiä esitellessään ja kertoessaan mahdollisia lääketieteellisiä esteitä
onnistuneelle raskaudelle, ottaen huomioon mitä potilaat kohtaavat hoitojen aikana.
(Klitzman 2018, 5.)
Video-ohjauksessa yhdistyvät muun muassa tieto, käytäntö ja tunne. Potilaat suhtautuvat videomateriaalin käyttöön potilasohjauksessa myönteisesti. Video-ohjaus koetaan
tehokkaampana keinona kuin kirjallisen materiaalin avulla ohjaaminen potilastyössä.
Etuna on muun muassa se, että potilas pystyy aina palaamaan materiaalin uudelleen.
Etuihin lukeutuu myös tiedon ymmärrettävyyden lisääntyminen nimenomaan videomateriaalin avulla. (Holmstedt 2017.) Haasteena, mutta myös vahvuutena on videon avulla
tunteen herättäminen: huvittuneisuus, ärtymys, oivalluksen ilo, ärtymys tai myötätunto
edesauttavat katsojaa jaksamaan katsomaan videon loppuun ja muistamaan sisällön
(Ailio 2015, 16).
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4 LAPSETTOMUUDEN VAIKUTUS ELÄMÄÄN
Tahaton lapsettomuus aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja tunteita, kun raskaaksi tuleminen ei onnistu. Lapsettomuuden aiheuttama emotionaalinen kriisi jää herkästi pienemmälle huomiolle, vaikka usein se muokkaa koko lapsettoman parin elämää ja maailmankatsomusta. Lapsettomasta parista saattaa tuntua vaikealta saada ymmärrystä ja tukea
sekä he voivat tuntea olonsa ulkopuoliseksi perheellisten parissa. Vertaistukea ja apua
voi hakea esimerkiksi lapsettomien yhdistyksestä, Simpukka ry:stä, jossa on mahdollisuus muun muassa vertaistukeen. (Simpukka ry 2019.)
Lapsettomuus aiheuttaa surua sekä voi olla monelle parille elämän suurin kriisi tähän
mennessä elämää. Tämän surun kohtaamiseen ei riitä pelkästään puhdas lääketieteellinen osaaminen vaan hoitohenkilökunnan tulee tukea myös henkisesti paria hoitoprosessin ajan. Neuvontaa ja ohjeistusta tarvitaan koko hoidon ajan. (Tiitinen ym. 2011.)

4.1 Lapsettomuuskriisi

Lapsettomuuskriisi on sekoitus traumaattista kriisiä ja kehityskriisiä psykologisesta näkökulmasta. Tahatonta lapsettomuutta kokevat usein tuntevat surua, vihaa, pettymystä,
masennusta ja syyllisyyttä. Epätietoisuus rasittaa mieltä, koska ei ole mitään varmoja
takeita saada lasta lapsettomuushoidoista huolimatta. Pari voi tuntea myös häpeää,
koska suvun jatkaminen ei onnistu ja asiasta voi olla hyvin vaikeaa puhua edes läheisilleen. Tätä kriisiä on myös verrattu lähiomaisen kuolemaan. Toivon ylläpito ja suru voivat
tulla olennaiseksi osaksi elämää. Erityispiirteenä on surun aaltomaisesti vellova, edestakainen liike. Toiveikkuus ja pettymys vuorottelevat joka kuukausi ja jatkuen jopa vuodesta toiseen. Lapsettomuutta kokeva on usein hyvin ymmällään tunteidensa kanssa.
Voi olla vaikeaa ymmärtää ja käsitellä tunteitaan ja hyväksyä kokemiaan tunteita. Tämän
vuoksi henkinen tukeminen on tärkeää, jotta voitaisiin käsitellä näitä tunteita mitä lapsettomuus aiheuttaa. Kriisi voi jatkua pahimmillaan pitkäänkin elämässä, jos sitä ei pysty
käsittelemään missään vaiheessa ja apua voi hakea tähän esimerkiksi terapiasta. (Simpukka ry 2016.)
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4.2 Tahattoman lapsettomuuden vaikutus parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen

Usein parisuhdetta rasittaa, että lapsettomuuskriisiä käydään läpi usein eri tahtia. Naisella kriisi alkaa monesti aiemmin, sillä kuukautiset muistuttavat häntä lapsettomuudesta
joka kuukausi. Naiseen kohdistetaan myös kaikki lapsettomuushoitojen toimenpiteet.
(Väestöliitto 2019b.)
Miehet reagoivat lapsettomuuteen eri tavalla kuin naiset. Miesten reaktioiden taustalla
on alkukantaisia tekijöitä, kuten kyky saattaa kumppaninsa raskaaksi, jatkaa sukupolvien
ketjua ja tulla isäksi. Jokaisen epäonnistuneen hedelmöityshoidon jälkeen miehen ahdistus ja stressi lisääntyvät. Mikäli lapsettomuuden syy on miehessä, voivat vaikutukset
itsetuntoon ja miehisyyteen olla suuret. Tällöin miehet kuvaavat itseään seksuaalisesti
epäonnistuneiksi. (Tulppala 2012.)
Tulppalan (2012) mukaan yhdyntöjen ajoittaminen optimaalisesti raskauden alkamiseen
nähden voi aiheuttaa suorituspaineita ja erektio-ongelmia. Mielialanvaihtelut, masennus
ja suru on usein liitetty lapsettomuuteen ja ne voivat vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen. Lisäksi lapsettomuuden hoidossa käytettävät lääkkeet voivat entisestään vahvistaa
näitä ongelmia. Arvioiden mukaan 10 prosentilla lapsettomuushoidoissa olevista miehistä on erektio-ongelmia kuukautiskierron puolivälissä ja jopa 35 prosenttia pareista ei
tunne seksielämäänsä tyydyttäväksi. (Tulppala 2012.)
”Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli, sekä suvun jatkaminen. Seksuaalisuus voidaan
kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa, uskomuksissa ja suhteessa itseen ja toisiin.” (Väestöliitto 2019c.) Seksuaalisuus toimii parhaimmillaan parisuhteen
voimana, joka antaa suurta tyydytystä ja mielihyvää, mutta on samalla herkin alue ihmisten elämässä. Vaikka seksuaalialueen ongelmat muodostavat lapsettomuuden syyn vain
noin 1–5 prosentille lapsettomista pareista, saattaa lapsettomuudella olla vaikutusta laajemminkin parin seksuaalielämään. Seksi voi nostaa kipeitä tunteita lapsettomuudesta
ja omasta kyvyttömyydestä. Monet käsittelevätkin tunteitaan omasta naiseudesta ja miehisyydestä. Kun yhdyntöjen päätavoitteeksi koetaan raskauden alkaminen, seksuaaliset
tunteet, hellyys ja intohimo jäävät usein taka-alalle. (Tulppala 2012.)
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Lapsettomuus voi vaikuttaa monin tavoin naisten ja miesten seksuaalielämään. Toive
hedelmöittymisestä saattaa johtaa roolien vaihtumiseen aloitteenteossa. Nainen huolehtii, että seksiä on riittävän usein ja oikeaan aikaan. Koska naisen orgasmi ei ole välttämätön raskauden aikaansaamiseksi, mutta miehen siemensyöksy on, voi naisen orgasmi jäädä toisarvoiseksi. Lapsettomuus saattaa näkyä myös seksuaalisena haluttomuutena; seksi voi muuttua halusta pakoksi. Mikäli hoidot pitkittyvä, se lisää molempien
osapuolten seksuaalista tyytymättömyyttä. (Tulppala 2012.)
Oma lääkäri voi usein auttaa seksuaalisesta haluttomuudesta kärsivää. Huolellinen paneutuminen elämäntilanteeseen, tuen antaminen ratkaisuihin sekä muiden sairauksien
mahdollisimman hyvä hoito ovat haluttomuuden hoitoa. Lisäksi yhteistyö esimerkiksi
psykologin kanssa auttaa usein tässä, kuten muissakin seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa. (Hovatta 2011, 137.)

4.3 Jos lapsettomuushoidot eivät onnistu

Lapsettomuuden ratkaisun hakeminen tavalla tai toisella auttaa jatkamaan elämää ja
ratkaisuna voi olla hedelmöityshoito, adoptio, sijaisvanhemmuus tai kaksin jääminen (Tiitinen ym. 2011). Lapsettomuushoidot eivät kuitenkaan kaikille onnistu yrityksistä huolimatta (Terveyskylä 2019e). Noin joka viides pari ei hoidoista huolimatta onnistu saamaan lasta. Osa pareista ei edes halua hedelmöityshoitoja, mutta saattavat kokea tärkeäksi tietää syyn, miksi raskaus ei ala. (Lääkäriliitto 2019.)
Adoptio on oikeudellinen toimenpide, ja adoptiovanhempi ottaa lapsen pysyvästi omakseen eikä sitä voi koskaan perua. Prosessi aloitetaan osallistumalla adoptioneuvontaan,
joka kestää noin 1-2 vuotta ja sen jälkeen myönnetään adoptiolupa. Tämän jälkeen odotetaan 2-5 vuotta varsinaista adoptiolasta. Odottamisaika riippuu kohdemaasta. Sijaisvanhemmuuteen ei edellytetä tiettyä koulutus- tai työtaustaa vaan tehtävään valmennetaan. Valmennuksen jälkeen sitoudutaan odottamaan lapsen tai nuoren sijoitusta noin
1-2 vuotta. Kun lapsi tai nuori muuttaa perheeseen, hänestä tulee silloin sijaisperheensä
perheenjäsen. (Terveyskylä 2019e.)
Lapsihaaveesta luopuminen on suuri ja raskas päätös, joka voi aiheuttaa parille surua ja
katkeruutta. Lapsettomuuden aiheuttamat tunteet saattavat seurata läpi elämän, ja aihetta käsitellään kriisin kautta ennen kuin päätös yksin tai kaksin jäämisestä on valmis.
(Terveyskylä 2019e.)
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Vuonna 2015 tehdyssä tutkimuksessa oli tarkoituksena kuvata naisten (n=18) selviytymistä epäonnistuneiden lapsettomuushoitojen jälkeen sekä niitä tekijöitä, jotka estävät
naisten selviytymistä. Lapsettomuuden selviytymistä edistäviä tekijöitä olivat tutkimuksen mukaan sosiaaliselta ympäristöltä saatu tuki, perhekäsityksen monimuotoistuminen,
itsensä arvokkaaksi tunteminen ja arjen mielekkyyden löytäminen. Tärkeää tuloksissa
oli myös erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten tuki selviytymistä edistävissä tekijöissä. Ammattilaisten tuki koettiin merkittäväksi. (Kettula-Pihlaja ym. 2015.)
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5 PROJEKTIN TEHTÄVÄ JA TAVOITE
Projektin tehtävänä oli tuottaa tahattomasti lapsettomille audiovisuaalinen video, joka
selkeyttää tulevan IVF-hoidon termistöä ja hoitoprosessia. Tavoitteena on antaa lapsettomuushoitoihin lähtevälle tietoa hedelmöityshoitoprosessin vaiheista, vähentää jännitys- ja pelkotiloja, kehittää potilasohjausta, selkeyttää monimutkaista ammattisanastoa,
sekä auttaa säilyttämään hallinnan- ja turvallisuudentunnetta prosessin aikana.
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6 PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Yhä useammat parit käyvät läpi lapsettomuushoitoja, ja heidän hoitojen alussa kohtaama tiedon määrä ja laadun kirjo on valtava. Opinnäytetyöllä haluttiin avata ja selkeyttää hoitoprosessia lapsettomuushoitoihin valmistautuville. Opinnäytetyön osana päätettiin tehdä video, jolla selvennetään IVF-lapsettomuushoitoprosessia ja siihen liittyvää sanastoa.
Potilaat suhtautuvat videomateriaalin käyttöön potilasohjauksessa myönteisesti. Videoohjaus koetaan potilastyössä tehokkaampana keinona kuin kirjallisen materiaalin avulla
ohjaaminen. (Holmstedt 2017.) Yhä useampi terveydenhuollon ammattilainen nykypäivänä potilasohjauksessa käyttää papereiden sijasta digitaalisia sisältöjä (Hyvä käytäntö
2019, 9). Video mahdollistaa nykyaikaisen ja monipuolisen tiedon jakamisen helpossa
muodossa lapsettomuushoitoihin valmistautuville henkilöille sekä jo hoidoissa käyville
potilasohjauksen tueksi. Tästä aiheesta ei ole olemassa montaa suomenkielistä videota,
joten tällaiselle videolle arvioitiin olevan tarvetta.
Tietokannoista Cinahl Complete, Medic, PubMed, Terveysportti ja JBI etsittiin aineistoa
lapsettomuuteen sekä siihen liittyvään potilasohjaukseen. Hakusanoiksi määriteltiin lapsettomuus, potilasohjaus, infertility, childlessness, patient guidance, patient counselling
ja patient education. Hakua rajattiin siten, että aineisto valittiin aikaväliltä 2008-2018, ja
joista oli saatavilla kokotekstit. Aineiston kieliksi valittiin englanti ja suomi. Tämän lisäksi
lähdeaineistoa on haettu monipuolisesti internetistä ja aihekirjallisuudesta. Lähteistä valittiin uusimmat luotettavaan tietoon ja tutkimuksiin perustuvat, ainoastaan muutama
lähde on yli kymmenen vuotta vanhoja.
IVF-hoito lyhyellä kaavalla on käytetyin hoitomuoto lapsettomuushoidoissa (Tiitinen ym.
2011). Monet kokevat lapsettomuushoitoprosessin psyykkisesti raskaaksi (Mehtonen
2017). IVF-hoitojen hoitokaavan monimutkaisuuden ja hoitojen henkisen kuormittavuuden vuoksi videolle haluttiin selkeyttää IVF-hoitoprosessia ja näin vähentää osaltaan jännitys- ja pelkotiloja.
Projekti tuotettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Toimeksiantajan
kanssa tehtiin toimeksiantosopimus (liite 2). Video suunniteltiin julkaistavan YouTubecom- sekä Terveysnetti.fi-sivustoilla. Terveysnetti on Turun ammattikorkeakoulun ja Salon seudun terveyskeskuksen yhdessä toteuttama projekti. Terveysnetin tarkoituksena
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on parantaa Salon seudun väestön terveyttä, toimintakykyä ja itsehoitovalmiutta hyödyntämällä uutta tietotekniikkateknologiaa.

6.1 Projektin suunnittelu

Videotuotanto sisältää monia työvaiheita, minkä vuoksi on tärkeää suunnitella toteutus
hyvin. Videon suunnittelu alkaa ideasta. Ennen käsikirjoittamista on hyvä miettiä muun
muassa, kenelle video on tarkoitettu, mitä sillä halutaan kertoa ja millä tavoin asiat halutaan kertoa. (Apogee Productions 2013.) Video suunnattiin IVF-lapsettomuushoitoja
aloittaville tai jo hoidossa oleville. Tavoitteena on kertoa hedelmöityshoitoprosessin vaiheista, vähentää jännitys- ja pelkotiloja, kehittää potilasohjausta, selkeyttää monimutkaista ammattisanastoa, sekä auttaa säilyttämään hallinnan- ja turvallisuudentunnetta
prosessin aikana.
Projekti aloitetaan tyypillisesti tekemällä lyhyt luonnos videon sisällöstä eli synopsis. Synopsis edeltää varsinaista käsikirjoitusta. Se sisältää yleensä videon tärkeimmät tapahtumat aikajärjestyksessä ja sen pituus vaihtelee muutamasta rivistä pariin sivuun. Siinä
ei myöskään eritellä ohjelman tapahtumia esimerkiksi kohtauksittain. (Apogee Productions 2013.) Videon suunnittelu aloitettiin viikolla 8 tekemällä synopsis, eli alustava käsikirjoitus (liite 3) sekä määrittelemällä projektin aikataulu. Alkuperäisenä ideana oli esittää kuvitteellinen lapsettomuushoitojen potilaan ohjaustilanne, johon katsojat voisivat samaistua. Melko pian kuitenkin todettiin, että tarvittavaa lapsettomuustutkimuksissa ja hoidoissa käytettävää välineistöä ei ole Turun ammattikorkeakoululla ja tarvittavien tilojen sekä tarvikkeiden hankinta olisi ollut haasteellista aikataulullisesti.
Ailion (2015) mukaan videon suunnitteluvaiheessa on mietittävä käsikirjoituksessa tarvittavat elementit ja jaettava ne kohtauksiksi. Videot, joissa pyritään ensisijaisesti välittämään tietoa, esitetään usein varsin puhevetoisesti ja faktapainotteisesti. Kuitenkin videolla voidaan pyrkiä herättämään tunteita, sillä tunnepitoinen asia jää aina paremmin mieleen. Tämän vuoksi myös esimerkiksi televisiossa on yhä enemmän kokijoita ja omakohtaisia tarinoita vahvistamassa ja värittämässä asiaa. Videolle on etsittävä niin sanottu
kärki, joka käytännössä tarkoittaa yhden asian tiivistä esittelyä, jossa mukana on ainoastaan olennainen. (Ailio 2015, 16.) Videon käsikirjoitusta suunniteltiin tarkasti ennen
henkilöhaastatteluja. Ajatusta alkuperäisestä käsikirjoituksesta muutettiin siten, että videolle haluttiin haastateltavaksi lapsettomuutta ja IVF-lapsettomuushoitoja henkilökoh-
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taisesti kokeneita. Koettiin myös, että katsojan on helpompi samaistua aitoihin henkilöihin haastateltavina. Haastateltavien omakohtaisella kokemuksella saadaan lisäarvoa
katsojalle, lisäksi haastatteluosiolla lisätään videon kiinnostavuutta ja ymmärtämystä lapsettomuuden moninaisista vaikutuksista. Videon suunniteltiin koostuvan kolmesta osiosta; henkilöhaastatteluista, lapsettomuuden faktatiedoista ja sekä IVF-hoitoprosessin
kuvaamisesta. Videon alkuun suunniteltiin ajantasaista yleistietoa lapsettomuudesta ja
sen jälkeen tietoutta IVF-menetelmän hoitokaavasta ja hoidossa käytettävän sanaston
selkiyttämistä. Suunnitelmana oli myös näyttää ihonalaisinjektio, jota potilaat toteuttavat
kotona IVF-hoidon aikana. Henkilöhaastattelujen avulla videon loppuun haluttiin henkilökohtaista näkökulmaa ja henkiseen kuormittavuuteen liittyviä asioita. Videolla suunniteltiin näytettävän liikkuvan taustakuvan lisäksi tekstinä esimerkiksi lapsettomuuden faktatietoja samalla, kun kertoja puhuu faktoista tarkemmin. Lisäksi haastattelukysymykset
suunniteltiin näytettävän videolla siten, että niihin yhdistyy taustamusiikki. Videon pituudeksi määritettiin enintään 5 minuuttia. Projektin käsikirjoituksen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden sekä videon asiasisällön lupautui tarkistamaan asiantuntijana kätilö ja terveydenhoitaja Anni Uusitupa.
Henkilöitä kysyttiin haastateltaviksi videolle ensin opinnäytetyön tekijöiden lapsettomuushoitoja läpikäyneistä tuttavista, mutta sitä kautta ei saatu vapaaehtoisia. Toinen
opinnäytetyön tekijöistä kuuluu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n jäsenistöön. Simpukka ry:n ajateltiin olevan hyvä yhteistyökumppani, jonka kautta olisi mahdollista saada
vapaaehtoisia haastateltavia videolle. Yhdistyksestä vastattiin nopeasti, että he voivat
mielellään informoida yhdistyksen jäseniä haastattelupyynnön suhteen.

6.2 Projektin toteutus ja eteneminen

Videon on sitoutettava katsoja mukaan heti ensi sekunneista lähtien. Ailion (2015) mukaan videon sisällön suunnittelu kannattaa aloittaa miettimällä, minkälaisia kohtauksia
halutaan esitettävän. Olisi hyvä listata elementit, joista videon arvelee koostuvan, kuten
haastattelu, toiminta laboratoriossa, kuvat pelkistä esineistä ja suorasta puheesta kohti
kameraa. (Ailio 2015, 9-10.) Käsikirjoitus harvoin toteutuu alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti, koska kuvausvaihe tuo yleensä hieman muutoksia. Leikkaus- eli editointivaiheen alussa on käsikirjoitusta päivitettävä kuvatun materiaalin mukaiseksi. (Ailio 2015,
57.) Videon käsikirjoitusta muokattiin vielä editointivaiheessa lopulliseen muotoonsa siten, että kolmen osion paikkoja vaihdettiin. Videolla päätettiin esittää ensimmäisenä
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koosteet henkilöhaastatteluista, toiseksi yleistietoa lapsettomuudesta (kuva 1) ja kolmantena tietoa IVF-hoidosta. Henkilöhaastattelut siirrettiin videon alkuun, jotta saataisiin
katsojan mielenkiinto herätettyä ja ylläpidettyä parhaimmalla tavalla. Jokaiselle osiolle
määriteltiin, mistä pienemmistä elementeistä se koostuu. Alussa arvioitiin karkeasti, että
lopullisen videon materiaalista puolet koostuu henkilöhaastatteluiden osioista ja puolet
asiasisällöstä. Videolle haluttiin myös katsojan nähtäväksi subkutaaninen (s.c.) injektio
eli ihonalaiskudokseen pistettävä injektio, jota potilaat toteuttavat yleensä itse IVF-hoitojen aikana. Videon lopullinen käsikirjoitus (liite 4) valmistui viikolla 11.

Kuva 1. Yleistietoa lapsettomuudesta.
Henkilöhaastattelupyyntö (liite 5) lähetettiin välitettäväksi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:lle, jonka kautta saatiin nopeasti kolme yhteydenottoa, joista valittiin kaksi ensimmäistä henkilöä haastateltavaksi. Kaikki kolme henkilöä olisivat sopineet haastateltavaksi omakohtaisia lapsettomuushoitoja kokeneina, joten heistä valittiin kaksi ensimmäistä ilmoittumisjärjestyksen perusteella. Henkilöhaastattelun kysymykset (liite 6) valmisteltiin viikolla 10 siten, että vastaukset sopivat videon käsikirjoitukseen täydentämään
potilasnäkökulmaa lapsettomuushoidoissa. Kysymyksinä olivat muun muassa, miltä tuntui aloittaa lapsettomuushoidot, minkälaisena haastateltava on kokenut oman lapsettomuuspolun sekä millaista tukea ja tietoa olisi toivonut hoitohenkilökunnalta. Haastattelussa kysyttiin myös henkisen jaksamiseen liittyen, että mistä henkilö on saanut voimaa
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hoitojen läpikäymiseen ja millaiset vaikutukset lapsettomuuskokemuksella on ollut parisuhteeseen. Haastatteluun lähtiessä tehtävät olivat määritelty opinnäytetyöntekijöiden
välillä siten, että toinen toimi haastattelijana ja toinen kuvaajana. Haastattelijan tehtävänä oli pyrkiä saamaan haastateltava tuntemaan olonsa rennoksi, rauhalliseksi ja mieluiten unohtamaan kameran läsnäolo haastattelun aikana. Kuvaajan tehtävänä oli etsiä
parhain mahdollinen kuvauskulma ja hoitaa kuvauksen tekninen osuus.
Ensimmäinen haastattelu toteutettiin haastateltavan kotona viikolla 10. Toinen haastattelu toteutettiin viikolla 11 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Raision yhdistyksen tiloissa.
Molemmissa haastatteluissa onnistuttiin luomaan rento ilmapiiri, ja haastateltavat vastasivat monipuolisesti haastattelijan esittämiin kysymyksiin. Myös videon muiden osioiden
kuvaukset toteutettiin viikoilla 10 ja 11.
Kuvausta varten lainattiin Turun ammattikorkeakoululta järjestelmäkamera ja kannettava
tietokone videon editointia varten, jossa oli käytettävissä Adobe Premiere Pro CC- editointiohjelma (kuva 2). Toisella opinnäytetyön kirjoittajalla on työelämäkokemusta henkilöiden videokuvaamisesta ja videoiden editoinnista, mikä toimi suurena vahvuutena projektissa.

Kuva 2. Adobe Premiere Pro CC-ohjelma.
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Videossa pyrkimyksenä on näyttää kuvalla mitä ja puheella miksi. Kuvalla yritetään näyttää mahdollisimman paljon ja siihen käytetään videon voimaa, jossa yhdistyvät eri elementit. Video koostuu muun muassa seuraavista elementeistä; haastattelukuva, ääni
(puhe, taustaääni, musiikki), grafiikka (tekstit, kaaviot, kuvat) sekä taustalla oleva ympäristö. Jos videolle halutaan tarkkoja lukuja, ne on hyvä kirjoittaa ruudulle tekstinä ja avata
kokonaisuudessaan puheessa. Näin toimimalla pystytään hyödyntämään samaan aikaan näkö- ja kuuloaistia. (Ailio 2015, 16.) Käsikirjoituksen mukaisesti videolle valittiin
haastateltavien vastauksista lyhyitä klippejä siten, että ne vastasivat videolla näkyviin
kysymyksiin (kuva 3).

Kuva 3. Haastattelukysymykset näkyvät videolla.
IVF-hoitojen teoriaosuuden ajaksi taustalle oli suunniteltu näytettäväksi ihonalaiskudokseen pistettävä s.c.injektion valmistelu ja pistos kokonaisuudessaan, mutta ajatuksesta
luovuttiin editoinnin aikana. Koska video-osuus s.c.injektiosta olisi varastanut katsojan
huomion kertojan ääneltä, näytettiin siitä vain lyhyt klippi (kuva 4) still-kuvien välissä.
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Kuva 4. Ihonalaiskudokseen pistettävä s.c. injektio.
IVF-hoitoprosessia selkeytettiin tekemällä kaavio (kuva 5) opinnäytetyön aikana kerätystä materiaalista. Kaaviossa havainnoidaan hoidossa käytettävien lääkkeiden ottamisen ajankohtaa kuukautiskierron aikana.

Kuva 5. IVF-hoitoprosessi kaaviona.
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Videon taustamusiikiksi valittiin YouTuben maksuttomasta äänikirjastosta klassista musiikkia edustava Lifting Dreams ja videolla käytettävää maksutonta kuvamateriaalia hankittiin maksuttomista Unsplash- ja Pixabay-kuvapankeista. Videossa pyrittiin loogisesti
etenevään aikajanaan, joka pitää katsojan koko ajan kiinnostuneena. Videon editointiin
kului aikaa noin neljä työpäivää. Videon kestoksi oli suunniteltu noin viisi minuuttia, joka
on melko pitkä aika pitää katsoja kiinnostuneena. Pidättäytyminen viiden minuutin videossa koettiin haasteeksi projektin toteutuksessa, sillä hyvästä haastattelumateriaalista
oli vaikea valita parhaimmat. Videosta haluttiin mahdollisimman informatiivinen, jolloin
koettiin, ettei mitään suunniteltuja tieto-osuuksia haluttu jättää kuitenkaan pois. Videon
nimeksi lopulta valikoitui toisen haastateltavan lausahdus: “Pitkä on odottavan aika”. Lopullisen videon pituudeksi tuli 5 minuuttia 27 sekuntia.
Videon editointi tehtiin viikoilla 12-13, videon oikeellisuuden ja asiasisällön tarkisti terveydenhoitaja ja kätilö Anni Uusitupa viikolla 13 ja lopullinen versio julkaistiin samalla
viikolla. Projektin video “Pitkä on odottavan aika” julkaistiin YouTubessa, josta se jaettiin
Turun AMK:n Terveysnetti.fi- sivustolle. Videon linkki löytyy YouTube-videopalvelusta,
osoitteesta https://youtu.be/-xNYgP8KDUM sekä Terveysnetti.fi-sivustolta Naisten
nurkka- osiosta nimellä Tahattoman lapsettomuuden hoito – audiovisuaalinen ohjaus
IVF-hoitojen tueksi osoitteessa http://terveysnetti.turkuamk.fi/perhe.html.
Videosta tehtiin lyhyt kyselylomake (liite 7), jolla selvitettiin vastaajien mielipidettä videon
sisällöstä. Vastaajina toimivat viisi IVF-hoitoja läpikäynyttä henkilöä (n=5). Arvosteluasteikkona oli neliportainen Likertin asteikko: täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa
mieltä / jokseenkin eri mieltä / täysin eri mieltä (Hirsjärvi ym. 2008). Lisäksi kyselylomakkeessa oli yksi avoin kysymys. Lomakkeella selvitettiin; onko video vastaajien mielestä
informatiivinen, oliko videon informaatio selkeästi ymmärrettävää, oliko IVF-hoitopolku
esitetty selkeästi, lisäsikö video heidän ymmärtämystänsä tahattomasta lapsettomuudesta ja kokivatko he, että video tukisi potilasohjausta lapsettomuushoidoissa. Avoimena
kysymyksenä oli, että mitä ajatuksia video herätti. Tuloksien mukaan kaikki vastaajat
olivat täysin samaa mieltä, että video on informatiivinen. Neljä vastaaja oli täysin samaa
mieltä ja yksi jokseenkin samaa mieltä, että videon informaatio on selkeästi ymmärrettävää. Kaikki vastaajat olivat täysin samaa mieltä, että IVF- hoitopolku on esitetty selkeästi.
Neljä vastaaja oli täysin samaa mieltä ja yksi jokseenkin samaa mieltä, että video lisäsi
heidän ymmärtämystänsä tahattomasta lapsettomuudesta. Kaikki vastaajat olivat täysin
samaa mieltä, että video tukisi potilasohjausta lapsettomuushoidoissa. Alla kommentteja
avoimeen kysymykseen, mitä ajatuksia video herätti:
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“Video on sopivan mittainen ja riittävän informatiivinen. Henkilökohtaiset
kokemukset videon alussa tuovat vaikean asian ehkä hieman helpommin
lähestyttäväksi - on muitakin, jotka ovat käyneet hoidon läpi. IVF:n kulku
saattaa vaikuttaa aluksi monimutkaiselta, mutta videossa se esitetään selkeästi ja yksinkertaisesti."
"Tahatonta lapsettomuutta ymmärtää vain toinen tahatonta lapsettomuutta
kokenut ihminen, tai ihminen joka on erityisen empaattinen, tai ihminen
jonka erityisen läheinen ihminen on kokenut tahatonta lapsettomuutta. On
vielä eroa potilaalle siinä kuinka monta ivf-hoitoa on takana. Epäusko ja
toivottomuus valtaa todella suuren osan, kun takana on monta onnistumatonta ivf-hoitoa takana."
“Mahtavaa, että on tuotu esille se, kuinka IVF-hoito menee ja miltä se ”todellisuudessa” näyttää. Meille kun kerrottiin hoitokaavasta ja erityisesti, kun
alettiin puhua pistoksista, meinasi iskeä paniikki. Kun tämä toimenpide näytettiin videolla, tuli tunne, että pystyisin itsekin tuohon. Vähän pidempi olisi
video voinut olla 😉"
Opinnäytetyö valmistui kokonaisuudessaan viikolla 15, jolloin se esitettiin myös opinnäytetyömessuilla. Työ julkaistiin Theseus-järjestelmässä, ja toimitettiin toimeksiantajalle.
Lisäksi opinnäytetyön tekijät kirjoittivat lehtiartikkelin julkaistavaksi Simpukka ry:n jäsenlehdessä sekä Turun ammattikorkeakoulun Talk-julkaisussa.
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7 PROJEKTIN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS
Kaiken tieteellisen toiminnan edellytys on tutkimuksen eettisyys (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 172). Projekti toteutetaan eettisesti hyvää tieteellistä käytäntöä noudattamalla (Hirsjärvi ym. 2008). On tärkeää, että noudatetaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tutkimusten ja tulosten arvioinnissa sekä tulosten
tallentamisessa ja esittämisessä. Lisäksi tutkimus täytyy suunnitella, toteuttaa ja raportoida sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen
vaatimusten edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 5.) Projekti
toteutettiin eettisesti hyvää tieteellistä käytäntöä noudattamalla sekä noudattaen rehellisyyttä ja huolellisuutta tutkimustulosten tallentamisessa ja arvioinnissa. Tutkittu tieto kerättiin aineistoon asiasisältöä muuttamatta. Videon käsikirjoitus suunniteltiin huolellisesti
ja henkilöhaastattelujen materiaali editoitiin noudattamalla hyviä sekä eettisiä toimintaperiaatteita. Projektin toteuttajat vastaavat haastattelumateriaalin asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä. Projektin aikana huomioitiin myös haastateltavien henkilötietosuoja.
Jokaiselle osallistujalle on riittävän tarkoin selostettava projektin tavoite, tehtävä ja tutkimuksesta odotettava hyöty (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 174). Videossa
haastateltaville kerrottiin ennen haastattelua videoprojektin tehtävä ja tavoite sekä missä
video aiotaan julkaista. Haastateltavat osallistuivat projektiin vapaaehtoisesti ja heiltä
pyydettiin kuvauslupa (liite 8) ennen kuvauksia. Haastateltavat olisivat halutessaan saaneet keskeyttää osallistumisensa projektiin missä tahansa vaiheessa. Haastattelutilan
valinnassa otettiin huomioon haastatteluaiheen arkaluonteisuus ja henkilökohtaisuus.
Kuvakulmaa valitessa huomioitiin, ettei toisen haastateltavan koti ole tunnistettavissa videolta. Haastateltavat saivat tarkistaa videon ennen julkaisua.
Projektin lähteiksi valikoitiin vain ajankohtaisimpia ja luotettavimpia lähteitä siten, että
lähdemateriaalit olivat korkeintaan 10 vuoden takaa. Poikkeuksena tähän sääntöön valittiin muutama vanhempi asialähde selkeästi esitetyn asiasisällön vuoksi eikä niiden koettu mitenkään heikentävän luotettavuutta. Opinnäytetyön kirjallisen osion ja videossa
esitetyn asiatiedon perusta valittiin monipuolisesti luotettavista lähteistä.
Henkilöhaastattelupyyntö lähetettiin Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:lle, jonka he välittivät vertaisryhmiensä jäsenille Varsinais-Suomen alueella. Haastattelupyyntöön vas-
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tasi nopeasti kolme henkilöä, joista valittiin kaksi. Valintaperusteina haastateltavien suhteen oli, että henkilöllä on omakohtaista kokemusta lapsettomuushoidoista siten, että
hänellä on lapsettomuushoidot kesken, hän on päättäneet luopua lapsettomuushoidosta
tai on jo saanut niiden avulla lapsen. Haastateltavat kiittelivät opinnäytetyöntekijöitä, että
näin tärkeä aihe nostettiin esille ja kokivat, että videomateriaalille on suuri merkitys lapsettomuushoitoihin valmistautuville. Henkilöhaastatteluissa käytetyt kysymykset ovat
kvalitatiivisia, avoimia kysymyksiä. Kuvausmateriaalin eri elementit ovat koottu siten, että
ne edesauttavat parhaalla mahdollisella tavalla asiasisältöä, tunnetta ja katsojan toimintaan vaikuttamista (Ailio 2015).
Videon sisällön oikeellisuuden ja laadun on tarkistanut asiantuntijan roolissa kätilö-terveydenhoitaja Anni Uusitupa, joka on kommentoinut ja arvioinut videota käsikirjoituksineen koko prosessin ajan. Anni Uusitupa kommentoi videota seuraavasti: “Hyvä ja informatiivinen video. Faktat on esitetty selkokielellä ja ymmärrettävistä. Mielestäni video
voisi todellakin tukea lapsettomuushoitoihin hakeutuvaa pariskuntaa tai jo hoidossa olevia. Alussa olevista henkilöhaastatteluista on poimittu hyvät ja tärkeät pointit videoon.
Henkinen jaksaminen hoitoihin lähtevillä ja pitkään hoidoissa olleilla pareilla on kovalla
koetuksella, se tuli hyvin videosta ilmi. Uskoisin, että lapsettomuudesta kärsivien pariskuntien kanssa tekemissä olevat terveydenhuollon ammattilaiset saisivat myös videosta
perspektiiviä siihen, missä asioissa pariskunnat haluavat tukea. Uskon, että video rohkaisee myös ammattilaisia ottamaan henkisen jaksamisen paremmin puheeksi henkilöhaastattelut nähtyään. IVF-hoidon monimutkainen kaava on esitetty selkeästi, videossa
oleva kuukautiskierron pistosohjelma tukee mielestäni katsojan ymmärrystä ja havainnollistaa hoitokaavaa.” Lisäksi valmis video annettiin kommentoitavaksi viidelle henkilölle, jotka ovat läpikäyneet itse IVF-hoitoja. He kaikki täyttivät anonyymisti kyselylomakkeen. Vastauksien perusteella voidaan todeta, että videon sisältö on luotettavaa ja antaa
laadukasta tietoa lapsettomuudesta ja lapsettomuushoidoista.
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8 POHDINTA
Tahaton lapsettomuus on yleistynyt ongelma ja yhtenä tärkeimpänä, ainakin osittain selittävänä tekijä on, että lapsia hankitaan myöhemmällä iällä. Miksi lapsia sitten hankitaan
iäkkäämpinä kuin ennen? Koulutuksen hankkiminen ja talous- ja työelämän vaikutus
saattavat siirtää lapsien hankintaa myöhempään ajankohtaan ja myös mahdollisesti
kumppanin puuttuminen on Miettisen (2015) tekemän tutkimuksen perusteella selkeä
syy lähes puolella alle 35-vuotiaista, miksi lapsia ei ole voitu hankkia. Naisen ikä alkaa
vaikuttamaan hedelmällisyyden laskuun jo reilusti alle 30-vuotiaana. Virtalan ym. (2011)
tekemän tutkimuksen mukaan jopa yli puolet vastanneista miehistä ja noin kolmasosa
naisista luuli, että naisen hedelmällisyyden lasku tapahtuu vasta yli 45-vuotiaana. Tämä
on selkeä syy, miksi nuorten seksuaalikasvatukseen tulisi sisällyttää tietoa myös lapsettomuudesta ja mitkä asiat vaikuttavat hedelmällisyyden laskuun (Virtala ym. 2011).
Tahaton lapsettomuus on arka puheenaihe, ja siitä puhutaan melko vähän yhteiskunnallisella tasolla. Se koskettaa ihmisen erittäin intiimiä elämän osa-aluetta, josta voi olla
hyvin vaikea puhua edes läheisilleen. Aihe koskettaa kuitenkin jopa 100 000 pariskuntaa
jossakin vaiheessa elämää, vaikka suurin osa onnistuukin saamaan lapsen spontaanisti
tai hoitojen avulla. Lapsettomuushoidot ovat prosessina fyysisesti, henkisesti ja taloudellisesti raskaita, ja hoitoprosessissa voi kulua pitkä aika ennen kuin lapsi saadaan maailmaan – ja pahinta on epätietoisuus siitä, saadaanko lasta lapsettomuushoidoista huolimatta koskaan. (Simpukka ry 2016.) Lapsettomuushoidot ovat vuosien aikana kehittyneet ja tehokkaat hoitomenetelmät auttavat suurinta osaa pareista. Noin 80 prosenttia
lapsettomuushoidoissa käyvistä pareista saa lapsen (Terveyskylä 2019b).
Projektin tehtävänä oli tuottaa tahattomasti lapsettomille audiovisuaalinen video, joka
selkeyttää tulevan IVF-hoidon termistöä ja hoitoprosessia. Tavoitteena on antaa lapsettomuushoitoihin lähtevälle tietoa hedelmöityshoitoprosessin vaiheista, vähentää jännitys- ja pelkotiloja, kehittää potilasohjausta, selkeyttää monimutkaista ammattisanastoa,
sekä auttaa säilyttämään hallinnan- ja turvallisuudentunnetta prosessin aikana. Videolla
selkeytetään IVF-hoitoprosessin eteneminen kerrotun asian lisäksi yksinkertaistetulla
hoitokaaviolla. Samalla selkiytyy myös lapsettomuushoidossa käytettävä sanasto. Tahattoman lapsettomuuden kokeminen vaikuttaa vahvasti elämän eri osa-alueilla sekä voi
aiheuttaa toivottomuutta, surua ja ahdistusta. Tästä syystä videolle haluttiin haasteltavaksi henkilöitä, joilla on kokemusta lapsettomuudesta ja lapsettomuushoidoista. Näiden
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aitojen kokemusten kautta saatiin tuotua parhaiten esille lapsettomuuden aiheuttamaa
henkisen kuormittavuuden merkitystä ja mitkä tekijät ovat auttaneet haastateltavia lapsettomuushoitojen läpikäymisessä. Henkisen kuormittavuuden merkitys voi usein jäädä
pienemmälle huomiolle myös hoitohenkilökunnan puolelta, vaikka erittäin tärkeää olisi
huomioida henkinen jaksaminen lapsettomuushoitoprosessin kannalta (Simpukka ry
2019). Videolla haastateltavat vastaavat myös kysymyksiin, mitä he olisivat toivoneet
henkilökunnalta ja mitä tietoa jäivät kaipaamaan. Vastausten avulla hoitohenkilökunnan
on mahdollista kehittää potilasohjaustaan. Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin.
Vaikeinta projektissa oli henkilöhaastattelumateriaalin editointi, jonka aikana noin 2,5
tunnista raakamateriaalia jouduttiin tiivistämään tärkeimmät asiat noin kahteen minuuttiin. Haastavaksi koettiin myös editointiohjelman opetteleminen. Alkuperäistä suunnitelmaa pohdittaessa, jossa olisi seurattu yhden potilaan koko hoitoprosessia, tämä olisi
voinut olla katsojan näkökulmasta vielä helpommin lähestyttävä. Valitettavasti lapsettomuushoitojen tutkimuksissa ja hoidoissa käytettävää välineistöä tähän ei ollut helposti
saatavilla. Tämä korvattiin havainnollistamalla IVF-hoitoprosessi kaavion muodossa, johon oltiin todella tyytyväisiä, sillä se sitoi kerrotun asiasisällön hyvin yhteen.
Valmiin videon informatiivisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kommentoitiin viiden
henkilön toimesta, joilla on kokemusta lapsettomuudesta ja lapsettomuushoidoista. He
olivat kaikki sitä mieltä, että video on selkeä ja tarpeeksi informatiivinen. Holmstedtin
(2017) tutkimuksessa todettiin, että videomateriaalin käyttöön potilasohjauksessa suhtaudutaan myönteisesti ja se koetaan myös tehokkaampana kuin pelkästään kirjallisen
materiaalin käyttö ohjauksen apuna. Audiovisuaalisten menetelmien käytön lisääminen
voi vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja potilasohjausmenetelmien tulee olla nykyhetken normeja vastaavia. Terveydenhuoltoalan tulisi hyödyntää aiempaa enemmän
teknologisia ratkaisuja. (Holmstedt 2017.) Nykypäivänä yhä useammat terveydenhuoltoalan ammattilaiset käyttävätkin mieluummin digitaalisia sisältöjä potilasohjauksessa perinteisten paperimateriaalien sijaan (Hyvä käytäntö 2019, 9). Tietotekniikan liittäminen
potilasohjaukseen nähtiin Miettisen (2016) tutkimuksessa mahdollisuutena vastata puuttuviin resursseihin. Hoitohenkilökunta voi hyödyntää videota potilasohjauksen tukena siten, että potilaat voivat katsoa videon myöhemmin kotona, vastaanottokäynnin jälkeen.
Videolta potilaat näkevät selkeästi, miten esimerkiksi lääkkeen ottaminen etenee IVFhoitoprosessin lyhyellä kaavalla ja he pystyvät samaistumaan lapsettomuutta kokeneiden henkilöiden omiin kokemuksiin sekä tekijöihin, mitkä ovat vahvistaneet haastateltuja
lapsettomuushoitoprosessin aikana.
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Projektin video “Pitkä on odottavan aika” julkaistiin YouTubessa, josta se jaettiin Turun
AMK:n Terveysnetti.fi- sivustolle. Videota markkinoidaan Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:lle, joka voi esittää sitä omilla internet-sivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan sekä hyödyntää videota vertaistuen ja tiedonjakamisen muodossa. Simpukka ry:n
internet-sivuilla esillä oleva video olisi helpommin oikean kohderyhmän, lapsettomuushoitoja läpikäyvien henkilöiden, löydettävissä. Opinnäytetyön tekijät ovat sopineet, että
yhdistyksen lehtijulkaisuun kirjoitetaan artikkeli videoprojektista kevään 2019 aikana.
Simpukka-lehteen kirjoitetun artikkelin avulla saadaan lisää näkyvyyttä videoprojektille.
Tämän projektin jatkoksi aiheesta voisi tuottaa videon, jossa keskitytään pelkästään lapsettomuushoitojen potilasohjaukseen esimerkiksi mallintamalla lisää lapsettomuushoidoissa käytettävien lääkkeiden käyttöä ja lääkkeiden vaikuttavuutta. Miettisenkin
(2016) mukaan teknologisten ratkaisujen ja erityisesti audiovisuaalisen materiaalin käyttöä tulisi hyödyntää enemmän terveysalalla, sillä ne ovat nykyaikainen ja helppo tapa
lisätä informaatiota potilasohjauksen tueksi.
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Videon käsikirjoitus / VERSIO 1
Videossa on hoitaja, lääkäri ja pariskunta. Videon pituus tulee olemaan noin 3-5
minuuttia.
Videon lähtökohtana on pariskunta, joka saapuu ensi käynnille
lapsettomuuspoliklinikalle.

Vastaanotolla

tarkistetaan

terveydentilaa

koskevat perusasiat. Perustutkimukseen kuuluu keskustelu pariskunnan
yleisestä terveydentilasta, elintapojen vaikutuksesta hedelmällisyyteen,
perinnöllisistä riskitekijöistä, iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen, parin
toiveista ja motivaatiosta hoidon suhteen sekä heidän seksuaalisesta
kanssakäymisestä.

Keskustelujen

lisäksi

varataan

ajat

fyysisille

perustutkimuksille: verinäytteet, siemennestenäyte, kuukautiskierron
kartoitus ja munatorvien aukiolotutkimus.
IVF-hoidot aloitetaan:
Kun perustutkimukset on tehty ja vastaukset käytettävissä, pariskunta
tulee yhdessä lapsettomuuspoliklinikan vastaanotolle. Heille kerrotaan
tutkimusten tulokset ja suunnitellaan jatkohoito yksilöllisesti mm. sen
perusteella, mistä lapsettomuus johtuu. Videossa lääkäri suosittelee
potilaalle IVF-hoitoa. Lääkäri kertoo IVF-hedelmöityshoidon tulevasta
hoitoprosessista, minkälaisia toimenpiteitä ja minkälaisessa aikataulussa
edetään.
Seuraavalla tapaamiskerralla hoitaja kertaa IVF-hoidon hoitoprosessin ja
selittää mm. FSH-hormonin käytön tarkoituksen ja neuvoo kädestä pitäen,
miten nainen pistää itse hormonin ihonalaiskudokseen. Lisäksi naista
kuvataan pistämässä myös kotioloissa. On tärkeä tuoda aikataulutus
esille videossa esimerkiksi, kuinka kauan FSH-hormonia pistetään, milloin
aloitetaan jarrutushoito, milloin pistetään irrotuspiikki, ja milloin annetaan
spermanäyte. Lisäksi videolla käydään läpi miten munasolut kerätään,
mitä sukusoluille tehdään ennen keinohedelmöitystä, miten sukusolujen
hedelmöitys laitetaan alulle ja millä tavalla alkionsiirto tehdään.
Videon aikataulu: viikoilla 8-9 käsikirjoitus on valmis, viikoilla 9-10 järjestetään
kuvaukset ja viikoilla 10-11 editointi on valmis. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on
valmis keväällä 2019.
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VIDEON KÄSIKIRJOITUS

1. PITKÄ ON ODOTTAVAN AIKA – OTSIKKO + musiikki taustalla
Kysymykset ”slideinä” videolle, joiden perään haastateltavien
henkilöiden vastaukset editoituna. Kesto 3 min 30 sek.
1.
2.
3.
4.
5.

Miten koet lapsettomuuden?
Miltä tuntui aloittaa lapsettomuushoidot?
Mitä olisit toivonut hoitohenkilökunnalta?
Mitä tietoa jäit kaipaamaan?
Mikä auttaa lapsettomuushoitojen läpikäymiseen?

2. Faktoja lapsettomuudesta: alla oleva luettuna tekstinä, josta nostetaan
tärkeimmät pointit kirjoitettuna näytölle. TAUSTALLA VIDEO, JOSSA
PARISKUNTA KÄVELEE TIELLÄ KÄSI KÄDESSÄ HÄMÄRÄSSÄ –
vertauskuvallisesti pari menossa kohti tuntematonta eli lapsettomuushoitojen
aloittaminen. Kesto 39 sek.
Tahaton lapsettomuus on yleistynyt ongelma, jolla tarkoitetaan, ettei pari ole
onnistunut vuoden säännöllisen yrittämisen jälkeen saamaan raskautta alkuun.
Noin 15 % lasta yrittävistä pareista kärsii lapsettomuudesta Suomessa.
Lapsettomuutta voidaan hoitaa monin eri lääketieteellisin hoitomenetelmin. Noin
2500 lasta syntyy vuosittain hedelmöityshoitojen avulla. Käytetyin
hoitomenetelmä on ivf-hoito lyhyellä kaavalla.

3. Otsikko: Mitä on ivf-hoito eli koeputkihedelmöitys? TÄSSÄ KOHDASSA
SC-INJEKTION PISTÄMINEN KLIPPINÄ TAUSTALLA – JA
AIKAJANAKUVA=HOITOKAAVIO MISSÄ KUVATAAN IVF-HOIDON
VAIHEITA KUUKAUTISKIERRON AIKANA LUETTUA TEKSTIÄ
TUKEMASSA JA SELKIYTTÄMÄSSÄ + KUVAPANKKIKUVAT + MUSIIKKI
TAUSTALLA.
Kesto 1 min 18 sek.

Luettuna tekstinä:
1. Hoito aloitetaan kuukautiskierron alussa munasarjojen stimulaatiolla ihon alle
pistettävällä FSH-lääkkeellä alle kahden viikon ajan. Tämän tarkoituksena on
kasvattaa useampia munarakkuloita eli follikkeleja samanaikaisesti.
Munarakkulat ovat pieniä, pyöreitä pusseja, joiden sisällä munasolut
sijaitsevat. Munarakkuloiden sekä kohdun limakalvon kasvua seurataan
ultraäänitutkimuksella.
2. Noin viikon kuluttua FSH-pistoksien rinnalle samanaikaisesti aloitetaan niin
sanottu jarrutushoito (GnRH-antagonisti lääkitys) ihon alle pistettävällä
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3. Ennen punktiota pistetään niin sanottu irrotuspistos (hCG-hormonipistos),
joka vapauttaa munasolut keräystä varten. Munasolupunktiossa munarakkulat
tyhjennetään emättimen kautta ultraääniohjauksessa ohuella neulalla, joka
kestää noin 10 minuuttia. Toimenpidettä varten annetaan suonensisäinen
kipulääkitys ja emättimen pohja puudutetaan.
4. Samana päivänä munasolut ja siittiöt laitetaan viljelymaljalle hedelmöittymään
laboratoriossa. Hedelmöittymistä ja alkioiden kehitystä seurataan noin
kahdesta viiteen päivää, jonka jälkeen paras alkio siirretään ohuen katetrin
avulla kohtuun. Siirron yhteydessä yleensä aloitetaan alkion kiinnittymistä
varten tukeva lääkitys, keltarauhashormonilääke. Tavallisesti kohtuun
siirretään yksi alkio kerrallaan ja mahdolliset muut hyvät alkiot pakastetaan
myöhempiä alkionsiirtoja varten.

LOPPU: ”Lapsettomuus koskettaa monia”- lause näytölle
METSÄPOLKU – PARISKUNTA KÄVELEE AURINKOISELLE AUKEALLE,
vertauskuvallisesti ovat ns. käyneet lapsettomuushoitoprosessia läpi.
JA LOPPUKIITOKSET+ TUOTANTO. Kesto 12 sek.
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HENKILÖHAASTATTTELUPYYNTÖ
Hei,
Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Turun AMK:sta ja teemme opinnäytetyötä aiheena
lapsettomuuden hoito. Opinnäytetyön osana tuotamme tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville
audiovisuaalisen ja informatiivisen videon, joka selkeyttää tulevan hedelmöityshoidon (muuan
muassa IVF-menetelmä) termistöä ja hoitoprosessia. Tavoitteena on antaa lapsettomuushoitoihin
lähtevälle tietoa hedelmöityshoidon prosessin vaiheista, vähentää jännitys- ja pelkotiloja, parantaa
potilasohjausta, selkeyttää monimutkaista ammattisanastoa, sekä auttaa säilyttämään hallinnan- ja
turvallisuudentunnetta prosessin aikana. Toinen meistä on käynyt läpi lapsettomuushoitoja ja
koemme, että tällaiselle videolle olisi tarvetta.
Sopisitko juuri sinä haastateltavaksi?
Haemme nyt kahta henkilöä haastateltavaksi videolle, aiheina mm. lapsettomuuden ja
lapsettomuushoitojen aiheuttama henkisen kuormituksen vaikutus sekä ohjauksen ja neuvonnan
laatu hoidon aikana. Haastattelut videoidaan ja materiaalia käytetään informatiiviseen videoon, joka
tulee esille mm. Turun ammattikorkeakoulun Terveysnettisivulle. Haastateltavat saavat kopion
videosta myös halutessaan itselleen. Voit esiintyä videolla yksin tai yhdessä puolison kanssa.
Toivomme haastateltavilta:
•
•
•
•

Olet avoin ja haluat välittää omia kokemuksiasi lapsettomuushoidoista
Sinulla on omakohtaista kokemusta lapsettomuushoidosta, esim. IVF
Sinulla on lapsettomuushoidot kesken, olette päättäneet luopua lapsettomuushoidosta tai
olet saanut niiden avulla lapsen
Sinulla/ teillä ei tarvitse olla kokemusta videolla esiintymisestä, sillä etsimme ihan tavallisia
ihmisiä haastateltavaksi

Haastattelut toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja mielellään Turun/ Salon seudulla. Voimme
tehdä haastattelun teidän kotona, tai esimerkiksi rauhallisessa puistossa. Haastatteluun on hyvä
varata aikaa noin tunti.
Yhteydenotot ja lisätietoja projektista: katriina.mikola@edu.turkuamk.fi

Kunnioittavasti
Katriina Mikola ja Anna Ahokas

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna Ahokas ja Katriina Mikola

Liite 6

Henkilöhaastattelun kysymykset

Taustatiedot
1. Esittele itsesi, etunimi ja ikä
2. Kerro lyhyesti lapsettomuushistorianne
a. milloin aloitte toivoa lasta?
b. minne hakeuduitte tutkimuksiin?
c. olitteko hoidossa julkisella/yksityisellä sektorilla?
Lapsettomuuspolku
1. Mitä lapsettomuustutkimuksissa löytyi?
a. syy lapsettomuuteen?
2. Miltä tuntui aloittaa lapsettomuushoidot?
3. Minkälaisena koit lapsettomuuspolkusi?
a. mitä tulee päällimmäisenä mieleen?

Potilasohjaus
1. Miten tyytyväinen olet saamaasi ohjaukseen ja neuvontaan
lapsettomuushoidoissa?
2. Minkälaista tietoa jäit kaipaamaan lapsettomuushoidoista?
a. jäikö jokin asia epäselväksi?
b. missä muodossa olisit kaivannut lisätietoa? (kirjallinen ohjeistus,
videomateriaali, soittoaika)
3. Mistä löysit lisätietoa kysymyksiisi?
4. Minkälaista tukea sait hoitohenkilökunnalta?
a. mitä olisit kaivannut lisää?
Henkinen tuki
1. Miten olet jaksanut hoitojen fyysiset ja psyykkiset rasitukset?
2. Miten lapsettomuushoidot vaikuttivat parisuhteeseesi, negatiiviset /
positiiviset vaikutukset?
3. Tarjottiinko teille mahdollisuutta keskustella psykologin kanssa?
a. jos kävitte, niin koitteko saaneenne siitä apua?
4. Esiteltiinkö teille hoitojen aikana Simpukka ry:n (Lapsettomien yhdistys)
toimintaa?
5. Mistä sinä olet saanut voimaa hoitojen läpikäymiseen ja jatkamiseen?
6. Terveiset ja neuvot lapsettomuushoitoja harkitseville tai hoidossa oleville
henkilöille?
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”PITKÄ ON ODOTTAVAN AIKA” -VIDEON PALAUTEKYSELY

1. Video on sisällöltään informatiivinen
täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / jokseenkin eri mieltä / täysin eri mieltä
2. Videon informaatio on helposti ymmärrettävää
täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / jokseenkin eri mieltä / täysin eri mieltä
3. Ivf-hoitopolku on esitetty selkeästi
täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / jokseenkin eri mieltä /täysin eri mieltä
4. Video lisäsi ymmärtämystäni tahattomasta lapsettomuudesta
täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / jokseenkin eri mieltä / täysin eri mieltä
5. Koen että video tukisi potilasohjausta lapsettomuushoidoissa
täysin samaa mieltä / jokseenkin samaa mieltä / jokseenkin eri mieltä / täysin eri
mieltä

Mitä ajatuksia video herätti? Vapaa sana:
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Turun ammattikorkeakoulu
Terveysala, Salo

KUVAUSLUPA

Terveysnetti on Turun ammattikorkeakoulun ja Salon seudun terveyskeskuksen
yhdessä toteuttama projekti. Terveysnetin tarkoituksena on parantaa Salon
seudun väestön terveyttä, toimintakykyä ja itsehoitovalmiutta hyödyntämällä uutta
tietotekniikkateknologiaa.

Annan suostumukseni siihen, että minusta otettua videokuvaa voidaan käyttää
mm. Terveysnetin ja Youtube.com internetsivustoilla. Videokuvauksesta ei
makseta mitään korvausta. Videokuvaamisesta ja materiaalin käytöstä sekä
säilyttämisestä vastaavat Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijat Anna
Ahokas ja Katriina Mikola.

________________________________________
Paikka ja aika

_________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys

_________________________________________
Katriina Mikola

_________________________________________
Anna Ahokas
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