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The purpose of this functional thesis was to analyse the statistics of abortion with 
women who had given birth. The thesis examines the factors influencing abortion 
statistics and reliable methods of contraception. The purpose was to make a flyer 
based on the collected data. The aim was to provide information on the im-
portance of contraception and inform about safe contraception methods for 
women who had given birth and their partners.  
 
The functional thesis includes a thesis report and a flyer. The flyer will be used 
for the ViVa –project of the Tampere University of Applied Sciences. The flyer will 
be sent to employees of maternity clinics with the cover letter and the final flyer 
will be presented for distribution at maternity clinics. The aim of the thesis is also 
to influence the prevention of unwanted pregnancies among women who have 
given birth as well as to influence abortion statistics in the future. 
 
The findings show that there are misunderstandings in the contraception 
knowledge. Also, the post-inspection is scheduled too late. As a development 
suggestion, a study of contraception knowledge and use of contraception 
amongst women who have given birth is proposed. An additional suggestion is to 
research the physiological changes in fertility during pregnancy and after labour. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa laki sallii raskaudenkeskeytyksen naisen pyynnöstä, jos esitetyt pe-

rustelut vastaavat lain mainitsemia edellytyksiä. Raskaudenkeskeytys voidaan 

tehdä ennen 12. raskausviikon täyttymistä silloin, kun lapsen synnyttäminen ja 

hoito olisivat naiselle huomattava rasitus, kun raskaus on alkanut rikoksesta, tai 

jos äidin tai isän sairaus vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta. Myös 

naisen alle 17-vuoden tai yli 40-vuoden ikä sekä neljän lapsen synnyttäminen 

ovat päteviä syitä raskaudenkeskeytykseen. (Laki raskauden keskeyttämisestä 

24.3.1970/239; Tiitinen 2018g; Gissler & Heino 2019b, 5.) 

 

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin 8602 raskaudenkeskeytystä. Tämä keskeytysten 

kokonaismäärä oli matalin vuoden 1970 raskaudenkeskeytyksiä koskevan lain-

säädännön voimaantulon jälkeen. Raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt 

etenkin alle 20-vuotiaiden joukossa. Eniten keskeytyksiä on tehty yhä 20–24-vuo-

tiaille naisille, vaikka keskeytysten määrä on laskenut myös tässä ikäluokassa. 

Vanhempien ikäluokkien keskeytysluvut ovat pysyneet lähes ennallaan. Vuonna 

2018 raskaudenkeskeytyksistä 38% tehtiin naisille, joille oli tehty keskeytys jo 

aiemmin. (Gissler & Heino 2019b, 1.) Raskaudenkeskeytyksen tehneistä naisista 

9,7% oli synnyttänyt viimeisen kahden vuoden (2016–2017) sisällä (Heino 2019).  

 

Opinnäytetyö käsittelee synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytyksiä ja sen ti-

laajana on ViVa eli Viisaat valinnat –hanke. ViVa –hankkeen tarkoituksena on 

tuoda tutkittua, oikeaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä (ViVa n.d). 

Toive raskaudenkeskeytyksiä koskevien tilastojen käsittelystä syntyi työelämäta-

hon, ViVa –tiimin tarpeesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa vuo-

sittain raskaudenkeskeytysten tilastoraportit (Gissler & Heino 2019b, 8). Opin-

näytetyössä käsitellään Suomen ja Pohjoismaiden raskaudenkeskeytysten tilas-

toja vuosilta 2017–2018. 

 

Opinnäytetyö käsittelee THLn tilastoista saatua tietoa avaamalla tilastoja lukijalle. 

Opinnäytetyö selvittää syitä, jotka voivat vaikuttaa raskaudenkeskeytysten mää-

rään synnyttäneillä naisilla. Lisäksi opinnäytetyö tuo tietoa turvallisista ehkäisy-
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menetelmistä raskauden ja synnytyksen jälkeen. Opinnäytetyötä tehdessä pyri-

tään syventämään tietämystä synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytyksistä, 

niihin johtavista syistä sekä keinoista, joilla raskaudenkeskeytyksiä Suomessa 

voitaisiin vähentää. Sairaanhoitajien ammatilliseen osaamiseen kuuluu myös eh-

käisyvalmisteiden tunteminen sekä ehkäisyneuvonnan antaminen. Opinnäytetyö 

laajentaa tekijöiden tietämystä aiheesta ja kehittää osaamista tulevaisuudessa 

terveydenhuollon ammattilaisina. 
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä informatiivinen flaijeri ViVa –hank-

keelle. Flaijeri tuo tietoa lukijalle ehkäisyn käytön sekä oikea-aikaisen ehkäisy-

menetelmän valinnan tärkeydestä. Flaijeri antaa tietoa luotettavista ehkäisyme-

netelmistä, joita voi käyttää raskauden jälkeen. 

 

Opinnäytetyön tehtävät:   

1. Mitkä tekijät vaikuttavat synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytystilas-

toihin? 

2. Mitä muutoksia naisen hedelmällisyydessä tapahtuu raskauden jälkeen?   

3. Mitkä ovat turvallisia ehkäisymenetelmiä synnytyksen jälkeen?   

4. Millainen on hyvä flaijeri?   

   

Tavoitteena on flaijerin avulla tuoda tietoa synnyttäneille naisille ja heidän puoli-

soilleen oikea-aikaisen ehkäisyn valinnasta ja eri ehkäisymenetelmistä, joita on 

turvallista käyttää raskauden ja synnytyksen jälkeen. Tämän opinnäytetyön 

avulla toiveena on myös vaikuttaa tulevaisuudessa synnyttäneiden naisten ei-

toivottujen raskauksien ehkäisyyn ja näin ollen raskaudenkeskeytystilastoihin. 

Opinnäytetyön tekijöiden tavoitteena on kehittää ammatillista osaamista tulevina 

sairaanhoitajina syventyen raskaudenkeskeytysten esiintyvyyteen ja syihin. Sy-

ventyminen ehkäisymenetelmiin kehittää myös valmiuksia tulevina ammattilai-

sina ehkäisyneuvonnan antamiseen. 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyön teoreettisina lähtökohtina toimivat seuraavat käsitteet: raskauden-

keskeytys, synnyttäneet naiset, ehkäisymenetelmät, hedelmällisyys ja flaijeri. Kä-

sitteet on havainnollistettu kuviossa 1. 

 

 

 

KUVIO 1. Teoreettiset lähtökohdat 

 

 

Opinnäytetyön teoriatiedon lähteinä on käytetty painettuja teoksia, verkkolähteitä 

sekä sähköpostihaastattelua. Tietoa on kerätty kotimaisista sekä ulkomaisista 

terveysalan tietokannoista. Kotimaisista tietokannoista on käytetty Medic- tieto-

kantaa, jonka lisäksi on käytetty Google Scholar –hakukonetta. Ulkomaisista on 

käytetty Cinahl- ja PubMed- tietokantoja. Näistä tietokannoista löytyivät opinnäy-

tetyössä käytetyt kansainväliset lähteet. Tiedonhaun asiasanat muodostettiin Fin-

MeSh- sanakirjan avulla. Hakulauseet, joilla tieteellisiä artikkeleita etsittiin, on ku-

vattu kuviossa 2. Ajankohtaisen tiedon tarve on huomioitu tiedonhakua tehdessä, 

rajaten tulokset vuosiin 2010–2019. Sisäänottokriteereitä ovat olleet myös artik-

kelin vertaisarviointi, koko tekstin saatavuus sekä englannin ja suomen kieli.    

Raskaudenkeskeytys

Synnyttäneet naiset

HedelmällisyysEhkäisymenetelmät

Flaijeri
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KUVIO 2. Esimerkki tiedonhaun hakulausekkeista  

 

  

Opinnäytetyössä on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuosittain 

julkaisemia tilastoraportteja raskaudenkeskeytyksistä Suomessa ja Pohjois-

maissa. Manuaalisen tiedonhaun lähteinä on käytetty Tampereen korkeakoulujen 

TuniLib –kirjastoa sekä Tampereen pääkirjastoa. Lisäksi opinnäytetyöhön on et-

sitty tietoa käyttäen Terveysporttia, Oppiporttia sekä Duodecimia ja sen Käypä 

hoito –suosituksia. Teoriatietoa löytyi hyvin etenkin edellä mainituista tietokan-

noista.  

 

Tutkitun tiedon löytäminen etenkin hedelmällisyyden muutoksista raskauden jäl-

keen osoittautui haastavaksi. Tampereen ammattikorkeakoulun informaatikko 

avusti opinnäytetyön kirjoittajia tiedonhaussa ja hakulauseiden muodostami-

sessa. Kirjoittajat ottivat myös sähköpostitse yhteyttä useisiin eri asiantuntijata-

hoihin, muun muassa erikoislääkäreihin sekä THL:n asiantuntijoihin. Ulkopuoli-

sista asiantuntijoista huolimatta hedelmällisyydestä saatiin vain niukasti tietoa. 

Raskaudenkeskeytystilastoista saatiin tarkentavaa tietoa Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen erikoissuunnittelijalta. 
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3.1 Raskaudenkeskeytys 

 

Raskaudenkeskeytys eli indusoitu abortti, abortus arte provocatus (aap) on ihmi-

sen omasta tahdosta käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja 

joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan (Raskaudenkeskeytys: Käypä 

hoito -suositus 2013). Suomessa raskaudenkeskeytyksestä, sen perusteista ja 

toteutuksessa on säädetty lailla (Laki raskauden keskeyttämisestä 

24.3.1970/239).  

 

Raskaus on mahdollista keskeyttää yhden lääkärin luvalla, mikäli se on kestänyt 

enintään 12 viikkoa ja nainen on raskauden alkaessa joko alle 17-vuotias, yli 40-

vuotias tai synnyttänyt jo neljä lasta. Kahden lääkärin lupa keskeytykseen vaadi-

taan, kun raskausviikkoja on enintään 12 ja lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat 

keskeytyksen hakijalle elämäntilanteen vuoksi huomattava rasitus, jos raskaus 

on seuraus rikoksesta tai jos äidillä tai isällä on sairaus, joka rajoittaa vakavasti 

heidän kykyään hoitaa lasta. Edellä mainituista syistä johtuen raskauden keskey-

tyslupaa voidaan anoa Valviralta vielä, kun raskauden kesto on enintään 20 viik-

koa. Valviran luvalla raskaus voidaan keskeyttää vielä raskausviikon 24 alkuun 

asti, mikäli syynä on sikiön epämuodostuma. Mikäli raskauden jatkuminen tai lap-

sen synnyttäminen aiheuttaa naisen hengelle tai terveydelle vakavan vaaran, 

keskeytys voidaan tehdä raskauden kestosta riippumatta. (Laki raskauden kes-

keyttämisestä 24.3.1970/239; Tiitinen 2018g; Gissler & Heino 2019b, 5.) 

 

 

3.1.1 Raskaudenkeskeytykset Suomessa vuonna 2018 

 

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin 8602 raskaudenkeskeytystä. Edellisestä vuo-

desta raskaudenkeskeytysten määrä oli laskenut noin 8,4%. (Gissler & Heino 

2019b, 2.) Lasku on suuri verrattuna edellisen vuoden 2017 keskeytysten koko-

naismäärän laskuun, joka oli tällöin vain 1,2% (Gissler & Heino 2018, 2). Keskey-

tysten lukumäärä on edeltävän vuosikymmenen aikana laskenut melko tasai-

sesti. Verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta aiemmin, vuonna 2018 keskey-

tysten kokonaismäärä oli 21,8% matalampi, kuin vuonna 2008. Vuonna 1970 voi-

maan tulleen raskaudenkeskeytyksiä koskevan lainsäädännön jälkeen vuonna 
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2017 keskeytysten kokonaismäärä oli kaikista matalin. (Gissler & Heino 2019b, 

2.) 

 

Raskaudenkeskeytysten määrä on vähentynyt melko nopeasti etenkin alle 20-

vuotiaiden naisten ryhmässä 2000-luvulla. Nuorten raskaudenkeskeytysten 

määrä muuttui laskusuuntaiseksi 1990-luvun puolivälissä. Määrän laskuun on 

vaikuttanut muun muassa 15 vuotta täyttäneiden jälkiehkäisyn reseptipakon pois-

taminen sekä pakollinen seksuaalikasvatus osana opetussuunnitelmaa. Raskau-

denkeskeytyksiä tehdään eniten 20–24-vuotiaille naisille, tosin keskeytysten 

määrä on laskenut myös tässä ikäryhmässä. Myös vanhemmissa ikäryhmissä 

keskeytysten kokonaismäärä on vähentynyt, sillä 25–29-vuotiaiden keskeytysten 

määrä väheni 4,6% vuodesta 2017. Vastaavasti 30–34-vuotiaiden keskeytysten 

kokonaismäärä väheni 5,9%. (Gissler & Heino 2019b, 2.) 

 

Suomessa raskaudenkeskeytysten määrä vaihtelee myös alueellisesti. Eniten 

keskeytyksiä 15–49-vuotiaiden keskuudessa tehdään Ahvenanmaalla, jossa 

keskeytyksiä tehdään 12,8 tuhatta naista kohti (12,8/1000). Keskeytysten määrä 

on suuri myös Lapin (9,8/1000) sairaanhoitopiirin alueella. Vähiten keskeytyksiä 

tehdään Kainuun (6,2/1000) ja Pirkanmaan (5,9/1000) alueilla. (Gissler & Heino 

2019b, 2-3.)  

 

Suurin osa (93,1%) raskautensa keskeyttäneistä naisista perusteli keskeytyksen 

sosiaalisilla syillä (taulukko 1). Perusteluista yleisiä olivat myös yli 40 vuoden ikä 

(3,2%), vähintään neljän lapsen synnyttäminen (2,7%) sekä alle 17 vuoden ikä 

(1,5%). Viime vuosien ajan perustelut raskaudenkeskeytyksiin ovat pysyneet 

melko muuttumattomina. Sikiövaurioiden vuoksi keskeytyksiä on tehty viime vuo-

sina hieman useammin, kuin 2000-luvun alkupuolella. Ilmeisesti sikiövaurion li-

sääntynyt käyttö perusteluna johtuu seulonta-asetuksen mukaisten seulontojen 

lisääntyneellä käyttöönotolla. Vuonna 2018 mahdollisen tai todetun sikiövaurion 

perusteella raskaus päätettiin keskeyttää 3,4% kaikista raskauksista. Viime vuo-

sina sikiövaurion perusteella tehtyjen keskeytysten lukumäärä on vähentynyt 

keskeytysten ja synnytysten määrän vähentymisen myötä. (Gissler & Heino 

2019b, 3-4.) 
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TAULUKKO 1. Raskaudenkeskeytyksen perustelut kaikilla ikäryhmillä (Gissler & 

Heino 2019b, 3)  

Raskaudenkeskeytyksen perustelu % 

Sosiaaliset syyt 93,1 % 

Mahdollinen tai todettu sikiövaurio 3,4 % 

Yli 40 vuoden ikä 3,2 % 

Vähintään neljän lapsen synnyttäminen 2,7 % 

Alle 17 vuoden ikä 1,5 % 

 

Vuonna 2018 raskaudenkeskeytyksistä melkein 93% tehtiin ennen 12. raskaus-

viikon täyttymistä. Näistä keskeytyksistä 62,3% tehtiin ennen raskausviikkoa 8. 

Menetelmistä useimmiten käytettiin lääkkeellistä keskeytystä (97,4%). (Gissler & 

Heino 2019b, 4-5.) Imukaavinnan käyttö raskaudenkeskeytyksissä on vähentynyt 

nopeasti vuoden 2000 jälkeen, kun lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen mene-

telmä otettiin käyttöön (Gissler & Heino 2018, 5). 

 

Raskaudenkeskeytyksen tehneistä naisista 65,3% oli käyttänyt jotain ehkäisyme-

netelmää raskauden alkaessa. Heistä 49,1% oli käyttänyt kondomia. Keskeytyk-

sen jälkeen yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä oli ehkäisypilleri tai -kapseli, 

jota suunniteltiin jatkoehkäisyksi 51,3% keskeyttäjistä. 43,4% suunniteltiin koh-

dunsisäistä kierukkaehkäisyä ehkäisykeinoksi tulevaisuuteen. Raskaudenkes-

keytyksen tehneistä naisista 5,3% ei ilmoitettu suunniteltua ehkäisymenetelmää. 

Tästä joukosta suunnilleen puolet olivat tehneet keskeytyksen sikiövaurioiden 

vuoksi, jolloin tarvetta ehkäisylle ei välttämättä ole raskauden ollessa toivottu. 

(Gissler & Heino 2019b, 4.) 

 

 

3.1.2 Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa vuonna 2017 

 

Vuonna 2017 Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Suomessa 

suhteutettuna hedelmällisyysikäisiin eli 15–49-vuotiaisiin naisiin. Yhteensä Poh-

joismaissa raskaudenkeskeytyksiä tehtiin tällöin noin 74 000. Kaikista keskeytyk-

sistä 49,5% tehtiin Ruotsissa, 19,1% Tanskassa, 17,2% Norjassa, 12,7% Suo-

messa ja 1,4% Islannissa (taulukko 2). 2000-luvun ajan kaikkien maiden osuudet 

raskaudenkeskeytyksistä ovat pysyneet melko vakaina, vain Ruotsin osuus on 
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hieman noussut, kun taas muiden maiden osuus on hieman laskenut.  (Gissler & 

Heino 2019a, 2.) 

 

TAULUKKO 2. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa (Gissler & Heino 2019a, 

2) 

Pohjoismaa Lkm % 

Ruotsi 36 000 49,5 % 

Tanska 14 100 19,2 % 

Norja 12 700 17,2 % 

Suomi 9 400 12,7 % 

Islanti 1 044 1,4 % 

 

Vuonna 2017 keskeytysten kokonaismäärä oli edelleen hieman 2000-luvun alkua 

korkeampi. Viime vuosien aikana lukumäärä on kuitenkin ollut laskusuuntainen 

ja jo merkittävästi pienempi, kuin raskaudenkeskeytysten huippuvuosina 1970- ja 

1980-luvuilla. Tällöin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 80 000–100 000. (Gissler & 

Heino 2019a, 2.) 

 

 

3.2 Synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytykset 

 

 

3.2.1 Synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytysten tilasto 

 

Suomessa raskautensa keskeyttäneistä naisista yli puolet (51,7%) olivat synnyt-

täneet ainakin kerran ennen raskaudenkeskeytystä. Naisista 38,7% oli synnyttä-

nyt yhden tai kaksi kertaa aiemmin ennen raskaudenkeskeytystä. Kolmesti tai 

useammin synnyttäneitä naisia oli 12,9%. (Gissler & Heino 2019b, 4.) Klemetin 

ja Raussi-Lehdon (2013) mukaan riski päätyä raskaudenkeskeytykseen synny-

tyksen jälkeen on kasvanut 6–8 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen (Klemetti & 

Raussi-Lehto 2013; 121). Useimmiten keskeytys tehdäänkin juuri 6–8 kuukauden 

kuluttua edeltävästä synnytyksestä. Riski on kohonnut etenkin naimattomien 

naisten sekä nuorten keskuudessa. (Vikat, Kosunen & Rimpelä 2002, 84.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Anna Heinon (2019) an-

taman sähköpostihaastattelun mukaan raskautensa keskeyttäneistä naisista 
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9,7% oli synnyttänyt kuluneiden kahden vuoden 2016–2017 aikana. Näillä naisilla 

oli keskimäärin hieman yli kaksi (2.05) aiempaa synnytystä takana, kun taas kai-

killa keskeyttäjillä aiempia synnytyksiä takana oli keskimäärin vain hieman yli yksi 

(1,05). Vuosina 2016–2017 synnyttäneistä naisista 39,5% oli ensisynnyttäjiä, 

jotka olivat tulleet raskaaksi ensimmäisen synnytyksen jälkeen nopeasti uudel-

leen. Kuluneiden kahden vuoden aikana synnyttäneistä naisista 33,1% oli taus-

talla kaksi aiempaa synnytystä. He olivat siis tulleet pian toisen synnytyksen jäl-

keen raskaaksi ja päätyneet raskaudenkeskeytykseen. (Heino 2019.) 

 

Toistuvia raskaudenkeskeytyksiä tarkastellessa tulee ilmi, että 38,1% raskauden-

keskeytyksistä tehtiin vuonna 2018 naisille, joille oli tehty keskeytys jo aiemmin. 

Heistä yhden aiemman keskeytyksen olivat tehneet 22,1%. Kaksi tai useampaa 

keskeytystä taustalla oli 15,9% naisista.  Vuonna 2018 raskaudenkeskeytyksen 

tekivät kahden vuoden sisällä edellisestä keskeytyksestä 8,4% naisista. Keskey-

tyksen tehneistä naisista 15,6% oli aiempi keskeytys taustalla viiden vuoden si-

sällä. (Gissler & Heino 2019b, 4.) 

 

 

3.2.2 Taustatekijöitä synnyttäneiden raskaudenkeskeytyksiin 

 

Suomessa synnytyksen jälkitarkastus tehdään 5–12 viikon kuluessa synnytyk-

sestä (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 114; Tiitinen 2018i). Jälkitarkastukseen 

kuuluu myös ehkäisyneuvonnan antaminen ja raskauden ehkäisymenetelmän 

suunnittelu (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 115; Liikanen & Suhonen, 2014, 

1255-1256; Tiitinen 2018i). Useissa tutkimuksissa käy ilmi, että naiset toivoisivat 

ehkäisyneuvonnan tapahtuvan jo aiemmin, sillä useat naisista aloittavat yhdynnät 

uudestaan jo ennen jälkitarkastusta (Heller ym. 2016, 94; Henderson ym. 2016, 

135). Oikea-aikaisella ehkäisyn valinnalla voidaan vaikuttaa sekä toistuviin, että 

synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytysten esiintymisen määrään. Jos kyse 

on toistuvista keskeytyksistä, suositeltavinta olisi käyttää pitkäkestoista ehkäisy-

menetelmää.  (Gissler & Heino 2019b, 4.) 

 

Suomessa ei vielä tunneta kovin hyvin kansainvälisiä ohjeita synnytyksen jälkei-

sestä ehkäisystä, vaikka niistä on näyttöön perustuvia ohjeita maailmalla. Lisäksi 
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kansallinen, hyvä ohjeistus puuttuu Suomesta. Vuonna 2005 teetetyn suomalai-

sen tutkimuksen mukaan imettäville äideille suositeltiin jälkitarkastuksessa usein 

kondomia ehkäisymenetelmäksi. Minipillereiden käyttö aloitettiin ensimmäisenä 

lääketieteellisistä ehkäisymenetelmistä ja kuparikierukka asetettiin tavallisesti 

kuukautiskierron käynnistyttyä uudelleen. Hormonikierukan asettamista sekä yh-

distelmäehkäisyn aloittamista odotettiin usein imetyksen päättymiseen. Synny-

tyksen jälkeen lääketieteellinen ehkäisy aloitettiin siis melko varovaisesti. Luotet-

tavan ehkäisyn puuttuminen saattanee osittain johtaa vuoden sisällä synnytyk-

sestä tehtyjen raskaudenkeskeytysten yleisyyteen. (Pouta ym. 2013, 136.) 

 

Vuonna 2011 Helsingin kaupungin neuvolassa kyselylomakkeen sai puolivuotis-

tarkastuksen yhteydessä 82 äitiä, joista 45 (55%) vastasi kyselyyn. Tutkimuk-

sessa kerättiin tietoa monivalintakysymyksillä täysimetyksen kriteerien tuntemi-

sesta. Vastaajista 42% tiesi täysimetyksen olevan mahdollinen ehkäisymene-

telmä, mutta kuitenkin vain 16% tiesi, mitä kriteerejä täysimetykseen kuuluu. Nai-

set suhtautuivat osaimetyksen antamaan ehkäisysuojaan liian optimistisesti. Tut-

kimuksessa nousi esiin, että korkeamman asteen tutkinnon omaavat tiesivät kri-

teerit paremmin, kuin matalamman koulutusluokan vastaajat. Vastaajan iällä tai 

aiempien synnytysten määrällä ei ollut vaikutusta. (Liikanen & Suhonen 2014, 

1255-1256.) Täysimetyksen kriteerejä on neljä: synnytyksestä on kulunut enin-

tään puoli vuotta, äidin kuukautiset eivät ole alkaneet vielä uudelleen, imetys ta-

pahtuu säännöllisesti enintään 4 tunnin välein, myös öisin, eikä lapsi saa lainkaan 

muuta ravintoa (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017). Kriteerit täyt-

täessään täysimetys suojaa raskaudelta 98% varmuudella (Perheentupa 2004; 

Pouta ym. 2013, 137; Liikanen & Suhonen 2014; Cooper & Cameron 2018, 161). 

 

Tutkimukseen vastanneista naisista suurin osa (67%) tiesi, että hormonaalista 

ehkäisyä voi useimmiten käyttää imettäessä. Vastaajista 13% vastasi kieltävästi 

ja 20% ei tiennyt, voiko imettävä nainen käyttää hormonaalista ehkäisyä. Myös 

kysymys, voiko jälkiehkäisyä käyttää imetyksen aikana, aiheutti epätietoisuutta. 

Vain 7% vastaajista tiesi mahdollisuudesta käyttää jälkiehkäisyä myös imetyksen 

aikana. Vastaajista 20% vastasi jälkiehkäisyn käytön olevan kiellettyä ja loput 

73% vastaajista vastasivat, etteivät tiedä. Vastaajat tiesivät hyvin, että raskaus 

voi saada alkunsa jo ennen ensimmäisiä kuukautisia. Kuitenkaan vastaajista 



16 

 

36% ei tiennyt osaimettävän tai imettämättömän äidin hedelmällisyyden palautu-

misen nopeudesta. (Liikanen & Suhonen 2014, 1255-1256.) 

 

 

3.3 Hedelmällisyys raskauden jälkeen 

 

Hedelmällisyys eli fertiliteetti käsitteenä tarkoittaa lisääntymiskykyä (Finto 2018). 

Biologisesti ajatellen hedelmällisyys on parhaimmillaan naisen ollessa 20–30-

vuotias (Söderström-Anttila 2018, 897). Naisen hedelmällisyys alkaa heikentyä 

35 ikävuoden jälkeen, päättyen vaihdevuosiin naisen ollessa 45–50-vuotias 

(Ihme & Rainto 2014, 153; Litmanen 2015, 100). 

 

Synnyttäneen naisen estrogeeni- ja progesteronihormonitasot ovat hyvin matalat 

heti synnytyksen jälkeen (Koskimies 2004). Ei-imettävillä naisilla ovulaatio eli mu-

nasolun kypsyminen ja irtoaminen voivat kuitenkin tapahtua jo kuukauden kulut-

tua synnytyksestä (Pouta ym. 2013, 137; Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suo-

situs 2017; Cooper & Cameron 2018, 159). Imettävillä naisilla kuukautisten puut-

tuminen ja hedelmätön ajanjakso voivat kestää kahdesta kuukaudesta jopa kah-

teen vuoteen (Pouta ym. 2013, 137). Ensimmäisen kuukautisvuodon palautuessa 

on normaalia, ettei vuotoa välttämättä edellä vielä munasolun irtoaminen (Per-

heentupa 2004, 1468). Luotettavaa raskauden ehkäisyä tulee kuitenkin käyttää 

heti ensimmäisestä synnytyksen jälkeisestä yhdynnästä lähtien (Pouta ym. 2013, 

136). 

 

Imetysaikana synnytyksen jälkeen hedelmällisyys on siis huomattavasti vähenty-

nyt. Nännien imeminen aiheuttaa tapahtumaketjun, jossa imemisen seurauksena 

hypotalamus–aivolisäkkeessä beetaendorfiini vapautuu. (Perheentupa 2004, 

1467, 1469.) Tämä puolestaan aiheuttaa prolaktiinituotannon lisääntymistä ja pi-

tää LH-pitoisuuden eli luteinisoivan hormonin matalana. Tämän tapahtumaketjun 

seurauksena munasarjojen toiminnan käynnistyminen estyy. (Perheentupa 2004, 

1469; Pouta ym. 2013, 137.) 

 

Imetyksen alkuvaiheessa LH:n eritys puuttuu siis lähes täydellisesti (Perheen-

tupa 2004, 1468). Normaali hormonitoiminta ja kuukautiskierto synnytyksen jäl-

keen viivästyvät veren suuren prolaktiinipitoisuuden vuoksi (Koskimies 2004). 
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Kuukautiskierron käynnistyttyä esiintyy vähentyneen hedelmällisyyden kausi, jol-

loin ovulaatio voi häiriintyä tai keltarauhasen toiminta olla puutteellista. Mikäli 

kuukautisten paluuseen kuluu synnytyksestä yli puoli vuotta, on kuukautisvuotoa 

edeltävä ovulaatio todennäköisempää. Jos kuukautiset alkavat uudelleen jo alle 

puolen vuoden kuluttua synnytyksestä, on tavallista, ettei kuukautisia edellä ovu-

laatio. (Perheentupa 2004, 1467, 1469.) 

 

Spontaanisti alkanut raskaus hedelmöityshoidon jälkeen  

Onnistuneen tai epäonnistuneen hedelmättömyyshoidon jälkeen alkaneesta 

spontaanista raskaudesta tiedetään vain vähän. Parit, joilla on pitkäaikaista lap-

settomuutta, turvautuvat yleensä viimeisenä vaihtoehtonaan koeputkihedelmöi-

tykseen, eli IVF-hedelmöityshoitoon. (Soave, Lo Monte & Marci 2012.) Hennelly 

ym. (2000) tutkivat yliopistollisessa sairaalassa Dublinissa pariskuntien spontaa-

nia raskaaksi tuloa aiemman hedelmättömyyden ja hedelmöityshoidon jälkeen. 

Spontaania raskautta seurattiin ihmisillä, jotka olivat aiemmin onnistuneesti tul-

leet raskaaksi ja synnyttäneet koeputkihedelmöityksen (IVF) tai siittiön mikroin-

jektoinnin (ICSI) avulla ja tämän jälkeen lopettaneet hedelmöityshoidot. Kysely-

lomakkeita lähetettiin 530 kappaletta ja vastauksia saatiin 513, jolloin vastaus-

prosentti tutkimuksessa oli 94%. Vastaajista 20,7% eli 106 tapausta ilmoitti tul-

leensa tahattomasti raskaaksi myöhemmin. Kaikki raskaudet tapahtuivat kahden 

vuoden kuluessa IVF- tai ICSI-hoidon avulla tapahtuneesta onnistuneesta ras-

kaudesta. (Hennelly ym. 2000, 774-775; Soave ym. 2012.)  

 

Uudemmassa tutkimuksessa vuodelta 2012 analysoitiin 2134 paria, jotka olivat 

aiemmin saaneet IVF-hoitoa. Raskaus alkoi spontaanisti 17% pareista, jotka oli-

vat aikaisemmin tulleet raskaaksi hedelmöityshoidon avulla ja 24% niillä, joilla 

lääketieteellinen hoito oli epäonnistunut. Molemmissa tapauksissa lähes 60% 

spontaaneista raskauksista tapahtui kahden tai kolmen vuoden kuluttua viimei-

simmästä koeputkihedelmöityksestä. (Soave ym. 2012; Troude ym. 2012.)  

 

Spontaanien raskauksien osuus oli suurempi pareilla, joilla hedelmättömyys oli 

selittämätön, kuin pareilla, joilla hedelmättömyyden syy oli tiedossa. Spontaani 

raskaus voisi liittyä joko stressin lievittymiseen hoidon lopettamispäätöksen jäl-

keen tai lumelääkevaikutukseen sen jälkeen, kun hänet oli asetettu odotuslistalle 

ennen hoidon aloittamista. Hoidosta riippumattomat raskaudet tapahtuvat joskus 
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onnistuneen hedelmöityshoidon tai adoption jälkeen, mikä viittaa psykologisten 

tekijöiden merkittävään vaikutukseen hedelmällisyydessä. (Soave ym. 2012.) 

Varmaa syytä tai aiempien hedelmöityshoitojen vaikutusta näille tahattomille ras-

kauksille ei tiedetä. Ne voivat liittyä esimerkiksi aikaisemmin annettuun munasar-

jojen stimulaatioon tai raskauden fysiologisiin vaikutuksiin aivolisäkkeessä ja hor-

monitoimintajärjestelmässä. Todennäköisin syy on kuitenkin stressin lievittymi-

nen, kun aiemmin hedelmättömällä parilla on lopulta lapsi. (Hennelly ym. 2000, 

777.) 

 

Optimaalinen aika uuden raskauden alkamiselle 

Vuosina 2007–2011 on tutkittu 1083 naista, jotka olivat saaneet keskenmenon 

ennen raskauden puoliväliä. Tutkimuksesta käy ilmi, että kohtu voi olla alttiimpi 

uudelle raskaudelle pian keskenmenon jälkeen. Kävi ilmi, että naiset, jotka tulivat 

uudelleen raskaaksi 0 –3 kuukauden kuluttua keskenmenosta synnyttivät toden-

näköisemmin elävän lapsen, verrattuna naisiin, jotka tulivat raskaaksi yli kolmen 

kuukauden kuluttua keskenmenosta. (Schliep ym. 2016, 204.) 

 

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee, että synnytyksen jälkeen naiset 

odottaisivat ainakin kaksi vuotta, ennen kuin tulevat raskaaksi uudelleen. WHO:n 

mukaan tämä kahden vuoden synnytysväli vähentää komplikaatioiden riskiä seu-

raavan raskauden aikana. Uudessa tutkimuksessa synnytysten välisen ajan vai-

kutuksia on tutkittu Suomen, Norjan ja Länsi-Australian osavaltion syntymärekis-

terien perusteella. Tämän tutkimuksen mukaan ei ole olemassa suositusta opti-

maalisesta ajasta synnytysten välillä. Tutkimuksessa käy ilmi, että raskaudet, joi-

den välillä aikaa on alle vuosi, eivät lisää sikiön ennenaikaisuuden tai pienipai-

noisuuden riskiä verratessa niihin raskauksiin, joiden välinen aika on vähintään 

kaksi vuotta. (Regan ym. 2019.) 

 

Tutkimuksessa aineistona olivat 14 452 naista, joiden raskaus oli päättynyt kuol-

leena syntyneen lapsen syntymään, sekä heidän seuraavat raskaudet, jotka oli-

vat päättyneet synnytykseen (Regan ym. 2019). Tutkimuksessa käy ilmi, että 

tarkkaa ajallista suositusta tärkeämpää on kiinnittää huomiota naisen terveyden-

tilaan ja ikään. Oleellisia huomioitavia seikkoja ovat myös naisen toive lasten ikä-

erosta sekä etenkin naisen valmius tulla uudelleen raskaaksi, mikäli aiempi lapsi 

on menehtynyt. Mikäli nainen ei ole ehtinyt toipua edellisestä raskaudesta, voi 
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riski vajaaravitsemustilaan kasvaa, mikä taas vaikuttaa sikiön kasvuun ja kasvun 

ongelmiin. (Gissler 2019.) 

 

 

3.4 Ehkäisymenetelmät synnyttäneille naisille 

 

Raskauden ehkäisy tarkoittaa hedelmöityksen tai hedelmöittyneen munasolun 

kohtuun kiinnittymisen estämistä, jolloin raskauden alkaminen ehkäistään. San-

niston (2010) mukaan raskauden ehkäisy tarkoittaa myös lääkkeiden avulla ai-

heutettua varhaisvaiheen keskenmenoa. Määritelmä on kuitenkin haastava, sillä 

yhdenkään nykypäivän lääketieteellisen ehkäisymenetelmän vaikutusmekanismi 

ei perustu keskeyttämään jo alkanutta raskautta. Mikä tahansa keino, jolla eh-

käistään raskautta, voidaan määritellä raskauden ehkäisymenetelmäksi. (San-

nisto 2010, 21.) 

 

Mikäli nainen ei imetä, ovulaatio on mahdollinen jo kuukauden kuluessa synny-

tyksestä (Pouta ym. 2013, 137; Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017; 

Cooper & Cameron 2018, 159). Jopa kaksi kolmasosaa naisista ovuloi jo ennen 

kuukautisten alkua.  Synnytyksen jälkeistä ehkäisyä voidaan suunnitella neuvo-

lakäynneillä jo raskausaikana. Viimeistään synnytyksen jälkitarkastuksessa tulee 

keskustella ja valita sopiva ehkäisymuoto. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -

suositus 2017.) Jälkitarkastus tehdään 5–12 viikkoa synnytyksen jälkeen, mutta 

ehkäisyn aloittamisen kannalta se tulisi sijoittaa lähemmäs viittä, kuin kahtatoista 

viikkoa. Heti ensimmäisestä synnytyksen jälkeisestä yhdynnästä lähtien tulee 

käyttää luotettavaa raskauden ehkäisyä. (Pouta ym. 2013, 136.) Ehkäisymene-

telmistä yksikään ei tiettävästi vaikuta haitallisesti imetykseen ja sitä kautta lap-

sen kehitykseen, mutta yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttö saattaa vähentää äi-

dinmaidon määrää (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017). Ehkäisy-

menetelmät ja niiden suositeltavuus imetyksen aikana on esitelty kuviossa 3. 
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* Ei suositella imetyksen aikana 
** Voidaan käyttää imetyksen aikana, kun synnytyksestä on kulunut vähintään 3 viikkoa 

KUVIO 3. Ehkäisymenetelmät raskauden jälkeen (Raskauden ehkäisy: Käypä 

hoito -suositus 2017) 

 

Raskauden ehkäisymenetelmän valintaan vaikuttavat monet eri asiat. Iän myötä 

verisuonitukosten ilmaantuminen lisääntyy, mikäli naisella esiintyy riskitekijöinä 

ylipainoa, kohonnutta verenpainetta tai metabolisia sairauksia. Riskitekijät tulee 

ottaa huomioon ehkäisyä valittaessa. Yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvä ve-

risuonitukosriski suurenee ylipainoisilla naisilla. Myös kohonnut verenpaine suu-

rentaa valtimosairauksien riskejä. Tupakoivalla yhdistelmäehkäisyn käyttäjällä 

laskimotukosriski on 1,3-kertainen verrattuna tupakoimattomaan, sillä tupakointi 

vaikuttaa hyytymistekijäjärjestelmään. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suosi-

tus 2017.) Nikotiini yhdessä tupakan muiden haitallisten ainesosien kanssa vai-

kuttaa veren hyytymisjärjestelmään lisäten verihiutaleiden tarttumistaipumusta 
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(Koljonen, Patja & Tukiainen 2006). Vähintään 35 vuoden ikä ja tupakointi ovat 

ehdoton este yhdistelmäehkäisyvalmisteen käytölle. Muu päihteiden käyttö ei ole 

este minkään ehkäisymenetelmän valinnalle, mutta päihteiden käyttäjille suosi-

tellaan pitkäkestoista ehkäisymenetelmää, joka ei vaadi päivittäistä muistamista. 

(Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Muita ehkäisymenetelmän valintaan vaikuttavia seikkoja ovat naisen omat näke-

mykset ja toiveet ehkäisystä sekä ehkäisytarpeen kesto. Gynekologiset esitiedot, 

muun muassa vuotohäiriöt ja kuukautiskivut on hyvä huomioida valintaa tehtä-

essä. Mikäli aiempi ehkäisy on epäonnistunut, on tärkeää selvittää mahdolliset 

taustalla olevat aiemmat raskaudet, synnytykset sekä imettääkö nainen. Suku-

puolitaudit ja seksuaalinen kaltoinkohtelu tulee myös huomioida. Terveydentila ja 

muut perussairaudet on selvitettävä, sillä osa pitkäaikaissairauksista vaikuttaa 

ehkäisymenetelmän valintaan. Valintaa tehdessä tulee myös selvittää, onko lähi-

suvussa esiintynyt laskimotukoksia tai suvussa rinta- tai gynekologista syöpää. 

(Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Myös muiden lääkkeiden ja luontaistuotteiden käyttö tulee selvittää, sillä nämä 

voivat muuttaa ehkäisyvalmisteiden pitoisuutta veressä. Esimerkiksi jotkin epilep-

sialääkkeet voivat yhteiskäytössä ehkäisyvalmisteen kanssa vaikuttaa muutta-

malla jommankumman valmisteen pitoisuutta verenkierrossa. Muutamat tuberku-

loosin tai HIV:n hoitoon käytettävät lääkkeet voivat pienentää ehkäisyvalmistei-

den hormonipitoisuuksia. Hormonipitoisuuksia pienentää myös luontaistuotteista 

mäkikuismauute. Jälkiehkäisyvalmiste, jonka lääkeaine on ulipristaali saattaa 

pienentää progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden tehoa. Jotkin närästys-

lääkkeistä nostavat vatsan pH:ta, jolloin ne voivat vähentää ulipristaali -jälkieh-

käisyvalmisteen tehoa. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

 

3.4.1 Hormonaaliset ehkäisymenetelmät 

 

Progestiiniehkäisy 

Heti synnytyksen jälkeen on mahdollista aloittaa progestiiniehkäisy (Pouta ym. 

2013, 139; Tiitinen 2018f). Pelkkää progestiinia eli keltarauhashormonia sisältä-
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viä ehkäisymenetelmiä ovat minipillerit, ihonalaiset hormonikapselit, kohdunsisäi-

nen hormonikierukka sekä keltarauhashormoniruiskeet (Pouta ym. 2013, 138; 

Tiitinen 2018d). Näistä minipillereitä tai ehkäisykapselia suositellaan aloitetta-

vaksi heti synnytyksen jälkeen, mutta viimeistään kolmen viikon kuluessa, jos 

uusi raskaus halutaan ehkäistä (Pouta ym. 2013, 139). Progestiinivalmisteet eivät 

vähennä maidoneritystä, joten ne sopivat imetyksen aikana käytettäväksi (Pieti-

läinen & Väyrynen 2015, 303). Näissä valmisteissa hormonimäärä on alhainen ja 

ehkäisyteho perustuu kohdunkaulan limakalvon muutoksiin, joista johtuen siittiöi-

den pääsy kohtuun estyy, sekä osittain munasolun irtoamisen estämiseen. Pro-

gestiiniehkäisy on turvallinen myös naisille, jotka eivät voi käyttää yhdistelmäeh-

käisyä. Estrogeenin vasta-aiheet puuttuvat progestiinivalmisteissa, eikä esimer-

kiksi suurentunutta riskiä veritulppaan ole. (Tiitinen 2018d.) Progestiiniehkäisyä 

ei kuitenkaan suositella rintasyövän sairastaneille naisille, sillä sen turvallisuu-

desta ei ole riittävästi tietoa rintasyöpään sairastuneilla naisilla (Raskauden eh-

käisy: Käypä hoito -suositus 2017). 

 

Minipillerit, hormonikierukka ja -kapselit 

Minipillerit otetaan säännöllisesti päivittäin kuten yhdistelmäehkäisypilleritkin, 

mutta minipillereissä säännöllisyyden muistaminen on vieläkin tärkeämpää. Mi-

nipillereitä käyttäessä ei myöskään pidetä taukoviikkoja tai -päiviä, kuten ehkäi-

sypillereissä. Tästä voi seurata yleisimpänä sivuoireena kuukautiskierron epä-

säännöllisyys. Toisilla esiintyy pitkittynyttä vuotoa tai tiputteluvuotoa, toisilla kuu-

kautiset voivat jäädä pois kokonaan. Tämä on kuitenkin vaaratonta. (Tiitinen 

2018d.) Ehkäisyteho perustuu, kuten muissakin progestiinivalmisteissa, kohdun-

suun liman muutoksiin. Siittiöiden eteenpäin kulku vaikeutuu, sekä munasolun 

mahdollisuus kiinnittyä kohdun limakalvoon heikkenee, kun lima on muuttunut 

sitkeäksi ja vähäiseksi. Myös ovulaatio häiriintyy 60% käyttäjistä ja estyy 15% 

kokonaan. (Halttunen-Nieminen & Piltonen 2019, 128.) Pearlin indeksin mukaan 

progestiiniehkäisypillereiden oikeanmukaisella käytöllä vuoden ajan naisista 

0,14% tulee raskaaksi. Ehkäisyteho on siis 99,86% varma. (Raskauden ehkäisy: 

Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Hormonikierukka on erittäin luotettava ehkäisyteholtaan, verrattavissa sterilisaa-

tioon tai jopa luotettavampi. Siinä yhdistyy hormonaalisen ehkäisyn sekä kieruk-

kaehkäisyn hyvät puolet. (Tiitinen 2018b.) Hormonikierukkaa käyttävistä naisista 
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0,1–0,2% tulee raskaaksi vuoden käytön aikana. Hormonikierukka on siis eh-

käisyteholtaan 99,8% varma. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 

Se soveltuu myös imetyksen aikana käytettäväksi, sillä progestiini ei huononna 

maidon laatua tai eritystä, eikä siten voi vaikuttaa lapsen kehitykseen maitoon 

imeytyessään (Halttunen-Nieminen & Piltonen 2019, 132). Hormonipitoisuus ve-

ressä sekä äidinmaidossa jää jopa minipillereitä pienemmäksi hormonin vapau-

tuessa paikallisesti kohdun sisään (Heikinheimo, Suhonen & Lähteenmäki 2011, 

164). Lääkäri tai muu tarvittavan koulutuksen saanut terveydenhuollon ammatti-

lainen asettaa kierukan naisen kohtuun. Kierukan käyttöaika on viisi vuotta, joten 

se on vaivaton ja pitkäaikainen ehkäisymenetelmä. (Ihme & Rainto 2014, 107-

109.)  

 

Hormonikierukka on keltarauhashormonia tasaisesti vapauttava ehkäisymene-

telmä, josta on monille apua myös vuoto-ongelmiin. Se suojaa kohdun limakalvoa 

liikakasvulta, helpottaa kuukautiskipuja ja vähentää kuukautisvuodon määrää 

jopa 90%. (Ihme & Rainto 2014, 107.) Kohtuonteloon vapautuva keltarauhashor-

moni aiheuttaa kohdunlimakalvoille lepotilan, joka vähentää vuotoja sekä kipuja. 

Noin viidesosalla kuukautiset jäävät kokonaan pois ensimmäisen vuoden aikana. 

(Tiitinen 2018b; Halttunen-Nieminen & Piltonen 2019, 130-131.) Hormonikieru-

kan asettamista suositellaan kierukan valmistajan (Bayer®) sekä WHO:n mukaan 

aikaisintaan kuuden viikon kuluttua synnytyksestä. Iso-Britannian suositusten 

mukaan sen voi kuitenkin asettaa jo neljä viikkoa synnytyksen jälkeen. (Pouta 

ym. 2013, 139.) Tutkimustietoa suomalaisten ja kansainvälisten ohjeistusten 

poikkeavuudesta ei ole ollut, mutta taustalla vaikuttaa ilmeisesti ajatus synnytyk-

sen jälkeisestä kohdun kohonneesta perforaatioriskistä kierukan asetukseen liit-

tyen. Etenkin naisen imettäessä kohtu on tavallista hauraampi ja pienempi. (San-

nisto 2010, 115.) Hormonikierukan etuna pidetään levonorgestreelin vaikutta-

mista enimmäkseen paikallisesti, jolloin verenkiertoon vapautuva hormonimäärä 

on alhainen (Pouta ym. 2013, 139). 

 

Ihonalaiset hormonikapselit eli keltarauhashormonia sisältävät implantit ovat 

hyvä vaihtoehto minipillereille, jolloin ei tarvitse muistaa huolehtia ehkäisystä 

säännöllisesti. Terveydenhuollon ammattilainen asettaa kapselin olkavarteen 

ihon alle paikallispuudutuksessa. Suomessa saatavilla on kaksi ehkäisykapseli-
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valmistetta. Kolmen vuoden ehkäisytehon antava kapseli vapauttaa verenkier-

toon etonogestreelia ja levonorgestreelia vapauttava kapseli takaa viiden vuoden 

ehkäisyn. (Tiitinen 2018d.) Kapselit sopivat kaikenikäisille naisille ja ovat varma 

ehkäisykeino, mutta yli 75 kilogramman painoisilla naisilla teho saattaa heiken-

tyä. Minipillereiden tapaan yleisimpänä haittavaikutuksena on erilaiset vuotohäi-

riöt, jotka kuitenkin tasaantuvat usein ensimmäisen vuoden aikana. (Kivijärvi 

2014; Tiitinen 2018d.) Ohjeenmukaisesti käytettynä progestiiniehkäisykapselin 

vuoden käytön ajalla 0,05% naista tulee raskaaksi. Ehkäisysuoja on tällöin 

99.95% varma. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Yksi vaihtoehto on injektiomuotoinen progestiini, eli pistos, joka annostellaan li-

hakseen kolmen kuukauden välein. Pistosmuotoista ehkäisyä ei juurikaan Suo-

messa käytetä ja se onkin saatavana vain erityislupavalmisteena. Samoin kuin 

muihin progestiinivalmisteisiin, myös ruiskeen sivuvaikutuksiin liittyy yleisesti eri-

laiset kuukautisvuotohäiriöt. (Tiitinen 2018d.) 

 

Yhdistelmäehkäisy 

Yhdistelmäehkäisyä on saatavilla pilleri-, rengas- sekä laastarimuodossa ja ne 

ovat reseptivalmisteita.  Nämä sisältävät estrogeeniä eli niin sanottua naishormo-

nia, sekä progestiinia, joka tunnetaan myös nimellä keltarauhashormoni. Yhdis-

telmäehkäisyvalmisteiden menetelmä perustuu ovulaation estoon. Tällöin muna-

rakkula ei kypsy, eikä munasolu pääse irtoamaan. Ehkäisypillereitä, -renkaita ja 

-laastareita käytetään normaalisti kolmen viikon jaksoissa, jonka jälkeen pidetään 

viikon tauko valmisteesta riippuen, joissakin tauko voi myös olla lyhyempi. Tauon 

aikana tulee kuukautisvuoto. Pillereitä on mahdollista syödä myös useampia viik-

koja peräkkäin ennen tauon pitämistä. Näin kuukautisten tuloa voidaan harven-

taa. (Saloranta & Heikinheimo 2018, 1871-1872, 1874; Tiitinen 2018a.) Syklin 

pidentämiseen ei liity enempää haittavaikutuksia, eikä se vaikuta ehkäisytehoon 

(Tiitinen 2018a). 

 

Yhdistelmäehkäisyn käytön vasta-aiheista suurimpia ovat aikaisempi valtimo- tai 

laskimoveritulppa tai niiden riskitekijä (Tiitinen 2018a). Synnytyksen jälkeen kuu-

den ensimmäisen viikon ajan äidillä on yli 20-kertainen riski saada laskimotukos. 

Tukosriski on suurentunut myös synnytyksen jälkeen viikoilla 6–12. (Käypä hoito 
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-suositus 2017.) Suurentuneeseen riskiin vaikuttavat raskauden aikana tapahtu-

vat muutokset hyytymisjärjestelmässä, jotka aiheuttavat muun muassa veri-

suonivaurioita, muutoksia laskimon ulosvirtauksessa ja mekaanista tukkeutu-

mista kohdun kohdalla (Tepper ym. 2014, 987). Tämän suurentuneen tromboo-

siriskin vuoksi ehkäisy voidaan aloittaa imettämättömällä naisella kolmen kuu-

kauden kuluttua synnytyksestä ja imettävällä naisella puolen vuoden kuluttua 

synnytyksestä (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017). Mikään raskau-

den ehkäisymenetelmä ei vaikuta ilmeisesti haitallisesti lapsen kasvuun tai ime-

tykseen, mutta yhdistelmäehkäisyn käyttö saattaa vähentää äidinmaidon mää-

rää. Tavallisesti valitaan matalan hormonipitoisuuden omaava valmiste. Sillä, an-

nostellaanko estrogeeni suun, emättimen vai ihon kautta, ei ole vaikutusta riski-

tekijöihin. Ehkäisyn käyttöön liittyvät laskimotukokset ovat hyvin harvinaisia, 

mutta niiden riski on suurimmillaan ehkäisyn aloituksen alkuvaiheessa. Alhainen 

estrogeenimäärä valmisteessa vähentää veritulpan riskiä yhdistelmäehkäisyn 

käyttöön liittyen. (Tiitinen 2018a.) 

 

Ehkäisypillerit 

Ehkäisypilleri on eniten käytetty ehkäisymenetelmä ja sen ehkäisyteho onkin var-

sin luotettava, kun pilleri otetaan säännöllisesti (Tiitinen 2018a). Eri ehkäisyval-

misteiden ehkäisytehoa on arvioitu Pearlin indeksin mukaan. Indeksi kertoo, 

kuinka monta naista sadasta on tullut raskaaksi menetelmää käyttäessä vuoden 

ajan. Pearlin indeksin mukaan yhdistelmäehkäisypillereitä ohjeenmukaisesti 

käyttävistä naisista 0–1,26% tulee raskaaksi vuoden käytön ajalla. Ehkäisyteho 

on siis vähintään 98,74% varma. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 

2017.) 

 

Pillereitä on niin kiinteäannoksisia, kuin vaihtuva-annoksisiakin. Vaihtuva-annok-

sisissa tableteissa hormonien määrä vaihtelee kierron aikana, kun taas kiinteä-

annoksisissa hormonimäärä on aina sama. (Tiitinen 2018a.) Uusimmissa valmis-

teissa taukopäiviä ei pidetä, vaan hormonitauko on lyhennetty 2–4 päivään ja 

tauon ajan käyttäjä ottaa laatassa olevia lumepillereitä (Saloranta & Heikinheimo 

2018, 1874). Pillerit voidaan aloittaan missä tahansa kuukautiskierron vaiheessa, 

mutta tulee varmistaa, ettei saman kierron aikana ole alkanut raskautta. Kondo-

mia tulee käyttää lisäehkäisynä viikon ajan, jos ehkäisypillerit aloitetaan muulloin, 

kuin kuukautiskierron ensimmäisen viikon aikana. (Tiitinen 2018a.)  
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Veritulpan ja sen riskitekijän lisäksi yhdistelmäehkäisypillereiden tärkeimpiin 

vasta-aiheisiin kuuluu rintasyöpä. Yleensä käytön estävät myös aktiiviset maksa-

sairaudet, verenpainetauti sekä diabetes, johon liittyy komplikaatioita. Myös nai-

sen tupakointi, merkittävä ylipaino ja aurallinen migreeni vaativat tarkkaa harkin-

taa. Normaaleja sivuvaikutuksia ehkäisypillereillä ovat mielialan muutokset, 

päänsärky, tiputteluvuoto, turvotus ja painonnousu. Usein oireet kuitenkin lievit-

tyvät tai katoavat, kun valmisteen käyttöä on jatkettu jonkin aikaa. Jos oireet jat-

kuvat, on suositeltavaa kokeilla eri merkkiä tai ehkäisymenetelmää. Ehkäisypille-

reillä on kuitenkin myös hyödyllisiä vaikutuksia. Ne voivat auttaa aknesta, rasvai-

sista hiuksista ja ihosta, sekä liiallisesta karvankasvusta kärsiviä. Kuukautisvuoto 

on usein niukkaa, säännöllistä ja lähes kivutonta pillereiden käytön aikana. (Tiiti-

nen 2018a.)  

 

Ehkäisyrengas ja -laastari 

Ehkäisyrengas on emättimeen itse asetettava halkaisijaltaan ja läpimitaltaan noin 

5 senttimetrin kokoinen taipuisa ja läpinäkyvä rengas. Renkaan toimintaperiaate 

on sama kuin yhdistelmäehkäisypillerin, mutta se vapauttaa hormoneja veren-

kiertoon paikallisesti. Renkaan hyödyt, haitat ja vasta-aiheet ovat siis lähes samat 

kuin pillereiden käytössä. (Tiitinen 2018a.) Hormonipitoisuudet ovat kuitenkin ta-

saisemmat ja hormonaalisten haittavaikutusten riski hieman pienempi kuin pille-

reissä, sillä hormonit imeytyvät verenkiertoon tehokkaasti emättimen limakalvon 

kautta (Heikinheimo ym. 2011, 158). Emättimen kautta paikallisesti annosteltu 

valmiste välttää aineenvaihdunnan ruoansulatuskanavassa sekä maksassa, jol-

loin ehkäisyn luotettavuus ei kärsi ruoansulatuskanavan häiriöiden vuoksi (Ågren 

n.d.). Pearlin indeksin mukaan yhdistelmäehkäisyrenkaan ohjeenmukaisella käy-

töllä vuodessa 0,31–0,96% naisista tulee raskaaksi, jolloin ehkäisyteho on vähin-

tään 99,04% varma. Yhdistelmäehkäisylaastarin käytössä vastaava luku on 

0,59–0,99%, jolloin ehkäisyteho on 99,01% varma. (Raskauden ehkäisy: Käypä 

hoito -suositus 2017.) 

 

Ehkäisyrengas ei yleensä häiritse yhdyntää, mutta sen voi ottaa pois tarvittaessa, 

kuitenkin enimmillään kolmen tunnin ajaksi ilman, että ehkäisyteho laskee. Ren-

gas voi poistua osittain tai kokonaan esimerkiksi yhdynnän, vaikean ummetuksen 
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tai tamponin poiston yhteydessä. Renkaan asettaminen emättimeen oikein saat-

taa olla haastavaa aluksi. Renkaan poistuessa emättimestä tulee se huuhdella 

haalealla tai kylmällä vedellä ja asettaa takaisin mahdollisimman pian, alle kol-

men tunnin sisällä. (Tiitinen 2018a.) 

 

Rengas on emättimessä kolmen viikon ajan, jonka jälkeen pidetään taukoviikko 

kuukautisvuotoa varten. Tyhjennysvuodon jälkeen asetetaan emättimeen uusi 

ehkäisyrengas. Tauko ei saa kestää yli seitsemää päivää, jotta ehkäisyteho säilyy 

hyvänä. Naisille, joilla on hankaluuksia muistaa säännöllinen pillerin otto päivit-

täin, rengas on sopivampi vaihtoehto. (Tiitinen 2018a.)  

 

Ehkäisylaastarin vaikutus on samanlainen kuin yhdistelmäehkäisypillerin, joten 

sen käyttö- ja vasta-aiheet ovat myös samoja. Lääkemuotona toimii kooltaan 4,5 

x 4,5 senttimetrin ohut laastari, joka vapauttaa progestiinia ja estrogeenia veren-

kiertoon ihon läpi tasaisesti imeytyen. Laastari kiinnitetään iholle kerran viikossa 

kolmen viikon ajan, aina samana viikonpäivänä. Kuten muissakin yhdistelmäval-

misteissa, laastarissakin pidetään tämän jälkeen viikon tauko, jonka aikana kuu-

kautisvuoto tulee. (Kivijärvi 2014; Tiitinen 2018a.) Laastarin voi kiinnittää varta-

lolle, pakaraan, olkavarteen tai reiteen, mutta ei rintojen alueelle. Naisista 20% 

saa ihoärsytystä laastarista. (Tiitinen 2018a.) 

 

Jälkiehkäisy 

Jos kuukautiset ovat jo alkaneet ja ehkäisy pettää tai se on unohtunut, tulee ras-

kauden ehkäisemiseksi käyttää jälkiehkäisyä (Pouta ym. 2013, 139). Jälkiehkäi-

syvalmisteet ovat tarkoitettu käytettäväksi vain poikkeustilanteissa, eivätkä ne 

korvaa säännöllistä raskauden ehkäisyä (Pharmaca Fennica 2018). Reseptiva-

paata levonorgestreeli -jälkiehkäisyvalmistetta voidaan käyttää imetyksen ai-

kana, kun synnytyksestä on kulunut vähintään kolme viikkoa (Pouta ym. 2013, 

139). On suositeltavaa imettää tai muuten tyhjentää rinnat ennen jälkiehkäisyval-

misteen käyttöä, sekä pitämään imetyksessä kahdeksan tunnin tauko, jotta mini-

moidaan hormonien kulkeutumisen määrä lapseen (Tiitinen 2018f).  Jälkieh-

käisynä toimii myös kuparikierukan asettaminen viiden vuorokauden sisällä suo-

jaamattomasta yhdynnästä. Tällöin synnytyksestä on täytynyt kulua vähintään 

neljä viikkoa. Etuna kuparikierukan asettamisessa on, että myös jatkoehkäisy on 

turvattu. (Pouta ym. 2013, 139.)  
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3.4.2 Ei-hormonaaliset ehkäisymenetelmät 

 

Sterilisaatio 

Naisen tai miehen sterilisaatio on yksi vaihtoehto, kun halutaan pysyvää ehkäisyä 

(Cooper & Cameron 2018, 164). Tärkeää on kuitenkin muistaa menetelmän lo-

pullisuus (Tiitinen 2018e). Sterilisaatio ei ole pettämätön, eikä edes varmin eh-

käisykeino, vaikka näin usein luullaan (Tiitinen 2018h). Pearlin indeksin mukaan 

naisen sterilisaation jälkeen vuoden aikana 0,5% naisista tulee kuitenkin ras-

kaaksi. Naisen sterilisaatio ehkäisyteho on siis 99.5% varma. (Raskauden eh-

käisy: Käypä hoito -suositus 2017.) Sterilisaatio on kuitenkin tehokas sekä maa-

ilman eniten käytetyin, kun perhe ei halua enempää lapsia (Tiitinen 2018h). Suo-

men tilastoissa sterilisaatioiden määrä on vähentynyt viimeisen 15 vuoden ai-

kana. Sterilisaatioiden kokonaismäärän laskuun vaikuttavat ainakin ehkäisyme-

netelmien valikoiman laajeneminen, hormonikierukan käytön suosion kasvu, las-

tenhankkimisiän nousu sekä pitkät odotusajat toimenpiteeseen. (Klemetti & 

Raussi-Lehto 2013, 119.) 

 

Naisen sterilisaatio tehdään laparoskopiassa eli vatsaontelon tähystyksessä nu-

kutettuna. Munanjohtimien ympärille laitetaan hakaset, lenkit tai klipsit, tai joskus 

johtimet katkaistaan kokonaan. (Ihme & Rainto 2014, 113; Tiitinen 2018h.) Ha-

kasten, lenkkien ja klipsien tarkoituksena on tukkia munanjohtimet kokonaan (Tii-

tinen 2018h). Aiemmin on ollut käytössä myös Essure-menetelmä, jossa munan-

johtimiin asetetaan arpikasvua aiheuttavat mikroimplantit, jonka seurauksena 

munanjohtimet tukkeutuvat pysyvästi kolmen kuukauden kuluessa (Ihme & 

Rainto 2014, 113). Essure-menetelmän käyttöön liittyvien välineiden myynti ja 

jakelu on kuitenkin lopetettu vuonna 2017. Sterilisaation haittoja ovat kirurgisen 

toimenpiteen komplikaatiot, tiputteluvuoto sekä kipu toimenpiteen jälkeen. Ras-

kautuminen on myös mahdollista klipsin irrotessa. (Tiitinen 2018h.) 

 

Sterilisaatiota katuu tutkimusten mukaan 6% siihen päätyneistä (Tiitinen 2018h). 

Noin 1% sterilisaation läpikäyneistä naisista päätyy purkuleikkaukseen myöhem-

min. Syynä purkuun on useimmiten muuttunut elämäntilanne. Raskaaksi tulo ste-

rilisaation jälkeen on mahdollista purkuleikkauksen tai koeputkihedelmöityksen 

avulla. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että raskaus alkoi suuremmalla todennäköi-

syydellä purkuleikkauksen, kuin koeputkihedelmöityksen avulla alle 37-vuotiailla 
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naisilla. Purkuleikkauksia tehdään kuitenkin harvoin, ja pääsääntöisesti vain yli-

opistollisissa sairaaloissa. Toimenpiteitä tehdään vuosittain Helsingissä enintään 

viisi, ja Kuopiossa alle yksi. Tampereella, Turussa sekä Oulussa toimenpiteitä ei 

enää tehdä, kuten ei myöskään keskussairaaloissa. Osalle naisista tehdään en-

nemmin koeputkihedelmöitys, kuin sterilisaation purku. (Hiltunen 2015.) 

 

Miehen sterilisaatiossa molemmat siemenjohtimet katkaistaan kivespussin ty-

vestä. Toimenpide suoritetaan paikallispuudutuksessa ja sen tarkoituksena on 

estää siittiöiden pääsy siemennesteeseen, jolloin mies samalla menettää hedel-

möittämiskykynsä. Hormonitoimintaan ja yhdyntäkykyyn sterilisaatio ei vaikuta. 

Hedelmöittämiskykyisiä siittiöitä saattaa esiintyä siemennesteessä vielä monia 

kuukausia sterilisaation jälkeen, joten muuta ehkäisyä tulee käyttää, kunnes on 

annettu siemennestenäyte. Näyte otetaan aikaisintaan kolmen kuukauden kulut-

tua toimenpiteestä ja tällä osoitetaan siittiöiden puuttuminen. (Tiitinen 2018h.) 

Miehen sterilisaation jälkeen vuodessa 0,1% naista tulee kumppanin sterilisaa-

tiosta huolimatta raskaaksi. Miehen sterilisaation ehkäisyteho on siis 99.9% 

varma. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) Sterilisaatiota pide-

tään pysyvänä ja lopullisena ehkäisymenetelmänä. Sterilisaation läpikäyneistä 

miehistä noin 6% katuu toimenpidettä ja haluaa sen purkamista. (Lääkärikeskus 

Aava n.d.) Siemenjohtimet voidaan yhdistää takaisin sterilisaation purkuleikkauk-

sella, mutta hedelmällisyyden palautuminen on kuitenkin epävarmaa (Mehiläinen 

n.d.).  

 

Kuparikierukka 

Kuparikierukkaa on turvallinen ja luotettava ehkäisymenetelmä ja sitä suositel-

laan ensisijaisesti synnyttäneille naisille. Kierukka sopii myös imettäville äideille, 

eikä se haittaa maidoneritystä. Kierukka voidaan asettaa myös synnyttämättö-

mälle naiselle, mikäli hormonaalinen ehkäisy ei sovi, sekä tupakoiville. (Tiitinen 

2018c.) Kuparikierukka aiheuttaa vierasesinereaktion muuttaen kohdun limakal-

von rakennetta niin, ettei hedelmöittynyt munasolu pääse kiinnittymään kohtuon-

teloon (Botha & Ryttyläinen-Korhonen 2016, 49). Sisäsynnytintulehduksen riski 

on olemassa, joten kuparikierukan käyttö edellyttää vakaata parisuhdetta ja mah-

dollisuutta seurantaan. Vaikka kierukka itsessään ei lisää infektioriskiä, voivat va-

kiintumattomat suhteet altistaa tulehduksille, jollei kondomia käytetä. (Heikin-

heimo ym. 2011, 165.) Pearlin indeksin perusteella vuoden käytön aikana 0,6% 
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naista tulee raskaaksi kuparikierukkaa käyttäessään. Kuparikierukan antama eh-

käisysuoja on siis 99.4% varma. Valmistajan ilmoittama käyttöaika kuparikieru-

kalla on 5 vuotta, mutta joissakin tapauksissa kierukan käyttöikää voidaan piden-

tää 10 vuoteen. (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Imettävälle äidille kuparikierukka voidaan asettaa kahden vuorokauden sisällä 

synnytyksestä tai kun synnytyksestä on kulunut kuukausi (Raskauden ehkäisy: 

Käypä hoito -suositus 2017). Kohdun lihasseinämä on synnytyksen jälkeen vielä 

pehmeä, joten kierukan asettaminen vaatii lääkäriltä erityisosaamista perforaa-

tioriskin vuoksi. Kierukan asettaminen imetyksen aikana ja pian synnytyksen jäl-

keen on kuitenkin vähemmän kivuliasta, kuin myöhemmin laitettaessa. (Pouta 

ym. 2013, 138.) 

 

Kondomi ja muut estemenetelmät 

Kondomi on varma estemenetelmä etenkin imetyksen aikana, ja jos kuukautiset 

eivät ole alkaneet. Kondomilla ei ole sivuvaikutuksia tai vasta-aiheita pois lukien 

luonnonkumiallergia, joka on kuitenkin harvinainen. Etenkin imetysvaiheen ai-

kana kondomi voi kuitenkin ärsyttää kuivia limakalvoja. Emättimen kuivuus voi 

hankaloittaa kondomin käyttöä, jolloin suositellaan liukuvoiteita käytettäväksi. 

Liukuvoiteita käytettäessä tulee valita vesiliukoinen liukaste, sillä se ei haurastuta 

kondomia. (Pouta ym. 2013, 137-138.) Myös paikallisesti käytettävät estrogee-

nivalmisteet helpottavat limakalvojen ohuudesta johtuvia oireita (Tiitinen 2018f). 

Kondomin tarkoitus on ehkäistä siittiöiden pääsy kohtuun ja näin ollen ehkäistä 

raskaus. Se on myös ainut ehkäisyväline, joka suojaa sukupuolitaudeilta. (Ihme 

& Rainto 2014, 104-105.) Estemenetelmien oikeanlainen käyttö on kuitenkin 

usein puutteellista, jolloin niiden ehkäisytehokin on alhainen. Raskaudenkeskey-

tystä hakiessa kondomin rikkoutuminen ilmoitetaan usein raskaaksi tulemisen 

syyksi. (Halttunen-Nieminen & Piltonen 2019, 133.) Pearlin indeksin mukaan mie-

hen käyttäessä kondomia ohjeenmukaisesti, 2% naisesta tulee vuoden aikana 

raskaaksi. Kuitenkin tyypillisen käytön mukaan raskaaksi tulevia naisia on 15%. 

Miehen kondomin antama ehkäisysuoja oikeinkäytettynä on 98% varma. (Ras-

kauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017.) 
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Muita mekaanisia raskauden ehkäisyvälineitä eli estemenetelmiä ovat pessaari 

ja spermisidit. Pessaari on lateksista valmistettu kuppi, jota suositellaan käytettä-

väksi yhdessä spermisidien kanssa (Heikinheimo ym. 2011, 166; Tiitinen 2018e). 

Spermisidien ehkäisyteho perustuu siittiöitä tuhoaviin aineisiin (Ihme & Rainto 

2014, 105). Spermisidiä laitetaan pessaariin ennen sen asentamista paikalleen. 

Pessaari asetetaan suojaavaksi kupiksi kohdunnupukan päälle. (Halttunen-Nie-

minen & Piltonen 2019, 133.) Näiden lisäksi vaihtoehtona on ehkäisysieni, joka 

on kertakäyttöinen, yhden koon pessaari. Se on valmistettu sienimäisestä ai-

neesta ja kyllästetty spermisidillä. Nämä estemenetelmät eivät ole olleet suosit-

tuja Suomessa, joten naisten kondomia, ehkäisysientä, spermisidejä tai pessaa-

reja ei ole enää myynnissä, mutta niitä saa esimerkiksi verkkokaupoista. (Tiitinen 

2018e.) 

 

Täysimetys ehkäisynä 

Täysimetyksen kriteerejä on neljä: synnytyksestä on kulunut enintään puoli 

vuotta, äidin kuukautiset eivät ole alkaneet vielä uudelleen, imetys tapahtuu 

säännöllisesti enintään 4 tunnin välein, myös öisin, eikä lapsi saa lainkaan muuta 

ravintoa (Raskauden ehkäisy: Käypä hoito -suositus 2017). Kriteerit täyttäessään 

täysimetys suojaa raskaudelta 98% varmuudella (Perheentupa 2004; Pouta ym. 

2013, 137; Liikanen & Suhonen 2014; Cooper & Cameron 2018, 161). Yhden 

päivän mittaista tiputteluvuotoa ei lasketa kuukautisten alkamiseksi (Pouta ym. 

2013, 137). 

 

Lääkärilehden teettämässä Helsingin kaupungin neuvolassa toteutetussa tutki-

muksessa on selvitetty puoli vuotta aikaisemmin synnyttäneiden naisten eh-

käisyn käyttöä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin myös tietoutta synnytyksen jäl-

keisestä hedelmällisyyden palautumisesta ja eri ehkäisymenetelmistä. Lähes 

puolet (42%) ovat kuulleet täysimetyksen toimivan synnytyksen jälkeen ehkäisy-

menetelmänä, mutta vain harva (16%) tietää sen kaikki kriteerit. (Liikanen & Su-

honen 2014.) Joskus osittaistakin imetystä pidetään virheellisesti ehkäisymene-

telmänä, ja tästä johtuen uusi raskaus voi alkaa suunniteltua aiemmin (Pouta ym. 

2013, 137). 
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Lääkärilehden tutkimuksen mukaan täysimetyksen kriteerejä ei tunneta niin hy-

vin, että se voisi toimia luotettavana ehkäisymenetelmänä. Naisten käsitys osai-

metyksen antamasta ehkäisysuojasta on usein liian optimistinen. Imetys heiken-

tää äidin hedelmällisyyttä, mutta ainoastaan täysimetystä voidaan käyttää ehkäi-

sykeinona. (Liikanen & Suhonen 2014.) Nännien imeminen vapauttaa beetaen-

dorfiinia hypotalamuksessa. Imetysärsytys siis aiheuttaa LH:n erityksen vähene-

misen sekä prolaktiinin erityksen kasvun, jolloin hedelmällisyys pysyy vähäisenä. 

(Perheentupa, 2004.) Kun lapselle annetaan imetyksen lisäksi muutakin ravintoa, 

hedelmällisyys alkaa palautua nopeasti (Liikanen & Suhonen 2014).  

 

Luonnolliset menetelmät 

Luonnonmenetelmällä tarkoitetaan pidättäytymistä yhdynnästä ovulaation ai-

kaan, eli aikaan kun raskauden alkamisen mahdollisuus on suurimmillaan (Ihme 

& Rainto 2014, 112). Hedelmällinen aika kestää noin 10 vuorokautta, jonka ajan 

tulisi myös pidättäytyä seksistä (Tiitinen 2018e). Menetelmä vaatii säännöllistä 

kuukautiskiertoa sekä kunnollista oman kehon tuntemista. Kehon lämpöä mittaa-

malla, kohdun liman koostumusta seuraamalla ja kalenteri- eli rytmimenetelmää 

käyttämällä saadaan selville ovulaation ajankohta. (Ihme & Rainto 2014, 112.) 

Kun munasolu on irronnut, peruslämpö nousee noin 0,3-0,5 astetta, mutta kierron 

hedelmällisin vaihe on tässä vaiheessa jo ohitettu. Lämmön mittaus menetel-

mällä ei siis voida tietää hedelmällisintä ajankohtaa. (Tiitinen 2018e.) Luonnollis-

ten menetelmien ehkäisytehoa ei voida pitää luotettavana (Ihme & Rainto 2014, 

112; Tiitinen 2018e).  

 

 

3.5 Hyvän flaijerin ominaispiirteet 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena toimii flaijeri eli lento- tai mainos-

lehtinen. Kirjallisen ohjausmateriaalin luominen on ajankohtaista hoitoaikojen ly-

hentyessä ja potilaiden joutuessa ottamaan enemmän vastuuta omasta hoidos-

taan. Hyvin tehdyllä ohjausmateriaalilla voidaan tiedonannon lisäksi vaikuttaa po-

tilaan kokemuksiin ja motivaatioon. Ohjausmateriaalin sisältöä voidaan arvioida 

tarkastelemalla, vastaako materiaali ainakin kysymyksiin ’’Mitä?’’, ’’Miten?’’, 

’’Miksi?’’ ja ’’Milloin?’’. Lisäksi ohjausmateriaalista tulisi käydä ilmi, kenelle ohjaus 

on suunnattu ja mikä ohjeen tarkoitus on. (Salanterä ym. 2005, 218-219.) 
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Hyvän potilasohjeen sisältö etenee loogisesti asioiden liittyessä toisiinsa (Hyvä-

rinen 2005, 1769). Jos potilasohje käsittelee esimerkiksi jotain sairautta, tulisi oh-

jeesta ilmetä sairauden aiheuttamat oireet, seuranta ja hoito, kokemukset ja tun-

temukset, toiminnalliset muutokset sekä sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Suun-

nittelussa ensisijaisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, miten lukija voi 

omaksua asian parhaiten. Omaksumisessa korostuu ohjeen selkeästi näkyvillä 

olevat pääkohdat sekä informaatio siitä, mistä lukija voi etsiä lisätietoa aiheesta. 

(Leino-Kilpi & Salanterä 2009, 6-7.) Teksti, joka pitää sisällään paljon yksityiskoh-

taista tietoa voi sekoittaa lukijaa. Selkeää ohjetta ei ole olemassa siitä, mikä olisi 

sopiva pituus potilasohjeelle. Useimmiten lyhyempi teksti kuitenkin miellyttää lu-

kijaa pitkää enemmän. (Hyvärinen 2005, 1771-1772.) 

 

Ulkoisilta piirteiltään hyvä potilasohje on kieleltään ja rakenteeltaan lukijalle sel-

keä. Tekstiä muotoillessa tulee huomiota kiinnittää kohderyhmään. Kohderyh-

män lukijoiden ollessa maallikoita, tulee huomiota kiinnittää hyvään äidinkieleen 

välttäen vieraskielisiä sekä ammattitermistöön kuuluvia sanoja. Hyvä äidinkieli 

ohjeessa on ensisijaisen tärkeää, sillä viimeistelemätön ja kirjoitusvirheitä sisäl-

tävä teksti voi saada lukijan epäilemään kirjoittajan pätevyyttä ja ohjeen luotetta-

vuutta. (Hyvärinen 2005, 1769, 1771-1772.) 

 

Suuri ja selkeä kirjaisintyyppi sekä tilankäytön suunnittelu ohjeessa mahdollista-

vat tekstin helppolukuisuuden. Rakenteellisesti hyvä ohje etenee tasapainoisesti 

eri kappaleiden välillä. Asioista käytetään samoja termejä tekstin eri kohdissa ja 

asioiden turhaan toistamista vältetään. Asioiden havainnollistaminen kuvilla tai 

taulukoilla tukee ohjetta ulkoasultaan. Havainnollistaminen esimerkiksi kuviolla 

voi kertoa enemmän, kuin pelkkä teksti. (Leino-Kilpi & Salanterä 2009, 7.) Tekstin 

ulkoasun lisäksi myös visuaalisten keinojen hyödyntäminen vaikuttaa ohjeen luo-

tettavuuteen (Leskelä 2017, 528). 
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4 TUOTOKSELLISEN OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Ammattikorkeakoulussa toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on ammatilli-

sesti käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, järjestäminen tai järkeis-

täminen. Toiminnallisen opinnäytetyön kulmakivi on se, että työssä yhdistyvät 

käytännön toiminta sekä sen raportointi tutkimusviestinnän avulla. Se voi olla esi-

merkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohjeistus tai opastus, kuten pereh-

dyttämisopas tai turvallisuusohje. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tämän opinnäy-

tetyön kohdalla se on flaijeri, joka käsittelee synnyttäneiden naisten raskauden-

keskeytysten taustatekijöitä sekä kertoo eri ehkäisymenetelmistä. Päämääränä 

on lisätä synnyttäneiden naisten ja heidän puolisoidensa tietämystä raskauden 

jälkeisistä hedelmällisyyden muutoksista.  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö etenee loogisesti aihevalinnasta rajaukseen, työs-

kentelyn suunnitteluun sekä tuotoksen kautta arviointiin. Toiminnallisessa meto-

dissa eri työvaiheiden toimijat ovat keskeisessä roolissa työn edetessä, kun taas 

monissa muissa metodeissa opiskelija itse on työn tärkein toimija. (Salonen 

2013, 5-6.) Tämän opinnäytetyön idea on lähtöisin yhteistyötahon tarpeesta. Am-

matillisessa yhteistyössä toteutettu opinnäytetyö pyrkii usein ratkaisemaan työ-

elämälähtöistä ongelmaa (Vilkka & Airaksinen 2003, 17). Toiminnallisessa opin-

näytetyössä lähes päivittäisessä työskentelyssä näkyy vuorovaikutus. Työn toi-

mijoiden välillä keskustellaan, arvioidaan sekä annetaan ja vastaanotetaan pa-

lautetta. (Salonen 2013, 5-6.) Tässä opinnäytetyössä yhteistyö ViVa –tiimin 

kanssa on oleellisessa osassa. Heidän kanssaan ideoiden, suunnitellen sekä ar-

vioiden on pyritty luomaan mahdollisimman hyvin tekijöiden toiveen mukainen 

sekä heidän tarvettaan vastaava tuotos. 

 

 

4.2 Opinnäytetyön prosessi 

 

Opinnäytetyöprosessi eteni koulun asettaman aikataulun mukaisesti ja alkoi elo-

kuussa 2018 aiheen valinnalla. Prosessi on esitelty kuviossa 4. Aihe valikoitui 
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Tampereen ammattikorkeakoulun aihelistalta. Valintaperusteina oli opinnäyte-

työn kirjoittajien oma mielenkiinto aiheeseen sekä mahdollinen hyöty liittyen kir-

joittajien ammatillisiin tavoitteisiin. Lokakuussa 2018 järjestettiin ensimmäinen 

työelämäpalaveri, jossa aihe rajautui selkeäksi.  

 

 

KUVIO 4. Opinnäytetyön aikataulu 

 

Aihe oli aluksi erittäin laaja, olemassa oli vain otsikko ”abortti –tilastot auki”. Työ-

elämäyhteyden kanssa läpi käytiin heidän tarpeitaan ja toiveitaan sekä erilaisia 

näkökulmia aiheen lähestymiseen. Päätös tuotoksen tekemisestä syntyi nope-

asti, jolloin opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui toiminnallinen opinnäytetyö.  

Kohderyhmän ja tuotoksen muodon valinnassa oli aluksi muutamia eri vaihtoeh-

toja. Työelämäyhteyden tarpeiden pohjalta kirjoittajat saivat rajata aiheen oman 

mielenkiintonsa mukaan, jolloin lopullinen aihe rajautui synnyttäneiden naisten 

raskaudenkeskeytyksiin. 

 

Lokakuussa 2018 pidettiin ideaseminaari, jossa aihe esiteltiin ohjaavalle opetta-

jalle ja muille opiskelijoille. Ideaseminaarin jälkeen alkoi opinnäytetyön suunnitel-

man työstäminen. Suunnitelmaseminaari pidettiin marraskuussa 2018. Opinnäy-

tetyön suunnitelma hyväksyttiin joulukuussa 2018, jonka jälkeen laadittiin lupa-

hakemus. Suunnitelman teon jälkeen tekijät keskittyivät tiedon hankintaan ja teo-

9/2018                      
Aiheen valinta

10/2018 
Työelämäpalaveri 

Ideaseminaari 

11/2018 
Suunnitelmaseminaari

12/2018          
Suunnitelman palautus 

Lupahakemus

5/2019 
Käsikirjoitusseminaari

9/2019        
Opinnäytetyön palautus 

9/2019 Esitysseminaari 

10/2019          
Opinnäytetyö  
Theseukseen

11/2019                                                                              
TAMK tutkii ja kehittää
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rian kirjoittamiseen. Tiedonhaku ja lähteiden etsintä ovat olleet läsnä koko opin-

näytetyöprosessin ajan. Luotettavien lähteiden löytämisessä oli haasteita. Kirjoit-

tajat lähestyivät sähköpostitse useita asiantuntijoita, mutta vastauksia tuli hyvin 

niukasti. Huhtikuussa 2019 kirjoittajat tapasivat työelämäyhteyden uudelleen, 

jossa tarkasteltiin opinnäytetyötä sen hetkisessä vaiheessa, sekä keskusteltiin 

jatkosuunnitelmasta. Opinnäytetyön runko ja teoriaosuus pyrittiin saamaan mah-

dollisimman valmiiksi käsikirjoitusseminaariin, joka pidettiin toukokuussa 2019.  

 

Käsikirjoitusseminaarissa saadun palautteen perusteella kesän 2019 ajan opin-

näytetyön teoriaosuutta hiottiin. Flaijerin suunnittelu ja teko ajoittuivat myös ke-

sän ajalle. Kirjoittajat tapasivat elokuussa työelämäyhteyden ja palaverissa kes-

kusteltiin lopulliseen flaijeriin tehtävistä muutoksista, ulkoasusta sekä saatekir-

jeestä. Viimeistelty flaijeri sekä saatekirje toimitettiin työelämäyhteydelle. Työelä-

mäyhteys tulee toimittamaan flaijeria Tampereen seudun äitiysneuvoloihin ja to-

dennäköisesti flaijeri ja opinnäytetyön raportti tulevat myös ViVa –hankkeen verk-

kosivuille. Työ esitetään esitysseminaarissa syyskuussa ja viedään Theseuk-

seen. 

 

 

4.3 Opinnäytetyön tuotos 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tuotos on flaijeri eli lento- tai mainoslehtinen, 

joka on liitteenä 1. Flaijeri käsittelee synnyttäneiden naisten raskaudenkeskey-

tysten taustatekijöitä ja kertoo eri ehkäisymenetelmistä, joita on turvallista käyttää 

raskauden ja synnytyksen jälkeen. Flaijeriin kerätty tieto perustuu opinnäytetyön 

raporttiin, sekä raportissa käytettyihin lähteisiin. Opinnäytetyön tuotoksen kohde-

ryhmänä ovat synnyttäneet naiset ja heidän puolisonsa. Flaijerista on haluttu 

tehdä selkeä kokonaisuus, joka herättää lukijan mielenkiinnon ja josta saa tiivis-

tetysti informaation aiheesta. 

 

Flaijerin pääväreinä on käytetty violetin ja vaaleanpunaisen eri sävyjä. Tausta on 

vesivärein maalattu ja skannattu tietokoneelle opinnäytetyön tekijöiden toimesta. 

Tekstit flaijerissa on kirjoitettu mustalla. Flaijeri on kooltaan A5-kokoinen eli 21 

cm korkea ja 14,8 cm leveä. Flaijeri on suunniteltu tulostettavaksi kaksipuolei-
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sena A4-kokoisena arkkina, joka taitetaan keskeltä, jolloin flaijerista tulee A5-ko-

koinen. Flaijerissa on käytetty Source Sans Variable (Light) -fonttia, jonka koko 

vaihtelee välillä 10–30. Flaijeri toteutettiin Adoben InDesign ja Illustrator -ohjel-

milla. 

 

Flaijeri sisältää etusivun eli kansilehden, aukeaman sekä takakannen. Etusivulla 

flaijerin otsikkona on ’’Hedelmällisyys synnytyksen jälkeen’’. Etusivulla otsikon 

alla on kerrottu hieman raskaudenkeskeytysten yleisyydestä ja yllätyksellisyy-

destä. Aukeaman vasemmalla sivulla on kerrottu raskauden ehkäisyn käytön tär-

keydestä, sekä taustatekijöistä, jotka ovat nousseet esiin raskaudenkeskeytysten 

syitä etsiessä. Aukeaman oikealla sivulla on taulukossa lueteltu kaikki eri ehkäi-

symenetelmät, joita on turvallista käyttää synnytyksen jälkeen. Taulukosta lukija 

näkee myös, voiko ehkäisymenetelmää käyttää imetyksen aikana. Takakan-

nessa on tietoisku täysimetyksen kriteereistä, linkki lisätiedon hakua ajatellen 

ViVa –tiimin verkkosivuille, sekä Tampereen ammattikorkeakoulun ja ViVa –tiimin 

logot. Takakannessa on mainittu myös ViVa –tiimiä rahoittava Sosiaali- ja ter-

veysministeriö (STM). 

 

Flaijerin lisäksi Tampereen seudun äitiysneuvoloihin tullaan lähettämään saate-

kirje terveydenhuollon ammattilaisille, joka on liitteenä 2. Saatekirje sisältää tietoa 

opinnäytetyön aiheesta, ohjaajasta sekä työn tilaajasta. Saatekirjeen avulla pe-

rusteltiin oikea-aikaisen ehkäisymenetelmän valinnan tärkeyttä ja mainittiin tär-

keimpiä taustatekijöitä raskaudenkeskeytysten taustalla. Perusteluina saatekir-

jeessä on myös käytetty synnyttäneiden naisten osalta oleellisimpia lukuja, jotka 

raskaudenkeskeytystilastoista käyvät ilmi. Saatekirjeessä on kerrottu tekijöiden 

toive saada flaijeri neuvoloihin jaettavaksi äideille jo ennen synnytystä. Flaijeria 

esitetään apuvälineenä äitiysneuvolan työntekijöille omaan työhönsä käytettä-

väksi, ohjauksen tueksi. 



38 

 

5 POHDINTA 

 

 

5.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kun tutkimus on tehty hyvän tieteellisen käytännön vaatimalla tavalla, voidaan 

sitä pitää eettisesti hyväksyttävänä ja luotettavana sekä sen tuloksia uskottavina. 

Hyvän tieteellisen käytännön oleellisia lähtökohtia tutkimusetiikan näkökulmasta 

ovat esimerkiksi rehellisyys, yleinen tarkkuus ja huolellisuus tutkimuksen joka vai-

heessa sekä avoimen ja vastuullisen tiedeviestinnän toteuttaminen tutkimustu-

loksia julkaistaessa. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee olla 

eettisesti kestäviä ja sovellettavissa tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukai-

sesti. Muiden tutkijoiden työtä tulee arvostaa ja huomioida niin, että heidän julkai-

suihinsa viitataan asianmukaisella tavalla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6.)  

 

Tässä opinnäytetyössä on toteutettu hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä läh-

tökohtia mahdollisimman luotettavan ja eettisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

On hyvä muistaa eettisyyttä pohdittaessa, että opinnäytetyön tuotos päätyy ViVa 

–hankkeen käyttöön ja siirtyy eteenpäin tiedottamaan kohderyhmää ja vaikutta-

maan flaijerin lukijoiden näkemyksiin ja valintoihin. Opinnäytetyöhön ja sen tuo-

tokseen on siis pyritty etsimään luotettavaa ja ajankohtaista, tutkittua tietoa. Opin-

näytetyön lähteet on haettu erityisesti terveysalalle tarkoitetuista Medic-, Cinahl- 

ja PubMed- tietokannoista. Lisäksi on käytetty Duodecimia sekä Terveysporttia, 

jotka ovat suunnattu hoitoalan ammattilaisille. Hyvän tieteellisen käytännön mu-

kaisia, eettisesti kestäviä menetelmiä, on käytetty tiedonhankinnassa ja -arvioin-

nissa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6).  

 

Lähdekritiikkiä ja harkintaa tarvitaan lähdekirjallisuuden valinnassa sekä tulkin-

nassa. Lähdemateriaalin luotettavuuteen vaikuttaa etenkin tiedon alkuperä sekä 

lähteen ikä. Tutkimustieto voi muuttua nopeastikin ja vanha tieto saattaa kumou-

tua uudella tutkimustiedolla, joten yleensä pyritään käyttämään tuoreita lähteitä. 

Toisaalta alkuperäisten lähteiden käyttäminen ja tutkimuksiin tutustuminen ha-

vainnollistaa, kuinka tieto on saattanut muuttua paljonkin useaan kertaan laina-

tessa ja tulkittaessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 113.) Opinnäytetyössä 
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on pyritty käyttämään mahdollisimman luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa. 

Tiedon uskottavuutta on arvioitu käyttämällä luotettavia tietokantoja sekä mah-

dollisimman uutta tietoa rajaamalla tiedonhaku vuosiin 2010–2019. Mukana on 

kuitenkin myös muun muassa alkuperäinen tutkimus spontaanisti alkaneista ras-

kauksista vuodelta 2000 (Hennelly ym. 2000, 774-778). Esimerkiksi tämä lähde 

päätettiin pitää opinnäytetyössä, sillä samasta aiheesta löydettiin uudempi tutki-

mus vuodelta 2012, jossa oli myös viitattu tähän alkuperäiseen tutkimukseen 

(Soave ym. 2012). Alkuperäisen tutkimuksen käyttäminen lähteenä uuden rin-

nalla osoitti, ettei tutkitun kohteen tieto ole juurikaan muuttunut vuosien varrella. 

Lisäksi alkuperäisen tutkimuksen käyttäminen osoittaa myös uudemman lähteen 

pätevyyden, kun lähde on helposti saatavilla eikä tieto ole vääristynyt.  

 

Lähteitä etsiessä tiedonhaku rajattiin lisäksi vertaisarvioituihin tutkimuksiin. 

Useissa tutkimuksissa vertaisarvioinnin on todettu parantaneen artikkelin luotet-

tavuutta (Isohanni ym. 2006, 915). Myös lähdemateriaalin kirjoittajan tunnetta-

vuus ja arvostettavuus lisäävät luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 2014, 113). Lähteitä 

etsiessä on mietitty, kuinka relevantti lähde on juuri tämän opinnäytetyön kan-

nalta. Opinnäytetyössä on viitattu lähteisiin asianmukaisesti Tampereen ammat-

tikorkeakoulun kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaan ja kaikki lähteet löytyvät 

kokonaisuudessaan lähdeluettelosta. Oppi- ja käsikirjat eivät ole luotettavuutta 

lisäävä tekijä, sillä niihin päätynyt tieto on kulkenut usean eri kirjoittajan kautta 

(Hirsjärvi ym. 2014, 113). 

 

Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiin periaatteisiin kuuluu myös hankkia tarvit-

tavat tutkimusluvat sekä sopia ennen tutkimuksen aloittamista kaikkien tutkimus-

hankkeen osapuolten välillä oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista, aineistojen 

säilyttämisestä ja tekijän- sekä käyttöoikeuksia koskevista periaatteista. Kaikkien 

osapuolten on hyväksyttävä sopimuksen ehdot ja niitä voidaan tarkentaa tutki-

muksen edetessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Opinnäytetyö-

prosessiin kuuluu tutkimussuunnitelman kirjoittaminen sekä tutkimusluvan hake-

minen Tampereen ammattikorkeakoululta ennen varsinaisen opinnäytetyön te-

kemistä.  
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Opinnäytetyö on omakustanteinen sisältäen tulostuskulut. Tuotoksen valmistut-

tua mahdolliset kulut sen käyttöön liittyen siirtyvät työn tilaajille eli ViVa –hank-

keelle. Rahoituslähteiden ja muiden merkittävien sidonnaisuuksien raportoiminen 

tutkimuksen tuloksia julkaistaessa lisää työn luotettavuutta (Tutkimustieteellinen 

neuvottelukunta 2012, 6).  

 

 

5.2 Prosessin ja tuotoksen pohdinta 

 

Opinnäytetyön aihe on rajattu synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytyksiin ja 

kohderyhmäksi valikoitui synnyttäneet naiset puolisoineen. Raskaudenkeskeytys 

aiheena on eettisesti monia mielipiteitä ja näkökulmia herättävä. Raskaudenkes-

keytystä hakiessa naisen itsemääräämisoikeus on monesti keskeisemmässä 

roolissa, verrattuna moniin muihin hoitosuhdetilanteisiin (Schwartz 2011). Opin-

näytetyö ei kuitenkaan paneudu raskaudenkeskeytyksen eettisiin kysymyksiin, 

vaan perehtyy enemmän siihen, mistä näiden keskeytysten suuri osuus aborttiti-

lastoissa johtuu. Asian vähäisen tutkimisen vuoksi luotettavien sekä tieteellisten 

lähteiden löytäminen on asettanut haasteita. 

 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaan toimintatapojen tulee olla rehellisiä ja tu-

losten julkaisemisessa tulee noudattaa avoimuutta (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2012, 6; Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 365). Lisäksi tutkimuksen puutteet 

tai mahdolliset negatiiviset tulokset tulee raportoida (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 225). Opinnäytetyön tekijät aloittivat tiedonhaun olettaen löytä-

vänsä lähteitä liittyen hedelmällisyyden muutoksiin raskauden aikana ja sen jäl-

keen. Hedelmällisyyden muutokset raskauden jälkeen päätettiin valita myös yh-

deksi opinnäytetyön tehtäväksi. Kirjoittajat odottivat löytävänsä konkreettista tie-

toa hedelmällisyyden lisääntymisestä, joka osaltaan selittäisi raskaudenkeskey-

tysten määrää synnytyksen jälkeen. Hedelmällisyyden fysiologisista tai hormo-

naalisista muutoksista ei kuitenkaan löytynyt juurikaan tutkittua tietoa. Tämä ai-

heutti haasteita opinnäytetyön alkuperäiselle idealle, joka oli muodostunut pitkälti 

ennakkokäsityksistä.  
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Tutkitun tiedon vähäisyyden vuoksi tekijät päättivät etsiä tietoa laajemmin ras-

kaudenkeskeytysten taustatekijöistä ja ei-toivottujen raskauksien synnystä. He-

delmällisyyden muutoksia on tutkittu paljon esimerkiksi syövän sairastaneiden tai 

lapsettomuushoidoissa käyneiden näkökulmasta. Yleisellä tasolla tarkastelta-

essa tietoa löytyi paljon niukemmin. Tästä syystä hedelmällisyyden muutoksia 

avatessa esille tuotiin tutkimukset raskauden spontaanista alkamisesta hedel-

möityshoidon jälkeen sekä ihanteellisesta ajasta uuden raskauden alkamiselle.  

 

Internetin keskustelupalstoilla esiin nousi raskauden yllätyksellisyys etenkin nais-

ten keskuudessa, joille aiempi raskaaksi tuleminen oli ollut haastavaa. Mikäli 

aiempaa raskautta oli jouduttu odottamaan pitkään, moni tuntui uskovan siihen, 

ettei uusikaan raskaus ala helposti tai nopeasti. Lisäksi keskusteluissa nousi esiin 

ehkäisyn käytön huolimattomuus raskauden jälkeen, sillä sitä ei oltu vielä kun-

nolla aloitettu, sekä liian suuri luotto imetyksen ehkäisytehoon. Vaikka keskuste-

lut eivät ole lähteenä luotettavia, ne tukevat tekijöiden löytämiä tutkimuksia, joissa 

kerrotaan ehkäisytiedoissa olevista puutteista sekä synnytyksen jälkitarkastuk-

sen ajoittumisesta liian myöhäiselle ajankohdalle. 

 

Synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytysten taustatekijöistä esille nousseet 

jälkitarkastuksen myöhäinen ajankohta sekä puutteet naisten ehkäisytiedoissa 

haluttiin nostaa esiin flaijerissa ja saatekirjeessä. Näin asioihin voitaisiin kiinnittää 

aiempaa paremmin huomiota. Flaijeri lähetettiin luettavaksi synnyttäneelle nai-

selle sisällön arvioimiseksi. Tällä haluttiin varmistaa, että flaijerin sisältö on ulko-

puolisen lukijan mielestä selkeä ja teksti ymmärrettävää. Lisäksi haluttiin varmis-

taa flaijerin sopivuus kohderyhmälle, eli lähiaikoina synnyttäneille naisille, jotka 

eivät itse ole hoitoalan ammattilaisia. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on aikataulullisesti melko tiivis prosessi. Tekijät pysyi-

vät kuitenkin hyvin Tampereen ammattikorkeakoulun asettamassa aikataulussa. 

Kirjoittajien keskinäinen yhteistyö sujui erinomaisesti. Myös työskentely yhteis-

työtahojen kanssa sujui ongelmitta. Toimijoiden välillä kuuluu keskustella, antaa 

ja vastaanottaa palautetta sekä arvioida tehtyä työtä (Salonen 2013, 5-6). Tekijät 

olivat työelämään yhteydessä pääosin sähköpostitse, jonka lisäksi tapaamisia oli 

alkupalaverin lisäksi kaksi. Tapaamisissa tarkasteltiin työtä sen silloisessa vai-

heessaan sekä ideoitiin tuotosta. Tekijät saivat säännöllisesti palautetta työstään 
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ja kaikkien osapuolten näkemyksistä keskustellen luotiin työn tilaajan toiveiden 

mukainen tuotos. Työelämätaho antoi tekijöille myös neuvoa tarvittaessa, esi-

merkiksi lähteiden etsintään.  

 

Tämä opinnäytetyö eteni sille ominaisella tavalla. Toiminnalliseen opinnäytetyö-

hön kuuluu looginen eteneminen alkaen aiheen valinnasta ja rajauksesta, edeten 

työskentelyn suunnitteluun sekä tuotoksen tekemiseen ja lopulta arviointiin (Sa-

lonen 2013, 5-6). Opinnäytetyöprosessin aikana tekijät ovat opponoineet toista 

opinnäytetyötä. Myös tätä opinnäytetyötä on vertaisarvioitu työn eri vaiheissa. 

Vertaisarvioinnin on todettu parantavan tuotoksen sekä sen esitettävyyden laatua 

(Isohanni ym. 2016, 913). Ammatillisessa yhteistyössä tehdyssä opinnäytetyössä 

aihe on usein työelämälähtöinen, joka tukee tekijöiden ammatillista kasvua 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 17). Opinnäytetyön kirjoittaminen on opettanut teki-

jöille prosessin eri vaiheet sekä havainnollistanut opinnäytetyön metodin käytän-

nöt. Tekijät ovat tyytyväisiä opinnäytetyöhön, niin raporttiin, kuin tuotokseenkin. 

Opinnäytetyön aihe on tärkeä sekä tekijöiden oman mielenkiinnon kohteen mu-

kainen. Kokonaisuudessaan tekijät arvioivat prosessin sujuneen hyvin. 

 

 

5.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Synnyttäneille naisille on paljon eri ehkäisymenetelmiä ja monia niistä voi turval-

lisesti käyttää myös imetyksen aikana. Oikein käytettynä monet menetelmistä 

ovat erittäin luotettavia, ehkäisyteholtaan 98.74–99.90%. Vain kondomi ja täysi-

metys jäivät tätä alhaisemmaksi, oikein käytettynä 98.00%. (Raskauden ehkäisy: 

Käypä hoito -suositus 2017.) Opinnäytetyössä ehkäisymenetelmien teho on esi-

tetty prosentuaalisesti kuviossa 3. Prosenttiluvut on haluttu esittää kahden desi-

maalin tarkkuudella, sillä yhteen desimaaliin pyöristäessä eri menetelmien eh-

käisytehot olisivat olleet useissa menetelmissä lähes samoja. Pienetkin erot ha-

luttiin saada näkyviin eri ehkäisymenetelmien välillä. 

 

Johtopäätöksinä työn perusteella voidaan sanoa, että ehkäisytietoisuudessa 

sekä jälkitarkastuksen ajoittumisessa liian myöhäiselle ajankohdalle, on puut-

teita. Kehittämisehdotuksena esitetään tutkimuksen tekemistä synnyttäneiden 
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naisten ehkäisytiedoista sekä ehkäisyn käytöstä ja käytön aloittamisen ajankoh-

dasta.  Ehkäisymenetelmän käytön aloituksen ajankohdalla voitaisiin mahdolli-

sesti saada lisätietoa siitä, koska olisi optimaalisin aika antaa naisille ohjausta eri 

vaihtoehdoista raskauden ehkäisyyn. Opinnäytetyössä käsiteltyjen tutkimusten 

perusteella jälkitarkastusta voisi mahdollisesti aikaistaa, tai ainakin ehkäisyneu-

vonnan osuus voisi tapahtua lähellä synnytystä. Myös ehkäisytiedoista ja etenkin 

siitä, kuinka hyvin naiset tuntevat täysimetyksen kriteerit ehkäisymenetelmänä, 

olisi tärkeää kerätä tietoa. Tiedon pohjalta voitaisiin paremmin tunnistaa aiheet, 

joista kaivataan lisää ohjeistusta.  

 

Hedelmällisyyden muutoksia synnytyksen ja raskauden jälkeen on tutkittu sup-

peasti. Jatkotutkimusehdotuksena esitetään myös lisätutkimuksia hedelmällisyy-

den hormonaalisista ja fysiologisista muutoksista raskauden ja synnytyksen jäl-

keen. Tutkimusten perusteella pystyttäisiin perustelemaan paremmin luotettavan 

ehkäisyn käytön tärkeyttä raskauden jälkeen, mikäli hedelmällisyys todella li-

sääntyy. Vastaavasti, jos fysiologisia muutoksia ei löydy, voitaisiin ehkäisytietoi-

suudessa paneutua muihin oleellisiin seikkoihin. 

 

 



44 

 

LÄHTEET 

Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K. 2016. Naisen hoitotyö. 1. painos. Helsinki: 
Sanoma Pro Oy. 
 
Cooper, M. & Cameron, S. 2018. Postpartum contraception. The Obstetrician & 
Gynaecologist 20 (3): 159-166. 
 
Finto. Suomalainen asiasanasto- ja ontologiapalvelu. 2018. Hedelmällisyys. Lu-
ettu 3.12.2018. www.finto.fi/mesh/fi/page/D005298? 
 
Gissler, M. 2019. Uusi synnytys vuoden sisällä edellisestä ei aiheuta lapselle yli-
määräistä riskiä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Luettu 6.8.2019. 
www.thl.fi/fi/-/uusi-synnytys-vuoden-sisalla-edellisesta-ei-aiheuta-lapselle-yli-
maaraista-riskia   
 
Gissler, M. & Heino, A. 2018. Raskaudenkeskeytykset 2017. Tilastoraportti 25. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luettu 24.5.2019. www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/136527/Tr25_18.pdf?   
 
Gissler, M. & Heino, A. 2019a. Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2017. Ti-
lastoraportti 4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luettu 24.5.2019. www.jul-
kari.fi/bitstream/handle/10024/137803/Tr04_19.pdf? 
 
Gissler, M. & Heino, A. 2019b. Raskaudenkeskeytykset 2018. Tilastoraportti 13. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luettu 24.5.2019.   
www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138102/Tr13_19.pdf? 
 
Halttunen-Nieminen, M. & Piltonen, T. 2019. Raskauden ehkäisy ja sterilisaatio. 
Teoksessa Tapanainen, J., Heikinheimo, O. & Mäkikallio, K. (toim.) Naistentaudit 
ja synnytykset. 6. uud. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 
 
Heikinheimo, O., Suhonen, S. & Lähteenmäki, P. 2011. Raskauden ehkäisy ja 
sterilisaatio. Teoksessa Ylikorkala, O. & Tapanainen, J. (toim.) Naistentaudit ja 
synnytykset. 5. uud. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 
 
Heino, A. Erikoissuunnittelija. 2019. Kysymyksiä raskaudenkeskeytystilastoista 
opinnäytetyöhön ja ViVa –hankkeeseen. Sähköpostiviesti. anna.heino@thl.fi. Lu-
ettu 25.4.2019.  
 
Heller, R., Cameron, S., Briggs, R., Forson, N. & Glasier, A. 2016. Postpartum 
contraception: a missed opportunity to prevent unintended pregnancy and short 
inter-pregnancy intervals. The Journal of Family Planning and Reproductive 
Health Care 42 (2): 93-98. 
 
Henderson, V., Stumbras, K., Caskey, R., Haider, S., Rankin, K. & Handler, A. 
2016. Understanding Factors Associated with Postpartum Visit Attendance and 
Contraception Choises: Listening to Low-Income Postpartum Women and Health 
Care Providers. Matern and Child Health Journal 20 (1): 132-143. 



45 

 

Hennelly, B., Harrison, R., Kelly, J., Jacob, S. & Barret, T. 2000. Spontaneous 
conception after a successful attempt at in vitro fertilization/intracytoplasmic 
sperm injection. Fertility and Sterility 73 (4), 774-778. 

Hiltunen, E., Ala-Nissilä, S. & Perheentupa, A. 2015. Voiko sterilisaation jälkeen 
tulla raskaaksi? Potilaan lääkärilehti. Luettu 30.5.2019. www.potilaanlaakari-
lehti.fi/uutiset/voiko-sterilisaation-jalkeen-tulla-raskaaksi/ 
 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos. 
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.  
 
Hyvärinen, R. 2005. Millainen on toimiva potilasohje? Lääketieteellinen aikakau-
sikirja Duodecim 121 (16), 1769-1773. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
 
Ihme, A. & Rainto, S. 2014. Naisen terveys. 2. uud. painos. Porvoo: Edita Pub-
lishing Oy. 
 
Isohanni, M., Kotiranta, H., Miettunen, J., Nieminen, P.& Tienari, P. 2006. Ver-
taisarviointi – käyttökelpoinen laadun parantaja ja ylläpitäjä tieteellisessä tutki-
muksessa. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 122 (8), 913-917. Suoma-
lainen Lääkäriseura Duodecim. 
 
Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. 3. uud. 
painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 
 
Kivijärvi, A. 2014. Hormonaalinen ehkäisy. Lääketieteellinen aikakausikirja Duo-
decim 130 (3), 279-282. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
 
Klemetti, R.& Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020.  
 
Koljonen, V., Patja, K. & Tukiainen, E. 2006. Tupakoinnin vaikutukset haavan 
paranemiseen. Lääkärilehti 61 (33), 3203-3208. 
 
Koskimies, A. 2004. Hedelmällinen rakkaus – toiveena lapsi. Hämeenlinna: Kus-
tannusosakeyhtiö Tammi. 
 
Laki raskauden keskeyttämisestä 24.3.1970/239. 
 
Leino-Kilpi, H. & Salanterä, S. 2009. Hyvä potilasohje edistää potilasturvalli-
suutta. Suomen Potilaslehti 2/2009, 6-7. 
 
Leino-Kilpi, H. & Välimäki, M. 2014. Etiikka hoitotyössä. 8. uud. painos. Helsinki: 
Sanoma Pro Oy. 
 
Leskelä, L. 2017. Puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä. Lääketieteel-
linen aikakausikirja Duodecim 133 (6), 527-528. Suomalainen Lääkäriseura Duo-
decim.  
 
Liikanen, J. & Suhonen, S. 2014. Vastasynnyttäneiden naisten ehkäisytiedoissa 
on puutteita. Lääkärilehti 69 (16-17), 1255-1256.   
 



46 

 

Litmanen, K. 2015. Hormonieritys eri ikäkausina. Teoksessa Paananen, U., Pie-
tiläinen, S., Raussi-Lehto, E. & Äimälä, A-M. (toim.) Kätilötyö. Raskaus, synnytys 
ja lapsivuodeaika. 6. uud. painos. Keuruu: Edita Publishing Oy. 
 
Lääkärikeskus Aava. N.d. Miehen sterilisaation purkaminen. Luettu 30.5.2019. 
www.aava.fi/palvelu/miehen-sterilisaation-purkaminen 
 
Mehiläinen. N.d. Miehen sterilisaatio eli vasektomia. Luettu 30.5.2019. www.me-
hilainen.fi/miehen-terveys/vasektomia-eli-sterilisaatio 
 
Perheentupa, A. 2004. Raskaudenehkäisy imetysaikana. Lääketieteellinen aika-
kausikirja Duodecim 120 (12), 1467-1473. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
 
Pharmaca Fennica. 2018. EllaOne tabletti 30mg. Valmisteyhteenveto. Duodecim 
Lääketietokanta. Luettu 1.9.2019. https://pharmacafennica.fi/spc/2194960  
 
Pietiläinen, S. & Väyrynen, P. 2015. Syntymän jälkeinen kätilötyö. Teoksessa 
Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E. & Äimälä, A-M. (toim.) Kätilötyö. 
Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. 6.uud. painos. Keuruu: Edita Publishing 
Oy. 
 
Pouta, A., Hakulinen-Viitanen, T., Klemetti, R., Pelkonen, M., Vallimies-Patomäki, 
M., Ellilä, M., Häkkinen, H., Jouhki, M-R., Kampman-Nikulainen, T., Keravuo, R., 
Lang, L., Lehtomäki, L., Liira, H., Paahtama, S., Rahkonen, E., Raudaskoski, 
T., Raussi-Lehto, E., Räty, H., Uotila, J., Virtanen, T. & Ylä-Soininmäki, T. 2013. 
Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Tampere: Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos THL.  
 
Raskauden ehkäisy. 2017. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura 
Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yh-
distyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
Luettu 14.2.2019. www.kaypahoito.fi  
 
Raskaudenkeskeytys. 2013. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseura 
Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Luettu 1.2.2019. www.kaypahoito.fi    
 
Regan, A., Gissler, M., Magnus, M., Håberg, S., Ball, S., Malcova, E., Nassar, N., 
Leonard, H. & Pereira, G. 2019. Association between interpregnancy interval and 
adverse birth outcomes in women with a previous stillbirth: an international cohort 
study. The Lancet 393, 1527-1535. 
 
Salanterä, S., Virtanen, H., Johansson, K., Elomaa, L., Salmela, M., Ahonen, P., 
Lehtikunnas, T., Moisander, M-L., Pulkkinen, M-L. & Leino-Kilpi H. 2005. Yliopis-
tosairaalan kirjallisen potilasohjausmateriaalin arviointi. Hoitotiede 17 (4), 217-
228.  
 
Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyö-
hön. Opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turun ammattikorkeakou-
lun puheenvuoroja 72. 
 



47 

 

Saloranta, T. & Heikinheimo, O. 2018. Miten valitsen yhdistelmäehkäisyn? Suo-
men lääkärilehti 35 (73), 1871-1874.  
 
Sannisto, T. 2010. Seksuaaliterveyspalvelut terveyskeskuksissa. Tampereen yli-
opisto. Lääketieteen laitos. Väitöskirja.  
 
Schliep, K., Mitchell, E., Mumford, S., Radin, R., Zarek, S., Sjaarda, L. & Schis-
terman, E. 2016. Trying to conceive after an early pregnancy loss: an assessment 
on how long couples should wait. Obstetrics & Gynecology 127 (2), 204-212. 
 
Schwartz, T. 2011. Itsemääräämisoikeus perusoikeutena ja raskauden keskey-
tyksen oikeudellinen sääntely. Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Pro 
gradu –tutkielma. 
 
Soave, I., Lo Monte, G. & Marci, R. 2012. Spontaneous Pregnancy and Unex-
plained Infertility: A Gift With Many Whys. North American Journal of Medical 
Sciences 4 (10), 512-513.  
 
Söderström-Anttila, V. 2018. Synnytysiän ja hedelmällisyyden pulmallinen risti-
riita. Suomen Lääkärilehti 73 (15), 897.  
 
Tepper, N., Boulet, S., Whiteman, M., Monsour, M., Marchbanks, P., Hooper, W. 
& Curtis, K. 2014. Postpartum Venous Thromboembolism. Incidence and Risk 
Factors. American College of Obstetricians and Gynecologists 123 (5), 987-996.  
 
Tiitinen, A. 2018a. Ehkäisypillerit, ehkäisyrengas ja ehkäisylaastari (yhdistelmä-
ehkäisy). Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim. Luettu 16.4.2019. 
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00752  
 
Tiitinen, A. 2018b. Hormonikierukka. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duo-
decim. Luettu 2.5.2019. www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artik-
keli=dlk01113  
 
Tiitinen, A. 2018c. Kuparikierukka. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duode-
cim. Luettu 26.4.2019. www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artik-
keli=dlk01112  
 
Tiitinen A. 2018d. Minipilleri ja muut pelkkää progestiinia sisältävät ehkäisyme-
netelmät. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim. Luettu 2.5.2019. 
www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00735  
 
Tiitinen, A. 2018e. Raskauden ehkäisy. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy 
Duodecim. Luettu 2.5.2019. www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artik-
keli=dlk00165 
 
Tiitinen, A. 2018f. Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen. Lääkärikirja Duode-
cim. Kustannus Oy Duodecim. Luettu 14.3.2019. www.terveyskirjasto.fi/kotisi-
vut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00989  
 
Tiitinen, A. 2018g. Raskauden keskeytys. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy 
Duodecim. Luettu 18.4.2019. www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_ar-
tikkeli=dlk00166  



48 

 

 
Tiitinen, A. 2018h. Sterilisaatio. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim. 
Luettu 2.5.2019. www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00747  
 
Tiitinen, A. 2018i. Äitiysneuvolan lääkärikäynnit. Lääkärikirja Duodecim. Kustan-
nus Oy Duodecim. Luettu 22.2.2019. www.terveyskirjasto.fi/kotis-
ivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00885 
 
Troude, P., Bailly, E., Guibert, J., Bouyer, J. & de la Rochebrochard, E. 2012. 
Spontaneous pregnancies among couples previously treated by in vitro fertiliza-
tion. Fertility and Sterility 98 (1), 63-68. 
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-
kausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
ohje 2012. Luettu 18.4.2019. www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf  
 
Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. 1.–2. painos.  Jy-
väskylä: Kustannusosakeyhtiö Tammi.    
 
Vikat, A., Kosunen, E. & Rimpelä, M. 2002. Risk of Postpartum Induced Abortion 
in Finland: A Register-Based Study. Perspectives on Reproductive and Sexual 
Health 34 (2), 84-90.  
 
ViVa. N.d. Luettu 23.1.2019. www.viva.tamk.fi 
 
Ågren, U. n.d. Ehkäisyrengas. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Luettu 
30.5.2019. www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/terveystietopankki/81/ehkais-
yrengas  



49 

 

LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje 
 
 

Hedelmällisyys synnytyksen jälkeen – flaijeri  

 

Olemme tehneet Tampereen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan 

kuuluvan opinnäytetyön, joka käsittelee synnyttäneiden naisten raskaudenkes-

keytyksiä. Opinnäytetyö avaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilas-

toista saatua tietoa raskaudenkeskeytyksistä. Opinnäytetyön tekoa ohjasi Tam-

pereen ammattikorkeakoulun lehtori Maaret Salminen. Työn pohjalta olemme 

tehneet flaijerin, jonka tarkoituksena on muistuttaa synnytyksen jälkeisestä he-

delmällisyydestä ja ehkäisyn tärkeydestä. 

 

Vuonna 2018 Suomessa tehtiin 8602 raskaudenkeskeytystä. Raskaudenkeskey-

tyksen tehneistä naisista 9.7% oli synnyttänyt kuluneen kahden vuoden sisällä. 

Tämä kertoo siitä, että uusi raskaus on tullut yllätyksenä. Suomessa raskautensa 

keskeyttäneistä naisista yli puolet (51.7%) olivat synnyttäneet ainakin kerran en-

nen raskaudenkeskeytystä. Naisista 12.9% oli synnyttänyt kolmesti tai useammin 

ennen raskaudenkeskeytystä. Oikea-aikaisella ehkäisyn valinnalla voidaan vai-

kuttaa sekä toistuviin että synnyttäneiden naisten raskaudenkeskeytysten esiin-

tymisen määrään. 

 

Jälkitarkastus tehdään 5–12 viikon kuluessa synnytyksestä. Tutkimuksista käy 

ilmi, että monet naisista toivoisivat ehkäisyneuvonnan tapahtuvan jo aiemmin, 

sillä useat heistä aloittavat yhdynnät uudestaan jo ennen jälkitarkastusta. Tutki-

musten mukaan naisten ehkäisytiedoissa on puutteita. Lääketieteellinen ehkäisy 

aloitetaan melko varovaisesti synnytyksen jälkeen. Lisäksi esimerkiksi täysime-

tyksen kriteerit ehkäisymenetelmänä tunnetaan huonosti. Kun kaikki kriteerit ei-

vät täyty, täysimetystä ei voida pitää ehkäisymenetelmänä. 

 

Flaijeri on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun ViVa –hankkeelle. ViVa eli Vii-

saat valinnat –hankkeen tarkoituksena on tuoda tutkittua, oikeaa tietoa seksuaali- 

ja lisääntymisterveydestä. ViVa –hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö 

(STM) terveyden edistämisen määrärahasta. 

  

Toiveena on saada flaijeri neuvoloihin jaettavaksi, saavuttamaan kohderyhmä jo 

ennen synnytystä. Uudessa elämänvaiheessa vauva-arjen keskellä ehkäisyn 

merkitys unohtuu helposti, jos ehkäisyä ei ole suunniteltu ajoissa. Flaijerista sai-

sitte apuvälineen työhönne lisääntymisterveyden edistäjinä. Tavoitteena on flai-

jerin avulla vaikuttaa tulevaisuudessa synnyttäneiden naisten ei-toivottujen ras-

kauksien ehkäisyyn ja mahdollisesti jopa aborttitilastoihin. 

Flaijeri on ohessa liitteenä. 
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