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_______________________________________________________________________ 

Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena on raskausajan diabeteksen ennaltaeh-
käisy. Raskausdiabetes on lisääntynyt viime vuosina väestön painon nousun myötä. Ges-
taatiodiabeteksen riskitekijöitä ovat ylipaino, vähäinen liikunta, runsas sokerin ja rasvan 
saanti, 40 vuoden ikä, aiempi raskausdiabetes, suvussa tyypin 2 diabetes ja tupakointi. Se 
lisää sikiön isokokoisuuden riskiä. Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyssä painotetaan 
elintapoja, kuten painonhallintaa, liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat raskausdiabeteksen riskitekijöitä ja mi-
ten sitä voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa laadullisella kyselyllä, 
millaista tietoa naiset olivat saaneet raskausdiabeteksen riskitekijöistä ja ehkäisystä. Opin-
näytetyön tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietoisuutta riskitekijöistä ja ennaltaeh-
käisystä sekä tuoda esiin, millaista tietoa raskaana olevat tarvitsisivat liittyen raskausdiabe-
teksen ennaltaehkäisyyn ja riskitekijöihin.  

Kyselyn aineisto kerättiin sähköisellä Webropol-kyselyllä, johon annettiin viikko vastausai-
kaa. Linkki Webropol-kyselyyn lähetettiin sosiaalisen median naisille suunnattuun ryhmään 
sekä erään ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kyselyyn vastasi 165 naista. Vastanneista 
46,95 %:lla oli ylipaino riskitekijänä raskausdiabetekseen.  

Kyselyn perusteella naiset tarvitsisivat tarkempaa tietoa etenkin ruokavaliosta, liikunnasta 
ja raskauskomplikaatioista. Jopa 46,01 % ei tiennyt viikoittaisista liikuntasuosituksista. Heis-
täkin, jotka uskoivat tietävänsä, vajaa puolet tiesi, että raskaana olevan pitäisi liikkua 5–7 
kertaa viikossa. Tutkittavista 57,6 % ei ollut saanut mitään tietoa raskauskomplikaatioista. 
Ennaltaehkäisyn aloittamista ennen raskautta korostettiin. Lisäksi naiset kokivat, että ennal-
taehkäisystä ei saa riittävästi tietoa, jos ei ole raskausdiabeteksen riskitekijöitä. He nostivat 
esiin, että erityisesti ruokavalioon tulisi kiinnittää enemmän huomiota, vaikkei riskitekijöitä 
olisikaan. 

Avainsanat: raskausdiabetes, ennaltaehkäisy, riskitekijät, diabetes, gestaatiodiabetes, sai-
raanhoitaja, tutkimus, kysely  



 

 

3 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: School of Health Care and Social Work 

Degree programme: Degree Programme in Nursing 

Authors: Anttila Elisabeth & Eklund Susanna 

Title of thesis: Prevention of gestational diabetes 

Supervisor(s): Hautala Tanja, Lecturer & Mesiäislehto-Soukka Helinä, Lecturer 

Year:  2020           Number of pages:  47           Number of appendices:  2 

_______________________________________________________________________ 

This investigational Bachelor’s thesis tells about prevention of gestational diabetes. Gesta-
tional diabetes has increased because of population weight gain. The risk factors of gesta-
tional diabetes are overweight, low physical activity, large sugar and fat intake, age of 40, 
previous gestational diabetes, a family history of type 2 diabetes and smoking. It increases 
the risk of large fetus size. Gestational diabetes can be prevented by lifestyles changes, 
such as weight control, physical activity and healthy food. 

The purpose of thesis was to find out what are the risk factors of gestational diabetes and 
how to prevent it. In addition, the purpose was to chart with qualitative questionnaire what 
women knew about the risk factors of gestational diabetes and its prevention. The objective 
of thesis was to increase nursing staff’s knowledge about the risk factors and prevention, 
and to bring out what kind of information pregnant women need about prevention and risk 
factors.  

The questionnaire material was collected through an electronic Webropol survey. A link to 
Webropol survey was sent to social media women’s group and students of one University 
of Applied Sciences. A number of 165 women answered to the questionnaire. Almost half 
(46,95 %) of the respondents had overweight as a risk factor. 

Based on the results, it appears that women need more accurate information, especially 
about nutrition, physical activity and pregnancy complications. About 46,01 % did not know 
about weekly physical activity recommendations. Less than half knew that pregnant women 
should exercise 5-7 times a week. 57,6 % of the subjects did not get any information about 
pregnancy complications. Prevention timing was desired already before pregnancy. Women 
also experienced that there was insufficient information on prevention in the absence of risk 
factors for gestational diabetes. They pointed out that diet particularly should receive more 
attention, even if there were no risk factors. 

Keywords: gestational diabetes, prevention, risk factors, nurse, research, questionnaire
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisy. Hoitotyön nä-

kökulmasta raskausdiabetes luetaan lisäseurantaa edellyttäväksi raskausongel-

maksi, joka voi vaarantaa raskaana olevan naisen ja sikiön tai lapsen terveyttä, kas-

vua ja kehitystä (THL 2018). Raskausajan diabetes on lisääntynyt viime vuosina. 

Kaikkia ei edes diagnosoida. Jopa puolella raskaana olevista naisista on altistavia 

riskitekijöitä. Niitä ovat esimerkiksi perimä, ylipaino, yli neljänkymmenen vuoden ikä 

sekä aikaisempi raskausdiabetes. (Diabetesliitto 2018.) Raskausajan diabetes voi 

puhjeta myös, vaikkei riskitekijöitä olisikaan. Diagnosoitujen raskausdiabeetikkojen 

määrä oli 6 % vuonna 2008, kun taas vuoteen 2017 mennessä se oli kohonnut 15 

%:iin. (Koivusilta & Koski 2019, 23.) Noin joka kolmas sairastuu uudestaan raskaus-

diabetekseen myöhemmissä raskauksissa (Raskausdiabetes: Käypä hoito –suosi-

tus 2013). Lisäksi raskausdiabetes seitsenkertaistaa tyypin 2 diabeteksen riskiä. 

Riskiä voidaan pienentää elintapaohjauksella jopa puolella, koska erityisesti ylipai-

noisilla on suuri riski sairastua myöhemmin diabetekseen. (Koivusilta & Koski 2019, 

23–24.)  

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sivuilla kerrotaan, että raskausdiabeetikolla on 

heikentynyt sokerinsietokyky (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2019). Raskaus-

diabeteksen seulonta tapahtuu äitiysneuvolassa ja uudet raskausdiabeetikot lähe-

tetään äitiyspoliklinikalle (Vaasan keskussairaala 2017). Paastoverinäytettä varten 

tulee olla syömättä 10-12 tuntia (Tampereen yliopistollinen sairaala 2018). Loppu-

raskautta seurataan neuvolassa ja äitiyspoliklinikalla. Riski sairastua tyypin 2 diabe-

tekseen on suurentunut huomattavasti raskausdiabeetikoilla, joten heitä seurataan 

sokerirasituskokein avoterveydenhuollossa. Ennaltaehkäisyssä painotettiin sairaa-

loiden sivuilla painonhallintaa, liikuntaa ja terveellistä ruokavaliota. Synnytyksen jäl-

keen puolestaan painotettiin painon sekä vyötärönympäryksen seuraamista. (Vaa-

san keskussairaala 2017; Tampereen yliopistollinen sairaala 2018; Etelä-Pohjan-

maan sairaanhoitopiiri 2019.) 

Opinnäytetyön aihe on valittu oman mielenkiinnon perusteella sekä siksi, että aihe 

on hyvin ajankohtainen. Yhteiskunnan näkökulmasta opinnäytetyön aihe vähentää 

terveydenhuollon kustannuksia ja kohentaa raskaana olevien sekä heidän lastensa 
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terveyttä ennaltaehkäisemällä diabetesta. Vuonna 2007 diabeteksen sairaanhoidon 

kustannukset olivat noin 9 % kaikista terveydenhuollon kustannuksista (THL 2016). 

Opinnäytetyön kohderyhmänä oli raskaana olevia hoitava hoitohenkilökunta perus-

terveydenhuollossa. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Diabetes 

Ry:n kanssa. Laadullisessa kyselyssä kartoitettiin, millaista tietoa raskaana olevat 

tarvitsisivat liittyen raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja sen riskitekijöihin. 

Webropol-kyselyn linkki lähetettiin sosiaalisen median naisille suunnattuun ryhmään 

sekä erään ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kyselyssä kartoitettiin heidän tietä-

mystään raskausdiabeteksen ennaltaehkäisystä ja riskitekijöistä sekä raskaus-

diabeteksesta käsitteenä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää raskausdiabeteksen riskitekijöitä sekä en-

naltaehkäisymenetelmiä. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia kyselyn avulla, millaista tie-

toa naiset olivat saaneet liittyen raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskiteki-

jöihin. Raskaana olevien ja raskaana olleiden kokemuksia kyseltiin Webropol-kyse-

lyllä.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietoisuutta raskausdiabe-

teksesta. Tavoitteena oli myös tuoda esiin, millaista tietoa naiset tarvitsisivat liittyen 

raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskitekijöihin. 
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2 RASKAUSDIABETES 

2.1 Diabetes 

Diabetes johtuu insuliinihormonin puutteesta tai sen heikentyneestä toiminnasta. 

Haima ei siis eritä riittävästi insuliinia. (Saraheimo 2015b, 9.) Diabetes jaetaan tyy-

pin 1 ja 2 diabetekseen. Tyypin 1 diabetes puhkeaa usein nuoruusiällä. Tyypissä 1 

haiman insuliinia tuottavat solut ovat täysin tuhoutuneet ja insuliinia ei erity. Sen 

oireita ovat janon tunne, lisääntynyt virtsaneritys, laihtuminen sekä väsymys. (Dia-

betesliitto 2019b.) Tyypin 2 diabetesta edeltää metabolinen oireyhtymä eli sokeri-

rasvahäiriö, jonka taustalla ovat perimä ja elintavat (Diabetesliitto 2018). Tyypin 2 

diabeteksen oireita ovat aluksi väsymys etenkin ruoan jälkeen, näön heikentymi-

nen, ärtyneisyys, jalkasäryt sekä infektioherkkyys. Kun verensokeri nousee korke-

ammalle, oireita ovat myös janon tunne ja lisääntynyt virtsaneritys. (Saraheimo 

2015a, 13.) Raskausdiabetes on luokiteltu yhdeksi diabeteksen alamuodoksi (Sa-

raheimo & Sane 2015, 15).  

2.2 Raskausdiabetes 

Gestaatiodiabeteksella eli raskausdiabeteksella tarkoitetaan odottavan äidin veren-

sokeripitoisuuden nousua hormonien vaikutuksesta (Aro ym. 2011, 4–5; Tampereen 

yliopistollinen sairaala 2018). Raskauden edetessä ilmenevä insuliiniresistenssi joh-

tuu istukkahormoneista ja raskauden aikaisesta painonnoususta (Saraheimo & 

Sane 2015, 15; Tampereen yliopistollinen sairaala 2018). Tästä syystä insuliinin 

tarve lisääntyy raskaana olevalla ja haiman solut eivät pysty tuottamaan riittävästi 

insuliinia (Saraheimo & Sane 2015, 15). Raskausdiabeteksen diagnosointi tapahtuu 

raskausviikoilla 24–28, jolloin tehdään kahden tunnin glukoosirasituskoe (Raskaus-

diabetes: Käypä hoito –suositus 2013). Raskausdiabetes voi olla tyypin 1 tai 2 dia-

betes, LADA eli Latent Autoimmune Diabetes in Adults tai MODY eli Maturity Onset 

Diabetes of the Young (Rönnemaa & Kaaja 2013; Diabetesliitto 2019c). LADA on 

hitaasti kehittyvä tyypin 1 diabeteksen alamuoto, joka puhkeaa aikuisiällä (Raskaus-

diabetes: Käypä hoito –suositus 2013; Diabetesliitto 2019c). MODY on nuoruusiällä 
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yleensä oireeton, joten se saattaa paljastua vasta raskauden aikana tehtävässä so-

kerirasituskokeessa. Sitä esiintyy tavallisesti normaalipainoisella naisella. (Rönne-

maa & Kaaja 2013.) Passiivinen elämäntapa on osoittautunut vuosikymmenien seu-

rannan jälkeen olevan diabeteksen suuria riskitekijöitä. Diabeteksen lisäksi vähäi-

nen liikunta on WHO:n mukaan määritelty maailman 4. suurimmaksi kuolleisuuden 

riskitekijäksi. (Waller 2011, 5.) 

Raskausdiabeteksen riskitekijöitä ovat ylipaino, munasarjojen monirakkulaoi-

reyhtymä, yli 40 vuoden ikä, suvussa tyypin 2 diabetesta, aikaisemmassa synnytyk-

sessä yli 4,5–kiloinen lapsi ja aiempi raskausdiabetes (Aro ym. 2011, 4–5; Diabe-

tesliitto 2019a; Nasiri-Amiri ym. 2019, 2). Myös toistuvat abortit ja keskenmenot li-

säävät riskiä raskausdiabetekseen (Nasiri-Amiri ym. 2019, 2). Munasarjojen mo-

nirakkulaoireyhtymä tarkoittaa naisten hormonihäiriötä. Yli puolet potilaista on yli-

painoisia. Syitä ei tunneta. (Tiitinen 2018.) Raskausdiabetes aiheuttaa sikiön isoko-

koisuutta ja lisää vastasyntyneen tehohoidon tarvetta. Se voi aiheuttaa myös sikiön 

hartiadystokiaa. (Nasiri-Amiri ym. 2019, 2.) Hartiadystokia tarkoittaa sitä, että pää-

nympärys on pieni suhteessa muuhun vartaloon. Lisäksi sikiön maksa on suurentu-

nut ja vatsaontelon sisäinen rasvakudos on lisääntynyt. (Raskausdiabetes: Käypä 

hoito –suositus 2013.) Raskausajan diabetes voi myös aiheuttaa äidille jo aiemmin 

mainittujen haittojen lisäksi veren bilirubiiniarvojen nousua sekä pre-eklampsiaa 

(Nasiri-Amiri ym. 2019, 2). Bilirubiinia syntyy, kun vanhentuneet punasolut hajoavat 

veressä (Eskelinen 2016). Pre-eklampsia ilmenee raskausviikon 24 jälkeen ja sen 

oireita ovat verenpaineen nousu, valkuaisvirtsaisuus ja turvotus (Terveyskirjasto 

2019). 

Suomalaisista naisista 15 % tupakoi raskauden aikana valistuksesta huolimatta. 

Kaksi kolmesta heistä tupakoi koko raskauden ajan. (Tiitinen 2019.) Tupakointi li-

sää insuliiniresistenssiä. Tämä tarkoittaa sitä, että insuliinin toiminta elimistössä 

heikkenee. (Ottelin 2019.) Tupakointi selkeästi kasvattaa tyypin 2 diabeteksen ris-

kiä. Tupakointi yhdessä ylipainon kanssa on merkittävä riski diabetekselle. Tupa-

koinnin lopettamisen jälkeinen pieni lihominen on kuitenkin parempi kuin tupakointi. 

(Diabetesliitto 2017b.) 

Havainnolliset tutkimukset, joiden osallistujamäärät olivat yhteensä 5 898 795, 

osoittavat, että tupakointi kasvattaa diabeteksen riskiä 37 % verrattuna heihin, jotka 
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eivät polta. (Yuan & C. Larsson 2019, 1.) Kohorttitutkimus tutki tupakoinnin ja dia-

beteksen välistä yhteyttä. Tutkimukseen osallistui 2 312 japanilaista. Tutkimuksessa 

todettiin, että heillä, jotka polttivat 16–25 tupakkaa päivässä, oli 3.27-kertainen riski 

sairastua diabetekseen verrattuna heihin, jotka eivät olleet koskaan polttaneet. Toi-

sessa tutkimuksessa todettiin, että suhteellinen riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 

on 1.14-kertainen heilläkin, jotka ovat joskus polttaneet. Japanilaiset tutkimukset 

osoittavat, että riski sairastua tyypin 2 diabetekseen alkaa laskea tasaisesti 5 vuotta 

tupakoinnin lopettamisen jälkeen, ja laskee 10 vuoden jälkeen samalle tasolle kuin 

heillä, jotka eivät ole koskaan tupakoineet. (Cambagna ym. 2019, 2.) 

Raskausdiabetes aiheuttaa myös erilaisia riskejä raskauden aikana, kuten li-

sääntyneitä keisarinleikkauksia, synnytysrepeämiä, ennenaikaisia synnytyksiä ja 

verenpaineongelmia (Korpi-Hyövälti 2012, 28). Sikiön suurikokoisuus liittyy vahvasti 

synnytykseen liittyviin riskeihin (Aro ym. 2011, 4–5; Luoto, Kolu & Tulokas 2011, 14; 

Korpi-Hyövälti 2012, 28; Tampereen yliopistollinen sairaala 2018). Lisäksi raskaus-

diabetes lisää raskaana olevan naisen riskiä sairastua myöhemmin tyypin 2 diabe-

tekseen (Luoto ym. 2011, 14; Korpi-Hyövälti 2012, 31; Raskausdiabetes: Käypä 

hoito –suositus 2013). Synnytysten käynnistykset lisääntyvät ja sikiölle merkittävim-

pänä komplikaationa on liikakasvuisuus ja siihen liitettävät raskauden aikainen ha-

penpuute, sikiökuolema sekä erilaisten synnytys- ja vastasyntyneisyyskauden 

komplikaatiot (Eriksson & Koivusalo 2012, 8). Lapselle gestaatiodiabetes lisää myö-

häisemmällä iällä ylipainon sekä glukoosiaineenvaihdunnan häiriön riskiä (Ras-

kausdiabetes: Käypä hoito –suositus 2013). 

 

Useiden tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa joka viidennellä raskaana olevalla on 

raskausdiabetes. Heistä 5–10 %:lla todetaan synnytyksen jälkeen tyypin 2 diabetes. 

Myöhemmin siihen sairastuu jopa 35–60 % raskausdiabeetikoista. Erityisen iso riski 

on ylipainoisilla saada myöhemmin myös tyypin 2 diabetes. (Kaaja & Vääräsmäki 

2012, 2052.) Raskausdiabetes on lisääntynyt vuosina 2006–2010 jo yli 30 %. 1990-

luvulla sitä sairasti vain noin 1 % raskaana olevista. Nykyään sitä sairastaa vaihte-

levasti sairaanhoitopiireittäin 6–25 % raskaana olevista. Gestaatiodiabeteksen 

yleistymisen taustalla ovat ylipainon lisääntyminen, synnyttäjien korkea ikä sekä 

raskausdiabeteksen seulonnan tehostaminen vuodesta 2008 lähtien (Luoto ym. 
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2011, 14; Kaaja & Vääräsmäki 2012, 2052). Ihminen voi sairastua raskausdiabetek-

seen, vaikka tällä ei olisi varsinaisia riskitekijöitä. Syitä tähän ei tunneta. (Meinilä 

2017, 366.) 

Tampereen yliopistossa tehty Pro gradu –tutkielma liittyy raudan saantiin ja ras-

kausdiabeteksen riskiin. Raskausdiabeetikoilla on todistetusti ollut korkeammat 

veren rauta-arvot kuin verratuilla. Raskausdiabeteksen riski kasvaa etenkin, kun 

raskaana olevalla naisella on jo raskauden alkumetreillä hemoglobiini korkea ja jos 

hänellä on jokin raskausdiabeteksen riskitekijä. Toisaalta raudan tarve kasvaa myös 

merkittävästi raskauden viimeisellä puoliskolla. Hemoglobiinipitoisuus laskee puna-

solumassan kasvamisen sekä istukan ja sikiön tarpeiden vuoksi. Raudan tarve on 

1200 mg raskauden aikana, ja ennen raskautta sitä tulisi olla elimistössä varastossa 

500 mg. Ravinnosta saatava rauta on joko lihasta ja kalasta saatavaa hemirautaa 

ja kasvikunnan tuotteista sekä maitotuotteista saatava ei-hemirautaa. Hemiraudan 

runsas saanti lisää riskiä raskausdiabetekseen ja ei-hemirauta puolestaan saattaa 

jopa lieventää riskiä mutta tulos ei ole yhtä merkittävä. (Helin 2013, 6–13.) 

Todettaessa raskausdiabetes, joka luokitellaan glukoosiaineenvaihdunnan häiri-

öksi, voi olla haastavaa erottaa, onko kyseessä ollut jo ennen raskautta puhjennut 

sairaus vai jääkö se raskauden jälkeen pysyväksi tilaksi. Kun kyseessä on raskaus-

diabetes, insuliiniresistenssi kuitenkin korjaantuu nopeasti synnytyksen jälkeen. 

(Helin 2013, 6.) On esitetty, että rautavalmisteet saattaisivat vähentää muun mu-

assa sikiön alhaisen syntymäpainon todennäköisyyttä. Raudan ja diabeteksen yh-

teyttä alettiin epäillä, kun havaittiin sekundaarisen diabeteksen olevan yleinen sai-

rauksissa, jossa ylimääräistä rautaa kertyi kehoon. Sekundaarinen diabetes korja-

taan pienentämällä rautavarastoja esimerkiksi verenluovutuksella, jonka insuliini-

herkkyyttä parantavat vaikutukset näkyvät pitkään. Rautavarastojen pitoisuutta mi-

tataan useimmiten seerumin ferritiinin eli raudan varastoproteiinin avulla. Lukuisat 

tutkimustulokset yhdistävät suuremmat rautavarastot raskausdiabeteksen riskiin ja 

matalan hemoglobiinin pienentyneeseen riskiin. (Helin 2013, 14–17, 21–22.) 
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3 RASKAUSDIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISY 

3.1 Elintavat 

Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisy koskettaa kaikkia raskaana olevia sekä ras-

kautta suunnittelevia. Tyypin 1 diabetesta ei voida ehkäistä, mutta tyypin 2 puhkea-

mista voidaan ennaltaehkäistä elintavoilla (Diabetesliitto 2018). Tässä opinnäyte-

työssä keskitytään raskausdiabeteksen muodoista tyypin 2 diabeteksen ennaltaeh-

käisyyn. Sen ehkäisyssä painotetaan riittävää liikuntaa, lepoa sekä terveellistä 

ruokavaliota (Diabetesliitto 2007, 18). 

Ylipaino lisää diabeteksen riskiä ja tätä kautta myös uniapnean riskiä (Diabetesliitto 

2017a). Ylipainoisen tulisi laihduttaa 5–10 % painostaan (Ilanne-Parikka 2015, 25). 

Laihduttamisen tarpeellisuutta arvioidaan painoindeksin perusteella. Painoindeksi 

saadaan, kun jaetaan paino pituuden neliöllä. Laskukaava tälle on siis (kg) / [pituus 

(m) x pituus (m)]. Ihanteellinen painoindeksi on 18,5-25. (Aro & Heinonen 2015, 

163–164.) 

Riittävä lepo suojaa diabetekselta, sillä unenpuute heikentää sokerinsietoa. Aikui-

sen tulisikin nukkua öisin 7–8 tuntia, mutta unentarve on lopulta yksilöllistä. Unetto-

muutta saattaa aiheuttaa myös diabetekseen liittyvät lisäsairaudet. (Diabetesliitto 

2017a.) 

3.2 Liikunta 

Liikunta ja terveellinen ruokavalio vaikuttavat todistetusti hyvällä tavalla sokeriai-

neenvaihduntaan. Liikunta lisää insuliiniherkkyyttä eli ehkäisee verensokerin nou-

sua liian korkeaksi. (Luoto ym. 2011, 14; Saraheimo 2015, 19–20.) Insuliiniherk-

kyyttä puolestaan laskevat lihaskudoksen vähentyminen ja rasvakudoksen lisään-

tyminen (Saraheimo 2015c, 19–20). Liikuntasuositusten mukaan raskaana olevan 

olisi hyvä liikkua puoli tuntia päivittäin (Luoto ym. 2011, 18; Ilanne-Parikka 2015, 

25). Riskiryhmille tehtyjen useiden interventiotutkimusten perusteella diabetesvaa-

raa voidaan vähentää jopa 58 % elintavoilla, metformiinilla eli diabeteslääkkeellä 



11(47) 

 

sekä liikunnalla (Kaaja & Vääräsmäki 2012, 2052). Aktiivisuutta voidaan lisätä jo 

puolella tunnilla joka toista päivää kohden, mikä vastaa noin 1,5–2 tuntia liikuntaa 

viikossa yleisen suosituksen ollessa 150 minuuttia eli 2,5 tuntia viikossa (Waller 

2011, 5–6). 

Riski sairastua vähenee jopa puolella sellaisella henkilöllä, joka on liikkunut paljon 

jo ennen raskautta sekä alkuraskauden aikana verrattuna vähän liikkuvaan. Tutki-

musten perusteella raskausviikon 16 jälkeen aloitetulla liikunnalla ei ole todettu ole-

van yhtä paljon vaikutusta sikiön syntymäpainoon kuin alkuraskaudesta aloitetulla 

liikunnalla. Jo ennen raskautta tulisi harrastaa tehokasta liikuntaa ja alkuraskau-

desta lähtien kohtuullista liikuntaa. Sikiön syntymäpainoon voidaan tutkimuksen pe-

rusteella vaikuttaa liikkumalla 5–7 kertaa viikossa. Suositeltua liikuntaa raskaana 

oleville on etenkin kävely, uinti, pyöräily, juoksu sekä kuntosali. Vältettäviä lajeja 

ovat pallopelit, tärinää aiheuttavat lajit sekä painonnosto. (Korpi-Hyövälti 2012, 9–

10.)  

Interventiotutkimus on selvittänyt useissa eri maissa liikunnan vaikutuksia raskaus-

diabeteksen esiintyvyyteen ylipainoisilla ja liikalihavilla naisilla interventioryhmässä 

verrattuna kontrolliryhmään. Kokonaisosallistujamäärä tutkimukseen oli 1441. 

Heistä 727 oli interventioryhmässä ja 714 kontrolliryhmässä. Toisella raskauskol-

manneksella aloitettu liikunta vähensi raskausdiabeteksen riskisuhdetta 36 %.  Lii-

kunta yksin ei merkittävästi ehkäissyt ylipainoisella tai liikalihavalla gestaatiodiabe-

teksen riskiä, mutta interventioryhmällä riski oli 24 % matalampi kuin kontrolliryh-

mällä. (Nasiri-Amiri ym. 2019, 4–14.) 

20 vuoden pitkittäistutkimuksessa tutkittiin kaksosia. Suomessa tehtyihin kaksostut-

kimuksiin osallistui 146 identtistä kaksosparia, jotka olivat syntyneet ennen vuotta 

1958. Lisäksi vuoden 2005 puhelinhaastatteluun osallistui silloin elossa olleet 95 

kaksosparia. Yhteensä tutkimukseen osallistui 20 487 henkilöä. Tutkimuksessa ha-

vaittiin vähäisenkin aktiivisuuden suojaavan muun muassa tyypin 2 diabetekselta. 

Liikunnan vaikutukset diabetesriskiin olivat selkeämmin nähtävillä epäidenttisillä 

kuin identtisillä kaksosilla. Liikunnan tulisi olla kohtalaisesti kuormittavaa ja vähäi-

nenkin määrä suojaa sairastumiselta tyypin 2 diabetekseen tai vähintäänkin hidas-

taa sitä. Liikunnan positiiviset vaikutukset näkyvät etenkin vyötärönympäryksen 
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koon hallinnassa sekä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä, kuin myös painonnousun 

ja korkean verenpaineen ennaltaehkäisyssä. (Waller 2011, 6–8.) 

3.3 Ruokavalio 

Ravitsemussuositusten mukaan kuitua sekä hyvänlaatuisia rasvoja tulisi lisätä ja 

sokeria puolestaan vähentää (Luoto ym. 2011, 15). Tyydyttynyt rasva on tutkimuk-

sen mukaan yhteydessä heikentyneeseen glukoosinsietoon. Runsas rasvan saanti 

yhdessä ylipainon kanssa on merkittävä riskitekijä raskausdiabetekselle. (Korpi-

Hyövälti 2012, 8.) Ruokavaliossa pitäisikin pyrkiä vähentämään rasvan käyttöä sekä 

välttämään sokeripitoisia juomia ja makeisia (Ilanne-Parikka 2015, 25). Hedelmien 

ja kasvisten syönti on suositeltavaa raskauden aikana. (Korpi-Hyövälti 2012, 9.)  

Meinilän väitöskirjan lektiossa mainittiin, että useissa pitkittäisissä havaintotutkimuk-

sissa on havaittu, että matalahiilihydraattinen ruokavalio voi olla yhteydessä suu-

rempaan raskausdiabeteksen riskiin, jos ruokavalion rasva ja proteiini ovat peräisin 

eläinkunnan tuotteista. Vastaavasti, jos rasva ja proteiini koostuvat kasvikunnan 

tuotteista, ei vähähiilihydraattisella ruokavaliolla ole yhteyttä raskausdiabeteksen 

syntyyn. Todistetusti pitkittäisten havaintotutkimusten mukaan Välimeren ruokava-

lio, amerikkalaisten ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio sekä alhaisen gly-

keemisen indeksin ruokavalio pienentävät raskausdiabeteksen riskiä. Ruokavalioita 

yhdistävät tekijät, kuten kasvisten ja hedelmien runsaus, täysjyväviljatuotteet, kas-

virasvat sekä niukasti punaista lihaa, pitkälle jalostettuja viljatuotteita sekä sokeroi-

tuja juomia. Vaikka ruokavaliomuutokset tehtäisiin vasta raskauden aikana, voidaan 

sillä vaikuttaa diabetesriskiin. (Meinilä 2017, 366.) 

3.4 Elämäntapaohjaus 

Useiden kohortti- ja seurantatutkimusten mukaan terveellisillä elintavoilla voidaan 

vaikuttaa diabeteksen riskiin. Gestaatiodiabetes uusiutuu jopa 40 %:lla, joten eten-

kin ensisynnyttäjien elintapoihin tulisi jo vaikuttaa. (Kaaja & Vääräsmäki 2012, 

2052.) NELLI (Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa) –hanke on selvittänyt 
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2000-luvulta alkaen Suomessa elintapojen ja gestaatiodiabeteksen yhteyttä. Ras-

kausdiabeteksen ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä sen hoito ja komplikaatiot aiheut-

tavat terveydenhuollolle paljon kustannuksia, yhdessä tyypin 2 diabeteksen kanssa 

jopa kymmenesosan kaikista kustannuksista. NELLI-hankkeessa on kehitetty ras-

kaana olevien liikunta- ja ravitsemusneuvontaa sekä seurattu niiden vaikutusta pai-

nonnousuun. Sokerirasituskokeeseen pyydettiin yhteensä 2 271 äitiä. Heistä 640 

suostui kokeeseen. Jopa kolmasosalla heistä todettiin patologinen sokerirasitustu-

los raskausviikoilla 8–12. Interventiotutkimuksen perusteella tehostettua elintapa-

neuvontaa raskauden aikana saaneilla äideillä oli raskauden loppuun asti riittävät 

liikuntatottumukset, ja he paransivat ruokailutottumuksiaan useammin kuin tavan-

omaista neuvontaa saaneet äidit. Tehostettu elintapaohjaus vaikutti tutkimuksen pe-

rusteella selvästi raskaana olevien painonnousuun. Riskiryhmään kuuluvilla äideillä, 

jotka saivat tehostettua elintapaohjausta, sikiön syntymäpaino oli myös merkittä-

västi alhaisempi eli noin 127 grammaa tavanomaista alhaisempi. (Luoto ym. 2011, 

14–17.)  

RADIEL-tutkimuksessa selvitettiin intervention avulla säännöllisen liikunnan, ravit-

semusneuvonnan sekä tehostetun seurannan vaikutuksia gestaatiodiabeteksen ja 

raskausmyrkytyksen puhkeamiseen sekä sikiön liikakasvuun. Interventiotutkimuk-

seen osallistui 800 raskautta suunnittelevaa naista, joilla oli taustalla aiempi ras-

kausdiabetes tai korkea painoindeksi. Interventioryhmään kuuluvat tapasivat hoita-

jan 3 kuukauden välein ennen raskautta ja raskauden aikana, ja synnytyksen jäl-

keen 6 viikon, 6 kuukauden ja vuoden kuluttua. Seuranta-aika kesti heillä yhteensä 

1,5–2,5 vuotta. Käyntien tarkoituksena oli antaa naisille elintapaneuvontaa ja aset-

taa heille ravitsemus- ja liikuntatavoitteet sekä seurata niiden toteutumista. Painoa 

heidän tuli tavoitteen mukaan pudottaa ennen raskautta 5–10 % painostaan. Liikun-

tatavoitteeksi heille asetettiin vähintään 5 kertaa viikossa puoli tuntia kerrallaan ja 

päivittäin tapahtuvaa hyötyliikuntaa. Ruokavaliossa puolestaan heidän tuli lisätä 

marjojen, kasvisten, hedelmien ja kuidun määrää sekä vähentää rasvan käyttöä. 

Raskauden aikana tutkimuksen keskeytti 23,4 % ja raskauden jälkeen 13 %. Tutki-

muksen perusteella raskausdiabetes on ehkäistävissä elintapaneuvonnalla riskiryh-

mään kuuluvilla. Elintapaneuvontaa saaneilla riski väheni 36 %. (Eriksson & Koivu-

salo 2012, 10–13.) 
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Australiassa 3–8 % raskaana olevista kärsii raskausdiabeteksesta ja 30–50 % 

heistä sairastuu tyypin 2 diabetekseen 15 vuoden sisällä raskauden jälkeen. Kvali-

tatiivinen tutkimus on selvittänyt Australiassa raskaana olevien naisten tietoisuutta 

raskausdiabeteksen ennaltaehkäisystä. Raskausdiabeteksen riskiin voidaan vaikut-

taa terveellisellä ruokavaliolla, liikunnalla sekä painonhallinnalla. Moni raskaana 

oleva ei kuitenkaan tutkimuksen mukaan tiedä raskausdiabeteksen merkittävyy-

destä. Heillä on hyvin vähän tietoa raskausdiabeteksesta. Sairaalassa tehtyyn tut-

kimukseen otettiin mukaan naisia, jotka täyttivät seuraavat kriteerit: yli 30-vuotias, 

ensimmäinen raskaus, raskausviikko 20–24 sekä synnytyksen oli määrä tapahtua 

alateitse. Tutkimukseen osallistui kuusi yli 30-vuotiasta naista, koska yli 30 vuoden 

ikä on yksi riskitekijä raskausdiabetekseen. Tutkimuksessa selvitettiin raskaana ole-

vien tietämystä raskausdiabeteksesta, sen vaikutuksista äitiin ja lapseen sekä elä-

mäntapojen vaikutuksesta raskausdiabetekseen. Suurin osa tutkittavista ei osannut 

selittää tarkemmin elämäntapojen vaikutuksista raskausdiabeteksen puhkeami-

seen. (Poth & Carolan 2013, 692–694.) 

Tutkittavat tiesivät ylipainon olevan yksi riskitekijä. Ainoastaan yksi kuudesta tutkit-

tavasta osasi kertoa myös iän ja perinnöllisyyden liittyvän sen puhkeamiseen. Yksi 

tutkittavista tiesi, että se lisää myöhemmin tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tutkittavista 

suurin osa ei osannut yhdistää raskausdiabeteksen vaikutuksia lapseen ja äitiin. 

Vain kaksi tutkittavista tiesi, että raskausdiabetes voi aiheuttaa sikiön suurikokoi-

suutta. Kaikki tiesivät terveellisten elämäntapojen olevan hyväksi raskaana oleville, 

mutta ainoastaan yksi osasi selittää tarkemmin, millainen ruokavalio olisi hyvä ras-

kaana olevalle. Suurin osa osasi nimetä sokerin vältettäviksi elintarvikkeiksi ruoka-

valiossa. Sopivasta liikunnan määrästä kyseltäessä vastaukset olivat hyvin vaihte-

levia 2–7 kertaa viikossa. Yhden mielestä kotityöt riittivät liikunnaksi. Tutkittavat oli-

vat myös epätietoisia siitä, että stressi vaikuttaa verensokeritasoihin. (Poth & Caro-

lan 2013, 694–696.)  

Myös Melbournen intialaisnaisille oli tehty samantapainen tutkimus, jossa kävi ilmi 

samankaltaisia tutkimustuloksia. Vain puolet heistä tiesi gestaatiodiabeteksen puh-

keavan raskauden aikana. Myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että vain yksi tutkit-

tava tiesi iän ja perinnöllisyyden olevan yhteydessä raskausdiabeteksen puhkeami-

seen ja että se voi lisätä tyypin 2 diabeteksen riskiä synnytyksen jälkeen. Vain puolet 
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intialaisnaisista tiesi painon vaikuttavan puhkeamiseen. Suurin osa ei tiennyt soke-

rin ja tyypin 2 diabeteksen yhteyttä raskausdiabetekseen. Myös heidän vastauk-

sensa liikunnan määrästä oli sama kuin toisessa tutkimuksessa eli 2–7 kertaa vii-

kossa. Latinalaisamerikkalaisille naisille oli myös tehty tutkimus, jonka perusteella 

heilläkin oli vain hyvin rajallinen tietämys ennaltaehkäisystä. Tutkimukset osoittavat 

siis naisten tarvitsevan enemmän tarkempaa terveysneuvontaa elämäntavoista ras-

kauden aikana. (Poth & Carolan 2013, 697–700.) 

3.5 Raskausdiabeteksen jälkeinen tyypin 2 diabetes 

Synnytyksen jälkeisestä terveysneuvonnasta tarvitaan lisää tutkimustietoa (Kaaja & 

Vääräsmäki 2012, 2052). Tutkimuksen mukaan diabeteksen riski vähenee 43 % jo-

kaista pudotettua painokiloa kohti. Naisella, jolla on edeltävästi jo todettu aiempi 

raskausdiabetes, pudotetut painokilot eivät ehkäise yhtä tehokkaasti diabetesta. 

Kuitenkin jo pienikin painon pudotus ehkäisee tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. 

Tutkimuksen mukaan raskausdiabeteksen jo sairastaneilla naisilla ruokavaliotottu-

mukset ovat heikommat verrattuna naisiin, joilla raskausdiabetesta ei ole taustalla. 

(O’Reilly ym. 2019, 1–2.) 

Australian Uudessa-Seelannissa on tehty vuonna 2010 tutkimus, jonka mukaan ras-

kausdiabeetikkojen ruokavalion laatu on huono. Australiassa tehty interventiotutki-

mus liittyy tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn raskausdiabeteksen jälkeen. (O’Reilly 

ym. 2019, 1–2.) Interventio tarkoittaa puuttumista tutkittavaan ilmiöön (Finto 2019). 

Interventioon osallistuminen paransi ruokavalion laatua, mutta kokonaisruokavalion 

laatu jäi edelleen heikoksi. Diabeteksen ehkäisyohjelmat ovat pienentäneet riskiä 

tyypin 2 diabetekseen niillä, joilla on taustalla jo aiempi raskausdiabetes. Pienetkin 

muutokset ruokavaliossa vaikuttavat glukoosin sietokykyyn. Diabeteksen ennalta-

ehkäisyohjelman tavoitteena on, että energiansaannista enintään 30 % koostuu ras-

vasta, josta puolestaan enintään 10 % on tyydyttyneitä rasvoja, kuitua vähintään 15 

%, kohtalaista tai raskasta liikuntaa 30 minuuttia päivässä ja vähintään 5 %:in pai-

nonpudotus. (O’Reilly ym. 2019, 1–3.) 



16(47) 

 

Tyypin 2 diabeteksen interventioon osallistui 573 naista Australiasta, joilla on ollut 

raskausdiabetes. Kaikilla heistä oli korkeammat painoindeksit, suuremmat vyötä-

rönympärykset sekä heidän fyysinen aktiivisuutensa oli vähäisempää kuin samaan 

ikäryhmään kuuluvilla australialaisnaisilla. Keskimääräinen päivittäinen energian-

saanti oli heillä 1881 kilokaloria. Tästä energiansaannista 38 % oli rasvaa, josta 16 

% oli tyydyttynyttä rasvaa. Kuitua oli kokonaisenergiansaannista 10,9 g/1000 kcal. 

Tutkittavat ylittivät rasvan saannin tavoitemäärän ja alittivat tavoitemäärän kuidun 

suhteen. Tutkittavat saivat testistä pisteitä 31 74:stä, mikä osoitti heidän ruokavali-

onsa olevan kohtuullisen huonolaatuista. Heidän painonpudotuksensa oli myös al-

haisempaa. Tutkimustulokset osoittavat, että gestaatiodiabeteksen edeltävästi sai-

rastaneiden tulokset ravitsemuksen ja painon laskun suhteen ovat pienet verrattuna 

väestön tavallisiin diabeteksen ennaltaehkäisyohjelmiin, mutta tehokkainta todiste-

tusti on ollut aloittaa ennaltaehkäisyohjelma 6 kuukauden aikana lapsen synty-

mästä, ja kun sitoutuminen elämäntapamuutoksiin kesti yli vuoden. (O’Reilly ym. 

2019, 7–12.)  

Raskausdiabeteksen ja ylipainon tiedetään lisäävän riskiä diabeteksen puhkeami-

seen raskauden jälkeen. Naisilla diabetes yhdistetään myös suurempaan sydän- ja 

verisuonitautien riskiin. Kansanterveydellisenä ja taloudellisena taakkana nähtävä 

raskausdiabetes sekä siihen liitetyt ylipaino ja lihavuus ovat merkkejä äidin lisään-

tyneestä myöhemmästä diabetesriskistä. Synnyttäjistä jopa joka kolmas onkin yli-

painoisia. Raskausdiabetes lisää riskiä tyypin 2 diabetekseen synnytyksen jälkeen 

yli seitsenkertaiseksi terveisiin naisiin verrattuna. Raskauden kulku vaikuttaa lapsen 

koko elämänkaareen. Riskitekijöihin tulisi puuttua jo ennen henkilön sairastumista, 

kun riskit ovat tunnistettavissa. (Eriksson & Koivusalo 2012, 7–8.)  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat raskausajan diabeteksen riski-

tekijöitä sekä miten sitä voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa 

laadullisella kyselyllä, millaista tietoa naiset olivat saaneet raskausajan diabeteksen 

riskitekijöistä ja ehkäisystä. Raskaana olevien ja raskaana olleiden kokemuksia ky-

seltiin erityisesti sosiaalisen median naisille suunnatusta ryhmästä sähköisellä 

Webropol-kyselyllä.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietoisuutta raskausdiabe-

teksen riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä tutkimuksellisen opinnäytetyön muo-

dossa. Tavoitteena oli lisäksi tuoda esiin, millaista tietoa raskaana olevat tarvitsisi-

vat liittyen raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskitekijöihin. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat:  

1. Mitä altistavia riskitekijöitä liittyy raskausdiabetekseen?  

2. Miten ennaltaehkäistä raskausajan diabetesta? 

3. Millaista tietoa raskaana olevat tarvitsisivat liittyen raskausdiabeteksen en-

naltaehkäisyyn ja riskitekijöihin? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu 

Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisesti laadullisella Webropol-kyselyllä ja me-

netelmällä kartoitettiin naisten tietämystä raskausdiabeteksesta käsitteenä sekä sen 

ennaltaehkäisystä ja riskitekijöistä. Lisäksi kartoitettiin, millaista tietoa naiset tarvit-

sisivat raskausdiabeteksen ennaltaehkäisystä ja riskitekijöistä. Kysely toteutettiin 

avoimena laadullisena kyselynä suomeksi. Linkki kyselyyn jaettiin sosiaalisen me-

dian suljettuun naisille suunnattuun ryhmään sekä erään ammattikorkeakoulun 

opiskelijoille. Kyselyssä oli 4 taustakysymystä, 6 määrällistä kysymystä sekä 9 

avointa kysymystä. Kyselyyn annettiin 1 viikko vastausaikaa. Kyselyn saatekirje löy-

tyy opinnäytetyön liitteestä 1 ja kyselylomake liitteestä 2. Kyselyyn vastasi kaiken 

kaikkiaan 165 naista. 

5.2 Aineiston analysointi 

Opinnäytetyön kyselyssä oli pääasiallisesti määrällisiä kysymyksiä sekä lisäksi laa-

dullisia avoimia kysymyksiä. Kyselyn laadullinen aineisto on analysoitu teemoitte-

lulla. Kyselyn avoimista kysymyksistä on tehty omat taulukot kullekin kysymykselle 

ja vastausten sisältö on ensin pelkistetty, pelkistykset ryhmitelty alateemoiksi ja lo-

pulta teemoiteltu vielä yläteemoiksi. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 

167.) Taulukossa 1. on esimerkki avointen kysymysten pelkistyksestä ja teemoitte-

lusta.  

Taulukko 1. Avoin kysymys: Koetko, että ennaltaehkäisystä puhutaan riittävästi? 
Voitko perustella? (Vastaajia 134) 

Pelkistys Alateema Yläteema 

En osaa sanoa. (3) Ei vastaa kysy-
mykseen 

X 

Kyllä (18) Riittävä tiedon-
saanti 

Riittävä tiedottami-
nen 
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Nykyisin puhutaan enemmän kuin 10 vuotta 
sitten. 

Puhuttiin, vaikken kuulunut riskiryhmään. 

Tiedotetaan hyvin ja tietoa on helppo 
saada. 

Tietoa tulee niin monista asioista, ettei sii-
hen jaksa reagoida ennen kuin se koskettaa 
itseä. 

Lapsettomuushoidoissa puhutaan. 

Tuotiin esille enemmän ensimmäisen ras-
kauden aikana. 

Itselle ollut aina selvää, koska noudatan ter-
veellisiä elämäntapoja. 

Liikunta- ja ravitsemustottumuksista kysel-
tiin tai puhuttiin. (5) 

Otetaan esille heti, jos on ylipainoa. Itselläni 
silti useampi raskaus takana eikä raskaus-
diabetesta. Ihmisläheisempi lähestymistapa 
asiaan. 

Elämäntapaoh-
jaus 

Mediassa puhutaan paljon. 

Internetistä saa paljon tietoa. 

Media 

Terveelliset elämäntavat tiedostetaan kyllä, 
mutta niiden toteuttaminen tuottaa vaikeuk-
sia. 

Yleisesti voi päätellä, että terveelliset elä-
mäntavat, herkkujen välttäminen ja liikkumi-
nen kai ovat hyväksi. 

Terveelliset 
elintavat 

Elämäntavat 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Kyselyn tulokset on kirjoitettu pääteemojen ja niistä muodostuneiden alateemojen 

perusteella. Pääteemoja muodostui yhteensä 9, joita olivat puutteellinen tiedottami-

nen, liikuntasuositus, elämäntapaneuvonta, raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyn 

laatu, raskausajan komplikaatiot, vertaistuki, elämäntavat, tuttu käsite ja riittävä tie-

dottaminen. Alateemoja puolestaan muodostui kaiken kaikkiaan 66. Teemat on 

muodostettu vastausten sisältöjen perusteella.  

Puutteellisesta tiedottamisesta saatiin alateemoja 10. Liikuntasuositus-tee-

masta saatiin muodostettua 5 alateemaa. Yläteemasta elämäntapaneuvonta saa-

tiin 9 alateemaa. Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyn laadusta saatiin yh-

teensä 13 alateemaa. Raskausajan komplikaatioista muodostettiin alateemoja 

11. Vertaistuesta ja elämäntavoista tuli kummastakin yksi alateema. Yläteemasta 

tuttu käsite muodostui alateemoja 13. Teemasta riittävä tiedottaminen tuli puo-

lestaan 3 alateemaa. Kyselyn kaikki ylä- ja alateemat on eritelty taulukossa 2. sel-

vyyden vuoksi. 

Taulukko 2. Yhteenveto ylä- ja alateemoista 
Yläteemat Alateemat 

Puutteellinen tiedottaminen Riittämätön tiedottaminen 

Pintapuolinen tiedottaminen 

Elämäntapaohjaus 

Tiedon etsintä 

Neuvola 

Riskitekijöiden puuttuminen 

Riskitekijät 

Raskauden suunnitteluvaihe 

Media 

Riittämätön tiedonsaanti 

Liikuntasuositus Liikunnan määrä 

Kuormittava liikunta 

Liikunta ennen raskautta 

Liikuntarajoitteet 
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Neuvola 

Elämäntapaneuvonta Kirjallinen materiaali 

Suullinen ohjaus 

Neuvola 

Liikunta ja ravitsemus 

Liikuntaohjaus 

Pelkkä ruokavalioneuvonta 

Ohjaustilanne koettiin epämukavaksi 

Toivottu elämäntapaohjaus 

Riittävä elämäntapaohjaus 

Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyn 

laatu 

Ruokavalio 

Motivaatio 

Liikunta 

Elintavat 

Ohjausmateriaali 

Riskitekijät 

Raskauden suunnitteluvaihe 

Painonhallinta 

Omatoimisuus 

Terveydenhuolto 

Raskauskomplikaatiot 

Riittävä ehkäisy 

Ei koe tarvetta ehkäisylle 

Raskausajan komplikaatiot Koulu 

Omatoimisuus 

Media 

Kirjallisuus 

Ohjausmateriaali 

Terveydenhuolto 

Puutteellinen tiedonsaanti 

Työelämä 

Lähipiiri 

Oma kokemus 

Raskauskomplikaatiot 

Vertaistuki Vertaistukiryhmät 
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Elämäntavat Terveelliset elintavat 

Tuttu käsite Koulu 

Ammatti 

Media 

Kirjallisuus 

Ohjausmateriaali 

Riskitekijät 

Keskustelu raskauksista 

Ystävät ja perhe 

Oma raskaus 

Neuvola 

Hoitohenkilökunta 

Terveydenhuolto 

Tunnettu käsite 

Riittävä tiedottaminen Riittävä tiedonsaanti 

Elämäntapaohjaus 

Media 

 

 

6.1 Raskausdiabeteksen yleisyys vastaajajoukossa 

Opinnäytetyön kyselyyn vastasi 165 vastaajaa, joista 26,67 % (n=44) oli 15–25-vuo-

tiaita. Suurin osa eli 47,27 % (n=78) oli 26–35-vuotiaita, 20,61 % (n=34) oli 36–45-

vuotiaita ja vastaajista murto-osa 5,45 % (n=9), oli yli 45-vuotiaita. Kysymykseen 

“Onko sinulla/onko sinulla ollut lääkärin toteama raskausdiabetes?” vastasi 164 vas-

taajaa. Selkeä 75,61 %:n enemmistö (n=124) vastasi ei, 22,56 % (n=37) vastasi 

kyllä ja 1,83 % (n=3) vastasi, ettei tiedä. Vastaajista 38 vastasi kysymykseen, missä 

vaiheessa raskausdiabetes todettiin. Heistä 22,22 %:lla (n=8) raskausdiabetes oli 

todettu ensimmäisellä kolmanneksella, 63,89 %:lla (n=23) toisella kolmanneksella 

ja 19,44 %:lla (n=7) viimeisellä kolmanneksella. 

Kysyttäessä, onko vastaajien lähisuvussa diabetesta, 163 vastaajaa vastasi kysy-

mykseen. Vastaukset jakautuivat suunnilleen tasan ollen 50,31 % (n=82), joilla oli 
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diabetesta suvussa ja 47,85 %:lla (n=78) ei ollut sukurasitetta. Vastanneista 1,84 % 

(n=3) ei osannut sanoa, onko suvussa diabetesta. 165 vastasi kysymykseen, oliko 

heillä todettu synnytyksen jälkeen tyypin 2 diabetes. Vastanneista vain 1,21 % (n=2) 

oli todettu synnytyksen jälkeen tyypin 2 diabetes, 82,43 %:lla (n=136) ei ollut todettu 

tyypin 2 diabetesta ja 16,36 % (n=27) vastaajaa ei ollut vielä synnyttänyt. 

6.2 Puutteellinen tiedottaminen 

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin myös, kokevatko he, että ennaltaehkäisystä puhu-

taan riittävästi. Vastaajia oli 134, joista 3 ei osannut sanoa. Vastaajista jopa 43 oli 

vastannut, että ei puhuta riittävästi. Vastauksista kävi ilmi, että etenkin raskaus-

diabeteksen seurauksista tulisi tiedottaa enemmän. Yhden vastaajan mukaan tietä-

mys aiheesta rajoittuu luokkaan “vauvasta tulee iso”. Kaksi ei ollut kuullutkaan, että 

sitä voisi ehkäistä omilla valinnoillaan. Yksi oli syytellyt itseään diagnoosin saamisen 

jälkeen, koska hänelle ei ollut annettu mitään tietoa raskausdiabeteksen syistä. Hä-

nelle ei myöskään kerrottu mitään siitä, että vauvasta tulee suurikokoinen. Yhdelle 

oli kerrottu, että raskausdiabetesta ei voida ehkäistä mitenkään ja suvussa esiintyvä 

diabeteskaan ei liittynyt siihen kertoman mukaan mitenkään. Vastaajista 5 toi ilmi, 

että raskausdiabeteksesta puhutaan vasta diagnoosin yhteydessä ensimmäisen 

kerran. Kaksi mainitsi, että tiedot liittyvät lähinnä hoitoon ja haittoihin. Vastaajista 5 

toi ilmi elämäntapaohjauksesta, että ruokavaliosta ja liikunnasta voisi puhua enem-

män. Yksi oli saanut elämäntapaohjausta ainoastaan painon merkityksestä.  

Kaksi oli joutunut itse etsimään kaiken tiedon aiheesta. Viisi vastaajaa toi ilmi, että 

neuvoloissa ei ihan hirveästi aiheesta puhuta. Sana raskausdiabetes kyllä maini-

taan mutta ei mitään ehkäisystä ja syistä. Yhdeksän vastaajista kertoi, että neuvo-

loissa puhutaan raskausdiabeteksesta ainoastaan heille, joilla on riskitekijöitä. Yh-

delle oli todettu, että hän ei kuulu riskiryhmään eikä aiheesta mainittu enää sanalla-

kaan sen jälkeen. Seitsemän vastaajaa toi ilmi, että ylipainosta huolimatta ennalta-

ehkäisystä ei ollut mainittu sanallakaan heille. Ylipainon vaikutuksia jopa vähätel-

lään. Moni yllättyy saadessaan diagnoosin, vaikka riskitekijöitä olisikin. Raskauden 

suunnitteluvaiheeseen liittyen 10 vastaajaa nosti esiin, että raskausdiabeteksesta 
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olisi hyvä tiedottaa jo ennen raskauden suunnittelua, että painon pudotukseen osaisi 

varautua. Yksi vastasi, että elintapoja on vaikea muuttaa vasta raskausaikana.  

Ylipaino oli riskitekijänä 163 vastaajasta 46,95 %:lla eli 77 vastaajalla. Korkea ikä 

puolestaan oli riskitekijänä 5,62 %:lla eli 9 vastaajalla.  Raskausdiabetes oli todettu 

14,37 %:lla eli 23 vastaajalla aiemmin ja 46,91 %:lla eli 76 vastaajalla oli riskitekijänä 

suvussa tyypin 2 diabetesta. Vastaajista 118 oli jokin raskausdiabeteksen riskitekijä. 

Heistä 37,07 %, 43 vastaajaa koki saaneensa riittävästi elämäntapaohjausta ja 

37,93 %, 44 vastanneista ei saanut riittävästi elämäntapaohjausta riskitekijöistä 

huolimatta. Vastanneista 26,72 % eli 31 ei osannut sanoa, saivatko he riittävästi 

elämäntapaohjausta. Kyselyssä kysyttiin, jos osallistuneet saivat elämäntapaoh-

jausta, millaista ohjausta he saivat. Vastaajia oli 63, joista 4 oli saanut puutteellista 

tiedottamista. Heistä 2 ei saanut minkäänlaista elämäntapaneuvontaa ja 2 oli saanut 

vain pintapuolista neuvontaa. Yleisistä suosituksista sai vain pintapuolista ohjausta. 

Lisäksi kysyttiin, mikäli he eivät olleet saaneet elämäntapaohjausta, olisivatko he 

halunneet ja millaista ohjausta. Vastaajia oli 57. Heistä kaksi toi ilmi, että olivat saa-

neet liian vähän elämäntapaohjausta. Toisella negatiivisen sokerirasituskokeen jäl-

keen koko aiheesta ei mainittu enää sanallakaan. Toinen ei muistanut saaneensa 

mitään ohjeita koko raskautensa aikana. Ohjeet olivat olleet lähinnä vain ruokailusta 

ja painon tarkkailusta. 

Kyselyyn vastanneilta naisilta kysyttiin myös raskausdiabeteksen ehkäisyn laa-

dusta. Heiltä tiedusteltiin, miten juuri heidän kohdallaan raskausdiabetesta olisi voitu 

ehkäistä paremmin. Vastaajia oli 50. Heistä kolmella oli sellainen käsitys, että jos 

riskitekijöitä ei ole, niin sitä tuskin voidaan ehkäistä mitenkään. Heidän kokemuk-

sensa oli, että he sairastuivat siitä huolimatta, vaikkei riskitekijöitä ollut. Vastaajista 

4 vastasi, että asiasta olisi pitänyt kertoa enemmän. Yksi ei saanut toisessa raskau-

dessaan ollenkaan elämäntapaohjausta. Hänelle oli todettu vain, että samoilla oh-

jeilla mennään kuin ensimmäisessä raskaudessa. Yksi ei saanut ollenkaan min-

käänlaista ohjausta, vaikka hänellä jopa diagnosoitiin raskausdiabetes. 
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6.3 Liikuntasuositus 

Raskaana olevien viikoittaisista liikuntasuosituksista koki tietävänsä 163 vastaa-

jasta 28,22 % eli 46. Kyselyyn vastanneista 46,01 % eli 75 ei tiennyt, montako kertaa 

viikossa raskaana olevien tulisi liikkua ja 25,77 % 42 ei osannut sanoa. Näistä vas-

taajista, jotka tiesivät liikuntasuosituksista, 54 vastasi kysymykseen suositellusta lii-

kunnan määrästä viikkoa kohden. Heistä vain 26 tiesi, että raskaana olevan pitäisi 

liikkua 5–7 kertaa viikossa. Vastaajista yksi arveli 4–5 kertaa viikossa olevan sopiva 

määrä. Vastaajista 3 vastasi, että 3–4 kertaa viikossa. Jopa 10 vastaajan mielestä 

3 kertaa viikossa oli riittävä määrä, ja 2 oli vastannut 2 kertaa viikossa. Kuusi vas-

taajaa ei tiennyt tarkkaa liikunnan määrää. Vastaajista 3 vastasi vain, että liikuntaa 

voi jatkaa samaan tapaan kuin aiemmin tai oman voinnin mukaan. Yksi vastaaja toi 

ilmi, että neuvolassa oli neuvottu ainoastaan hyvin suppeasti, että liikuntaa voi har-

rastaa yhtä paljon kuin ennen raskautta. Kaksi vastausta koski viikkokohtaista tun-

timäärää. Vastaukset olivat 2,5 tuntia viikkoa kohden tai aerobista liikuntaa 2–3 tun-

tia viikossa. Muutama oli vastannut myös kuormittavan liikunnan määrästä. Vas-

taukset vaihtelivat 1–3 kertaa viikossa. Vatsalihasliikkeitä neuvottiin välttämään yh-

den vastaajan mukaan ja raskauden lopussa ratsastuksen kaltaista liikuntaa välttä-

mään. 

6.4 Elämäntapaneuvonta 

Naisilta kysyttiin, mikäli he saivat elämäntapaohjausta, millaista ohjausta he saivat. 

Vastaajia oli 63, joista 3 vastasi, ettei muistanut. Vastaajista 6 oli saanut esitteitä. 

Ruokavaliosta ja liikunnasta sai kirjallisia ohjeita. Suullista ohjasta oli saanut 8. Yh-

delle neuvolatäti oli vain muistuttanut terveellisestä ruuasta ja liikunnasta. Jonkin-

laista ruokavalioon ja liikuntaan liittyvää ohjausta oli saanut 12. Pelkkää ruokavalio-

neuvontaa elämäntapaohjaukseksi oli saanut 16. Yksi oli saanut ruokavaliosta oh-

jeeksi ainoastaan ruokamäärien seurannan. Yhden oli käsketty vain välttää sokeria. 

Pelkkää liikuntaneuvontaa oli saanut 2. Yksi oli saanut ohjeeksi vain, että “liikkua ja 

muistaa syödä”. Vain kolmelle oli mainittu painonhallinnasta jotain. Yksi vastaaja oli 

saanut elämäntapaohjaukseksi vain hyvin suppean ohjeen painosta, että sitä ei saisi 
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tulla hirveästi ja pitää syödä terveellisesti. Yksi vastaaja toi lisäksi ilmi, että ohjaus-

tilanne koettiin lähinnä ahdistavana valituksena ylipainosta.  

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin, mikäli he eivät olleet saaneet elämäntapaohjausta, 

olisivatko he halunneet ja millaista ohjausta. Vastaajia oli 57, joista yksi vastasi, että 

ei osaa sanoa. Vastaajista 45 olisi halunnut elämäntapaohjausta. Toivottu elämän-

tapaohjaus liittyi ylipäätään tiedotukseen, liikuntaan ja ravitsemukseen. Vastaajista 

16 olisi halunnut tarkempaa tietoa ennaltaehkäisystä. Raskausdiabeteksen syistä 

olisi halunnut enemmän tietoa 2 vastaajaa. Toinen heistä olisi halunnut tarkempaa 

tietoa siitä, miksi sairastui, vaikkei riskitekijöitä ollut. Yksi olisi halunnut jo ennen 

diagnosointia elämäntapaneuvontaa. Yksi vastaajista pohti myös sitä, miksi ylipai-

non syitä ei selvitetä. Liikuntaan ja ruokavalioon liittyen vastaajista 7 olisi halunnut 

sekä ruokavaliosta että liikunnasta tarkempaa ohjausta. Kuusi olisi halunnut tarkem-

paa ohjausta ruokavaliosta. Liikuntaan liittyvää ohjausta olisi halunnut 2. Myös lii-

kuntamahdollisuuksista olisi yksi halunnut tietoa. Lisäksi vastaajat kaipasivat liikun-

taan ja painon pudotukseen kannustamista. Kahdeksan ei olisi halunnut minkään-

laista ohjausta. Loput vastauksista eivät vastanneet kysymykseen.  

Vastaajilta kysyttiin, mikäli heillä ei ollut raskausdiabeteksen riskitekijöitä, saivatko 

he riittävästi tai ollenkaan elämäntapaohjausta. Vastaajia oli 49. Heistä 21 sai mie-

lestään riittävästi elämäntapaohjausta. Vastaajista puolestaan jopa 27 oli sitä 

mieltä, ettei saanut mielestään riittävästi elämäntapaohjausta. Yhden oli kehotettu 

ottamaan itse asiasta selvää. Yksi sai vain ensimmäisessä raskaudessa riittävästi 

tietoa. Yhdelle tuli yllätyksenä diagnoosi, koska ylipainoa ei ollut ja se diagnosoitiin 

vastaa loppuraskaudesta. Yksi vastaaja toi ilmi, että on pienikokoinen, mutta herkut 

maistuvat. Yksi vastaaja oli saanut ohjeeksi ainoastaan vähentää makeisten syön-

tiä. Neuvolasta puolestaan sai vain muutaman esitteen aiheesta tai sitten liikunnasta 

mainittiin vain, että sitä voi jatkaa samaan malliin. Loput vastauksista eivät vastan-

neet kysymykseen. 

6.5 Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyn laatu 

Kysyttäessä raskausdiabeteksen ehkäisyn laadusta vastaajilta tiedusteltiin, miten 

juuri heidän kohdallaan raskausdiabetesta olisi voitu ehkäistä paremmin. Vastaajia 
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oli 50, joista 4 vastasi, että “en osaa sanoa” tai “ei koske minua”. Tyytyväisiä eh-

käisyyn oli 3 vastaajista. Vastauksista raskausdiabeteksen paremman ehkäisyn 

suhteen terveellisemmät elintavat, sisältäen terveellisen ruokavalion ja liikunnan, 

nousi esiin kuuden vastaajan vastauksista. Vastauksissa nostettiin ruokavalio-oh-

jauksen yhteydessä esille oman motivaation merkitys ruokavalion noudattamiseen 

kolmen vastaajan kesken.  

Ruokavalio-ohjausta kannatti 4 vastaajaa, joista yksi korosti ohjauksen merkitystä 

jo ennen diagnoosia. Yhden vastaajan mukaan paremmalla fyysisellä kunnolla ja 

terveellisemmällä elämäntyylillä olisi voinut ennaltaehkäistä ja toinen vastaaja toivoi 

elämäntapamuutoksen suosittelua ylipainon ja siitä aiheutuneen raskauskomplikaa-

tion johdosta. Kolmen vastaajan mukaan terveellisemmillä elämäntavoilla olisi voi-

nut heidän kohdallaan ehkäistä raskausdiabetesta. Heistä yhden mukaan ravinto-

suositusten ja liikunnan määrän vaikutuksia diabetekseen ei mainittu. Kuusi vastaa-

jaa uskoi, että painon lasku olisi ehkäissyt raskausdiabetesta raskauden suunnitte-

luvaiheen tai alkuvaiheen aikana. Painonhallintaan olisi toivottu matalan kynnyksen 

ryhmiä, joissa saisi vertaistukea ja kannustusta painon pudotukseen sekä liikuntaan 

jo ennen raskauden suunnittelua. Kaksi vastaajaa olisi toivonut tietävänsä suvussa 

esiintyneen tyypin 2 diabeteksen olevan riskitekijä ja yksi vastaaja uskoi sukurasit-

teen olevan sen verran suuri, ettei ehkäisystä ollut hyötyä tiedoista ja omasta pa-

nostuksesta huolimatta. Vastaajista 6 koki, ettei raskausdiabetesta olisi voinut en-

naltaehkäistä paremmin tai mitenkään. Vastauksista 3 ei vastannut kysymykseen. 

6.6 Raskausajan komplikaatiot 

Erilaisista raskauskomplikaatioista oli saanut tietoa 158 vastaajasta 26,58 % eli 42 

vastaajaa. Merkittävä 57,6 % ollen 91 vastaajaa ei ollut saanut mitään tietoa ras-

kausdiabetekseen liittyvistä komplikaatioista. Vastaajista 15,82 % eli 25 puolestaan 

ei osannut sanoa, olivatko he saaneet riittävästi tietoa raskausdiabeteksen kompli-

kaatioista. Lisäksi kysyttiin tarkentavana kysymyksenä, että mikäli he olivat saaneet 

tietoa raskauskomplikaatioista, mistä lähteestä he olivat kuulleet siitä. Heiltä kysyt-

tiin myös, millaista tietoa he olivat saaneet raskauskomplikaatioista. Vastaajia oli 50. 

Heistä 2 vastasi, “en muista” tai “ei koske minua”. Vastaajista 17 oli saanut tietonsa 
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neuvolasta. Vastaajista 11 oli saanut tietoa raskauskomplikaatioista mediasta inter-

netin tai uutisoinnin kautta. Neljä vastaajaa oli saanut tietoa koulusta. Kirjallisuu-

desta oli 5 vastaajaa saanut tietoa. Ohjausmateriaalista eli esitteistä tai oppaista 

tietoa oli saanut 5 vastaajaa. Kaksi vastaajaa oli etsinyt täysin itsenäisesti tietoa ja 

yksi kaiken muun tiedon, lukuun ottamatta vauvan isokokoisuutta raskauskompli-

kaationa. Kahden vastaajan mukaan neuvolasta ei saanut tietoa tai puhetta ei ollut 

niin paljon. Lähipiirin raskauskomplikaation tai raskausdiabeteskokemusten sekä 

omakohtaisen kokemuksen kautta raskauskomplikaatioista tiesi 3 vastaajaa. Vas-

taajista 17 tiesi vauvan isokokoisuuden olevan raskauskomplikaatio. Neljä vastaa-

jaa tiesi komplikaatioista vauvan verensokeriongelmat ja 2 vastaajista tiesi synny-

tyksen hankaloitumisen. Raskausmyrkytyksen tiesi yksi vastaaja. Suuremmasta 

sektioriskistä tiesi myös yksi vastaaja. Vastaajista yksi tiesi riskistä saada tyypin 2 

diabetes synnytyksen jälkeen. Yksi vastauksista ei vastannut kysymykseen. 

6.7 Vertaistuki 

Vertaistukeen liittyen kysyttiin, olivatko naiset saaneet tietoa raskausdiabeteksesta 

vertaistukiryhmistä. Vastaajia oli 67, joista 62 vastasi, ettei ole saanut mitään tietoa 

vertaistukiryhmistä. Heistä 5 ei tiennyt edes olevan olemassa mitään vertaistukiryh-

miä. Viisi vastasi, että on saanut tietoa vertaistukiryhmistä raskausdiabeteksesta. 

Tietoa oli saatu sosiaalisen median ja Facebookin ryhmien kautta sekä keskustelu-

palstoilta. Yksi vastaaja oli saanut vertaistukiryhmien sijaan neuvolasta ja omatoi-

misella lukemisella tietoa. 

6.8 Elämäntavat 

Kyselyssä tiedusteltiin myös, kokevatko vastaajat ennaltaehkäisystä puhuttavan riit-

tävästi. Vastaajia oli 134. Vastaajista 2 toi ilmi ylipäätään elintavoista yleistä asiaa. 

Yhden vastaajan mukaan elintavat tiedostetaan kyllä, mutta niiden toteuttaminen 

tuottaa hankaluuksia. Toinen vastaaja oli tuonut ilmi, että yleisesti voi päätellä, että 

terveelliset elintavat, herkkujen välttäminen ja liikkuminen ovat kai hyväksi. 
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6.9 Tuttu käsite 

Raskausdiabetes oli ollut tuttu käsite ennen sen diagnosointia 150 vastaajasta 

64,66 %lle 97 vastaajalle. Vastaajista 28,67 %:lle eli 43 vastaajalle raskausdiabetes 

oli uusi käsite ennen diagnosointia ja 6,67 % eli 10 vastaajaa ei osannut sanoa, 

onko käsite ollut tuttu ennen diagnosointia. Naisista 119 vastasi kysymykseen, 

missä yhteydessä tai mistä lähteestä oli kuullut raskausdiabeteksesta. Vastauksista 

yksi oli “en tiedä”. Koulun kautta oli kuullut 22, lähihoitajaopinnoissa 3 ja lukiossa 

sekä ammattikorkeakouluopinnoissa 2. Työn kautta raskausdiabeteksesta oli kuul-

lut 6 vastaajaa. Aiheesta oli kuullut netin kautta 14, keskustelupalstoilta 2, ylipäätään 

mediasta 5 ja uutisoinnin kautta 3 vastaajaa. Vastaajista 20 oli lukenut aiheesta joko 

kirjallisuudesta, lehdistä tai esitteistä. Yhdelle vastaajalle raskausdiabetes tuli tu-

tuksi riskitekijän eli ylipainon vuoksi raskauden alussa. Lähipiiriltä oli vastaajista 35 

kuullut raskausdiabeteksesta joko perheenjäsenten raskauden tai raskausdiabetek-

sen diagnoosin kautta, sukulaisen, ystävän tai tuttavan raskausdiabeteksen yhtey-

dessä, raskaana olleilta tuttavilta tai muilta raskaana olleilta. Neljä vastaajaa tutustui 

termiin oman raskauden aikana. Äitiysneuvolasta jopa 55 oli kuullut raskausdiabe-

teksesta. Vastauksista kävi ilmi, että raskausdiabetes tuli tutuksi joillekin vastaajista 

vasta neuvolassa diagnoosin, riskitekijöiden tai sokerirasituksen yhteydessä. Yh-

dellä vastaajista raskauden ongelmat diagnosoitiin suoraan diabeteksen syyksi tut-

kimatta diabetesta. Toisella pidettiin korkean iän ja ylipainon vuoksi itsestäänselvyy-

tenä, että hänellä olisi automaattisesti raskausdiabetes.  

6.10 Riittävä tiedottaminen 

Naisilta kysyttiin, kokevatko he, että ennaltaehkäisystä puhutaan riittävästi. Vastaa-

jia oli 134. Vastaajista 22 vastasi, että ennaltaehkäisystä puhutaan riittävästi. Viisi 

vastaajaa toi ilmi, että liikunnasta ja ravitsemuksesta kysyttiin. Yhden mielestä asi-

asta puhutaan enemmän kuin 10 vuotta sitten. Yksi vastaaja oli kokenut, että asia 

nostetaan esille heti, jos henkilöllä on ylipainoa, vaikka hänelläkään ei ollut raskaus-

diabetesta. Vastaajista yksi toivoi ihmisläheisempää lähestymistapaa asiaan. Yksi 

oli vastannut, että internetistä saa paljon tietoa ja toinen toi ilmi, että mediassa ai-

heesta puhutaan paljon. 
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää raskausdiabeteksen riskitekijöitä sekä en-

naltaehkäisymenetelmiä. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia kyselyn avulla, millaista tie-

toa naiset olivat saaneet liittyen raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskiteki-

jöihin. Raskaana olevien ja raskaana olleiden kokemuksia kyseltiin Webropol-kyse-

lyllä.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä hoitohenkilökunnan tietoisuutta raskausdiabe-

teksesta. Tavoitteena oli myös tuoda esiin, millaista tietoa naiset tarvitsisivat liittyen 

raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskitekijöihin. 

Webropol-kyselyn avoimet kysymykset analysoitiin pelkistämällä vastaukset ja tee-

moittelemalla vastaukset. Teemoittelun tuloksena saatiin muodostettua yhteensä 9 

pääteemaa ja 66 alateemaa, joiden pohjalta opinnäytetyön tulokset on kirjoitettu. 

Nämä teemat on eritelty taulukossa 2. Opinnäytetyön tulokset on jaoteltu kolmen 

tutkimuskysymyksen perusteella, jotka on mainittu ylempänä. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, mitä riskitekijöitä liittyy raskausdiabetekseen. 

Raskausdiabeteksen todettuja riskitekijöitä ovat ylipaino, munasarjojen monirakku-

laoireyhtymä, yli 40 vuoden ikä, suvussa esiintyvä tyypin 2 diabetes, aiempi ras-

kausdiabetes ja aikaisemmassa synnytyksessä yli 4,5–kiloinen lapsi (Aro ym. 2011, 

4–5; Raskausdiabetes: Käypä hoito –suositus 2013; Diabetesliitto 2018; Diabetes-

liitto 2019a; Nasiri-Amiri ym. 2019, 2). Tupakoinnin ja tyypin 2 diabeteksen välillä on 

myös tutkittu olevan yhteys (Yuan & C. Larsson 2019, 1). Riski sairastua tyypin 2 

diabetekseen alkaa laskea tasaisesti 5 vuotta tupakoinnin lopettamisen jälkeen, ja 

laskee 10 vuoden jälkeen samalle tasolle kuin heillä, jotka eivät ole koskaan tupa-

koineet (Cambagna ym. 2019, 2). Lisäksi toistuvat abortit ja keskenmenot lisäävät 

raskausdiabeteksen riskiä (Nasiri-Amiri ym. 2019, 2). Tämä oli yllättävä riskitekijä ja 

tulikin vain yhdestä lähteestä ilmi. Noin joka kolmas sairastuu uudelleen raskaus-

diabetekseen myöhemmissä raskauksissaan, tehden raskausdiabeteksesta itses-

sään riskitekijän (Raskausdiabetes: Käypä hoito –suositus 2013; Diabetesliitto 
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2018). Raskausdiabeetikoilla on tutkittu olleen korkeammat veren rauta-arvot kuin 

verratuilla. Lukuisat tutkimustulokset yhdistävät suuremmat rautavarastot raskaus-

diabeteksen riskiin ja matalan hemoglobiinin vastaavasti pienentyneeseen riskiin. 

(Helin 2013, 6, 21-22.) Opinnäytetyön tekijät yllättyivät hemoglobiinin yhteydestä 

raskausdiabetekseen, sillä riskitekijöistä puhuttaessa perimä, ylipaino ja elintavat 

saavat useasti painopisteen diabeteksesta puhuttaessa. Raskausdiabetes jopa seit-

senkertaistaa tyypin 2 diabeteksen riskiä, jota voidaan pienentää elintapaohjauk-

sella jopa 50 %, koska riski sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen ja raskaus-

diabetekseen on suuri erityisesti ylipainoisilla (Koivusilta & Koski 2019, 23–24). Li-

säksi passiivinen elämäntyyli on tutkitusti riskitekijä (Waller 2011, 5). Suvussa dia-

betesta oli 50,31 %:lla opinnäytetyön laadulliseen kyselyyn vastanneista. Jopa 

46,95 %:lla oli riskitekijänä ylipaino. Aiempi raskausdiabetes puolestaan oli 14,37 

%:lla taustalla. Näin ollen sukurasite ja ylipaino sekä aiempi raskausdiabetes ovat 

merkittävimpien riskitekijöiden joukossa. 

Opinnäytetyön yksi tutkimuskysymys oli myös, miten raskausdiabetesta voidaan 

ehkäistä. Raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä painotetaan riittävää liikun-

taa, lepoa ja terveellistä ravitsemusta (Diabetesliitto 2007, 18). Elintapaohjauksella 

voidaan vaikuttaa raskausdiabeteksen riskiin. Riski sairastua pienenee 36 % elä-

mäntapaneuvonnalla. Tehostettua elintapaohjausta saaneiden raskauden aikainen 

painonnousu vähenee. (Luoto ym. 2011, 14–17; Eriksson & Koivusalo 2012, 10–

13.) Diabetesvaaraa voidaan vähentää etenkin riskiryhmällä jopa 58 % liikunnalla ja 

elintavoilla (Kaaja & Vääräsmäki 2012, 2052). Riittävä nukkuminen suojaa diabe-

tekselta, koska unenpuute heikentää sokerinsietoa. Öisin tulisi nukkua 7–8 tuntia. 

(Diabetesliitto 2017a.) Ylipainoisen tulisi laihduttaa 5–10 % painostaan (Ilanne-Pa-

rikka 2015, 25).  

Liikunta lisää insuliiniherkkyyttä eli ehkäisee verensokeria nousemasta liian korke-

aksi (Luoto ym. 2011, 14; Saraheimo 2015c, 19–20). Liikuntasuositusten mukaan 

raskaana olevan olisi hyvä liikkua päivittäin puoli tuntia (Luoto ym. 2011, 18; Ilanne-

Parikka 2015, 25). Sikiön syntymäpainoon voidaan vaikuttaa, kun liikunta on aloi-

tettu ennen raskausviikkoa 16 ja kun sitä harrastetaan 5–7 kertaa viikossa. Mieluiten 

jo ennen raskautta tulisi harrastaa tehokasta liikuntaa. (Korpi-Hyövälti 2012, 9–10.) 
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Ruokavaliossa tulee välttää tyydyttyneitä huonolaatuisia rasvoja sekä runsasta so-

kerin ja rasvan saantia (Luoto ym. 2011, 15; Korpi-Hyövälti 2012, 8). Lisäksi pu-

naista lihaa ja pitkälle jalostettuja viljatuotteita pitäisi vähentää (Meinilä 2017, 366). 

Ravitsemuksessa puolestaan kannattaa lisätä hedelmiä, marjoja, kasviksia, täysjy-

väviljaa ja kasvirasvoja (Korpi-Hyövälti 2012, 9; Meinilä 2017, 366). 

Opinnäytetyön sähköisellä laadullisella kyselyllä kartoitettiin, millaista tietoa ras-

kaana olevat tarvitsisivat raskausdiabeteksen ehkäisystä. Kysyttäessä vastaajilta, 

mistä lähteestä he olivat kuulleet aiheesta raskausdiabetes, noin puolet vastaajista 

oli kuullut neuvolassa raskausdiabeteksesta. Osa oli kuullut siitä lähipiirin tai tuttujen 

kautta, koulussa, median kautta ja osa taas kirjallisuudesta. Muutamalle se tuli tu-

tuksi vasta diagnosoinnin yhteydessä. Yhdellä raskausongelmat diagnosoitiin dia-

beteksen syyksi tutkimatta edes sitä. Toisella taas pidettiin riskitekijöiden vuoksi it-

sestään selvyytenä, että olisi raskausdiabetes, vaikka sitä ei ollut todellisuudessa.  

Kaiken kaikkiaan kyselyn 165 vastaajasta 28,67 %:lle raskausdiabetes oli täysin 

uusi käsite ennen sen diagnosointia. Kolmasosa vastasi, että raskausdiabeteksen 

ennaltaehkäisystä ei puhuta riittävästi. Etenkin sen seurauksista tulisi tiedottaa 

enemmän. Osa toi esiin, että raskausdiabeteksesta puhutaan ensimmäisen kerran 

vasta sen diagnosoinnin yhteydessä. Muutama ei ollut kuullutkaan, että sitä voitai-

siin ehkäistä omilla valinnoilla. Vastaajat painottivat, että liikunnasta ja ruokavaliosta 

pitäisi kertoa enemmän. Osa toi esille tärkeää asiaa, että raskausdiabeteksesta pu-

hutaan vain heille, joilla on riskitekijöitä, vaikka vastaajat tiesivät myös hoikkia ras-

kausdiabeetikoita. Kävi myös ilmi, että ylipainosta huolimatta aiheesta ei puhuttu 

sanallakaan. Ylipainon ongelmia jopa vähätellään. Lisäksi moni yllättyy saadessaan 

diagnoosin riskitekijöistä huolimatta.  

Vastauksissa korostui selvästi, että aiheesta olisi hyvä puhua jo ennen raskauden 

suunnittelua, että osaisi varautua muun muassa pudottamaan painoa. Tämä on kui-

tenkin melko haastavaa, koska usein raskaus tulee yllätyksenä tai sitten terveyden-

huollossa ei muuten tule esille toive raskaudesta. Raskausdiabeteksesta, sen riski-

tekijöistä ja seurauksista tiedottaminen hyvissä ajoin ennen raskautta helpottaisi jo-

kaisen itsenäistä ennaltaehkäisyä ja antaisi siihen motivaatiota. 
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Australiassa tehdyssä tutkimuksessa oli selvitetty naisten tietoisuutta raskausdiabe-

tekseen liittyvistä elintavoista. Sopivasta liikunnan määrästä tiedusteltaessa vas-

taukset vaihtelivat 2–7 kertaa viikossa. Vastauksissa mainittiin myös, että kotityöt 

riittivät liikunnaksi. (Poth & Carolan 2013, 694–696.) Opinnäytetyön kyselyn vastaa-

jista vajaa puolet ei tiennyt raskaana olevien viikoittaisista liikuntasuosituksista. 

Heistäkin, jotka vastasivat, että tiesivät liikuntasuosituksista, vain puolet todellisuu-

dessa tiesi, että raskaana olevan pitäisi liikkua 5-7 kertaa viikossa. Liikunnan mää-

ristä pitäisi kertoa siis tarkempaa tietoa raskaana oleville. 

Kysyttäessä, millaista ohjausta raskaana olleet olivat saaneet, vastauksista kävi 

ilmi, että 63 vastaajasta 12 oli saanut sekä liikunnasta että ruokavaliosta ohjausta. 

Yhdelle oli vain muistutettu terveellisistä elintavoista. Pelkästään ruokavalioneuvon-

taa oli saanut 16. Yksi oli saanut ohjeeksi vain välttää sokeria. Ainoastaan 3 vas-

taajaa mainitsi painonhallinnan. Kysyttäessä, olisivatko naiset halunneet elämänta-

paohjausta, mikäli he eivät sitä saaneet, 57 vastaajasta jopa 45 olisi halunnut sitä. 

Toivottu ohjaus liittyi ruokavalioon ja liikuntaan. Raskaana olevat tarvitsisivat siis 

monipuolisempaa ohjausta elintavoista sekä tarkempaa ohjausta etenkin ruokavali-

osta ja liikunnasta. 

Ihminen voi sairastua raskausdiabetekseen, vaikka tällä ei olisi varsinaisia riskiteki-

jöitä (Meinilä 2017, 366). Kyselyssä kartoitettiin, että mikäli naisilla ei ollut raskaus-

diabeteksen riskitekijöitä, olivatko he saaneet riittävästi elintapaneuvontaa. Noin 

puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei saanut riittävästi elämäntapaohjausta. Diag-

noosi oli tullut yhdelle vastaajalle täysin yllätyksenä. Joitain vastaajia oli kehotettu 

itse ottamaan selvää. Yksi taas toi ilmi, että pienikokoisuudesta huolimatta herkut 

maistuvat, joten ruokavalioon tulisi kiinnittää huomiota. Yksi oli saanut ohjaukseksi 

vain makeisten vähentämisen. Täten voidaan päätellä, että terveydenhuollossa pi-

täisi siis kertoa elintavoista enemmän tietoa myös heille, joilla ei riskitekijöitä ole, 

koska monesti ruokavalio saattaa olla huonolaatuista, vaikkei ylipainoa olisikaan. 

Kysyttäessä raskausdiabeteksen raskauskomplikaatioista, olivat vastaajat saaneet 

tietoa aiheesta neuvolasta, mediasta, kirjallisuudesta, esitteistä ja muutama kou-

lusta. Parin vastaajan mukaan neuvolasta ei saanut mitään tietoa tai puhetta ei ollut 

niin paljoa. Vauvan isokokoisuudesta tiedettiin osittain. Vain yksittäiset vastaajat tie-

sivät komplikaatioista vauvan verensokeriongelmat, synnytyksen hankaloitumisen, 



34(47) 

 

suuremman sektioriskin, raskausmyrkytyksen sekä riskin saada myöhemmin tyypin 

2 diabetes. Yli puolet vastaajista ei ollut saanut mitään tietoa raskausdiabetekseen 

liittyvistä raskauskomplikaatioista. Toiselle opinnäytetyön tekijöistäkin vauvan iso-

kokoisuus tuli aivan uutena asiana. 

Vastaajilta kysyttiin, miten raskausdiabetesta olisi voinut ehkäistä paremmin heidän 

kohdallaan. Osa vastaajista uskoi, että raskauden suunnitteluvaiheen tai raskauden 

alkuvaiheen ennaltaehkäisy painon laskun muodossa olisi auttanut. Muutama vas-

taaja kannatti ruokavalio-ohjausta ja laihduttamisen suosittelua. Ylipainoon tulisikin 

puuttua rohkeammin terveydenhuollossa. Lisäksi oman motivaation merkitystä ruo-

kavalion noudattamiseen korostettiin. Jotkut olisivat toivoneet tietävänsä suvussa 

esiintyneen tyypin 2 diabeteksen olevan riskitekijä. Paremman fyysisen kunnon 

sekä terveellisempien elämäntapojen uskottiin vaikuttavan merkittävästi ennaltaeh-

käisyyn. 

Naisilta tiedusteltiin, olivatko he saaneet tietoa vertaistukiryhmistä raskausdiabetek-

sesta. Vastaajista lähes kaikki vastasivat, etteivät ole saaneet mitään tietoa vertais-

tukiryhmistä. Muutama ei tiennyt edes olevan olemassa vertaistukiryhmiä. Tietoa oli 

saatu sosiaalisen median ja Facebookin ryhmien kautta sekä keskustelupalstoilta 

Jatkossa tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollossa kiinnittämällä huomiota 

asioihin, joista naiset kaipasivat kyselyn perusteella tarkempaa tietoa. Näitä olivat 

ruokavalio, liikunnan määrä ja raskauskomplikaatiot. Elämäntapaohjausta tulee an-

taa myös niille, joilla ei ole riskitekijöitä. Mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisy 

kannattaisi aloittaa jo siinä vaiheessa, mikäli toive raskaudesta tulee puheeksi ter-

veydenhuollossa vaikkapa perhesuunnitteluneuvolassa. Etenkin laihduttamiseen 

haluttiin varautua jo hyvissä ajoin ennen raskautta. Tietouden lisääminen raskaus-

diabeteksesta ja keinot sen ennaltaehkäisyyn auttaisi naisia ehkäisemään itse ras-

kausdiabetesta, jos he suunnittelevat raskautta. 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan eettisesti hyvää ja luotettavaa tutkimusta (Leino-Kilpi 

& Välimäki 2015, 362–363). Opinnäytetyön yhteistyökumppanin kanssa on sovittu 
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opinnäytetyön tilaamisesta ja tehty opinnäytetyösopimus. Tutkimukseen osallistu-

valta ja haastateltavilta tarvitaan aina lupa ennen kuin tutkimus voidaan suorittaa 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 222). Kyselyyn vastanneet pystyivät 

vastaamaan kyselyyn anonyymisti. Kaikki tiedot käsiteltiin luottamuksellisesti. Kyse-

lyn vastaukset analysoitiin anonyymisti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2015, 

221.) Tutkittavilla on oikeus keskeyttää tutkimus. Heillä on myös oikeus saada tut-

kimustulokset. (Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 368.) Kyselyn saatekirjeessä mainittiin, 

että opinnäytetyön tekijät jakavat sähköpostin välityksellä tutkimustuloksia pyydet-

täessä. Koko opinnäytetyöprosessin ajan pidettiin huoli, että tutkittua tietoa analy-

soitiin puolueettomasti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134). Opinnäyte-

työssä ei siis ole tuotu omia mielipiteitä lainkaan esille. Hyvien tieteellisten käytän-

töjen mukaan opinnäytetyössä noudatetaan rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132). Opinnäytetyössä pyrittiin käyttämään 

mahdollisimman luotettavaa ja todenperäistä aineistoa. Aineiston luotettavuutta ar-

vioitiin läpi opinnäytetyöprosessin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

Opinnäytetyön luotettavuuden arviointiin käytetään erilaisia mittaus- ja arviointita-

poja. Näitä ovat validiteetti, reliabiliteetti, uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja 

vahvistettavuus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226–227.) Validiteetti tarkoit-

taa, että tutkitaan juuri sitä, mitä on luvattu tutkia. Opinnäytetyön validiteetista pidet-

tiin huoli sillä, että haastateltaville esitetyt kysymykset vastasivat nimenomaan tut-

kittavaan aiheeseen ja hyödyttivät tutkimusta. Lisäksi tiedonhakua tehtiin nimen-

omaan tutkittavasta aiheesta.  Reliabiliteetti puolestaan tarkoittaa tutkimuksen tu-

losten toistettavuutta ja sitä, että tulokset eivät ole sattumanvaraisia. Opinnäytetyön 

reliabiliteetista huolehdittiin sillä, että tutkimuksen tulokset ovat toistettavissa ja tut-

kimuksen tulokset eivät muutu eri tutkijoidenkaan kesken. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2007, 226–227; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) Uskottavuutta voidaan arvi-

oida sillä, onko kerätty aineisto faktaperäistä ja onko tutkimukseen osallistuneita ku-

vattu riittävästi. Siirrettävyys tarkoittaa, että tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä 

toiseen vastaavaan kontekstiin. Riippuvuudella tarkoitetaan, että työ on laadittu tie-

teellisen tutkimuksen toteuttamista ohjaavien periaatteiden pohjalta. Vahvistetta-

vuus tarkoittaa, että tehdyt ratkaisut on esitetty hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti 

näyttäen päättelyprosessin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 138–139.) 
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Yksi luotettavuuden perusedellytyksistä on, että opinnäytetyöhön varataan riittävästi 

aikaa. Opinnäytetyön tekijät raportoivat tekemäänsä yksityiskohtaisesti ja kollegat 

eli tässä tapauksessa opponoijat arvioivat prosessia ja työn tuloksia säännöllisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 142.) Lähteiden ajankohtaisuus on yksi tärkeä tekijä luo-

tettavuuden arvioinnissa. Plagiointi estetään lähdeviittauksin ja tarkistamalla työ pla-

giointitunnistusjärjestelmällä Urkundilla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Synnytyksen jälkeen tyypin 2 diabetes todetaan 5-10 %:lla. Raskausdiabeteksen 

yleistymisen taustalla ovat ylipainon lisääntyminen ja korkea ikä. (Luoto ym. 2011, 

14; Kaaja & Vääräsmäki 2012, 2052.) Opinnäytetyön kyselyn perusteella synnytyk-

sen jälkeen tyypin 2 diabeteksen oli saanut 1,21 % 165 vastaajasta. Vastaajista 

vajaa puolella oli ylipaino riskitekijänä. Nykyään raskausdiabetesta sairastaa 6–25 

% raskaana olevista sairaanhoitopiireittäin (Luoto ym. 2011, 14). Kyselyn vastaus-

ten mukaan raskausdiabetes oli todettu 165 vastaajasta 22,56 %:lla. 

Australiassa on tutkittu raskaana olevien naisten tietoisuutta raskausdiabeteksen 

ennaltaehkäisystä. Yksi osasi selittää tarkemmin, millainen ruokavalio oli hyvä ras-

kaana olevalle. Sopivasta liikunnan määrästä kyseltäessä vastaukset olivat hyvin 

vaihtelevia 2–7 kertaa viikossa. Yksi tutkittavista tiesi, että se lisää myöhemmin tyy-

pin 2 diabeteksen riskiä. Kolmasosa tutkittavista tiesi, että raskausdiabetes voi ai-

heuttaa sikiön suurikokoisuutta. (Poth & Carolan 2013, 694–696.) Opinnäytetyön 

kyselyssä kartoitettiin myös liikunnan määrää sekä sitä, millaista elämäntapaoh-

jausta naiset olivat saaneet raskauden aikana. Hieman alle puolet ei tiennyt viikoit-

taisista liikuntasuosituksista. Loput, jotka uskoivat tietävänsä, vastasivat 2–7 kertaa 

viikossa. Noin puolet vastaajista tiesi, että suositeltu liikunnan määrä on 5–7 kertaa 

viikossa. Kyselyssä naiset toivat ilmi, että he tarvitsisivat tarkempaa tietoa ruokava-

liosta ja liikunnasta. Yhtä oli vain muistutettu terveellisistä elintavoista ja yhtä keho-

tettu välttämään sokeria. Raskaana olevat siis tarvitsisivat näiden tutkimusten pe-

rusteella tarkempaa elintapaneuvontaa. Lisäksi kysyttäessä raskauskomplikaati-
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oista, 50 vastaajasta vain yksi tiesi, että se voi lisätä myöhemmin tyypin 2 diabetek-

sen riskiä. Vastaajista 17 osasi nimetä vauvan isokokoisuuden riskiksi. Yli puolet ei 

ollut saanut mitään tietoa raskausdiabeteksen raskauskomplikaatioista. 

Meinilän väitöskirjan lektiossa nostettiin esille, että ihminen voi sairastua raskaus-

diabetekseen, vaikka tällä ei olisi varsinaisia riskitekijöitä (Meinilä 2017, 366). Opin-

näytetyön kyselyn perusteella 9 vastaajaa 134 vastaajasta oli sitä mieltä, että neu-

voloissa puhutaan raskausdiabeteksesta vain niille, joilla on riskitekijöitä. Mikäli nai-

silla ei ollut raskausdiabeteksen riskitekijöitä, jopa 27 vastaajaa 49 vastaajasta oli 

sitä mieltä, ettei saanut riittävästi elämäntapaohjausta. Yhtä oli käsketty vain välttä-

mään makeisia ja yhtä ottamaan itse asiasta selvää. Raskaana olevat tarvitsisivat 

siis enemmän elämäntapaohjausta myös silloin, kun riskitekijöitä ei ole. 

Opinnäytetyössä tuotiin esille teoriatietoa raskausdiabeteksen riskitekijöistä ja sen 

ennaltaehkäisystä. Lisäksi laadullisessa kyselyssä selvitettiin, millaista tietoa naiset 

tarvitsisivat liittyen raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskitekijöihin. Jatkossa 

olisi hyvä tutkia, miten ja mitä kautta saadaan jaettua tietoisuutta oikeanlaisista lii-

kunta- ja ravitsemussuosituksista. Lisäksi olisi hyvä tutkia myös sitä, kuinka ennal-

taehkäisy saadaan aloitettua jo raskauden suunnitteluvaiheessa, jotta hidastettaisiin 

raskausdiabeteksen kasvavaa ilmaantumista. Ongelmaksi paljastui myös ennalta-

ehkäisyn ja elintapaneuvonnan puute, jos naisilla ei ollut riskitekijöitä raskausdiabe-

tekseen. Tutkimusaiheena voisi siis olla, kuinka terveydenhuollossa ylipäätään saa-

taisiin panostettua enemmän neuvontaan ja raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn 

siinä tapauksessa, kun raskausdiabeteksen riskitekijöitä ei ole.   
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Liite 1. Saatekirje 

SAATEKIRJE 
 

Kysely raskausdiabeteksen ennaltaehkäisystä 

 

Raskausdiabetes on lisääntynyt viime vuosina. Sen hoidosta tiede-

tään paljon, mutta ennaltaehkäisyn kehittämiseksi tarvitaan vielä tutki-

mustietoa. Elämäntapaneuvonta on keskeinen osa sen ennaltaeh-

käisyä. Siksi haluamme kartoittaa, millaista tietoa raskaana olevat tar-

vitsisivat liittyen raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn ja riskitekijöi-

hin. 

 

Vastaaminen 

 

Kysely on lyhyt ja vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Kyselyyn 

vastataan nimettömästi ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Kyselyn vastaukset esitetään ryhmätasolla niin, ettei yksittäisen henki-

lön vastauksia voi tunnistaa. Tämän vastauslinkin https://link.webro-

polsurveys.com/Participation/Public/7a7621f7-9d98-477c-ab25-

b0780f635bc5?displayId=Fin1870089 kautta pääset suoraan kyse-

lyyn.  

Vastaathan kyselyyn 1 viikon kuluessa, 13.11.2019 mennessä. 

Lämpimät kiitokset kyselyyn vastaamisesta! Näin saamme selvitettyä 

millaista tietoa raskaana olevat tarvitsevat raskausdiabeteksen ennal-

taehkäisystä.   

 

Tulokset 

 

Kyselyn tulokset tuodaan julkiseen tietoon opinnäytetyössä “Raskaus-

ajan diabeteksen ennaltaehkäisy” ja se julkaistaan Theseukseen kaik-

kien luettavaksi kevään 2020 aikana. Tutkimustuloksia voi tiedustella 

myös sähköpostitse. 

Lisätiedot 

Lisätietoja kyselystä antaa Susanna Eklund & Elisabeth Anttila, Seinä-
joen ammattikorkeakoulu, sähköpostin välityksellä susanna.ek-
lund@seamk.fi tai elisabeth.anttila@seamk.fi 

  

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7a7621f7-9d98-477c-ab25-b0780f635bc5?displayId=Fin1870089
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7a7621f7-9d98-477c-ab25-b0780f635bc5?displayId=Fin1870089
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7a7621f7-9d98-477c-ab25-b0780f635bc5?displayId=Fin1870089
mailto:susanna.eklund@seamk.fi
mailto:susanna.eklund@seamk.fi
mailto:elisabeth.anttila@seamk.fi
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Liite 2. Kyselylomake 

AVOIN LAADULLINEN KYSELY                       Raskausajan diabeteksen ehkäisy 

 

1) Ikäsi? 

a. 15-25v. 

b. 26-35v. 

c. 36-45v. 

d. +45v. 

 

2) Onko sinulla lääkärin toteama raskausdiabetes? 

a) Kyllä 

b) Ei 

c) En osaa sanoa  

JOS vastasit kysymykseen 2. kyllä, missä vaiheessa raskausdiabetes 

todettiin? 

a) Ensimmäisellä kolmanneksella 

b) Toisella kolmanneksella 

c) Viimeisellä kolmanneksella 

 

3) Onko lähisuvussasi diabetesta? 

a) Kyllä 

b) Ei 

c) En osaa sanoa 

 

4) Onko sinulla todettu aikaisemmin synnytyksen jälkeen tyypin 2 diabe-

tes? 

a) Kyllä 

b) Ei 
c) En ole vielä synnyttänyt 
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5) Onko raskausdiabetes ollut tuttu käsite sinulle ennen sen diagnosointia? 

a) Kyllä 

b) Ei  

c) En osaa sanoa 

JOS tiedät käsitteen raskausdiabetes, missä yhteydessä/mistä läh-

teestä olet kuullut siitä? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

6) Onko sinulla tietoa suosituksista, montako kertaa viikossa raskaana ole-

van olisi hyvä liikkua? 

a) Kyllä 

b) Ei 

c) En osaa sanoa 

JOS vastasit kysymykseen 6. kyllä, montako kertaa viikossa ras-

kaana olevan tulisi liikkua? 

______________________________________________________ 

 

7) Koetko, että ennaltaehkäisystä puhutaan tai tiedotetaan riittävästi? 

Voitko perustella? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8) Onko sinulla jokin seuraavista raskausdiabeteksen riskitekijöistä? 

a) Ylipaino Kyllä / Ei 

b) Korkea ikä Kyllä / Ei 

c) Aiempi todettu raskausdiabetes kyllä / ei 

d) Suvussa tyypin 2 diabetes kyllä / ei 
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JOS sinulla oli jokin raskausdiabeteksen riskitekijöistä, saitko 

riittävästi/ollenkaan elämäntapaohjausta? 

a) Kyllä 

b) Ei 

c) En osaa sanoa 

JOS sait elämäntapaohjausta, millaista ohjausta? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

JOS ET saanut elämäntapaohjausta, olisitko halunnut ohjausta 

ja millaista? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

JOS sinulla ei ollut raskausdiabeteksen riskitekijöitä, saitko riit-

tävästi/ollenkaan elämäntapaohjausta? 

a) Kyllä  

b) Ei 

c) En osaa sanoa 

 

9) Oletko saanut tietoa erilaisista raskausdiabetekseen liittyvistä raskaus-

komplikaatioista?  

a) Kyllä 

b) Ei 
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c) En osaa sanoa 

 

JOS olet saanut tietoa raskauskomplikaatioista, mistä ja millaista? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

10) Saitko tietoa raskausdiabeteksesta vertaistukiryhmistä? Mistä? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

11) Miten koet, että raskausdiabetesta olisi voinut ennaltaehkäistä parem-

min kohdallasi?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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