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SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN LIIKKUMINEN
- ohjevideot Turun yliopistollisen keskussairaalan naistenklinikan synnytysvuodeosastolle
Raskauden aikainen ja sen jälkeinen liikunta edesauttaa äidiksi tulleen kuntoutumista ja hyvinvointia. Raskaus ja synnytys aiheuttavat monia muutoksia kehossa ja niiden ymmärtäminen on
tärkeää mielen hyvinvoinnin vuoksi. Esimerkiksi hormonaaliset muutokset vaikuttavat tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyyn, mitkä vaikuttavat kehon normaaliin kykyyn toimia raskauden jälkeen. Raskaus ja synnytys voivat aiheuttaa suorien vatsalihasten erkauman tai lantionpohjan lihasten toimintakyvyn alentuman, jonka kuntouttamiseen saa apua fysioterapeutilta. Liikkumisen
aloittamiseen synnytyksen jälkeen on hyvä saada sekä pyytää ohjausta.
Opinnäytetyön aiheena oli raskauden aiheuttamat kehon muutokset ja raskauden jälkeinen liikkuminen ja kuntoutuminen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa videomuotoista informaatiota Turun yliopistollisen keskussairaalan naistenklinikan synnytysvuodeosaston asiakkaille sekä
tuottaa kirjallinen opinnäytetyö. Tavoitteena oli tuottaa ajantasaista tietoa tuleville ja uusille äideille raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kehon muutoksista ja niiden vaikutuksista liikuntaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tyksin fysioterapiaosasto ja se toteutettiin kehitystyönä
lineaarista mallia modifioiden.
Opinnäytetyön lopputuotoksena valmistui kolme 1,5–2,5 minuutin pituista videota sekä kirjallinen
tuotos videoiden aiheista. Videoiden aiheina olivat kehon muutokset raskauden ja synnytyksen
jälkeen, suorien vatsalihasten erkauman harjoittaminen sekä synnytyksen jälkeinen liikkuminen.
Videoissa ja kirjallisessa tuotoksessa tuodaan esille ajantasaista tietoa kehonmuutoksista raskauden aikana ja sen jälkeen, liikunnan suosituksista raskauden jälkeen sekä raskauden aiheuttaman erkauman kuntoutuksesta. Informaatio perustuu tämänhetkiseen tutkimustietoon sekä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeisiin.
Jatkotutkimuksien kohteina voisivat olla synnytyksen jälkeisen ajan liikkuminen, eri asteisten vatsalihaksien erkauman ilmeneminen väestössä sekä erkauman hoitolinjausten yhtenäistäminen.
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EXERCISE AFTER GIVING BIRTH
- information videos to women clinic’s labour ward at Turku university hospital
Exercise during and after pregnancy can make rehabilitation and well-being easier after labour.
Pregnancy and labour causes many body changes and understanding those is important. For
example, hormonal changes effects musculoskeletal system and it effects body’s normal ability
to function. Pelvic floor disfunction and diastasis recti can be caused by pregnancy and labour,
and you can get help for rehabilitation from your physiotherapist. It is good to get guidance when
starting exercising and moving after labour.
Meaning of this work was to make informative video material for patients in Turku university
hospital’s women clinic’s labour ward and produce a written thesis. Goal of this work was to
produce up-to-date information about changes after pregnancy and right kind of physical activity
after giving birth for becoming and new mothers. Bachelor’s thesis fallows principles of linear
model of development work and there are cyclical model’s elements in it.
The end-product is three videos under 2,5 minutes and a written thesis about the themes of the
videos. Themes of the videos are changes in the body after pregnancy and labour, rehabilitation
of diastasis recti of rectus abdominis and exercise after giving birth. The information is based on
recent studies and guidelines of the hospital district of southwest Finland. This bachelor’s thesis
is produced with Turku university hospital.
Future recearch could be focusing towards exercise after giving birth, the incidence of different
stages of diastasis recti in population and making a coherent treatment guideline for abdominal
rehabilitation of diastasis recti.
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1

1 JOHDANTO
Fyysisellä aktiivisuudella on useita tutkitusti positiivisia terveysvaikutuksia (Leppänen
2017,11). Suomessa raskauden aikaiseen ja jälkeiseen liikuntaan sekä raskauden aiheuttamisiin kehon muutoksiin löytyy luotettavia ohjeita Terveyskylän, Hoito-ohjeiden
sekä UKK-instituutin sivuilta. UKK-instituutti on luonut yleiset liikuntasuositukset sekä
synnytyksen jälkeisen liikunnan suosituksen (UKK-instituutti 2019), jotka ovat yleisesti
käytössä Suomessa.
Opinnäytetyön aiheena on synnytyksen jälkeinen liikkuminen, raskauden ja synnytyksen
aiheuttamat muutokset sekä suorien vatsalihasten erkauma ja sen kuntoutus. Raskauden ja synnytyksen aiheuttamat muutokset uuden äidin kehossa sekä synnytyksestä palautuminen herättävät usein paljon erilaisia kysymyksiä sekä mahdollisesti myös epävarmuutta ja pelkoja. Sosiaalinen media sekä länsimainen kulttuuri ja sen vartaloihanteet
voivat luoda uusille äideille paineita omasta vartalostaan sekä äitiydestä. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen äitiys- ja lastenneuvolapalveluiden tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen kertoo Ylen artikkelissa, että uudet äidit puhuvat ulkonäköpaineistaan neuvolakäynneillä vain, kun ne otetaan erikseen puheeksi. Hakulinen toivoo, että mahdollisista ulkonäköpaineista ja huolista puhuttaisiin avoimemmin. Artikkelissa haastateltavat äidit kokivat synnytyksen jälkeen ulkonäöstä ja palautumisajasta paineita sosiaalisen median
vuoksi ja toivoivat, että fysioterapeutille ohjattaisiin suoraan neuvolasta. (Karppi 2019.)
Ensimmäisen raskauden, synnytyksen ja lapsen kohdalla paineita voi luoda myös epätietoisuus ja epävarmuus omasta selviytymisestä sekä asioiden normaalista kulusta.
Viime vuosina suorien vatsalihasten erkauma on ollut paljon esillä, ja äitiysfysioterapia
on lisääntynyt, kun huomio on kiinnittynyt äidin ja lapsen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin
(Jaakkola 2020). Erkaumasta ja sen kuntouttamisesta on vielä suhteellisen vähän tutkimuksia ja lisää tietoa kaivataan (Michalska ym. 2018).
Opinnäytetyö toteutettiin lineaarisen kehittämistyömallin mukaisesti. Työ sai syklisiä piirteitä matkan varrella tarkemman tarkastelun sekä korjauksien muodossa. Opinnäytetyö
kehitettiin, jotta uusille äideille olisi lisää helposti saatavaa ja nykyaikaista materiaalia
raskauden ja synnytyksen jälkeisestä liikkumisesta. Tuotetun materiaalin avulla pyritään
tuomaan esille kansankielistä sekä luotettavaa tietoa raskauden ja synnytyksen aiheuttamista muutoksista sekä synnytyksestä palautumisesta sekä liikkumisesta. Sähköisessä muodossa oleva materiaali tutkitusti auttaa tukemaan itsenäistä toimintaa ja vä-
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hentää sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä (Spoelman ym. 2017). Opinnäyteyön tuotoksena on kolme noin kahden minuutin videota sekä kirjallinen tuotos. Aihealueet ovat
jaettuina erillisiksi videoiksi ja tekstissä videoiden aiheet etenevät kronologisesti raskauden aikaisesta synnytyksen jälkeiseen aikaan. Työn sisältö on rajattu sen olettamuksen
pohjalta, että raskaus ja synnytys ovat edenneet hyvin, ilman komplikaatioita. Aihe on
rajattu koskemaan komplikaatioitta sujunutta perinteistä alatie- sekä sektiosynnytystä.
Tämä tulee huomioida erityisesti luettaessa tietyistä rajoitteista, koskien esimerkiksi liikuntaa.
Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on muun muassa edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Lain toteutumisesta ovat vastuussa sekä valtio että kunnat yhdessä, muun muassa järjestämällä liikuntapalveluita, rakentamalla sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja tukemalla kansalaistoimintaa mm. seuratoiminta. (Finlex 2015.)
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA
MENETELMÄT
Kehittämistehtävänä oli tuottaa tämänhetkiseen tutkittuun tietoon sekä Tyksin yleisiin ohjeisiin pohjautuvaa materiaalia synnytystä edeltävästä ajasta ja sen jälkeisestä kuntoutumisesta videomuodossa. Tarkoituksena oli lisätä Tyksin naistenklinikan synnytysosastolla saatavana olevan tiedon määrää ja päivittää sitä. Toimeksiantajana oli Tyksin fysioterapiaosasto.

2.1 Tarkoitus ja tavoite

Tämän opinnäytetyönä toteutettavan kehittämistyön tarkoituksena oli toteuttaa kirjallinen
työ sekä kolme lyhyttä videota, jotka perustuvat tämänhetkiseen tutkimustietoon. Aihealueena oli raskauden aikaiset ja synnytyksen jälkeiset muutokset naisen kehossa ja
millä tavoin niihin voidaan vaikuttaa liikunnan keinoin. Tarkoituksena oli koota tärkeimpiä
nykytutkimusten mukaisia asioita videoiden aiheista ja yhdistää ne ytimekkäästi ja tuottaa niistä videomateriaali synnytysvuodeosaston potilaille sekä synnyttäneille äideille.
Kehittämistyön pohjaksi etsittiin luotettavia tutkimuksia ja luotettavaa tietoa. Tietopohjaan perustuen suunniteltiin ja toteutettiin kolme videota, joista olisi hyötyä viimeisillään
raskaana oleville tai juuri synnyttäneille äideille. Videot ovat 1,5–2,5 minuuttia pitkiä ja
niiden aiheet ovat kehon muutokset raskauden ja synnytyksen jälkeen, suorien vatsalihasten erkauman harjoittaminen sekä turvallinen liikkuminen sektion/ alatiesynnytyksen
jälkeen. Videoiden pituuteen vaikuttivat lähdeinformaatio katsojien kiinnostuksen ylläpysymisestä ja sen tippumisesta kahden minuutin kohdalla (Fisherman 2016; Röksä
2019).
Kehittämistyön päätavoitteena oli tukea ja ohjata synnyttäneiden äitien liikuntaa ja ohjata
heidät oikeanlaisen tiedon pariin. Tavoitteena oli auttaa uusia äitejä ymmärtämään paremmin, mitä kehon mahdollisia muutoksia raskaus sekä synnytys voivat aiheuttaa. Tavoitteena oli myös ohjeistaa uusia äitejä suorien vatsalihasten erkauman harjoittamisesta sekä kuntouttamisesta.
Kehittämistehtävänä oli kehittää synnytysosastolla saatavana olevaa tietoa nykypäiväiseksi ja helposti lähestyttäväksi sekä esteettömämmäksi videoiden muodossa. Opin-
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näytetyön pohjana oli tämänhetkinen tutkittu tieto raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuvista muutoksista, synnytyksen jälkeisestä liikunnasta sekä suorien vatsalihasten erkauman kuntouttamisesta. Aineistoa ja lähteitä pyrittiin rajaamaan 2010 vuoden jälkeisiin
julkaisuihin ja tutkimuksiin. Muutama vanhempi tutkimusjulkaisu tukee lähteenä opinnäytetyön aihetta.

2.2 Toteutusmenetelmät
Opinnäytetyö eteni lineaarisen mallin mukaan, mutta se sai syklisen mallin mukaisia piirteitä, kun työtä tarkasteltiin uudelta kannalta, arvioitiin tuotettua materiaalia ja tehtiin
muutoksia. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisua löydettyihin ristiriitoihin uuden tuotoksen
avulla, joka täsmentää tai laajentaa muutoskohdetta (Salonen ym. 2017). Tässä tapauksessa opinnäytetuotos laajentaa ja täsmentää Tyksin tietopankkia raskauden aiheuttamien muutosten ja raskauden jälkeisen liikunnan suositusten osalta.
Lineaarinen malli edustaa loogista ja ennakoitavaa etenemisjärjestystä (kuva1), joka
käytännössä kuitenkaan harvoin toteutuu täysin lineaarisesti vaan vaiheet limittyvät toisiinsa. Lineaarinen kehitystyö koostuu tarpeen löytämisen, ideoinnin, suunnittelun, toteutuksen, lopputuotoksen, arvioinnin ja levittämisen/ julkaisun osioista, jotka etenevät
loogisesti. (Salonen ym. 2017, 52.) Lineaarinen malli valittiin työn toteutukseen sen sopivuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi.

Kuva 1. Lineaarinen eteneminen kehittämistoiminnassa. (Salonen ym. 2017, 52.)

Syklisiä piirteitä opinnäytetyöhön tuli tuotoksen uudelleen arvioinnin ja reflektoinnin
kautta videoiden käsikirjoituksen ja videoinnin vaiheissa. Syklisessä mallissa (kuva 2) on
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tarkoituksena suunnitella toiminta niin, että sitä uudelleen arvioidaan reflektoinnin ja
mahdollisten havaintojen perusteella, jonka jälkeen tuotoksen toimivuutta voidaan testauksen ja uudelleen suuntauksen avulla kehittää. Syklejä voi olla useampia ja ne voivat
toistua mallinmukaisessa toiminnassa useampaan kertaan. Kokonaisuutena syklinen
malli ei sopinut etenemismalliksi, koska kyseessä ei ollut toimintatutkimus eikä ollut tarkoitus tuottaa, testata ja kehittää ja testata taas eli kuten syklisessä mallissa on tarkoitus
toimia (Salonen ym. 2017, 40).

Kuva 2. Syklisyys kehittämistoiminnassa. (Salonen ym. 2017, 53.)
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3 KEHON MUUTOKSET RASKAUDEN AIKANA
Raskauden kesto on yleensä noin 40 viikkoa eli 280 vuorokautta. Tutkimusten mukaan
raskauden pituus voi luonnollisesti vaihdella jopa viidellä viikolla ja vain noin 4% naisista
synnyttää laskettuna aikana. Raskausaika jaetaan kolmeen osaan eli ensimmäiseen kolmanteen (viikot 1–12), toiseen kolmanteen (viikot 13–28) ja viimeiseen kolmanteen (viikot 29–noin 40). (Obrowski ym. 2016.)
Raskauden aikaisten muutosten tarkoituksena on varmistaa sikiön turvallinen kasvu ja
kehitys, auttaa äidin elimistöä kestämään raskauden aiheuttamaa rasitusta ja turvata äidin terveys synnytyksessä ja valmistaa häntä tulevaan vanhemmuuteen. Äidin on tärkeää ymmärtää, että tapahtuvat muutokset ovat elimistön aiheuttama normaalitila ja ettei
äidillä ja sikiöllä ole hätää. (Sariola ym. 2014, 45.)

3.1 Hengitys- ja verenkiertoelimistön muutokset

Raskauden aikana tulevan äidin sydämen minuuttitilavuus ja verimäärä kasvavat. Verimäärä kasvaa, koska se huolehtii sikiön aineenvaihdunnasta ja kompensoi synnytykseen liittyvää verenvuotoa. (Sariola ym. 2014, 52.) Verisuonet laajenevat ja verenkierron
virtausvastus vähenee. Verenvirtausvastus vähenee kohdussa ja istukassa, jotta sikiö
saa tarpeeksi happea ja ravintoaineita ja jotta kuona-aineet poistuvat. (Ekholm 2019b.)
Äidin verimäärä alkaa lisääntymään toisella raskauskuukaudella ja raskauden aikana se
suurenee noin 40–50%. Punasolumassa lisääntyy vähemmän, kuin plasmavolyymi ja
tästä syystä veren hemoglobiinipitoisuus vähenee ja äidin veri ”laimenee.” Kun raskaus
etenee, verenkiertoelimistön kyky reagoida fyysiseen rasitukseen vähenee. Raskauden
lopulla sydämen minuuttitilavuus suurenee lisäämällä syketaajuutta. (Ekholm 2019b.)
Kiertävän verimäärän lisääntymisen sekä äidin veren laimenemisen takia hemoglobiini
laskee, verenpainetaso on hieman matalampi ja pulssi on korkeampi (Tiitinen 2018).
Äidin hapenkulutus raskauden aikana lisääntyy noin 20–30%, joka edellyttää hengityksen tehostumista. Myös rintakehän läpimitta kasvaa ja pallean liikelaajuus suurenee.
Tästä syystä myös kertahengitystilavuus nousee ja kaasujen vaihto tehostuu, mutta hengitystiheys ei muutu. Loppuraskaudessa suuri kohtu rajoittaa pallean liikkeitä. Tämä
saattaa aiheuttaa noin puolelle äideistä hengenahdistuksen tunnetta ilman, että se vaikuttaa äidin tai sikiön hapetukseen. (Sariola ym. 2014, 48.)
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3.2 Hormonaaliset muutokset
Raskauden aikana kohdun paino lisääntyy alle 100 grammasta noin 1000–1200 grammaan. Kasvava kohtu aiheuttaa erityisesti alkuraskaudessa tihentynyttä virtsaamisen
tarvetta. Loppuraskaudessa kohtu painaa virtsarakkoa ja aiheuttaa myös virtsankarkailua. Virtsaamisen tarvetta lisää myös plasmatilavuuden, munuaisten verenkierron ja virtsanerityksen lisääntyminen. Kasvava kohtu painaa alaonttolaskimoa selinmakuulla,
jonka vuoksi laskimoveren virtaus sydämeen huononee ja tämä voi aiheuttaa äidille heikkoa tai huonoa oloa. Tämän vuoksi loppuraskaudesta kylkiasento on suositeltavaa. (Ekholm 2019c.)
Normaali painonnousu raskauden aikana on noin 8–15 kilogrammaa. Paino nousee kohdun, sikiön, istukan, lapsiveden sekä äidin verenkierron ja elimistön nestemäärän kasvusta. (Tiitinen 2018.) Äidin raskaudenaikaiseen painonnousuun vaikuttaa muun muassa äidin lähtöpaino sekä painoindeksi (Sariola ym. 2014, 47).
Raskauden aikana keho erittää relaksiini-hormonia. Sen tehtävänä on muun muassa lisätä häpyliitoksen elastisuutta ja joustavuutta, koska keho valmistautuu synnytykseen.
Relaksiinin taso on suurimmillaan ensimmäisen kolmanneksen aikana. (Aragon-Herrera
ym. 2017.) Raskaushormonien aiheuttama nivelsiteiden löystyminen on erityisen voimakasta lantiorenkaan liitoksissa eli häpyliitoksessa ja risti-suoliluunivelliitoksissa (kuva 3).
Löystyessään lantiorengas antaa tilaa kasvavalle sikiölle. (Sariola ym. 2014, 57.)

Kuva 3. Lantion alueen nivelet ja nivelsiteet löystyvät raskauden aikana. (Bajowa Edozien 2016; mukaillen Leskinen 2020.)
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Kalsiumin aineenvaihdunta kiihtyy, kun sikiön luuston kehityksen turvaamiseksi kalsiumin imeytyminen äidin suolistosta tehostuu ja tämä ei riitä kattamaan lisääntynyttä
kalsiumin tarvetta. Päivittäinen tarve nousee noin 1,5 – 2,0 grammaan. Jos äiti ei raskauden aikana saa tarpeeksi kalsiumia ravinnosta on hänellä vaarana luuston tiheyden
aleneminen ja tämä voi altistaa myöhemmin osteoporoosille. (Sariola ym. 2014, 57.)

3.3 Tuki- ja liikuntaelimistön muutoksia

Merkittävimpiä äidin tuki- ja liikuntaelimistön muutoksia raskauden aikana ovat nivelsiteiden ja nivelten löystyminen relaksiini-hormonin takia sekä painopisteen muuttuminen
kasvavan vatsan takia (Stenman 2016, 22). Kohdun ja rintojen kasvun vuoksi kehon painopiste siirtyy eteen ja alas (kuva 4). Tällöin ryhdissä voi tapahtua muutoksia painopisteen siirtymisen kompensaationa. Kompensatorisina liikkeinä lannerangan notko voi
kasvaa ja yläselän kyfoosi korostua, hartiat ja yläselkä pyöristyä eteenpäin ja kallonpohjan lihakset voivat kiristyä pään asennon korjaamiseksi. (Kisner & Colby 2012, 933.)
Kohdun kasvu ja ryhdin muutokset vaikuttavat keskivartalon lihasten toimintakykyyn. Rasitus keskivartalon lihaksissa lisääntyy ja kehon nivelien ja selkärangan rasitus kasvaa.
Myös rintalihakset ja lonkankoukistajat voivat kiristyä, ja kun suorat vatsalihakset venyvät, pinnalliset selkälihakset lyhentyvät. (Stenman 2016, 22.)

Kuva 4. Ryhdin muutokset raskauden aikana. (Shrock 2008.)
Selkäsäryt ja -kivut ovat yleisiä raskauden aikana, varsinkin raskauden alkuvaiheilla.
Raskauden aikana vartalon ligamentit pehmenevät ja venyvät, kun keho valmistautuu
synnytykseen. Tämä saattaa rasittaa erityisesti alaselän ja lantion niveliä, joka aiheuttaa
selkäkipua. Selkäkipua voi välttää mm. nostamalla asioita polvia koukistaen ja pitäen
selän suorana, välttämällä raskaiden esineiden nostamista ja istumalla selkä hyvin tuettuna, esim. raskaustyynyn avulla. (National Health Service 2018a.)
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Joillekin naisille saattaa muodostua lantiokipua raskauden aikana, mikä ei aiheuta vauvalle tai äidille mitään hätää, mutta se tuntuu epämiellyttävältä äidille. Kipu syntyy lantion
nivelien jäykkyydestä tai nivelien epätasaisesta liikkumisesta lantion edessä tai takana.
Kipu voi tuntua myös häpyluun, alaselän, emättimen ja peräaukon kohdalla tai kipu voi
levitä myös reisiin. Kipu voi tuntua pahemmalta esimerkiksi kävellessä, portaita kävellessä, sängyssä kääntyessä, yhdellä jalalla seisoessa tai liikuttaessa jalkoja poispäin toisistaan. Jos kipu haittaa liikkumista ja on todella epämiellyttävää, suositellaan kääntymään lääkärin tai fysioterapeutin puoleen. (National Health Service 2019.)

Lantionpohja
Lantionpohjassa ovat sukuelimet ja niiden toimintaan osallistuvat lihakset (kuva 5). Lantion luut tukevat kehoa sivuilta ja takaa ja ne suojaavat myös sukuelimiä. (Tule-tietokeskus n.d.) Yläruumiin alimpana rakenteena lantionpohjan lihasten tehtävänä on kannatella lantion alueen sisäelimiä ja sisältöä, osallistua vatsansisäisen paineen muodostukseen alhaalta päin sekä stabiloida lantiorankaa ja lantiota. Lantionpohjan lihakset tukevat
supistuessaan virtsaputken ja peräaukon sulkeutumista eli estävät virtsan ja ulosteen
karkaamisen. Niiden tehtävänä on myös seksuaalisten vasteiden tuottaminen ja näin lisääntymiskyvykkyyteen osallistuminen. (Bo ym. 2015, 19–20.)

Kuva 5. Naisen lantionpohjan anatomia alhaaltapäin. (Hokkanen 2018.)
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Lantionpohjan lihakset voidaan jakaa kolmeen osioon eli ylimpään välipohjaan, alapohjaan sekä suolen ja sukuelinten sulkijalihaksiin. Lihasten ja luiden välissä on lisäksi lantiota tukevia nivelside- ja kalvorakenteita. (Herschorn 2004.) Naisen lantionpohjan läpi
kulkee virtsaputken ja peräsuolen lisäksi vagina, joka madaltaa stabiliteetin ja sisäelinten
tuen määrää verrattuna miehen lantioon (Kisner & Colby 2012, 934).
Raskauden aikana lantionpohjan lihakset venyvät niihin kohdistuvan pitkään jatkuvan
paineen takia sekä hormonaalisten muutosten takia. Lantionpohja voi laskeutua raskauden aikana jopa 2,5cm alemmas. (Kisner & Colby 2012, 933.) Näistä syistä johtuen myös
lantionpohjan lihasten supistusvoima ja kestävyys heikentyvät. Lantionpohjan lihaksia
tulisi harjoittaa jo ennen synnytystä, jotta synnytyksestä toipuminen edistyy ja ennaltaehkäistään mahdollisia lantionpohjan toimintahäiriöitä, kuten virtsanpidätysongelmia. Lihasten hyvästä hallinnasta on hyötyä myös synnytyksessä avautumis- ja ponnistusvaiheessa. (Åkerman ym. 2013.)

Vatsalihakset
Raskauden edetessä vatsan alueen etuseinämä muotoutuu uudelleen, kun kohtu kasvaa 40 grammasta 1000 grammaan ja kapasiteetti 4 millilitrasta 4000 millilitraan. Nämä
muutokset vaikuttavat vatsalihaksiin – erityisesti suoraan vatsalihakseen – niitä venyttämällä ja pidentämällä. Raskausviikolla 38 vatsalihasten pinta-ala on kasvanut keskiarvolta 115% verrattuna raskauden alkuun. Vatsapeitteiden kasvu vaikuttaa vatsalihasten
kiinnittymiseen keskilinjaan ja näin vaikuttaa niiden toimintaan sekä voimantuottoon.
(Mota ym. 2015a, 63.)
Merkittävimpien biomekaanisten muutosten kohteena ovat linea alba eli valkoinen jännesauma sekä sen molemmin puolin olevat suorat vatsalihakset, jotka joutuvat venymään äärimittoihinsa raskauden loppuun mennessä (Kisner & Colby 2012, 933). Vatsalihasten väli alkaa kasvaa noin 14:llä raskausviikolla ja jatkuu synnytykseen asti (Acharry
& Kutty 2015). Vatsalihakset erkanevat raskauden aikana jokaisella ja se on luonnollinen
raskauden seuraus (Sperstad ym. 2016). Vatsan pehmytkudosten venyminen heikentää
lihasten supistumiskykyä ja muuttuva painopiste vähentää vatsalihasten toiminnan hyötyjä (Kisner & Colby 2012, 934).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nelli Leskinen, Noora miettinen & Jasmin Moilanen

11

4 KEHON MUUTOKSET RASKAUDEN JA
SYNNYTYKSEN JÄLKEEN
Alatiesynnytyksen jälkeen pääsee liikkumaan heti synnytyksen jälkeen, jolloin toipuminen synnytyksestä on nopeampaa ja lapsenhoidon aloittaminen helpompaa. Alatiesynnytyksessä riski laskeumaan ja lantionpohjan häiriöihin on kuitenkin suurempi kuin keisarileikkauksessa. (Terveyskylä.fi 2019b.)
Alatiesynnytys tapahtuu lantion ja vaginan kautta (Kisner & Colby 2012, 952). Keisarileikkaus eli sektio on synnytystapa, joka tapahtuu vatsanseinämän ja kohdun aukaisun
kautta leikkauksessa (Tiitinen 2019). Sektion avulla voidaan etukäteen suunnitella synnytyksen ajankohta ja toimenpide on nopea, noin 1–2 tuntia. Keisarileikkaus saattaa olla
perusteltu esimerkiksi äidin sairauden takia tai kun se voi pelastaa lapsen hengen ja
terveyden. Alatiesynnytystä suositellaan keisarinleikkausta enemmän sillä, suomalaisten
tutkimusten mukaan joka neljäs keisarileikkauksella synnyttänyt nainen saa leikkauksen
yhteydessä jonkinlaisen komplikaation ja verenhukan riski on merkittävä. (Terveyskylä.fi
2019b.) Tutkimusten mukaan keisarileikkaus on yhteydessä äidin ja lapsen mahdollisiin
komplikaatioihin ja leikkaus pitäisi suorittaa ainoastaan, jos siitä on jotain selkeää hyötyä
ja sitä on harkittu tarkkaan. Muun muassa WHO tuli tähän tulokseen 24 eri maassa,
vuosina 2004—2008 tehtyjen keisarileikkausten jälkeen. (Mylonas & Friese 2015.)
Lapsivuodeaika eli puerperium alkaa heti synnytyksen jälkeen ja kestää noin 6 viikkoa.
Tänä aikana synnyttäneen naisen keho alkaa palautumaan siihen, mitä se oli ennen raskautta. Kehossa tapahtuu muutoksia muun muassa hormonitasoissa ja kohdun koossa.
(Obrowski ym. 2016.) Raskaus on voinut altistaa kehon erilaisille toimintahäiriöille, kuten
seksuaalisuushäiriöille sekä virtsankarkailulle (Petricelli ym. 2014).

4.1 Hengitys- ja verenkiertoelimistön muutokset
Leposyke ja sydämen minuuttitilavuus laskee synnytyksen jälkeen. Sydämen iskutilavuus palautuu takaisin lähtötilanteeseen. Munuaisten verenkierto ja hengityselimistön
toiminta palautuvat ennalleen. Istukka erittää raskauden aikana hormoneja, joiden pitoisuudet kuitenkin laskevat synnytyksen jälkeen. Kuukautiset palaavat noin 7–9 kuukauden jälkeen naisille, jotka eivät imetä. Imettäville ne palautuvat noin 6–18 kuukauden
jälkeen. (Stenman 2016, 116.)
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4.2 Hormonaaliset muutokset
Painoa lähtee yleensä synnytyksessä noin 4,6–6 kilogrammaa, kun vauva, istukka, lapsivesi ja synnytyksessä menetetty verimäärä poistuvat kehosta. Poistuva verimäärä alatiesynnytyksessä on noin puoli litraa ja keisarinleikkauksessa noin litran. Muutaman päivän jälkeen poistuu vielä noin 2,5–3,5 kilogrammaa synnytyksen jälkeisenä vuotona ja
nesteinä. (Stenman 2016,117.)
Heti synnytyksen jälkeen kohdun koko alkaa pienentyä ja kohtu tyhjentyy jälkivuodoista,
joka aiheuttaa jälkisupistuksia mm. imetysten yhteydessä. Jälkisupistukset yleensä helpottuvat kuitenkin muutaman ensimmäisen vuorokauden aikana. (Terveyskylä.fi 2019c.)
Kohtu painaa synnytyksen aikoihin keskimäärin 1000 grammaa ja noin viikko synnytyksen jälkeen sen paino puolittuu. Kohdun normaali paino on 60–100 grammaa, johon se
palautuu normaalisti noin kuudessa viikossa. Noin 6–8 viikon jälkeen emätin palautuu
ennen raskautta olleeseen tilaan. Synnytyksen jälkeen äidin estrogeenipitoisuus on pieni
ja tästä syystä limakalvot ovat ohuet ja saattavat rikkoutua ja vuotaa herkästi. (Ekholm
2019a.) Virtsankarkailu lisääntyy synnytyksen jälkeen, mutta se vähenee ahkeralla lantionpohjalihasten harjoittelulla ja hormonaalisen tasapainon saavuttamisen myötä (EteläPohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014).

4.3 Tuki- ja liikuntaelimistön muutokset
Raskauden aikana ryhti voi muuttua takakenoiseksi, kun kehon painopiste siirtyy eteen.
Vartalon painopiste normalisoituu kuitenkin vatsanympäryksen pienenemisen mukana
(Stenman 2016, 117). Ryhdin muutokset ja kuormituksen lisääntyminen voivat aiheuttaa
selkä- ja niskakipuja. Kipua voi tuntua mm. lapojen välissä, rintarangassa, alaselässä
sekä niska- ja hartiaseudun lihaksissa. (Selkäkanava n.d.) Raskaushormonien aiheuttama nivelsiteiden elastisuus ja rakenteille tukea antava kollageenin pehmeys säilyy jopa
neljä kuukautta synnytyksen jälkeen. (Kisner & Colby 2012, 933; Stenman 2016, 117.)
Emätintä tukeva lihaksisto ja sidekudokset ovat muokkautuneet synnytyksen aiheuttamasta emättimen voimakkaasta laajentumisesta. Kohdun sivuilta lähtevät siteet kiinnittyvät lähelle nivusia, joten kohdun jälkisupistelu ja kipu saattavat heijastua nivusalueelle.
Kohtua kannattavat siteet venyvät raskauden aikana ja ne lyhenevät kohdun pienentyessä. Kohdun lihassolut eivät vähene sen pienentymisen aikana, vaan ne kutistuvat.
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Imetyksen seurauksena erittyvä oksitosiini-hormoni tehostaa kohdun palautumista. Synnytyksen jälkeen kohdun pohja on navan kohdalla, viikon kuluttua navan ja häpyluun
puolivälissä ja kahden viikon kuluttua synnytyksestä sitä ei voi enää tuntea vatsanpeitteiden päältä. (Sariola ym. 2014, 347–348.)
Ryhdissä tapahtuneet muutokset eivät automaattisesti korjaannu synnytyksen jälkeen.
Raskauden aikaiset asennon muutokset voivat jäädä ja vauvan hoitotehtävät voivat tukea näitä muutoksia. Epäsymmetriaa ja virheellistä ryhtiä voi tukea esimerkiksi vauvan
kantaminen ja nostaminen arjessa. (Kisner & Colby 2012, 933.)

Lantionpohja
Raskauden aikana erittyvä relaksiini-hormoni löystyttää lantionpohjan kudoksia synnytykseen valmistuen (Hoito-ohjeet.fi 2014). Lantionpohjan pehmytkudokset venyvät äärimmilleen loppuraskauden aikana sekä alatiesynnytyksen aikana. Lantionpohjan lihakset voivat vaurioitua alatiesynnytyksen aikana, mikä vaikeuttaa lantionpohjan osallistumista vatsansisäisen paineen säätelyyn sekä heikentää lantionpohjan kestävyyttä sekä
lihasvoimaa. (Hilde ym. 2013.) Voimansiirron häiriytyminen voi aiheuttaa lantionpohjan
prolapsin. (Kisner & Colby 2012, 935.)
Alperinin ym. (2015) tutkimus osoitti, että raskaus aiheuttaa ainutlaatuisia muutoksia lantionpohjan lihasten rakenteissa. Tutkimuksessa vertailtiin lantionpohjan lihasten (m.coccygeus, m. iliocaudalis ja m. pubocaudalis) sekä säären etuosan (m. tibialis anterior)
lihasjuovien pituuden muutoksia raskauden aikana ja sen jälkeen. Tulosten mukaan ainoastaan säären etuosan lihaksessa ei syntynyt muutoksia lihasjuovan pituudessa raskauden aikana tai sen jälkeen. Kaikkien muiden lihasten lihasjuovien pituuksissa havaittiin muutoksia, mutta 12 viikkoa synnytyksen jälkeen lihasjuovien pituudet palasivat samaan mittaan, kuin mitä ne olivat ennen raskautta.
Morinon ym. (2019) tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että raskaus aiheuttaa muutoksia
myös lantion luisissa rakenteissa. Tutkimuksen mukaan lantio ei palaudu vielä kuukausi
synnytyksen jälkeen ja raskaus ja synnytys aiheuttavat muutoksia lantion luisiin rakenteisiin, jotka taas aiheuttavat muutoksia lantionpohjan lihasten pituuksiin. Tutkimuksessa
tutkittiin raskauden vaikutusta lantioon raskauden aikana sekä kuukausi synnytyksestä
lantion etu- ja takaosan leveyttä mittaamalla. Tulosten mukaan lantion etu- ja takaosan
leveys kasvoivat huomattavasti raskauden aikana. Etuosa oli kuukausi synnytyksen jälkeen leveämpi, kuin 12:lla raskausviikolla. Lantion kippaus eteen lisääntyi raskauden
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aikana ja väheni synnytyksen jälkeen. Jos lantion muutoksia ei huomioida raskauden
aikana ja synnytyksen jälkeen niin se voi johtaa lantion kipuun, virtsanpidätysongelmiin
ja muihin komplikaatioihin.

Vatsalihakset
Synnytyksen jälkeen keho joutuu uudelleen mukautumaan lyhyessä ajassa suuriin muutoksiin, jotka liittyvät vatsan ja lantionpohjan anatomiaan sekä vatsaontelon paineen
muutoksiin. Vatsalihasten toiminnallinen rooli raskauden aikana ja sen jälkeen ylävartalon liikuttajana, lantion vakauttajana sekä vatsanalueen paineenluojana on merkittävä.
(Mota ym. 2015a, 63.) Vatsanalueen pehmytkudokset ovat venyneet raskauden aikana
ja spontaani kudosten palautuminen alkaa jo ensimmäisenä päivänä synnytyksestä ja
jatkuu ensimmäiset pari kuukautta synnytyksestä. Tämänkin jälkeen palautumisprosessi
jatkuu kuukausia, jopa vuoden synnytyksestä, mutta aiempaa hitaampana. (Acharry &
Kutty 2015.)
Alle kaksi senttimetriä leveä suorien vatsalihasten erkauma on usein itsestään palautuva
tila, mutta venyneet kudokset eivät palaudu raskautta edeltäneeseen muotoonsa. Suorien vatsalihasten välinen jännesauma kaventuu luonnollisesti kuudessa kuukaudessa
keskimäärin 100 %:sta 39 %:iin. (Mota ym. 2015, 61–63.)
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5 SUORIEN VATSALIHASTEN ERKAUMA
Eräs tuki- ja liikuntaelimistön terveyteen vaikuttava tekijä synnytyksen jälkeen on suorien
vatsalihasten erkauma. Erkauma eli diastasis recti abdominalis (DRA) on ilmiö, jossa
suorat vatsalihakset (m. rectus abdminis) erkanevat vartalon keskilinjasta valkoisen jännesauman (linea alba) ylivenymisen ja ohentumisen seurauksena (kuva 6). Suorien vatsalihasten pystysuoraväli kasvaa kudosten venyessä yli kaksi senttimetriä leveäksi.
(Marshall 2015; Boissonnault & Blaschak 1988.) Suorien vatsalihasten erkauma voi tapahtua vatsalihasten keskilinjasta kokomatkalta tai vain osittain, mutta yleisin kohta on
navan seutu ja siitä ylöspäin (Camut & Tuokko 2015, 5; Adkitte ym. 2016).

5.1 Määritelmä ja esiintyvyys

Erkauma on hyvin yleinen raskauden seuraus, joka ilmenee raskauden aikana tai sen
jälkeen. Erkauman diagnostisen määritelmän minimiarvo eroaa hieman lähteittäin. Rajaarvot vaihtelevat 2–2,7cm välillä, ja mittauskohdat ja -tavat eivät ole universaalisti standardoituja. Myös jännesauman normaaliksi määritelty leveys vaihtelee 1–2cm. (Mota ym.
2015, 63; Thabah & Ravindram 2014, 4.) Usein puhutaan, että yli kahden sormen leveyden ylittävästä erkauma olisi merkittävä (Kisner & Colby 2012, 938). Erkauman leveys
voi olla kahdesta useampaan senttimetriin riippuen erkauman vakavuudesta (Pihlman &
Luomala 2016, 137).
Erkauma ilmenee useimmiten naisilla raskauden seurauksena, mutta voi ilmetä myös
miehillä ja lapsilla. Erkauman syntyyn vaikuttaa vatsan alueen pehmytkudosten venyminen, joka voi aiheutua esimerkiksi raskauden, keskivartalolihavuuden, nopean painonpudotuksen, vääränlaisen lihasharjoittelun tai pehmytkudosdegeneraation aiheuttamista
muutoksista keskivartalossa. Aiemmat raskaudet, monikkoraskaus sekä imeväisen suuri
syntymäpaino edesauttavat erkauman ilmentymistä raskauden jälkeen. (Marshall 2015.)
Erkaumaa voi esiintyä jo raskauden toisella kolmanneksella, mutta yleisimmillään sen
esiintyvyys on raskauskolmanneksella sekä synnytyksen jälkeen. Loppuraskauden aikana suorat vatsalihakset erkaantuvat vatsan ympärysmitan kasvaessa lähes jokaisella.
(Sperstad ym. 2016; Boissonnault & Blaschak 1988). Suurin spontaani kudosten paraneminen alkaa ensimmäisenä päivänä synnytyksestä ja jatkuu kuuden - kahdeksan viikon ajan synnytyksestä. Tämän jälkeen paranemisprosessi hidastuu, mutta jatkuu kuukausia, jopa vuoden synnytyksestä. (Acharry & Kutty 2015.)
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Erkauma aiheuttaa pystysuoran harjanteen vatsan keskelle, joka korostuu vatsalihaksia
jännittäessä, ja se voi poistua näkyvistä kokonaan vatsalihasten rentoutuessa. Erkauma
ei aiheuta yleensä kipua, mutta kuntoillessa voi esiintyä epämukavuuden tunnetta tai
keskivartalon epästabiiliutta ja ulkoisesti lähinnä kosmeettista haittaa. (Emanuelsson
2014.) Lantion alueen eli lumbopelvisen alueen kivut eivät ole yleisempiä lievän erkauman saaneilla, kuin ilman erkaumaa. Erkauman esiintyminen ei tutkimusten mukaan
lisää lantion ja alaselän kipuja, mutta niitä voi ilmetä (Sperstad ym. 2016; Mota ym. 2015;
Tabah& Ravindran 2014, 4). Suuri erkauma vaikuttaa ja voi vaarantaa vatsalihasten normaalin toiminnan sekä osallistumisen muun muassa ryhdin ylläpitämiseen, vartalon
asennon hallintaan ja toimintakykyyn, hengitykseen sekä synnytykseen (Boissonnault &
Blaschak 1988). Erkauma saattaa myös vaikeuttaa erilaisten tavaroiden ja esineiden
nostamista sekä muiden arkipäiväisten asioiden tekemistä (Tobah 2017). Se voi myös
heikentää vatsanseinämän antamaa suojaa sikiölle ja mahdollistaa vatsanalueen tyrän
syntymisen (Tabah & Ravindran 2014, 4).

Kuva 6. Vatsalihasten erkauma. (Kapella 2018.)
5.2 Vatsanseinämän anatomia
Vatsaonteloa voi kuvata tynnyrimäiseksi rakenteeksi, jota ympäröi useat eri rakenteet.
Tynnyrinseinämät muodostuvat vatsalihaksista, selkälihaksista sekä nelikulmaisesta
lannelihaksesta (m. quadratus lumborum) ja tynnyrin kantena toimii pallea eli
diaphragma ja pohjana lantionpohjanlihakset. Tynnyrin rakenteiden on toimittava yhteistyössä optimaalisesti niin että kehon toimintakyky säilyy oikeanlaisena. (Pihlman & Luomala 2016, 122.)
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Vatsalihakset muodostavat vatsanseinämän ja koostuvat pinnallisesta kerroksesta, keskikerroksesta sekä syvästä kerroksesta. Pinnalliseen kerrokseen kuuluu ulompi vinovatsalihas (m. obliquus externus abdominis) sekä pyramidilihas (m. byramidalis) (kuva 7).
Keskikerroksessa sijaitsee sisempi vinovatsalihas (m. obliquus internus abdominis) ja
suora vatsalihas (m. rectus abdominis) ja syvässä kerroksessa sijaitsee poikittainen vatsalihas (m. transversus abdominis). Jokaista lihasta löytyy kaksi kappaletta, yksi vartalon
keskilinjan molemmin puolin, kiinnittyen valkoiseen jännesaumaan eli linea albaan.
(Paulsen & Waschke 2011, 86–88b.)

Uloin kerros
Uloimmat vinot vatsalihakset alkavat kylkiluiden 5–12 eli kahdeksan alimman kylkiluun
ulkopinnalta ja kiinnittyvät suoliluun harjun (crista iliaca) ulkosyrjään ja nivussiteeseen
(lig. inguinale), joka kulkee suoliluun ja häpyluun (os pubis) välillä. Lihassäikeet kulkevat
vinosti vatsanseinämän yläulkoreunasta alasisäreunaan. Sen päätehtävänä on vartalon
sivulle taivutus samalle puolelle sekä vartalon kierto vastapuolelle. Uloimmat vinot vatsalihakset osallistuvat suorien vatsalihasten synergistinä eli myötävaikuttajana myös
vartalon eteen taivutukseen, vatsanpaineen säätelyyn sekä uloshengitykseen. Uloimmat
vinot vatsalihakset jatkuvat peitinkalvona eli rectus sheatina (vagina musculi recti abdominis) vatsan alueen keskialueen yli. Peitinkalvoon kiinnittyy myös sisemmät vinot vatsalihakset ja syvät vatsalihakset. Suorat vatsalihakset ja pyramidilihas kuuluvat vatsan
peitinkalvoon eli rectus sheatiin. (Paulsen & Waschke 2011, 20a, 86b.)
Pyramidilihas on häpyluusta valkoiseen jännesaumaan kiinnittyvä lihas, joka on peitinkalvon alaosan osa. Sen tehtävänä on kiristää valkoista jännesaumaa. Pyramidilihasta
esiintyy noin 80%:lla ihmisistä. (Paulsen & Waschke 2011, 20a, 86b.)
Linea alba eli valkoinen jännesauma ylettyy miekkalisäkkeestä (proc. xiphoideus) häpyluun liitokseen ja toimii vatsalihasten kiinnityskohtana suorien vatsalihasten välissä (kuva
8). Jännesauma toimii lihasten välisenä voiman siirtäjänä ja sen normaali leveys synnyttämättömillä naisilla on alle kaksi senttimetriä. Vatsanalueen normaalin toiminnan kannalta on tärkeää, että jännesauma on kiinteä ja napakka. (Camut & Tuokko 2015, 4–5.)
Jännesauman kireys pitää suorien vatsalihasten puolet lähellä toisiaan, jolloin ne pystyvät paremmin tukemaan vatsaonteloa ja tuottamaan rintarangan ja lantion liikkeitä. (Mota
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ym. 2015, 61.) Vatsan seinämän mekaanisen stabiliteetin kannalta jännesauma on tärkein yksikkö ja sen toiminta tärkeää (Hernándes-Gascón ym. 2013).

Kuva 7. Ulompi vinovatsalihas eli m. obliquus externus abdominis ja pyramidilihas eli
m. pyramidalis (Paulsen & Waschke 2011, 86b; mukaillen Leskinen 2020.)

Kuva 8. Valkoinen jännesauma eli linea alba (Paulsen & Waschke 2011, 3b; mukaillen
Leskinen 2020.)

Keskikerros
Sisemmät vinot vatsalihakset alkavat toracolumbaalisesta faskiasta, suoliluun harjusta
sekä nivussiteestä ja kiinnittyvät 9–12 kylkiluiden alaosan rustoon sekä peitinkalvoon
(kuva 9). Lihassäikeet kulkevat vinosti vatsanseinämän alaulkosyrjästä keskilinjaa ja
ulkoyläkulmaa kohti. Lihaksen päätehtävä on vartalon kiertäminen samalle puolelle ja
vartalon taivutus saman puolen sivulle. Se osallistuu myös myötävaikuttajana vartalon
eteen taivutuksessa, vatsan paineen säätelyssä sekä uloshengityksessä. (Paulsen &
Waschke 2011, 20a, 86b.)
Suorat vatsalihakset alkavat kylkiluiden 5–7 rustokudoksen pintakerroksesta ja kiinnittyvät häpyluun harjuun, ja niitä peittää peitinkalvon pinnallinen kerros, joka on jatke ulommista vinoista vatsalihaksista (kuva 10). Suorat vatsalihakset koostuvat kahdesta osasta
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eli oikean- ja vasemmanpuoleisesta osasta, joita yhdistää niiden välissä oleva valkoinen
jännesauma eli linea alba. Kummassakin lihaksessa on kolme tai neljä poikittaista jännesaumaa, jotka jakavat lihaksen osioihin, joista muodostuu arkikielinen ”six pack” oikein
harjoitettuna. Suorat vatsalihakset toimivat vartalon eteen taivuttajina sekä ovat mukana
vatsan alueen paineen tuotossa sekä uloshengityksessä. (Paulsen & Waschke 2011,
20a, 86 – 87b.)

Kuva 9. Sisempi vinovatsalihas eli m. obliquus internus abdominis. (Paulsen &
Waschke 2011, 86 – 87b; mukaillen Leskinen 2020.)

Kuva 10. Suoravatsalihas eli rectus abdominis. (Paulsen & Waschke 2011, 86 – 87b;
mukaillen Leskinen 2020.)

Syväkerros
Syvät eli poikittaiset vatsalihakset alkavat kylkiluiden 7–12 rustokudoksen sisäpinnasta,
thoracolumbaalisen faskian sisäkerroksesta, suoliluun harjun sisäreunasta sekä nivussiteestä ja kiinnittyvät peitin kalvon takapinnalle (kuva 11). Ne vaikuttavat vatsan alueen
paineen säätelyyn sekä ovat mukana uloshengityksessä. (Paulsen & Waschke 2011,
21a, 86 – 87b.)
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Kuva 11. Poikittainen vatsalihas eli m. transversus abdominis. (Paulsen & Waschke
2011, 88b; mukaillen Leskinen 2020.)

5.3 Erkauman tutkiminen
Ennen minkäänlaisien vatsalihasharjoitteiden tekemistä, lääkäri tai fysioterapeutti tutkii
vatsan alueen erkauman varalta. Kolmena ensimmäisenä päivänä synnytyksen jälkeen
vatsalihasten testaus ei ole täysin validi, joten potilas voi suorittaa annettujen ohjeiden
mukaan testauksen myös kotona. (Kisner & Colby 2012, 939.)
Erkauma tutkitaan selinmakuulla navan kohdalta sekä sen yläpuolelta miekkalisäkkeeseen (proc. xiphoideus) asti ja alapuolelta muutaman senttimetrin matkalta. Tutkittava
nostaa ylävartaloaan alustalta niin, että yläraajat ojentuvat kohti kantapäitä, vatsalihakset jännittyvät ja lapaluiden alakulma irtoaa alustasta, ja tutkija palpoi eli tunnustelee
jännesauman kohtaa sormenpäät horisontaalisesti jännesaumaan nähden. Jos erkaumaa esiintyy, sormet uppoavat supistuksen aikana esiintyvään rakoon. (Kisner &
Colby 2012, 939.)
Erkauman alustava leveys määritellään vatsalihasten väliin mahtuvien sormenpäiden
mukaan (Boissonnault & Balschak 1988). Mittaus voidaan suorittaa myös mitalla, magneettikuvauksella, tietokonetomografialla tai ultraäänitutkimuksella (Van de Water 2016).
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Ultraääntä pidetään luotettavana tutkimusmenetelmänä erkauma välin leveyden arvioinnissa. Palpaatiota ja sormilla leveyden mittaamista käytetään usein alustavan kliinisen
arvioinnin yhteydessä. (Mota ym. 2015, 63.) Sen luotettavuus ja toistettavuus on tutkittu
olevan kohtalainen (Sperstad ym. 2016).
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6 SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN LIIKKUMINEN
Liikunta on tärkeä osa tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksessa sekä ehkäisemisessä. Sillä on myös positiivisia vaikutuksia mielen hyvinvointiin. (Käypä hoito 2016)
Synnytyksen jälkeinen liikkuminen voi kohottaa mielialaa, ylläpitää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, auttaa painon laskussa, parantaa painon kontrollointia sekä laskea masennusta ja ahdistusta (Evenson 2015).
Suurin osa synnytyksen jälkeisistä liikkumisen suosituksista sisältää aerobista liikuntaa,
lantionpohjan lihasten harjoittamista, voimaharjoittelua, venyttelyä ja kävelyä. Suositukset on tehty tukemaan naisten liikkumista synnytyksen jälkeen, jotta he liikkuisivat vähintään suositusten mukaisesti. Terveysalan työntekijöillä, muun muassa neuvolatyöntekijöillä on suuri rooli kannustaa naisia aktiivisuuteen synnytyksen jälkeen. (Evenson 2015.)

6.1 Yleiset liikkumisen suositukset
Liikkumisen suosituksien tavoitteena on pyrkiä edistämään terveyttä sekä ehkäisemään
sairauksia ja niiden hoitoa sekä kuntoutusta liikunnan avulla. Suomessa esitetyt yleiset
liikuntasuositukset ovat samat ei-raskaana oleville, raskaana oleville sekä synnyttäneille
Ne on luonut UKK-instituutti, joka on yksityinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus. Raskaana oleville ja synnyttäneille ei ole varsinaisesti omia liikuntasuosituksia, vaan raskauden aikana noudatetaan yleisiä liikuntasuosituksia oman voinnin mukaisesti. (UKK-instituutti 2019.) World Health Organizationilla (WHO) on maailman laajuiset fyysisen aktiivisuuden suositukset (WHO 2011).

6.1.1 WHO:n suositus
WHO:n suosituksen mukaan 18–64 -vuotiaiden tulisi harrastaa vähintään 150 minuuttia
keskiraskasta aerobista liikuntaa viikossa tai harrastaa vähintään 75 minuuttia intensiivistä aerobista liikuntaa viikossa tai yhdistellä näitä kumpaakin. Aerobista liikuntaa tulisi
harrastaa vähintään 10 minuuttia kerralla. Suurien lihasryhmien lihasvoimaa tulisi harjoitella vähintään kaksi kertaa viikossa. (WHO 2011.)
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6.1.2 UKK-instituutin liikunnan suositukset
UKK-instituutin julkistaman aikuisten liikunnan suosituksen perustana on vuonna 2018
päivitetty amerikkalainen liikkumisen suositus “The Physical Activity Guidelines for Americans”. Suositus perustuu tieteelliseen sekä laajaan tutkimusnäyttöön. Uusi 18–64-vuotiaiden aikuisten liikkumisen suositus (kuva 12) on päivitetty ja julkaistu lokakuussa 2019
UKK-instituutin sivuilla ja se korvaa aikaisemman liikuntapiirakka -mallin. Liikkumisen
suositus kuvaa riittävän viikoittaisen liikunnan määrän terveyden kannalta sekä antaa
esimerkkejä tavoista liikkua. (UKK-instituutti 2019.)
Liikkumisen suosituksen tarkoituksena on tuoda esille terveyden kannalta tarvittava liikunnan viikoittainen määrä. Se on selkeä ja yksinkertainen, joten sitä voidaan käyttää
tuomaan esille liikkumisen määrää niin yksilöille, kuin ammattilaisten työvälineenä. Suositusta on hyvä kuitenkin soveltaa yksilöllisesti esimerkiksi keisarileikkauksen jälkeen
sekä erkauman ilmetessä, sen aikaa, että synnytyksestä on palauduttu. (UKK-instituutti
2020.)

Kuva 12. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64 -vuotiaille. (UKK-instituutti 2020.)
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UKK-instituutin liikkumisen suosituksen mukaan viikoittain tulisi olla sydämen sykettä
nostattavaa liikkumista, eli reipasta liikkumista 2 tuntia ja 30 minuuttia tai rasittavaa liikkumista 1 tunti ja 15 minuuttia. Reipas liikunta määritellään sellaiseksi, että puhuminen
onnistuu hengästymisestä huolimatta ja rasittava liikunta tasoltaan sellaiseksi, että puhuminen on haastavaa hengästyessä. Lisäksi vähintään kaksi kertaa viikossa tulisi harjoittaa lihaskuntoa sekä liikehallintaa. (UKK-instituutti 2019.)
Erilaisia liikkumismuotoja on paljon, jolloin jokaisen on helppo valita itselleen sopivat ja
miellyttävät tavat liikkua. Esimerkkejä sykettä nostattavista lajeista ovat juoksu, pyöräily,
uinti, tanssi ja hiihto. Lihaskuntoa voi harjoittaa esimerkiksi kuntosalilla, ryhmäliikunnassa, tai vaikkapa raskailla pihatöillä sekä porraskävelyllä. Liikkumisen suosituksessa
kannustetaan myös kevyeen liikuskeluun arjessa, kuten kotiaskareiden tekemiseen, portaiden käyttämiseen hissin sijaan ynnä muuta sellaista. (UKK-instituutti 2019.)
Uuden suosituksen mukaan jo muutaman minuutin keskiraskas tai raskas liikkuminen
otetaan huomioon viikoittaisen liikkumisen määrässä, sillä nykytutkimusten mukaan minkälainen jakso tahansa keskiraskasta tai raskasta liikkumista on terveydelle hyödyllistä.
Päivitetyssä liikkumisen suosituksessa on otettu huomioon myös kevyt liikuskelu, kuten
kotiaskareet, kevyet pihatyöt, koiran ulkoilutus tai portaiden käyttö hissin sijaan ja korostettu sen hyötyjä. Esille tuodaan myös paikallaan olon haitat ja kannustetaan taukoliikuntaan, istumisen tauottamiseen sekä seisomatyöskentelyyn. (Physical Activity Guidelines
Advisory Committee 2018.)
Suosituksessa painotetaan uutena asiana unen ja liikunnan suhdetta. Riittävällä unen
saannilla sekä unen ja liikkumisen yhdistelmällä on merkittäviä terveysvaikutuksia. Uusi
päivitetty suositus huomioi hyvinvoinnin kokonaisuuden entistä vahvemmin, ja unen vaikutus hyvinvointiin ja palautumiseen on merkittävä. (UKK-instituutti 2019.)

Miksi liikkumisen suositusta tulisi pyrkiä noudattamaan?
Ihmiset, jotka ovat aktiivisempia pystyvät tekemään arkipäivän askareita paremmin ilman
väsymystä. Keskiraskaan tai raskaan liikunnan määrä aikuisella vaikuttaa muun muassa
parempaan fyysiseen kuntoon sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon alentamalla verenpainetta ja lisäämällä insuliiniherkkyyttä. Jopa yhden keskiraskaan tai raskaan liikuntakerran jälkeen on todettu, että ahdistus laskee ja unen laatu sekä kognitio
paranevat. (Physical activity guidelines advisory commitee 2018, D-7–8.)
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Synnytyksen jälkeisen liikkumisen suositus
Tutkimusten mukaan naisilla, joilla on ”normaali” raskaus ja ovat fyysisesti aktiivisempia,
on vähentynyt riski ylipainoon, raskausajan diabetekseen sekä synnytyksen jälkeiseen
masennukseen (Physical activity guidelines advisory commitee 2018, D-23). Raskaana
olevien liikkumissuositus on noin 20–30 minuuttia kohtalaista liikuntaa päivässä, mieluusti jokaisena päivänä viikossa (Physical activity guidelines advisory commitee 2018,
F8–1).
Tutkimusten mukaan harjoittelu synnytyksen jälkeen on vaikuttavampaa, kun siihen lisätään muun muassa terveiden tavoitteiden asettelua sekä itsearviointia (Physical activity
guidelines advisory commitee 2018, F11–13). UKK-instituutin liikuntasuositus raskaana
oleville päivitetään vuoden 2020 aikana. Liikkumisen määrän osalta synnyttäneiden liikkumissuositus ei eroa yleisistä liikkumisen suosituksista, mutta siinä painotetaan synnyttäneille oleellisia asioita. Synnytyksen jälkeisessä liikkumisessa on tärkeää huomioida
raskauden ja synnytyksen aiheuttamat muutokset, kuten muutokset nivelissä ja muissa
tukirakenteissa. (UKK-instituutti 2019.)
Synnytyksen jälkeisessä liikunnassa painotetaan erityisesti liikkumisen psyykkisiä vaikutuksia, kunnon parantumista sekä palautumista raskautta edeltäneeseen painoon. Tärkeää on myös aloittaa lantionpohjalihasten harjoittaminen heti synnytyksen jälkeen, sillä
sen avulla voi ehkäistä mahdollisia virtsankarkailuoireita. Synnytyksen jälkeen suositellaan liikkumaan tuttujen ja turvallisten lajien parissa. Suosituksen mukaan kestävyysliikunta tulisi jakaa vähintään kolmelle päivälle sekä lihasvoimaharjoittelua tulisi tehdä
isoimmilla lihasryhmillä. (UKK-instituutti 2019.)
Liikkumisen suosituksessa huomioidaan myös mahdollisen imetyksen rooli liikkumisessa. Kohtuullinen liikkuminen ei vaikuta negatiivisesti imetyskykyyn, rintamaidon määrään eikä laatuun. Tärkeää on huolehtia riittävästä nesteensaannista. Imetys on hyvä
tehdä ennen liikkumista, sillä rinnat ovat imetyksen jälkeen kevyemmät, jolloin liikkuminen on miellyttävämpää. (UKK-instituutti 2019.)

6.2 Synnytyksen jälkeinen liikkuminen
Synnytystapa vaikuttaa liikkumisen aloittamiseen ja kuntoutumiseen synnytyksen jälkeen. Alatiesynnytyksen jälkeen liikkumisen aloittamista suositellaan heti synnytyksen
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jälkeen omaa kehoa kuunnellen (Terveyskylä.fi 2018). Keisarileikkaus eli sektio (cesarean section, c-section) on suuri vatsan alueen leikkaus ja siitä kuntoutuminen voi olla
pitkäkestoisempaa verrattuna alatiesynnytykseen. Keisarileikkauksen jälkeen voidaan
tarvita leikkauksen jälkeistä akuuttia kuntoutusta. Tähän kuuluu esimerkiksi yskimisen ja
hengittämisen harjoittelua ja pumppaavia liikkeitä verenkierron lisääntymiseksi. Leikkausviilto tulee navan alle ja siihen muodostuva arpi on hyvä huomioida kuntoutuksessa.
Myös arpi tarvitsee käsittelyä mahdollisten kiinnikkeiden ehkäisemiseksi ja sitä kautta
asentovirheiden ja kipujen ehkäisemiseksi. Arven käsittelyä suositellaan heti kudosten
paranemisen jälkeen. Lantionpohjan harjoittelu ja kävely voidaan aloittaa heti ohjeistuksen jälkeen. Leikkauksen jälkeen suositellaan siirtymään vatsanalueen harjoitteluun hiljalleen ja pienellä vastuksella. (Kisner & Colby 2012, 952–954.)
Raskauden aikainen jaksaminen sekä synnytyksestä palautuminen ja kuntoutuminen
ovat aina yksilöllisiä. Jokaisen olisi hyvä kartoittaa yhdessä esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin tai muun ammattilaisen kanssa yksilölliset rajoitteet ja mahdollisuudet liikkumisen suhteen. Komplikaatioitta sujuneen synnytyksen jälkeen ohjataan välttämään raskaita ponnisteluja ja äkillisiä suunnanmuutoksia vaativia liikuntamuotoja, sillä nivelsiteet
ovat löystyneet hormonaalisten muutosten takia. Myös virtsankarkailu ponnistusten yhteydessä on yleistä. Hyvä liikuntamuoto on esimerkiksi 30 minuutin vaunulenkit päivittäin. Jälkitarkastuksen jälkeen voi liikunnan kuormittavuutta lisätä, ellei tarkastuksessa
nouse esiin rajoittavia tekijöitä. Mikäli liikunta tuottaa kipua tai muita oireita, tulee olla
yhteydessä lääkäriin. (UKK-instituutti 2019, Terveyskylä.fi 2018.)
Tutkimuksen mukaan äideillä on vaikeuksia urheilla synnytyksen jälkeen uupuneisuuden, huonon motivaation ja itsetunnon sekä ajanpuutteen takia. Heillä on myös vaikeuksia löytää edullisia ja itselle sopivia urheilulajeja ja heidän on hankalaa käyttää julkista
liikennettä. Tulosten mukaan synnyttäneitä äitejä pitäisi kannustaa ja tukea enemmän,
jotta he löytäisivät itselleen sopivan lajin, koska kaikki lajit eivät sovi kaikille. Esimerkiksi
joillekin sopii ryhmäliikuntatunnit liikuntamuotona paremmin ja toisille sopii taas paremmin yksilöohjaus. Liikuntaohjeita- ja suosituksia on kuitenkin tärkeää olla saatavilla ja
niiden on tasoltaan ja vaatimuksiltaan oltava kaikkien saavutettavissa. On tärkeää, että
uudet äidit saavat paremmin tietoa liikkumisesta ja sen hyödyistä synnytyksen jälkeen,
mahdollisesta ulkopuolisesta lastenhoidosta, synnytyksen jälkeisistä kursseista ja mahdollisista kotiliikunta ohjeista, jotka voisi räätälöidä vastaamaan heidän omia tarpeitaan.
(Saligheh ym. 2016.)
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6.3 Erkauman vaikutus liikkumiseen raskauden ja synnytyksen jälkeen
Tutkittuun näyttöön perustuen synnytystä edeltävä eli raskauden aikainen liikunta vähentää erkauman ilmenemistä 35%:lla ja erkauman leveyttä voidaan pienentää kuntoilemalla raskauden aikana sekä synnytyksen jälkeen (Benjamin 2013). Esimerkiksi aerobinen liikunta, progressiivinen lihasvoimaharjoittelu ja jooga ovat todettu turvallisiksi ja
hyviksi raskauden aikaisiksi liikuntamuodoiksi, ja terveyshyötyjä liikunnasta on niin äidille
kuin sikiölle. (Prather ym. 2012.)

Erkauman ehkäisy ja kuntouttaminen
Suorien vatsalihasten erkaumaa voi ehkäistä synnytystä edeltävällä liikunnalla ja vatsalihasten suhteellisella harjoittamisella. Raskautta edeltävä ja raskauden aikainen liikunta
voivat myös vähentää erkaumasta aiheutuvia oireita. (Mota ym. 2015.) Erkauman syntyyn vaikuttavat tekijät eroavat hieman lähteittäin. Mahdollisesti altistavia tekijöitä ovat
aiemmat synnytykset, painon nousu raskauden aikana yli 16 kilogrammaa, vauvan syntymäpaino yli 3600grammaa, vähäinen liikunta raskautta ennen, jälkeen ja raskauden
aikana sekä erkauman aste ja kudosvaste. Nämä tekijät voivat hidastaa kudosten palautumista ja pidentävät kuntoutumisprosessia. (Lo ym. 1999, 49–53; Pihlman & Luomala
2016, 138; Sperstad ym. 2016.)
Vatsalihasten kuntouttaminen aloitetaan oman toimintakyvyn mukaan ensimmäisten
viikkojen aikana. Keisarileikkauksen jälkeen suositellaan siirtymään vatsan alueen harjoitteluun hiljalleen ja pienellä vastuksella (Kisner & Colby 2012, 952). Erkauma on usein
itsestään muutamassa kuukaudessa korjaantuva tila, mutta joskus tarvitaan lisätoimia
paranemisen tueksi (Rissanen 2017). Täysin yhtenäistä konservatiivista hoitolinjausta
ei ole, viime vuosien lisääntyneistä tutkimustuloksista huolimatta (Mota ym. 2015). Kuntoutumisprosessi muodostuu pääsääntöisesti fysioterapiasta, lihasharjoittelusta ja tukena voidaan käyttää erilaisia keskivartaloa tukevia tukivöitä. Keskivartaloa tukeva vyö
synnytyksen jälkeen käytettynä voi vähentää selkäkipua sekä lihasten ja ligamenttien
kuormitusta. (Mota ym. 2015; Tabah & Ravindran 2014, 4.) Näytön mukaan ainoastaan
erkaumavälin sulkeutumiseen eli lihasten lähentymiseen tähtäävä kuntoutus voi estää ja
hidastaa toiminnallisuuden palautumista (Lee & Hodges 2016).
Parantumista voidaan edistää konservatiivisella hoidolla, kuten terapeuttisella harjoittelulla, eikä se yleensä vaadi invasiivisiä eli leikkauksellisia toimenpiteitä (Zaoutis & Chiang

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nelli Leskinen, Noora miettinen & Jasmin Moilanen

28

2007, 891). Toisinaan ilmenee hyvin sinnikkäästi pysyvä ja arkea vaikeuttava erkauma,
jolloin voi olla tarpeellista suorittaa jännesaumaa kurova operaatio, jonka tarkoituksena
on vatsanseinämän vahvistaminen. (Lee & Hodges 2016; Tabah& Ravindran 2014, 4.)
Myös erkauman aiheuttama vatsalihasten heikkous, joka estää arkisia toimintoja, voi olla
tarpeeksi leikkauksen suorittamiseen (Tobah 2017).
Jos erkauma ja sen oireet häiritsevät vielä monen kuukauden jälkeen synnytyksestä,
suositellaan hakeutumaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoilta apua kuntoutumiseen. Yhtä
oikeaa erkauman kuntoutustapaa ei ole, koska jännesauma käyttäytyy eri tavoin eri henkilöillä. Tämä yksilöllisyys korostaa ammattiavun tarvetta. (Stenman 2016, 144.)

Erkauman harjoittaminen
Vatsalihasharjoittelu suositellaan aloittamaan periaatteella sisältä ulospäin. Ensin harjoitetaan syviä vatsalihaksia, jonka jälkeen siirrytään suorien ja vinojen vatsalihasten harjoittamiseen. Synnytyksen jälkeisten ensimmäisten kuukausien aikana on suositeltavaa
välttää kuormittamasta suorien vatsalihasten välistä jännesaumaa. Jännesaumaa kuormittavat vartalon kiertoliikkeet sekä eteen taivutus esimerkiksi makuulta istumaan noustessa. Suorat vatsalihakset kuormittuvat harjoitteissa, joissa liike suoritetaan painovoimaa tai painoa vastaan. Tällaisia harjoitteita ovat muun muassa istumaan nousut ja vatsarutistukset sekä vartalon kiertoliikkeet. (Stenman 2016, 141.)
Jännesauman kuormitusta voi vähentää välttämällä raskaiden asioiden kantamista ja
nostamista ennen, kuin erkauma on parantunut. Jännesaumaa kuormittaa eteentaivutus
makuulta istumaan noustessa, joten on suositeltavaa, että sängystä noustaan kylkimakuun kautta yläraajalla työntäen, jotta vatsalihasten kuormitus olisi mahdollisimman vähäistä. Kovin yskiessä on myös tärkeää tukea vatsalihaksia esimerkiksi yläraajoilla. Suorien vatsalihasten erkauma heikentää keskivartalon tukea, joten on tärkeää, että kotiutumisen jälkeen harjoiteltaisiin hyvän ryhdin ylläpitämistä. Alaselkää on hyvä tukea istuessa mm. tyynyllä tai pyyhkeellä alaselän takana. (Chertoff 2017.)
Vatsalihasten harjoittaminen on tutkitusti toimiva tapa pienentää erkauman leveyttä aikaisessa vaiheessa synnytyksen jälkeen. Eri tutkimuksissa testiliikkeinä on käytetty esimerkiksi selinmakuulla vatsalihasten jännitystä, lantion kippausta, pään nostoa, lantiokelloa ja jalkojen nostoa/laskua, konttaus asennossa vastakkaistenraajojen nostoja ja
kevennettyä lankkua kyynärnojassa. (Kahnadale & Handi 2016; Thabetn ja Alshehrin
2019; Acharryn ja Kuttyn 2015.)
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Vatsalihasten harjoittaminen
Lantionpohjan aktivaation yhdistäminen vartalon lihasten harjoitteluun lisää vaikuttavuutta sekä haastaa harjoitellessa (Törnävä n.d., 1). Kisner ja Colby (2012) ohjaavat
tekemään pään nostoja ja lantion kippausta ja näiden yhdistelmää siihen asti, kunnes
erkauma on kaventunut vähintään kahden sentin leveyteen. Liike suoritetaan yläraajat
ristittynä vartalon keksilinjan yli niin, että ne tukevat erkauman aluetta. Vatsalihas supistuksen aikana yläraajat liikkuvat keskilinjaa kohti kuroen erkaumaa yhteen. Liike suoritetaan rauhallisesti ylös ja alas jarruttaen. Poikittaisen vatsalihaksen harjoittelua voi yhdistää harjoitteluun hengityksen mukaan varoen. Vasta kun erkauman kaventuminen on
saavutettu, voidaan siirtyä vinojen vatsalihasten harjoitteluun ja vaikeampiin harjoitteluliikkeisiin. (Kisner &Colby 212, 939, 946–947.)
Keskivartalon syvienlihasten harjoittaminen on tutkitusti toimiva harjoittelumuoto erkauman hoidossa sekä synnytyksen jälkeisen elämänlaadun parantumisessa (Thabet &
Alshehri 2019; Wingerden ym. 2019). Vatsalihasrutistuksia tai istumaan nousu harjoitteita ei yleisesti suositella erkauman esiintyessä, mutta niiden avulla määritellään vatsalihasten voiman ja kestävyyden tilannetta synnytyksen jälkeen. (Mota ym. 2015, 63.) Syvien vatsalihasten aktivaatiota pidetään yleisesti erkaumaa ehkäisevänä ja vähentävänä
tekijänä. (Mota ym. 2015.) Vatsanseinämän tukena ne ovat tärkeä osa konsentrista hoitoa erkauman kuntoutuksessa (Wingerden ym. 2019).
Thabetn ja Alshehrin (2019) tutkimuksen tuloksena ilmeni, että syvien vatsalihasten harjoittelu pienensi erkaumaa tilastollisesti merkittävästi verrokkiryhmään nähden. Tutkimuksessa käytettiin harjoitteina keskivartalon lihasten jännitystä, pallea hengitystä, lantionpohjan supistuksia, lankkuasentoa sekä isometrisiä vatsalihassupistuksia, joita suoritettiin yhdessä perinteisen vatsalihasharjoittelun kanssa kahdeksan viikon ajan. Perinteinen vatsalihasharjoittelu sisälsi staattisia vatsarutistuksia, lantiomaljan taaksepäin kippauksia, käänteisiä istumaan nousuja sekä vartalon kierto harjoitteita. Harjoitteita toistettiin 20 toiston sarjoissa ja lihassupistus pidettiin 5 sekuntia, 10 sekunnin tauolla.
Acharryn ja Kuttyn (2015) tutkimuksessa todettiin erkauman pienentyvän jo kahden viikon aikana, kun harjoittelu aloitettiin kuukausi syntymän jälkeen ja harjoitteissa käytettiin
syvien vatsalihasten jännitystä mukana. Harjoitteina oli staattisia harjoitteita selinmakuulla, pään nostoja, päännostoja lantion taakse kippauksella sekä lantiokello (pelvic
clock), joihin ohjattiin keskivartalon syvien lihasten aktivointi. Jännityksen tarkoituksena
oli toimia keskivartaloa sitovana haarniskana, joka estää erkaumaa pahenemasta.
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Tutkimusnäyttö on ristiriitaista ja vaihtelevaa. Joidenkin tutkimuksien mukaan syvien vatsalihasten jännittäminen leventäisi jännesaumaa ja vatsarutistuksen aikana eli suorien
vatsalihasten jännityksessä erkauma kaventuisi (Mota ym. 2015). Syvien vatsalihasten
ja lantionpohjan yhtäaikainen jännittäminen aiheuttaisi myös erkauman levenemistä lihassupistuksen aikana. (Theodorsena ym 2019, 315–320.)
Leen ja Hodgesn (2016) tutkimuksessa todettiin viitteitä siihen, että syvien vatsalihasten
jännitys parantaisi yleisesti vatsan alueen toimintakykyä, mutta ei ole tehokkain tapa vähentää erkaumaa. Tutkimus keskittyi syvien vatsalihasten esijännityksen vaikuttavuuteen erkauman ja jännesauman vääristymisen ehkäisijänä istumaan nousua tehdessä.
Löydökset viittaavat siihen, että ilman syvien vatsalihasten esijännitystä tehtävä istumaan nousu harjoite pienentää erkaumaa, mutta vääristää vatsalihasten välistä jännesaumaa. Syvien vatsalihasten jännittäminen ennen istumaan nousua vatsan alueen
voimansiirto olisi parempi eikä vääristä jännesaumaa, mutta samalla erkaumaa vähentävä vaikutus on pienempi, kuin ilman syvien vatsalihasten esijännitystä.
Keelern (2012) tutkimuksessa ilmeni, että fysioterapeutit käyttivät erkauman hoitomuotona terapeuttista harjoittelua, mikä sisälsi syvienvatsalihasten (m. transversus abdominis) harjoittelua liitettynä toiminnalliseen harjoitteluun. Harjoittelujakson pituus vaihteli
neljästä kuuteen viikkoon ja onnistumisprosentti vaihteli 40%:stä 100%:iin.

6.4 Lantionpohjan vaikutus liikkumiseen raskauden ja synnytyksen jälkeen
Keisarileikkauksen yhteydessä esiintyy vähemmän lantionpohjan toiminnan häiriöitä verrattuna alatiesynnytykseen, mutta myös keisarileikkauksen jälkeen voidaan tarvita lantionpohjan kuntoutusta myöhästyneen sektiopäätöksen tai raskauden aikaisten yleisten
pehmytkudosmuutoksien vuoksi. Lantionpohjan harjoittelu ja kävely voidaan aloittaa heti
ohjeistuksen jälkeen. (Kisner & Colby 2012, 952–253.) Hagenin ym. tutkimuksen (2013)
mukaan yksilöllinen arviointi ja ohjattu lantionpohjan lihasten harjoittelu ennaltaehkäisee
ja auttaa lantionpohjan elinten laskeumissa, virtsankarkailussa ja seksuaalisissa toiminnanhäiriöissä ja parantaa elämänlaatua. Tutkimuksessa tutkittiin yksilöllisen lantionpohjan lihasten harjoittelun vaikutusta lantionpohjan lihasten laskeuman hoidossa. Synnytykset ja naisen ikääntyminen voivat lisätä laskeuman esiintymistä. Tutkimusnäyttö on
epäselvää siitä auttaako synnytyksen jälkeinen lantionpohjan harjoittelu lantionpohjan
elinlaskeuman oireisiin vai ei, mutta se voi vaikuttaa seksuaalitoimintojen palautumiseen
(Wu ym. 2018).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nelli Leskinen, Noora miettinen & Jasmin Moilanen

31

Lantionpohjan kuntouttaminen
Lantionpohjan vahvistamista sekä sen rentouttamista on tärkeä harjoittaa jo ennen synnytystä (Kisner & Colby 2012, 949). Lantionpohjan lihasten toimintakyky ja voima eivät
palaudu synnytyksen jälkeen itsestään ilman niiden harjoittelua. Jotta lantionpohjan lihasten harjoittelu on tehokasta, tulee liikkeet suorittaa oikein. Lantionpohjan lihakset
vahvistuvat ja rentoutuvat säännöllisellä ja intensiivisellä harjoittelulla. Harjoittelulla voidaan helpottaa ponnistuksiin liittyvää virtsankarkailua ja osa saattaa välttää mahdollisen
leikkaushoidon harjoittelun avulla. (Palonen & Paukee 2017.)
Synnytyksen jälkeen ensimmäisten viikkojen aikana tärkeää on oppia tunnistamaan
omat lantionpohjan lihakset (Hoito-ohjeet.fi 2014). Tärkeää on aloittaa kevyet tunnistamisharjoitukset jo heti synnytyksen jälkeen. Tunnistamisharjoitteita aluksi tehdessä voi
olla hankalaa tunnistaa lihassupistusta välilihan turvotuksen tai kivun takia. Toipuminen
vie aikaa, koska palautuminen voi kestää kuukausia (Terveyskylä.fi 2018.) Tunnistamisharjoitteita on erilaisia ja niitä voidaan tehdä istuen, seisten tai makuulla (Hoito-ohjeet
2014). Ensin olisi hyvä löytää oikeat lihakset makuulla ja siirtyä vasta sitten istuen ja
seisten tehtäviin harjoitteisiin (Terveyskylä.fi 2018). Seisten tehtävät harjoitteet ovat vaikeimpia, koska silloin liikkeet tehdään painovoimaa vastaan (National Health Service,
2013). Tärkeää olisi harjoitella monta kertaa päivässä normaalin arjen toimintojen lomassa. Alussa olisi kuitenkin hyvä pitää 1–3 lepopäivää viikossa. (Hoito-ohjeet.fi 2014.)
Tunnistamisharjoituksessa hengitetään ihan normaalisti ja vedetään peräaukkoa suppuun. Supistusta jatketaan etummaisiin lantionpohjan lihaksiin ja pidetään jännitystä pari
sekuntia ja rentoudutaan pari sekuntia. Harjoitus toistetaan muutaman kerran noin 3–4
kertaa päivässä. (Hoito-ohjeet.fi 2014.)

Lantionpohjan lihasten harjoittaminen
Harjoittelu koostuu lihasten jännitys-, supistus- ja rentoutusharjoitteista (Ahonen & Sandström 2016, 232). Supistuksen ja rentoutuksen yhdistelmä, nopea supistus ja hidas asteittainen supistuminen ja rentoutuminen (hissiharjoitus) sekä rentoutuksen ja hengityksen yhdistäminen ovat hyviä harjoitteita lantionpohjan lihasten vahvistamiseksi. (Kisner
& Colby 2012, 949.)
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Lantionpohjan harjoittelu kannattaa aloittaa tyhjällä rakolla. Sopiva asento harjoittelulle
löydetään yksilöllisesti lihasaktivaation ja hyötyjen maksimoimiseksi aina harjoittelun
edetessä. Lantionpohjan suuresta heikkoudesta tai proprioseptiikan puutteesta kärsiville
sopiva asento voi olla esimerkiksi hartioihin ja alaraajoihin nojaten lantion nosto, jossa
lantio on sydäntä korkeammalla, jolloin painovoima auttaa suorituksessa. (Kisner &
Colby 2012, 949.)
Kun ensimmäiset harjoitukset onnistuvat hyvin, voi harjoitusta muuttaa haastavammaksi
supistuksen voimaa ja kestoa asteittain lisäten. Lantionpohjan lihasten harjoittamisessa
olisi hyvä harjoittaa maksimivoimaa, koska sitä tarvitaan voimakkaissa ponnistuksissa.
Nopeusvoimaa tarvitaan äkillisissä ponnistuksissa ja kestovoimaa tarvitaan liikkumisessa päivittäin. (Hoito-ohjeet.fi 2014.) Lantionpohjan lihasten harjoitteluun saa apua fysioterapeutin ohjauksessa (Raatikainen & Mikkola 2019).
Lantionpohjan lihasten maksimivoimaa harjoitetaan supistamalla lantionpohjan lihaksia
voimakkaasti niin, että tuntee peräaukon ja emättimen nousevan ylöspäin. Supistusta
pidetään 5–10 sekuntia ja rentoudutaan 10–20 sekuntia. Harjoite toistetaan 10 kertaa.
Nopeusvoimaa harjoitetaan supistamalla lantionpohjan lihakset nopeasti 5–10 kertaa.
Kestovoimaa harjoitetaan supistamalla lihakset kevyesti ja pitämällä se 10–20 sekuntia.
Rentoudutaan ainakin 20 sekuntia ja toistetaan harjoite 10 kertaa. (Hoito-ohjeet.fi 2014.)

6.5 Fysioterapian näkökulma
Tutkimusten mukaan yli kaksi kolmesta raskaana olevasta naisesta kärsii selkäkivuista,
yksi viidestä kärsii lantion alueen kivuista ja yli 40% kärsii virtsankarkailusta ensimmäisen raskauden aikana. Iso osa raskauden aiheuttamista muutoksista ja ongelmista jatkuu vielä 4–6 viikkoa synnytyksestä, muun muassa lantionpohjan lihasten heikkous sekä
virtsankarkailu. On tärkeää, että liikkuminen synnytyksen jälkeen aloitetaan asteittain ja
harjoitusohjeet on tehty juuri naisen tarpeita ja vaivoja ajatellen. On todettu, että fysioterapeutin suunnittelemat harjoitusohjelmat vähentävät synnytyksen jälkeisiä ongelmia.
(Rajsekhar & Sumalatha 2015.)
Harjoittelun aloittamisesta synnytyksen jälkeen saa ohjausta terveyden alan ammattilaiselta. Fysioterapeutti voi antaa tietoa oikeanlaisesta harjoittelusta ja ohjata liikkeiden
suoritustavassa. Äitiysfysioterapia sekä lantionpohjafysioterapia ovat yleistyneet viime
vuosina. Äitiysfysioterapeutit voivat auttaa asiakkaita jo ennen synnytystä sekä synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeen voidaan mm. arvioida synnytyksestä palautumista
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ja auttaa uutta äitiä ymmärtämään raskaudesta palautumista ja kehon muutoksia. Fysioterapeutti voi mm. kertoa synnyttäneille lantionpohjan palautumisesta ja tietoa ja harjoitteita lantionpohja lihasten tunnistamisesta ja niiden harjoittamisesta. Fysioterapeutin
rooli on tärkeä myös, jos asiakkaalla on esim. lantion kiputiloja tai lantionpohjan toimintahäiriöitä, kuten virtsanpidätyksen ongelmia. (Hinkkanen 2017.)
Normanin ym. (2010) tutkimuksessa naiset, jotka olivat fyysisesti aktiivisempia synnytyksen jälkeen, olivat tyytyväisempiä äitiyteen ja omiin puolisoihinsa. Tutkimuksen toisessa
ryhmässä olevat synnyttäneet äidit osallistuivat äideille ohjattuun ryhmään, jossa he saivat erilaisia harjoitteita fysioterapeutilta, fysioterapeutin antamaa yksilöllistä ohjausta
sekä paikan päällä tapahtuvaa terveysneuvontaa. Toinen ryhmä sai ainoastaan samanlaista terveysneuvontaa. Tulosten mukaan ensimmäiselle ryhmälle tarjotut asiat paransivat äitien hyvinvointia sekä vähensivät riskiä sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

VSSHP:n harjoiteohjeet
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (2020) ohjeita raskauden aikaisesta ja jälkeisestä
liikkumisesta ja kuntoutumisesta löytyy Hoito-ohjeet.fi -sivustolta. Yliopistolliseen tutkimukseen perustuvaa Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisesti keräämää,
luotettavaa tietoa aiheista löytyy myös Terveyskylä.fi -sivuilta. Naistalo-osiossa on kattavasti tietoa sekä ohjeita terveydenhoidon ammattilaisilta raskaana oleville, synnyttäneille sekä läheisille. (Terveyskylä 2019a.)
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7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
Opinnäytetyö eteni kehittämistyönä lineaarisen mallin mukaisesti, ja siinä oli piirteitä syklisestä mallista (kuva 13). Lineaarista mallia modifioitiin, kun tuotosta tarkasteltiin ja muokattiin uudelleen. Opinnäytetyön vaiheina olivat kehittämistarpeiden tunnistaminen, ideointivaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe sekä tuotos- /tulosvaihe lineaarisen mallin
mukaan, joiden lisäksi reflektointivaihe ja uudelleen suunnitteluvaihe syklisen mallin mukaisesti (Salonen 2017, 52–53).

Kuva 13. Lineaarisen ja syklisen mallin yhdistyminen opinnäytetyössä. (Salonen 2017
52–53; mukaillen Leskinen 2020.)

7.1 Opinnäytetyön suunnittelu
Aluksi kartoitettiin aiheen rajat ja sisältö sekä suunniteltiin toteutusta (kuva 14). Opinnäytetyön aiheesta keskusteltiin toimeksiantajien kanssa ja esille nousi kehittämistarve ohjevideomateriaalille Turun yliopistollisen sairaalan naistenklinikan synnytysvuodeosastolle. Asiakkaille oli jo ennestään paperisia ja kirjallisia ohjeita, joten tietoa kaivattiin nyt
enemmän sähköisessä, lyhyiden ja ytimekkäiden videoiden muodossa. Yhteen kerättyä
videoinformaatiota kaivattiin raskauden aikaisista ja jälkeisistä muutoksista kehossa
sekä synnytyksen jälkeisestä liikkumisesta. Tarkempi tarve oli ohjeistusta suorien vatsalihasten erkaumasta ja sen kuntouttamisesta. Videoita päätettiin toteuttaa kolme ja sisällön oli tarkoitus olla vääriä mielikuvia rauhoittavaa nykytietoon perustuvaa faktaa. Työ
muotoutui näin ohjemateriaalin kehittämistyöksi.
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Suunnitteluvaihe alkoi aiheen rajauksella. Aiheenrajaus oli ensimmäinen osa työn aloitusta. Videoiden aiheiden rajaaminen oli tärkeää, jotta kolmeosainen aihe ei paisuisi liian
laajaksi. Anatomiset rakenteet sekä fysiologiset muutokset selostetaan videoissa kevyellä tasolla ja kirjallisessatuotoksessa syvällisemmin. Tieto raskauden kulusta ja synnytyksestä rajattiin normaaliin eli komplikaatiottomaan raskauteen, alatiesynnytykseen ja
keisarileikkaukseen. Raja liikkumisessa vedettiin harjoitteiden esittelyyn. Tuotos esittelee liikkumisen suosituksia ja tutkimuksia synnytyksen aikana ja sen jälkeen, mutta ei
varsinaisia harjoitteita.
Tiedonhankinta keskittyi tiettyjen hakusanojen piiriin ja tietokantoihin, ja lähteiden laatua
pyrittiin seuraamaan. Alusta asti pyrittiin pitämään lähteiden tasapaino tutkimuksien, kirjallisuuden sekä sairaanhoitopiirien ohjeinternetsivujen välillä.
Esteettömyyden takaamiseksi videot ovat visuaalisia ja selkeitä, kontrastit mietitty hyvin
näkyviksi ja videoihin suunniteltiin tekstitys sekä suomeksi että ruotsiksi. Ohjeet videoiden muodossa ja asiakkaan omalla kielellä lisäävät katsojan tietoisuutta asioista ja alentavat mahdollista ahdistusta ja stressiä liittyen kyseiseen asiaan (Abdollahzadeh ym.
2014).

Kuva 14. Opinnäytetyön ensimmäiset vaiheet. (Salonen 2017, 52–53; mukaillen Leskinen 2020.)

7.2 Opinnäytetyön toteutus
Kun tietoa oli etsitty ja kerätty sekä opinnäytetyön suunnitelma laadittu, esitetty ja hyväksytty, alkoi opinnäytetyön toteutusvaihe (kuva 15). Ensimmäisenä suunniteltiin videoiden
sisällöt sekä niiden käsikirjoitukset. Tavoitteena oli, että videot olisivat lyhyitä, jotta ne
olisivat mahdollisimman ytimekkäitä, jotta katsojien mielenkiinto säilyisi. Sosiaalisenmedian videon pituus on parhaimmillaan alle kaksi minuuttisena, jolloin koko videon katsominen on suhteellisesti suurempaa kuin yli kaksi minuuttisen videon. Tutkitusti katsojan

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Nelli Leskinen, Noora miettinen & Jasmin Moilanen

36

mielenkiinto putoaa kahden minuutin kohdalla, mutta se onko video 30 sekuntia vai 90
sekunnin pituinen ei vaikuta katsomisaktiivisuuteen. (Fisherman 2016.) Tästä syystä pyrittiin tuottamaan vähintään videoiden informatiivinen osa alle kaksi minuuttisina.
Videoiden asiat perustuivat luotettaviin kirjallisuus- sekä tietolähteisiin eli tutkimuksiin tai
päivitettyihin sairaanhoitopiirien ohjelähteisiin. Lähdemateriaalin koonnin ja videoiden
käsikirjoituspohjan suunnitelman jälkeen ne esitettiin toimeksiantajille. Tässä kohtaa
opinnäytetyö sai syklisiä vivahteita, kun tuotos palautettiin tekovaiheessa ja sitä muokattiin kommenttien perusteella. Käsikirjoituksia korjattiin keskustelun ja ajatusten perusteella, jonka jälkeen materiaalipankki oli suurempi ja sen perusteella videoiden suunnitelma kehittyi lopulliseksi.
Videot kuvattiin älypuhelimella, ja ne editoitiin ulkopuolisen tekijän avustuksella, jonka
jälkeen ne vielä tarkastettiin ja muokattiin toimeksiantajien kommenttien mukaan. Opinnäytetyön kirjallista osuutta kehitettiin ja syvennettiin kevään 2020 ajan ja opinnäytetyö
esitettiin toukokuussa 2020. Lopullisten videoiden kuvaus, editointi ja luovutus oli syksyllä 2020 tekijöistä riippumattomista syistä.

Kuva 15. Syklisyys lineaarisessa mallissa. (Salonen 2017, 52–53; mukaillen Leskinen
2020.)

7.3 Tuotos
Videot kuvattiin Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ja niissä esiintyi aina yhdessä videossa yksi fysioterapeuttiopiskelija. Videoihin lisättiin informaatioruutuja ja kuvia puheen
tueksi ja tekstitetty puhe. Toimeksiantajan toiveena oli, että videoihin lisätään viittaus
Terveyskylän Naistalon internetsivuihin, jotta videoiden katsojat hakeutuisivat lisätiedon
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perässä luotettavan tiedon pariin. Jokaisen videon lopussa ohjatiin verbaalisesti hakemaan ohjausta perusterveydenhuollosta terveydenhuollon ammattilaiselta ja lisätietoa ja
esimerkkiharjoitteita Terveyskylän Naistalon internetsivuilta. Näillä maininnoilla pyrittiin
siihen, että katsojat hakisivat lisätietoa luotettavista ja tutkimuksiin perustuvista terveydenhuollon ammattilaisten tekemistä lähteistä.
Valmiit videotuotokset luovutettiin Tyksin fysioterapiaosaston toimeksiantajille, jonka jälkeen he päättävät miten käyttävät videomateriaalia asiakkaiden hoidon tukemisessa.
Opinnäytetyön arviointi, viimeistely ja julkaisu toteutettiin viimeisinä vaiheina (kuva 16).

Kuva 16. Opinnäytetyön viimeistely. (Salonen 2017, 52–53; mukaillen Leskinen 2020.)
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8 POHDINTA
Kahden minuutin pituisiin videoihin informaatio suunniteltiin hyvin tiivistettynä ja tärkeimmät asiat pyrittiin poimimaan materiaalista. Videoiden informaatio on kevyt pintaraapaisu
aiheista, joita syvennettiin kirjallisessa tuotoksessa. Pohdittavaksi jää saavatko katsojat
videoista apua kysymyksiinsä sekä löytävätkö ohjatun tiedon pariin. Pidempiin videoihin
olisi saanut enemmän informaatiota, mutta katsomiskertojen määrä voisi erota lyhyempien videoiden katsomiskerroissa. Ytimekkäiden ja tärkeimpien asioiden löytämisessä
onnistuttiin hyvin ja ne saatiin mahdutettua videoiden suositeltuun pituuteen.
Videoihin sisällytettiin myös ohjaus Terveyskylä.fi:n Naistalon sekä Hoito-ohje.fi:n internetsivuille, jotta katsoja löytää luotettavan tiedon pariin (Naistalo.fi, 2019; Hoito-ohjeet.fi
n.d.). Tyksistä ohjataan synnyttäneet näille internetsivuille, joten videot ovat yhtenäisessä linjassa Tyksin toiminnan kanssa. Raskauteen ja synnytykseen liittyvää hyvää ja
luotettavaa materiaalia on tarjolla paljon, mutta niin on myös karikoitua ja kärjistettyä
materiaalia, joka voi aiheuttaa ahdistusta, vääriä odotuksia ja velvoitteita sekä pelkoa.
Luotettavan ja ymmärrettävän tiedon pariin ohjaus oli siksi tärkeää.
Opinnäytetyön kirjoittaminen onnistui hyvällä yhteistyöllä, yhdessä sovitun aikataulun ja
tavoitteiden mukaisesti. Mahdollisimman laajan näkökulman sekä luotettavuuden kannalta pyrittiin mahdollisimman usein lukemaan, kommentoimaan ja kyseenalaistamaan
toisten kirjoittamia tekstejä, sekä annettiin toisille sekä kehuja, että rakentavaa palautetta, jotta vältyttäisiin niin sanotusti katsomasta aihetta liian läheltä. Oltiin yhteydessä
useamman kerran prosessin aikana toimeksiantajin sekä ohjaavaan opettajaan, joilta
saatiin paljon palautetta ja hyviä ehdotuksia sekä neuvoja opinnäytetyön kehittämiseksi.
Suurimpia haasteita opinnäytetyöprosessin aikana olivat aiheiden rajaaminen tarpeeksi
selkeäksi sekä aiheiden yhdistäminen laadukkaaksi kokonaisuudeksi.
Monet tutkimukset ovat maksullisia tai vapaalta lukemiselta estettyjä, mikä tuotti vaikeuksia tutkimuksien etsimiseen. Uusia, varsinkin kotimaisia tutkimuksia on vähän, mikä toi
haasteensa tutkimustietoon perustuvan tiedon löytämiseen varsinkin raskauden ja synnytyksen aiheuttamista kehon muutoksista ja liikkumisen perusteista. Raskauden aikaisesta liikkumisesta on melko paljon tutkimuksia raskauden jälkeiseen aikaan verrattuna,
ja koska keskityimme synnytyksen jälkeiseen aikaan, tutkimuksia oli tarjolla vähän. Erkauman kuntouttamisen metodeista tutkimustulokset ovat ristiriitaisia eikä selkeitä, toimivia hoitolinjauksia pysty niiden perusteella tekemään.
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Aikataulutus sai uusia käänteitä syklisen mallin mukaisesti palautteen ja uudelleen arvioinnin kautta, joka kehitti työskentelytapoja jatkoa varten. Videoiden toteutus siirrettiin
alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmäksi toimeksiantajien muutostoiveiden sekä ulkopuolisten tekijöiden vuoksi.

8.1 Eettisyyden, luotettavuuden ja esteettömyyden toteutuminen
Opinnäytetyö noudattaa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen laatimia eettisiä
suosituksia, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja
sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”-ohjetta (Tutkimuseettinen lautakunta
2012) sekä Tyksin eettisiä periaatteita. Hyvä tieteellinen käytäntö toteutuu, kun tutkimus
on tuotettu rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti (Tutkimuseettinen lautakunta 2012).
Opinnäytetyön yhteydessä ei kerätty tai käsitelty henkilötietoja. Opinnäytetyöhön liittyvistä asioista on sovittu kaikkien osapuolien kanssa yhteisesti ja solmittu tarvittavat sopimukset. Tutkimuslupaa ei tarvittu, koska opinnäytetyö ei kohdistunut minkään organisaation jäsenistöön eikä toimintoihin. Tekijänoikeuksia kunnioitettiin ja plagiointia ja hyväksyttävää lainaamista seurattiin koko projektin ajan hyvän tutkimustavan mukaisesti
sekä noudattaen lainsäädäntöä.

Eettisyys
Opinnäytetyössä noudatettiin Turun ammattikorkeakoulun mukaisesti TENK:n laatimia
kansallisen tason ohjeita ja suosituksia, jotka on laadittu muun muassa ammattikorkeakouluille. Ohje on tehty ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa (Tutkimuseettinen lautakunta
2019).
Eettisessä ennakkoarvioinnissa kartoitetaan tutkimuksesta tutkittavalle mahdollisesti koituvaa haittaa ja pyritään ennakoimaan sitä (Vastuullinen tiede -toimitus 2019). Kehittämistyö ei kohdistunut ihmiseen eikä se ole lääketieteellinen, koska tuotoksena on opasmateriaalia, joten eettinen ennakkoarviointi ei ollut tarpeellinen (Finlex 2020).
Tekijät selvittivät eettisyyden käsitteen merkityksen ja toimivat eettisesti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tekijät ovat pitäneet toimeksiantajien sekä ohjaavan opettajan
kanssa yhteyttä koko prosessin ajan.
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Luotettavuus
Opinnäytetyössä seurattiin hyvän tieteellisen käytännön mukaisia arvoja, joiden tarkoituksena on ehkäistä epärehellisyyttä tutkimusten teossa ja lisätä niiden luotettavuutta
(Tutkimuseettinen lautakunta 2012). Tässä opinnäytetyössä edellä mainittuja arvoja
noudatetaan aineistonkeruun, työn tuottamisen ja tallentamisen sekä esittämisen osilta.
Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa se, että tietoa on kerännyt sekä muokannut ja
arvioinut kolme fysioterapeuttiopiskelijaa, joten tällöin kattavuus sekä näkökulmat ovat
laajempia. Useamman tekijän teoksessa on hankalampaa olla jatkuvasti tietoinen siitä,
mitä lähteitä on jo tutkittu ja mitä ei ja tuotetaanko asiaa saman tasoisesti, joka aiheuttaa
luotettavuudelle haasteensa.
Opinnäytetyötä tehdessä lähteisiin on viitattu Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Lähdetutkimuksien ja kirjallisuuden validiteettia eli pätevyyttä ja reabiliteettia eli
toistettavuutta arvioitiin kriittisesti toteutusvuoden, tietokantojen sekä tutkimuskoon kannalta ennen niiden käyttämistä. Lähteet ovat nykyaikaisia ja suurin osa niistä on tehty
2010-luvun jälkeen. Vanhempina lähteinä käytettiin esimerkiksi anatomiaan liittyvää kirjallisuutta ja tietoa, jonka muuttuminen on epätodennäköistä. Lähteitä haettiin luotettavien tietokantojen, kuten PEDro eli Physiotherapy evidence database, PubMed, PMC eli
US national library of medicine national institutes of health, Elsevier, NCBI eli National
center for biotechnology information, Springer, Researchgate ja Science Direct kautta.
Kirjallisuutta etsittiin muun muassa Turun kaupungin kirjaston Vaski-kirjatietokannan ja
Turku Ammattikorkeakoulun Finna-tietokannan avulla. Tietoa on myös kerätty Suomen
sairaanhoitopiirien käyttämiltä internetsivuilta. Osa lähteistä oli maksumuurin takana,
josta syystä kaikkia tuoreita tutkimuslähteitä ei pystytty ottamaan mukaan.

Esteettömyys
Opinnäytetyöstä luotiin mahdollisimman esteetön tuotos omien sekä Tyksin resurssien
mukaisesti, jotta se olisi tasa-arvoisesti saatavilla mahdollisimman monelle tarvitsijalle.
Esteettömyys huomioitiin videoissa äänen, kuvan ja tekstityksen osilta. Tyks on kaksikielinen sairaala, joten opinnäytetyön videot ovat puhuttuina suomeksi ja tekstitetty sekä
ruotsiksi että suomeksi. Näin huomioitiin suomen- ja ruotsinkieliset henkilöt sekä kuulovammaiset. Esteettömyyden ulkopuolelle jäävät muun kieliset kuin ruotsin ja suomen
kieltä osaavat henkilöt.
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8.2 Jatkotutkimusehdotukset
Viimeaikaista tietoa ja tutkimuksia synnytyksen jälkeisestä liikunnasta ja erkauman hoidosta ei ole paljon. Suurin osa niistä sijoittuu noin 2000-luvun alkupuolelle eli nykyaikaisempia tutkimuksia kaivataan lisää. Nykyaikaisia tutkimuksia liittyen esim. lantionpohjan
anatomiaan ja sen toimintaan löytyi aika vähän.
Lisää tutkimuksia kaivataan liikkumisesta raskauden ja synnytyksen jälkeen. Liikuntaohjeet synnytyksen jälkeen tarvitsevat selkeitä hoito-ohjeita. Tutkittua tietoa liikkumisesta
raskauden aikana ja sen hyödyistä on enemmän kuin raskauden jälkeen, mutta on tärkeää muistaa fyysisen aktiivisuuden tärkeys myös synnyttämisen jälkeen ja tehdä tutkimuksia myös siitä. Liikuntaohjeet synnytyksen jälkeen ovat usein yleisellä tasolla kirjoitettuja eivätkä ole kovin tarkkoja ja yksityiskohtaisia. Tarkkoja ohjeita voi olla hankalaa
luoda, koska kaikki liikuntamuodot eivät sovi kaikille ja synnyttäneiden naisten vointi ja
mahdolliset vaivat vaihtelevat yksilöllisesti. Jatkotutkimusehdotuksena olisi tutkia synnyttäneiden naisten elämää ja heidän kokemuksiaan liikkumisesta ja sen saatavuudesta
synnytyksen jälkeen.
Tutkimustietoon perustuvaa selkeää, yksiselitteistä hoitolinjausta erkauman kuntouttamisesta ei ole. Tutkimukset erkauman kuntouttamisen toimivista keinoista ovat vielä suppeita ja kotimaisia tutkimuksia vähän. Lisätutkimuksia kaivataan tälle saralle. Jatkotutkimusehdotuksena ehdotetaan suomalaista tutkimusta, jossa tutkittaisiin kattavasti erkauman kuntouttamiseen käytettyjen liikkeiden toimivuutta eritellen eri lihaksiin vaikuttavia liikkeitä. Jatkotutkimuksien kohteena voisi olla myös eri asteisten vatsalihaksien erkauman ilmeneminen väestössä, erkauman hoitolinjausten yhtenäistämisen lisäksi.
Pohdittavaksi jää myös millä tavoin videomateriaali auttaa kohdeyleisöään ja saavuttaako se sen. Terveyden ja hyvinvoinnin aihepiirin videoiden tavoittavuudesta ja katsojien kiinnostuksen ylläpitämisestä olisi kiinnostavaa saada päivitettyä tutkimustietoa.
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Käsikirjoitukset videoihin lähteistettynä

VIDEO 1: Kehon muutokset raskauden jälkeen
Raskaus ja synnytys aiheuttavat monenlaisia muutoksia kehossa. Keskivartalon lihasten
toimintakyky muuttuu kasvavan kohdun myötä, kun paino lisääntyy, vatsalihakset venyvät ja lantion pohja mukautuu (Alperin ym. 2015; Stenman 2016, 117; Mota ym. 2015a).

Raskauden aikana ryhdissä voi tapahtua muutoksia painopisteen siirtyessä eteen ja alas
kohdun ja rintojen kasvun vuoksi. Lannerangan notko voi kasvaa ja yläselän pyöristyminen korostua, jolloin hartiat ja yläselkä pyöristyvät eteenpäin ja kallonpohjan lihakset voivat kiristyä pään asennon korjaamiseksi. (Kisner &Colby 2012, 933.) Selkä-, niska- ja
lantiokivut ovat yleisiä kehonmuutosten seurauksia (NHS 2018a, NHS 2019).

Ryhdissä tapahtuneet muutokset eivät automaattisesti palaudu heti synnytyksen jälkeen.
Vauvan kantaminen ja nostaminen voivat tukea äidin muuttunutta ryhtiä. (Kisner & Colby
2012, 933.) On siis tärkeää kiinnittää huomiota omaan ergonomiaan, jotta äidin keholle
ei aiheudu ylimääräistä rasitusta.
Raskauden aikana keho erittää hormonia, jonka tehtävänä on valmistaa kehoa synnytykseen nivelsiteitä ja niveliä löystyttämällä. Nivelsiteiden pehmeys ja löysyys voivat säilyä jopa neljä kuukautta synnytyksen jälkeen. (Aragon-Herrera ym. 2017; Kisner & Colby
2012, 933; Stenman 2016, 117; NHS 2018a.)
Synnytys voi vaikuttaa lantion alueen rakenteisiin sekä lihasten toimintakykyyn, jotka voivat aiheuttaa mm. virtsanpidätyskyvyn vaivoja tai lantion alueen kipuja (Morino 2019;
Petricelli ym 2014). Lantionpohjan harjoittaminen aloitetaankin jo vuorokauden sisällä
synnytyksestä (Terveyskylä 2018).
Synnytyksestä palautuminen on aina yksilöllistä. Nopeinta kehon palautuminen on ensimmäisten parin kuukauden aikana, mutta se jatkuu vielä kuukausia, jopa vuoden synnytyksen jälkeen (Acharry&Kutty 2015). Liikkuminen aloitetaan maltillisesti kotiutumisen
jälkeen ja lisätään asteittain omaa kehoa kuunnellen. (Terveyskylä 2018.)
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Ohjausta saat perusterveydenhuollosta terveydenhuollon ammattilaiselta sekä lisätietoa
ja esimerkkiharjoitteita löydät Terveyskylän Naistalon internetsivuilta.

VIDEO 2: Suorien vatsalihasten erkauman kuntouttaminen
Vatsalihasten erkauma tarkoittaa suorien vatsalihasten välisen jännesauman ylivenymistä ja ohentumista vatsanpeitteiden venyessä (Marshall 2015; Mota ym. 2015). Suorat vatsalihakset erkanevat raskauden loppuvaiheessa jokaisella raskaana olevalla, kun
kohtu tarvitsee tilaa kasvaa. Erkauman leveys voi vaihdella parista sentistä useampaan
senttiin (Pihlman & Luomala 2016, 137). Sen voi tunnistaa vatsan pömpötyksestä ja navan ylä- tai alapuolella tuntuvasta pystysuuntaisesta raosta. (Camut & Tuokko 2015, 5;
Adkitte ym. 2016.)
Erkauma on yleinen eikä siitä yleensä aiheudu haittaa äidin tai lapsen terveydelle
(Camut & Tuokko 2015, 5; Adkitte ym. 2016). Erkauma heikentää vatsalihasten toimintaa, joka voi aiheuttaa ryhdin heikentymistä, kehon hallinnan vaikeutumista ja epämiellyttävää tunnetta kuntoillessa (Boissonnault & Blaschak 1988; Emanuelsson 2014). Synnytyksen jälkeen suorilla vatsalihaksilla ja lantionpohjalla ei ole kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti eivätkä ne tue keskivartaloa tarpeeksi. Puutteellinen tuki voi johtaa esimerkiksi selkäkipuihin (Sperstad ym. 2016; Mota ym. 2015; Tabah & Ravindran 2014,
4.)
Palautumista tukee suoria vatsalihaksia kuormittavien liikkeiden välttäminen muutaman
ensimmäisen viikon ajan ja mm. sängystä nouseminen kylkimakuun kautta on suositeltavaa. Suositeltavaa on myös välttää esimerkiksi istumaan nousuja ja vatsarutistuksia. (Stenman 2016, 141; Chertoff 2017.)

Erkauman harjoittelun voi aloittaa ensimmäisten viikkojen kuluessa synnytyksestä (Kisner & Colby 2012, 952). Harjoittelu aloitetaan syvien vatsalihasten aktivoimisella ja harjoittamisella, jonka jälkeen edetään asteittain muutamien viikkojen jälkeen suoriin vatsalihaksiin ja vinoihin vatsalihaksiin (Stenman 2016, 141; Thabet & Alshehri 2019; Wingerden ym. 2019).
Myös lantionpohjanlihasten tunnistaminen ja niiden harjoittaminen on tärkeää erkauman kuntouttamisen ja siitä palautumisen yhteydessä (Törnävä n.d., 1; Hoito-ohjeet
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2014). Tunnistamisharjoitteita on erilaisia ja niitä voidaan tehdä muun muassa istuen,
seisten tai makuulla (Hoito-ohjeet 2014).
Suurella

osalla vatsalihasten erkauma palautuu

itsestään

parissa

kuukaudessa,

mutta mikäli oireet häiritsevät vielä monta kuukautta synnytyksen jälkeen on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen. Sopiva harjoittelu ja palautuminen ovat yksilöllisiä ja tukea niihin voi hakea perusterveydenhuollon ammattilaiselta. (Stenman 2016,
144.)
Lisätietoa ja esimerkkiharjoitteita löydät Terveyskylän Naistalon internetsivuilta sekä
Hoito-ohjeiden erkaumasuosituksesta.

VIDEO 3: Liikkuminen alatiesynnytyksen/sektion jälkeen
Nykypäivänä sosiaalinen media ja kulttuuri voivat aikaansaada epärealistisia kauneusja äitiysihanteita, jotka voivat luoda paineita synnytyksestä palautumiseen ja äitiyteen. Raskauden aikainen jaksaminen sekä synnytyksestä palautuminen ovat aina yksilöllisiä ja palautuminen voi kestää jopa kuukausia. Lantionpohjanlihasten tunnistamisharjoitteet aloitetaan vuorokauden sisällä synnytyksestä ja muu liikkuminen on hyvä
aloittaa omaa kehoa kuunnellen mielekkäällä tavalla heti sairaalasta kotiuduttua. (Terveyskylä 2018; UKK-instituutti 2019b; Terveyskylä 2019.)

Synnytystapa vaikuttaa liikkumisen aloittamiseen sekä kuntoutumisprosessiin (Terveyskylä 2018). Keisarileikkaus eli sektio on suuri vatsanalueen leikkaus, josta kuntoutuminen on pitkäkestoisempaa ja jonka jälkeen vatsanalueen harjoittaminen aloitetaan hiljalleen. Alatiesynnytys vaikuttaa sektiota enemmän lantionpohjan toimintaan. (Kisner &
Colby 2012, 952–954.)
Heti synnytyksen jälkeen tulisi välttää raskaita ponnisteluja, äkillisiä suunnan muutoksia sekä hyppyjä sisältävää liikkumista sillä keho ei ole palautunut synnytyksestä. Kehoa
kannattelevat rakenteet kuten nivelsiteet ja nivelet ovat löystyneet hormonaalisten muutosten takia ja lantion pohjan sekä keskivartalon lihakset ovat venyneet äärimmilleen. Tämän vuoksi virtsankarkailua voi esiintyä ponnistusten yhteydessä ja se on yleistä sekä
täysin normaalia. Oireet poistuvat yleensä ensimmäisten viikkojen aikana, ja jos oireet
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jatkuvat, on asia hyvä ottaa esille jälkitarkastuksen yhteydessä. (Terveyskylä 2018,
UKK-instituutti 2019b, Terveyskylä 2019.)
Ensimmäisten kuukausien aikana suositellaan syvien vatsalihasten aktivointia ja vältetään suorien eli pinnallisten vatsalihasten harjoittamista ja kuormittamista. Kuormittavia
liikkeitä ovat esimerkiksi istumaan nousut ja vatsarutistukset. (Terveyskylä 2019)
Raskaana oleville ja synnyttäneille ei ole omia liikuntasuosituksia vaan yleisiä liikuntasuosituksia sovelletaan yksilöllisesti. (UKK-instituutti 2019.) Aikuisten liikkumisen suosituksessa viikoittainen liikkuminen muodostuu kevyen liikuskelun, reippaan tai raskaan
liikkumisen

sekä

lihasvoiman

ja

lihashuollon kokonaisuudesta

(UKK-instituutti

2019a). Kevyt liikkuminen kuten vaunulenkit tulisi aloittaa mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen koska ne edistävät palautumista. Synnytyksen jälkeen suositellaan liikkumaan tuttujen ja turvallisten lajien parissa. (UKK-instituutti 2019.)
Ohjausta saat perusterveydenhuollosta terveydenhuollon ammattilaiselta sekä lisätietoa
ja esimerkkiharjoitteita löydät Terveyskylän Naistalon internetsivuilta.
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