
   

 

 

 

Gynekologisella tutkimuksella tarkoitetaan potilaan haastattelua ja kliinistä tutkimusta, johon kuu-

luu gynekologinen sisätutkimus ja vatsantunnustelu. Terveydenhoitaja esihaastattelee Sinut. Haas-

tattelun tarkoituksena on selvittää terveydentilasi. Terveydenhoitaja keskustelee kanssasi muun 

muassa fyysisestä terveydentilastasi, kuukautisanamneesistasi eli tiedot kuukautisten alkamisajan-

kohdasta ja kuukautiskierron pituudesta. Esihaastattelussa keskustellaan myös mahdollisesti jo 

käytössä olevasta raskaudenehkäisymenetelmästä. Tämän jälkeen terveydenhoitaja varaa tarvit-

taessa sinulle ajan lääkärin vastaanotolle. 

Lääkäri käy kanssasi läpi terveydenhoitajan kirjaamat asiat ja tekee Sinulle gynekologisen sisätut-

kimuksen. Pääsääntöisesti gynekologisen sisätutkimuksen yhteydessä otetaan irtosolu- eli papa-

näyte.  

 

Milloin tulisi hakeutua gynekologiseen tutkimukseen? 

Ensimmäinen käynti gynekologisessa tutkimuksessa tapahtuu silloin, kun tarkoituksena on aloittaa 

raskaudenehkäisy. Muita aiheita tutkimukseen hakeutumisessa on esimerkiksi 1-2vuotta kestänyt 

aktiivinen sukupuolielämä tai erilaiset gynekologiset vaivat.  

 

Mitä papa-näytteestä tutkitaan ja miksi se otetaan? 

Papa-näytteestä tutkitaan synnytinelinten tulehduksia ja mahdollisia solumuutoksia, jotka voivat 

johtua kohdunkaulansyövästä tai sen esiasteista.  

Papa-näytteen tulokset ilmoitetaan papa-luokkana (Papanicolaun luokka), mikä käytännössä tar-

koittaa solulöydösten numeroluokitusta asteikolla I-V. Luokka I tarkoittaa normaalia tulosta ja 

luokka V tarkoittaa pahanlaatuista (syöpä) löydöstä. Näytteenottanut lääkäri tarkistaa papa-

näytteestä saadun tuloksen ja tarvittaessa suunnittelee hoidon. Lääkäri arvioi myös mahdollisten 
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jatkotutkimusten tarpeen. Tulokset papa-näytteestä voi kysyä terveyskeskuksen vastaanotosta 

noin kolmen viikon kuluttua näytteenottamisesta. 

 

Miten gynekologinen sisätutkimus tehdään? 

Potilas on selällään tutkimuspöydällä, jalat tuettuna jalkatelineissä. Lääkäri tarkastelee aluksi ul-

kosynnyttimien ja emättimen suuaukon tilanteen sekä häpykarvoitusalueen. Tämän jälkeen vie-

dään emättimeen tähystin, eli spekula ja kohottaja, jotta lääkäri voi tarkastella emättimen limakal-

voa ja kohdunnapukkaa. Tässä vaiheessa voidaan ottaa papa-näyte, joka käsittää kolme eri näytet-

tä. Lääkäri ottaa ensimmäisen näytteen lastalla emättimen pohjukasta. Toinen näyte otetaan las-

talla kohdunnapukan pinnasta. Kolmas näyte otetaan pienellä harjalla kohdun kaulankanavasta, 

harjaa hiukan pyöräyttäen. Näytteenotto ei aiheuta kipua, mutta pientä nipistystä voi tuntua ja 

tutkimuksen jälkeen voi ilmetä niukkaa rusehtavaa/veristä vuotoa. Tutkimuksen lopuksi lääkäri 

tunnustelee vielä kohdun ja munasarjat.  

1. Emätin 

2. Ulompi kohdunsuu 

3. Kohdunnapukka 

4. Kohdunkaulakanava 

5. Sisempi kohdunsuu 

6. Kohtulihas 

7. Kohtuontelo 

8. Kohdun limakalvo 

9. Kohdunpohja 

 

Kuva: Kohtu (piirtänyt Jenna Raatikainen©) 

 

 



   

Miettiessäsi tutkimukseen hakeutumista, ota rohkeasti yhteyttä terveydenhoitajaasi! 

 

Yläkoulun oppilaat ja lukion opiskelijat: 

Terveydenhoitaja Arja Mommo, gsm: 040-525 4786. Tavattavissa Lapinniemen koululla ma-pe klo 
8.00-9.00, muulloin ajanvarauksella. 

 

 Ammattiopisto Lappian Louen yksikön opiskelijat: 

Terveydenhoitaja Tiina Sauvola, gsm: 040-525 4783. Tavattavissa Louen yksikössä torstaisin klo 
9.00-14.00. 

 

Tervolan terveyskeskuksen vastaanotto: 

Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle klo 8.00- 15.00 

gsm: 040 151 9700 tai 040 151 9701 

 

http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/ 

 


