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RAskaus



- aristavat rinnat, nännit tummuvat 

- väsymys 

- pahoinvointi 

- tihentynyt virtsaamistarve 

ALKANEEN RASKAUDEN ENSIMMÄISET OIREET 

- alavatsatuntemukset kuten turvotus, 
   vihlaisut  

- lisääntynyt herkkyys hajuille 

- kuukautisten poisjääminen (joskus 
   kuukautisvuoto jatkuu raskauden aikana,  
   mutta se muuntuu niukemmaksi kuin
   tavallisesti) 

Joskus oireita ei tule lainkaan tai ne ovat niin vähäisiä, ettei raskaana oleva 
henkilö kiinnitä niihin huomiota. Joskus suuri osa oireista on samankaltaisia

 kuin oireet ennen kuukautisvuodon alkua.

Useimmiten alkuraskaudessa, raskauden 12 
ensimmäisen viikon aikana, ilmestyy seuraavia oireita: 



Raskauden alkamisesta voi varmistua 
tekemällä raskaustestin. 

Negatiivinen tulos, 
ei raskaana.

Positiivinen tulos, 
raskaana.



Kun raskaustesti on positiivinen, on tehtävä 
päätös raskauden jatkamisesta.  

Mikäli raskaus on toivottu, otetaan yhteys 
oman alueen äitiysneuvolaan.  

Mikäli raskaus on ei-toivottu ja pohtii raskauden
 keskeyttämistä, tulee olla yhteydessä 

terveyskeskukseen ja kertoa pohtivansa 
raskauden keskeyttämistä.  



- raskaus päätetään keinotekoisesti 
sairaalassa ennen 20. raskausviikkoa 

- lääkkeellinen tai kirurginen 

- ei yleensä vaikuta hedelmällisyyteen

ENNEN 12 RASKAUSVIIKKOA:

Yhden lääkärin päätöksellä raskaana olevan 
pyynnöstä, jos raskaana oleva alle 17-vuotias, 

yli 40-vuotias tai synnyttänyt neljä lasta. 

Raskauden keskeyttäminen (1/2)



Kahden lääkärin päätöksellä, jos raskaana olevalle lapsen 
synnyttäminen ja hoito olisivat huomattava rasitus, 

raskaaksi tuloon liittyy rikos tai jomman kumman vanhem-
man sairaus rajoittaisi heidän kykyään hoitaa lasta.

12 RASKAUSVIIKOSTA ALKAEN:

Tarvitaan Valviran päätös tietyissä tilanteissa. 

Kahden lääkärin päätöksellä, mikäli raskauden jatkumi-
nen tai synnyttäminen aiheuttaisivat raskaana olevan 

hengelle tai terveydelle vaaran. 

Raskauden keskeyttäminen (2/3)



- pääosa sosiaalisin perustein 

- lääkäriin mennessä tarvitaan henkilöllisyystodistus   
   mukaan, mikäli toivoo raskauden keskeytystä 

- raskauden keskeytyksen jälkeinen jälkitarkastus
   on tärkeää muistaa 

- kokemusta kannattaa käsitellä luotettavan 
   henkilön kanssa, kumpikin osapuoli 

- raskauden ehkäisystä huolehtiminen 
   jatkossa, mikäli sitä tarvitsee tulevassa 

Raskauden keskeyttäminen (3/3)



- kriisi 

- kumppanukset voivat käsitellä asiaa hyvin eri 
   tahtia 

- naiselle tehdään kaikki lapsettomuushoitojen 
   toimenpiteet johtuipa hedelmättömyys kenestä
   tahansa  

Lapsettomuus  



PENIS-EMÄTIN-YHDYNTÄ: 
Ovulaation läheisyydessä peniksestä kulkeutuu 

siittiöitä munatorveen yhdynnässä. Siittiö hedelmöittää 
munasolun. Raskaus jatkuu ja lapsi syntyy. 

KEINOHEDELMÖITYS (inseminaantio):
 Siittiöt ruiskutetaan kohtuun ovulaatioajankohtana, joka ta-
pahtuu luonnollisesti tai on saatu aikaan lääkityksellä. Käyte-
tään kumppanin tai lahjoittajan siittiöitä. Munajohtimien olta-
va auki ja sperman riittävän hyvää muun muassa liikkuvuuden 

ja määrän osalta. Näin myös naisparit ja itselliset naiset voi-
vat hankkiutua raskaaksi ja saada lapsen. Siittiöitä luovuttava 

henkilö antaa nimensä Valviran rekisteriin, josta lapsi voi 
pyytää tiedot 18 vuotta täytettyään. 

Lapsen saaminen 



IVF (koeputkihedelmöityshoito):
 Munarakkuloiden kasvua edistetään FSH-hormonipistoksin. 

Munasoluja kerätään talteen ja ne hedelmöitetään siittiöil-
lä maljassa. Kehittyneitä alkioita viljellään alkionsiirtopäivään 
asti, jolloin 1–2 alkiota siirretään kohtuun. Loput pakastetaan. 

SUKUSOLUJEN LUOVUTUS:
Raskaus voi alkaa joko siittiö- tai munasolulahjoitusten avulla. 

ADOPTIO:
 Oikeudellinen toimenpide, jossa adoptoitavan ja

 adoptiovanhemman(-vanhempien) välille mudostetaan
 perhesuhde. Juridinen suhde biologisiin vanhempiin 

purkautuu. Vanhemmuuden kyky selvitetään adoptioneuvon-
nassa. Adoptiota ohjaavat lakiin asetetut kriteerit sekä 

mahdollisen toisen maan periaatteet. 


