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Sosiaali- ja terveyskeskus 

Kuntoutus 



Synnytyksen jälkeen

◦ Nauti vauvasta ja äitiydestä

◦ Raskaus ja synnytys vaikuttavat monella tapaa naisen kehoon ja mieleen

◦ Anna kehollesi riittävästi aikaa palautua ja mielellesi aikaa tottua muutoksiin

◦ Palautuminen muutoksista on yksilöllistä, myös saman naisen palautuminen eri synnytyksistä 
on yksilöllistä

◦ Kehosi on ainutlaatuinen, kaunis ja hyvä juuri sellaisenaan

◦ Kehon kuuluu muuttua raskauden ja synnytyksen jälkeen, tämä ei tee kehosta huonompaa 
tai kehosi ei ole pilalla

◦ Kehosi ei välttämättä palaudu samanlaiseksi kuin ennen synnytystä, mutta toimivaksi se 
palautuu

◦ Huomioi oma hyvinvointisi: riittävä ravinnonsaanti, liikunta, lepo

◦ Myös äiti tarvitsee omaa aikaa

◦ Raskaus ja vauva-aika vaikuttavat monella tapaa myös seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen



SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN

Venyttyneet lantionpohjan lihakset 3-4kk- vuosi
(virtsaamis- ja ulostusvaivat)

Sidekudokset (imetys vaikuttaa
palautumiseen) 1-2 vuotta

Venyttyneet vatsalihakset 4 vk-vuosi

Löystyneet nivelet (hormonivaikutus) 3-4 kk

Verenkierto ja hengitys 3 vk

Synnytyskanavan venyttyneet seinämät 3-4 vk

Suuri kohtu 6 vk (vuoto 2-4 vk)

Hormonien eritys 4-6 vk

Painon muutos
synnytyksessä 5-6 kg



Ryhdin vaikutus lihasten 
toimintaan synnytyksen jälkeen

Tasapainoinen 

asento

Lannenotko 

ylikorostunut
Lannenotko 

oiennut



Liikunnan aloittaminen synnytyksen 
jälkeen
◦ Liikunnan tulisi olla sinulle mieluista ja hyvää oloa tuottavaa

◦ Aloita liikkuminen kevyesti, kehon tuntemuksia kuunnellen

◦ Liikunnan voi aloittaa esim. kevyellä kävelylenkkeilyllä tai kevyellä kotijumpalla

◦ Huomioi harjoittelussa lantionpohjan lihasten kunto ja vatsalihaserkauman palautuminen

◦ liian voimakas harjoittelu liian aikaisin voi aiheuttaa keskivartalon- ja lantionpohjan ongelmia

◦ tarvittaessa käänny asiaan perehtyneen terveydenhuollon ammattilaisen puoleen

◦ Raskasta liikuntaa (esim. juoksu, hypyt, voimakkaita ponnistuksia sisältävät liikuntamuodot) ei ole kiire 
aloittaa synnytyksen jälkeen. Ennen raskaamman liikunnan aloittamista sinun on hyvä varmistaa että 
lantionpohjanlihaksisto on riittävän hyvässä kunnossa ja että keskivartalon hallinta on riittävää!

-> Ensimmäinen puoli vuotta synnytyksestä on hyvä antaa keholle aikaa toipua raskauden ja synnytyksen 
aiheuttamista muutoksista ja välttää raskaimpia lajeja

Jos sinulla on voimakkaita kipuja, lantionpohjan ongelmia tai muuta mieltä askarruttavaa liikkumisen 
suhteen, ole yhteydessä ammattilaiseen. Äitiysfysioterapeutti tai äitiysliikuntaan erikoistunut 
liikunnanohjaaja osaa neuvoa sinua parhaiten. 





LANTIONPOHJAN LIHASTEN RAKENNE, TUNNISTAMINEN
JA LIHASKUNNON MERKITYS

Lantionpohjan lihakset ovat tahdonalaisia lihaksia.
Lihakset tukevat virtsarakkoa, emätintä, kohtua ja peräsuolta.
Vahvat ja kiinteät lantionpohjan lihakset reagoivat herkemmin
venytykseen = parempi seksuaalinen stimulus
Lantionpohjan lihasten säännöllinen harjoittelu ennaltaehkäisee
virtsanpidätysongelmaa ja kohdun laskeumaa.

Harjoituksia voi jatkaa heti synnytyksen jälkeen.



SORMITESTI

OXFORD GRADING (1-5)

0= nil = ei supistusta
1= flicker = aavistuksenomainen supistus
2= weak = heikko supistus
3= moderate = kohtalainen supistus ja liike ylöspäin
4= good = hyvä supistus ja sormen/sormien imaisu
5= strong = erinomainen supistus, sormeen/sormiin
takertuminen ja liike ylös

Ponnistusta vaativaa liikuntaa ei suositella ennen kuin taso 3 on 
saavutettu!



LANTIONPOHJAN HARJOITUSVÄLINEET

saa mm. apteekeista, seksuaaliterveyskaupoista
esim. harjoituskuulat (RFSU care Geisha Single Ball 
Trainer), COME-lantionpohjan harjoitusväline, Aquaflex-
harjoituskuulat, Educator, Perifit (kännykkäohjelma)
Harjoittelu aluksi selinmakuulla tai muussa itselle
helpossa asennossa, jatkossa seisten, kyykyssä ja
arkiaskareissa.
Lihasvoiman lisääntyminen esim. kuulien avulla perustuu
siihen, että harjoiteltaessa kehittyy vähitellen opittu
refleksi pitää kuula emättimessä ja lihasvoima lisääntyy. 

Virtsasuihkun katkaisun avulla saat myös tietoa lantionpohjan lihasten
toimintakyvystä. Tee tämä kokeilu vain n. kerran kk:ssa, 
älä tee harjoituksena! Lantionpohjan ongelmiin saat apua myös
lantionpohjanfysioterapeutilta tai äitiysfysioterapeutilta.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0022/8304/4922/products/Perifit-renders-02032017-6sdvs_1512x_8088410c-7627-4d87-9ec6-c862f73d0eda.png?v=1524747063


LANTIONPOHJAN LIHASTEN HARJOITUKSIA

Tunnistusharjoittelun voit aloittaa heti synnytyksen jälkeen
riippumatta synnytystavasta

Tunnistusharjoitus:
Supista kevyesti takimmaisia lantionpohjan lihaksia
aivan kuin yrittäisit sulkea peräaukon.
Lisää supistusta sulkemalla kevyesti virtsaputken ja emättimen.
Pidä pakarat, reidet ja vatsa rentoina.
Hengitä vapaasti.
Rentouta vaiheittain, päinvastaisessa järjestyksessäHarjoittele

Monipuolisesti eri alkuasennoissa ja eri nopeusvoimilla
Säännöllisesti oikeanlaista supistusta, esim.5-6 toiston sarjoissa. 
Max.30 toistoa/päivä.
Pidä harjoittelussa 1-2 lepopäivää viikossa, tarvittaessa useamminkin jos
lihakset ylirasittuvat harjoituksista. 

Keskity myös lantionpohjan lihasten rentoutumiseen
- lantionpohjan ylijännitystila voi olla merkki lantionpohjan
lihasten heikkoudesta
- etsi itsellesi parhaiten sopivat rentoutumisasennot
Leuan rentouttaminen ja rauhallinen palleahengitys
rentouttavat lantionpohjaa. 



Maksimivoimaa tarvitaan voimakkaissa ponnistuksissa, 
yhdistä supistus esim. nostotilanteisiin.

Kestovoimaa tarvitaan päivittäisessä liikkumisessa, 
voit harjoitella vaikkapa kävelyn aikana.

Nopeusvoimaa tarvitaan äkillisissä ponnistuksissa 
(aivastus, yskiminen). Aktivoi lantionpohjan lihakset aina 
ennen yskäisyä, aivastusta tm.ponnistusta. Näin 
lantionpohjan lihakset aktivoituvat automaattisesti 
ponnistustilanteissa.



VATSALIHASERKAUMA RASKAUSAIKANA JA        
SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

Vatsalihakset ja niiden tehtävät:

Vatsalihakset koostuvat neljästä eri lihasryhmästä:

1. poikittainen vatsalihas (syvä vatsalihas)

keskivartalon tuki

2. ja 3. ulompi ja sisempi vino vatsalihas

vartalon kierto ja sivutaivutus

4. suora vatsalihas 

(”six back” pinnallisin vatsalihas, kuvassa)

rintalastan ja häpyliitoksen 

lähentäminen toisiinsa

Raskauden aikana vatsalihaksiin kohdistuu voimakas 

venytys, sen seurauksena suoran vatsalihaksen 

tukikalvo (linea alba) ja muut sidekudosrakenteet VENYTTYVÄT

navan kohdalta n.2cm:n leveydestä jopa yli 10 cm:n.

Tämä on normaali raskauteen liittyvä fysiologinen muutos.

YKSILÖLLISET OHJEET palautumisen tueksi

Kuvan lähde: www.lakeviewphysio.ca

http://www.lakeviewphysio.ca/


Keskivartalon anatomiaa







Keskikehon palautumisen nopeuttamiseksi on hyvä aktivoida lantionpohjanlihaksia 
ja poikittaista vatsalihasta sekä niiden vastavaikuttajia selkälihaksia. Tärkeää on 
myös keskittyä neutraalin asennon ylläpitämiseen sekä selän ja kylkien 
venyttelyyn. Huomioi kuormitus! Harjoitteiden tulisi aina napakoittaa keskilinjaa.

Synnytyksen jälkeen harjoittelu tulee aloittaa lantionpohjanlihaksista ja 
poikittaisesta vatsalihaksesta. Nämä harjoitteet voit aloittaa heti synnytyksen 
jälkeen. Tee sormitesti lantionpohjanlihasten toiminnan varmistamiseksi. 
Raskauden ja synnytyksen jälkeen on hyvä aloittaa liikkuminen kevyesti omia 
tuntemuksia kuunnellen. 

Kuvassa testiliike, jolla voit testata synnytyksen jälkeen kalvon palautumisen. 
Tunnustele kalvo koko matkalta miekkalisäkkeestä häpyliitokseen asti. Keskilinjan 
tulisi olla levossa napakka kauttaaltaan. 

Sidekudosrakenteiden palautuminen voi viedä jopa 1-2 vuotta. Nopeinta 
palautuminen on pari kuukautta synnytyksen jälkeen. Myös imetyshormonit 
vaikuttavat sidekudosrakenteiden palautumiseen. Mikäli epäilet että keskikehosi 
ei ole palautunut normaalisti, keskustele asiasta terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa lisätiedon saamiseksi.



Vatsalihaserkauman tunnistaminen

◦ Hauras iho, leveä napa, paljon raskausarpia keskilinjan ympärillä

◦ Pehmeyttä keskilinjassa, sormet uppoavat syvälle mahaan

◦ Ponnistaessa tulee harjanne tai kuoppa keskilinjaan

◦ ”pömppövatsa”, jota ei saa vedettyä sisään

◦ Selkäoireet

◦ Lantionpohjan oireet

◦ Keskikehon hallinnan puute, vaikea tunnistaa keskivartaloa

◦ Palautuminen on yksilöllistä, YKSILÖLLISET HARJOITUSOHJEET

◦ Tärkeintä on TOIMINTA ja HALLINTA, ei keskilinjan leveys







Sektioarven mobilisointi





ERGONOMIA

KUINKA SÄÄSTÄT SELKÄÄSI

Nostotilanteissa vältä kurkottelua ja kumartelua, alaselän pyöristämista. 
Kyykisty alas ja nosta taakka aina lähellä itseäsi selkä suorana. Käytä apuna
toispolviseisontaa, polviseisontaa tai yhden jalan kyykkyä

muista ko.tilanteissa aktivoida kevyesti lp-lihaksia ja poikittaista vatsalihasta, 
näin opetat lihasryhmiä toimimaan kehosi tukena ja nopeutat palautumista

Lasta kantaessasi tue lapsi vartaloasi vasten (hyödynnä
rinta/kantoreppua tai kantoliinaa)



KUINKA SÄÄSTÄT SELKÄÄSI

LASTENVAUNUT

Huomioi että hartiasi pysyvät rentoina ja 

selkäsi suorana työntäessäsi lastenvaunuja

HOITOTASO
n. 10 cm. alle kyynärpäiden korkeuden tai lantion  
korkeudella jotta voit tukeutua lantiolla 

hoitotasoon 



IMETYSASENTO/LAPSEN SYÖTTÄMISASENTO

Istuessa jalat tukevasti alustalla ja selkä selkänojaa vasten. Tarvittaessa tue
lannenotkoa pyyheliinarullan tai pienen tyynyn avulla

Imetyshetki on tärkeä sekä äidille että lapselle, siksi äidin asennon on oltava
mahdollisimman rento ja mukava (vaikutus hartiajännitykseen ja maidontuloon)

Apuna voi käyttää esim. imetystyynyä tai tavallisia tyynyjä. Imetysasentoa kannattaa
vaihtaa mahdollisimman usein.  

Tue lapsi vartaloasi vasten ja  istuma-asennossa lasta kannatteleva kätesi reittä tai         
tuolin/sohvan käsinojaa vasten



FYSIOTERAPEUTTI HANNA JOKINEN, KUNTOUTUS, 5.2.2018



Palleahengitys
Oikealla hengitystekniikalla mahdollistat koko kehon 

hyvinvoinnin



Rentoutuminen



Hyödyllisiä linkkejä:
◦ http://www.pshp.fi/fi-FI/Raskaus_ja_synnytys

◦ http://www.pelvicus.fi/

◦ https://www.aitiysfysioterapia.fi/

◦ https://bailamama.fi/

◦ http://www.tampereennapapiiri.fi/

◦ https://maukaste.fi/

◦ https://amor.fi/

◦ https://perifit.fi/

◦ https://www.pedihealth.fi/

◦ https://imetys.fi/

◦ http://kantoliinayhdistys.fi/yhdistys/index.html

◦ https://www.ilosi.fi/

◦ http://www.mobiilifysioterapia.fi/

◦ http://malmareena.fi/

◦ https://www.easyfit.fi

◦ http://www.bebesinfo.fi/

◦ https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle

◦ https://www.terveyskyla.fi/naistalo

◦ https://spinningbabies.com/

◦ https://neuvokasperhe.fi/liikunta/raskaus-ja-imetysajan-liikkuminen

◦ https://selkakanava.fi/selkaliitto
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