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Pääkirjoitus 
Yksikönjohtaja ja vastaava työterveyslääkäri Risto 
Noronen kertoo Ruoholahden yksikön perustamisesta.

Tervetuloa!
Viihtyisä ympäristö, aurinkoinen henkilökunta ja 
asian tunteva palvelu – siinä Ruoholahden lääkäri-
aseman palvelukonsepti.

Ruokaa – mutta millaista
Ravintoterapeutti Susanna Isomäki tarkastelee 
kouluikäisten ravinnontarvetta ja väärien ruokailu-
tottumusten ehkäisemistä.

Kaikkeen akneen löytyy hoito
Ulkonäkö on nuorelle tärkeä. Murrosikään kuuluvia 
ihomuutoksia ja fi nnejä voidaan tehokkaasti hoitaa.

Unettomuuden hoito
Kiireinen työrytmi vaikuttaa monesti myös yöuneen. 
Työterveyslääkäri Leena Järvinen antaa käytännön 
neuvoja tilanteen korjaamiseksi.

Polvivammaan lepoa vai 
lääkäriä 
Suomalainen mies ei pienistä vammoista valita. Louk-
kaantuneen polven turvotus on kuitenkin yksi syy 
hakeutua lääkäriin.

Raskausajan tutkimuksia 
– yksityisesti 
Raskausaika on jokaiselle odottavalle äidille tärkeää 
aikaa. Siksi raskausajan seurantaan halutaan yhä use-

ammin oma erikoislääkäri.

Apua yökastelijalle
Lasten yö- ja päiväkastelu on harmillinen, mutta 
melko tavallinen vaiva. Koko perheen elämää on kui-
tenkin mahdollista helpottaa tutkimuksin ja apuväli-
nein.

Suhinaa sydämestä
Lapsen sydämestä kuuluvat epätavalliset äänet eivät 
läheskään aina ole vaarallisia. Niiden aiheuttaja saat-
taa olla tavallinen nuhakuume.

Svensk resumé

M
edivire Työterveys-
palvelut Oy toimii 
jo 33:lla paikkakun-
nalla eri puolilla 

Suomea ja palvelee alan suurimpana 
yrityksenä 165 000 henkilöasiakasta 
54 aseman voimin. 

Ruoholahteen on nyt perustettu 
ensimmäinen työterveyspalveluja 
tuottava yksikkö, joka samalla toimii 
alueen asukkaita palvelevana hyvin 
varustettuna lääkäriasemana. 

Medivire Ruoholahti tarjoaa 
lääkäriasemapalveluja muun muassa 
Ruoholahden, Lauttasaaren, Eiran ja 
Kampin alueen asukkaille. Ruoholah-
dessa ei ole aiemmin ollut lääkäriase-
maa, vaikka alueella työskentelee ja 
asuu runsaasti ihmisiä. Yksiköllemme 
oli siis selvä tilaus.

Saimme Ruoholahden yksikön eri 
tehtäviin viime syksynä ennätykselli-
set yli 800 hakemusta. Hakijoiden jou-
kosta valittiin osaavia ja asiakaspalve-
lua arvostavia ammattilaisia. Lääkäri-
asemalla toimii lähes 60 eri alojen 
lääkäriä. Paikan päällä tehdään muun 

Ruoholahden 
lääkäriasema on avattu
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muassa tähystys-, laboratorio-, ultra-
ääni- ja röntgentutkimukset. 

Ruoholahden lääkäriasema on 
auki arkisin klo 8-20 ja lauantaisin 
klo 9-14. Aukioloajoissa on pyritty 
ottamaan huomioon lapsiperheiden 
tarpeet. Iltaisin ja lauantaisin äideillä 
ja isillä on kaikessa rauhassa aikaa 
tutustuttaa lapsi lääkäriaseman tiloi-
hin eikä pieniä potilaita näin jännitä 
uusi tilanne. Tulevan kesän aukiolo-
ajoista ilmoitamme erikseen.

Kädessäsi on nyt ensimmäinen 
Ruohovire-lehti, jonka sisällön suun-
nittelussa olemme ottaneet huomioon 
nimenomaan lapsiperheiden tarpeet. 
Jatkossa toivomme lehden antavan 
eri-ikäisille lukijoillemme hyödyllistä 
käytännön tietoa terveydenhoidosta ja 
sairauksien ennaltaehkäisystä.

Miellyttäviä lukuhetkiä,

Risto Noronen
Yksikönjohtaja
Vastaava työterveyslääkäri

Ajanvaraus (09) 2538 6363 

www.medivire.fi 
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Potilas on meille tärkeä – oli 
hän sitten lapsi tai aikuinen. 
Autamme mielellämme missä 
tahansa pulmassa ennen ja jälkeen 
läääkärin tapaamisen. Toivomme, 
että asiakkaamme tuntevat 
olevansa hyvissä käsissä.

Vastaanotossa voit 
tavata
Kristiina Ylitalon, Merja Niemen, Satu 
Ristolaisen tai Sari Kuivalaisen 

”Kun asiakas soittaa meille ajanvaraukseen, 
kuuntelemme ja kyselemme, minkälaista 
apua hän tarvitsee. Varaamme keskustelun 
perusteella ajan sopivalta lääkäriltä: meillää 
on useita eri alojen erikoislääkäreitä. Hoi-
damme lähes viidenkymmenen lääkärin aika-
taulua. Lyhyistä odotusajoista on erittäin 
mukava kertoa.”

M
edivire Ruo-
holahden lääkä-
riaseman tilojen 
suunnittelussa läh-

dettiin siitä, että asiakkaiden tulee 
viihtyä. Lapsille on oma leikkinurkka 
pientä puuhailua varten, ja aikuiset 
voivat istuutua lukemaan lehtiä tai 
katselemaan TV:tä. Tarjolla on juoma-
automaatti ja lähdevettä. Kalustusta 
mietittäessä otettiin ergonomian 
lisäksi huomioon myöös turvallisuus.

Ruoholahden työterveys- ja lääkä-
riasemalla on useita eri alojen eri-
koislääkäreitä, joten myös erikoistoi-

menpiteitä tehdään paljon. Käytössä 
olevat välineet ja laitteet ovat vii-
meisimmän teknologian mukaisia – 
silloin osaaminenkin pääsee oike-
uksiinsa ja asiakas saa parhaan 
mahdollisen asiantuntija-avun. Jotta 
uusin tekniikka ja menetelmät olisivat 
jatkossakin hallinnassa,henkilökunta 
kouluttautuu jatkuvasti.

Monet palvelut 
saman katon alta
Medivire Ruoholahti tarjoaa koko-
naisvaltaista palvelua. Hoito ja lääk-

keet voidaan usein määrittää samalla 
käynnillä, koska myös laboratorio ja 
röntgen toimivat kaikkina aukioloai-
koina. Ruoholahdessa on valmiudet 
esimerkiksi pienkirurgisiin toimenpi-
teisiin, kuten luomien poistoon, ja 
haavojen ompeluun.  Matkalle läh-
dettäessä voi koko perhe saada roko-
tukset meiltä. Apteekki sijaitsee vie-
reisessä talossa ja palvelee samoina 
aukioloaikoina.

Toivotamme niin pienet kuin isotkin asi akkaamme sydämellisesti tervetulleiksi!

Ter vetuloa! 
Sairaanhoitajat auttavat

Kuvassa
Anne Perttula, Jaana Rantanen ja Sirpa Kaijala

”Meidän tehtäviimme kuuluu laadukkaan hoitotyön 
turvaaminen. Huomioimme kunkin asiakkaan yksilöl-
liset tarpeet ja mahdolliset pelot jo ennen toimenpi-
dettä. Näemme tämän jopa yhtä tärkeänä kuin itse hoi-
totilanteessa avustamisen. niin pientä lasta kuin aikuis-
takin voi jännittää lääkäriasemalle tuleminen. Tyyty-
väinen asiakas on meille sydämen asia.” 

Röntgen-palveluista 
vastaavat
Kylli Skogström, Heidi Ruotsi ja Kirsi Lappalainen, 

”Röntgenosasto palvelee asiakkaita vauvasta ikäihmi-
siin. Osastolla tehdään  monipuolisesti luukuvauksia, 
keuhko- ja poskiontelokuvauksia sekä ultraäänitutki-
muksia. Osaava henkilökunta kertoo potilaalle tutki-
muksen kulun ja vastaa kysymyksiin. Röntgenlääkärit 
ovat paikalla joka arkipäivä, joten lausunnot saadaan 
pian toimitettua hoitavalle läääkärille.” 

Laboratoriossa työskentelevät

Anna Mielty-Viitanen, Marjatta Hannimäki ja Outi 
Hasan

”Laboratoriossamme teemme päivystystutkimukset 
potilaan odottaessa, jolloin lääkäri pääsee aloittamaan 
asianmukaisen hoidon välittömästi. Paikan päällä 
teemme tavallisten veri- ja virtsakokeiden lisäksi 
mm. sydämen rasitus-EKG –tutkimuksia ja keuhkojen 
toimintakokeita. Osa laboratorionäytteistä lähetetään 
ulkopuoliseen keskuslaboratorioon, josta vastaukset 
tulevat yleensä viikon sisällä. Tutkimusvalikoima on 
laaja ja lääketieteen kehittymisen myötä jatkuvasti 
uusiutuva.” �

Kuvat: JMG Studio
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K
ouluikäisen ruokavalio 
on monen vanhemman 
huolenaihe. Toisinaan 
lapsi ei syö mitään, 

joskus taas mikään ruoan määrä ei 
riitä. Nuorten syömän ruoan laatuun-
kin liittyy epäilyjä.

Ravitsemusterapeutti Susanna 
Isomäki rauhoittaa kuitenkin van-
hempia: ”Kun kokonaisuus on kun-
nossa, ei yksittäisiin lipsahduksiin 
kannata kiinnittää liikaa huomiota. 
Aitoa ja positiivista mielenkiintoa 
nuoren asioihin kuitenkin tarvitaan, 
ravitsemuksessakin”.

Kouluikäinen on 
haaste vanhemmille
Lapsuus on aikaa, jolloin voidaan 
merkittävällä tavalla vaikuttaa ruoan 
valintaan liittyviin seikkoihin. Pieni 
lapsi oppii helposti mallioppimalla 
- niin hyvät kuin huonotkin mallit. 
Kouluikäisillä kavereiden merkitys 
kasvaa ja malleja haetaan kodin ulko-
puolelta.

Susanna Isomäen mukaan kou-
luikäisten ruokailutottumukset saat-
tavat herättää monille vanhemmille 
kysymyksiä ja ahdistustakin. Ei tie-
detä mitä nuori syö koulussa ja 
kotona, vai syökö kenties mitään. ”Jos 
vanhempi huomaa ongelmia nuoren 
ruokakäyttäytymisessä tai epäilee 

Kiire leimaa yhä useamman 
perheen arkea. Perheen yhteiset 
ateriahetket harvenevat ja 
koululainenkin syö mitä 
sattuu. Vanhempien rooli on 
kuitenkin keskeinen yleisten 
trendien ja kaveripiirin 
muokatessa nuoren 
ruokailutottumuksia. 

Tietoa internetistä
Ravitsemusasioissa 
mieltä askarruttavissa 
kysymyksissä voi aina 
kääntyä ravitsemuksen 
ammattilaisen puoleen. 
Lisätietoa asioista voi 
hakea myös internetistä:

�  www.terveysry.fi  
�  www.health.fi  
�  www.mll.fi  
�  www.health.fi /rty 
�  www.fi nfood.fi  
� www.ktl.fi  
� www.maajakoti-
 talousnaiset.fi  
� www.mtt.fi  
� www.marttaliitto.fi  
� www.pellervo.fi  
� www.eatright.org 
� www.ktl.fi  
� www.4h-liitto.fi 

lapsen ruokailutottumusten laatua, on 
asiasta uskallettava puhua ääneen. 
Asioiden selvittäminen yhdessä 
lapsen kanssa osoittaa välittämistä,” 
Isomäki pohtii. Vanhemmilla on kui-
tenkin aina ”johto” käsissään myös 
ruokaan liittyvissä asioissa.

Vitamiineja – onko 
niitä
Jo yksi lämmin ruoka päivässä tekee 
ruoan laadun kohtuulliseksi. Kou-
luissa tarjotaan hyvin suunniteltu ja 
monipuolinen ateria maksutta kaikille 
oppilaille. Koululounas ei kuitenkaan 
ravitse, jos sitä ei syödä.

Helsingin kaupungin ympäristö-
keskuksen alkuvuodesta valmistu-
neen tutkimuksen mukaan helsin-
kiläiset koululaiset saavat ravinnos-
taan liian vähän vitamiineja, rautaa 
ja ravintokuitua. Monet lapset syövät 
kouluaterialla liian vähän ja tekevät 
sellaisia valintoja lautaselleen, ettei 
suositusten mukainen täysipainoinen 
ateria toteudu.

Osasyynä liian vähäiseen kou-
luruokailuun ovat ennakkoluulot ja 
kavereiden esimerkki. Nykypäivän 
koululaisilla on usein myös yllättävän 
paljon rahaa käytettävissään, jolloin 
maha täyttyykin hillomunkeilla, pit-
soilla tai hampurilaisilla. Myös ruo-
kakulttuurin muutokset ja elintason 

nousu 
näkyvät 
lasten arvos-
tuksissa.

Lautasmallista 
vinkkejä
Lautasmalli on helppo ja nopea tapa 
hahmottaa tasapainoisen 
ruoka-annoksen koostumus. 
Lautasella olevasta ruoan määrästä 
puolet koostuu vihanneksista, neljän-
nes lihasta, kalasta tai munasta sekä 
neljännes perunasta, riisistä tai pas-
tasta. Kun ruokavalio on kokonai-
suudessaan tasapainossa, voi itsekin 
hyvin! 

Ruoan terveellisyys on tärkeä, 
vaikkakaan ei ainoa ruoan valintaan 
liittyvä näkökulma. Terveellinen ruo-
kavalio on nautittava, monipuolinen, 

kohtuullinen ja tasapainoinen koko-
naisuus.

Nautittavuuteen liittyy paitsi hyvä 
maku, myös ruoan esteettinen hou-
kuttelevuus. Esimerkiksi kattamisella 
ja ruokailuympäristön viihtyisyydellä 
voi vaikuttaa ruoan nautittavuuteen.

Monipuolinen ravinto pitää sisäl-
lään viljavalmisteita, perunaa, kas-
viksia ja hedelmiä, lihaa, kalaa tai 
munaa, maitovalmisteita ja kohtuulli-
sesti ravintorasvoja. Ruoka-ainealler-
giat ja erityisruokavaliot saattavat 
kuitenkin yksinkertaistaa ruokava-
liota. Silloin on erityisen tärkeää, 

että puuttuvat ruoka-aineet  korva-
taan sellaisilla vaihtoehdoilla, joilla 
ruoan ravitsemuksellinen kokonai-
suus pysyy riittävän hyvänä.

Kohtuudessa pitäisi muistaa ”koh-
tuus kaikessa” -ohjetta. Kaikki on 
periaatteessa sallittua kohtuuden 
nimissä. Päivän ruokahetket olisi 
hyvä jakaa useammalle, säännölli-
selle aterialle ja välipalalle. Jatkuvan 
napostelun seurauksena vatsa ei tule 
koskaan kylläiseksi ja aivoihin välit-
tyy ”etsi ruokaa” käsky. Pieni nälkä 
vie helposti myös keskittymiskyvyn. 
Vastakkaisesta reaktiosta eli ylen-

Ravitsemusterapeutti 

Susanna Isomäki

- mutta millaista
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Unettomu uden hoito

”M
eillä kaikilla 
on oma 
yksilöllinen 
uniryt-

mimme, jota ei pitäisi väkivalloin 
sekoittaa. Unenlahjamme ovat erilai-
set ja omasta unirytmistään pitäisi 
huolehtia,” työterveyshuollon erikois-
lääkäri Leena Järvinen selostaa. 

Työterveyshuollon näkökulmasta 
ihanteellista olisi, että ongelmat voi-
taisiin ehkäistä jo ennakolta. Myös 
nuorten työntekijöiden kannattaa 
ottaa mahdolliset unihäiriöt esiin 
työhöntulotarkastuksissa 
tai säännöllisissä 
terveystarkas-
tuksissa.

Kiihkeä työrytmi voi harhauttaa 
kokeneenkin konkarin luulemaan, että 
omat voimat ovat rajattomat. 
Pikkuhiprakkaa muistuttava tila jää 
päälle jo muutaman huonosti nukutun 
yön jälkeen.

Paras  lääke on ennaltaehkäisy

Tuttu tunnustus työterveyslääkä-
rille on, että viikolla nukutaan liian 
vähän, viikonloppuaamuina nuku-
taan puoleen päivään. Tällainen rytmi 
on useimmille arkipäivää ja sotkee 
ennen pitkää hyvilläkin unenlahjoilla 
siunatun henkilön elämää. 

Yöelämä 
työelämässä
Vilkas yöelämä ja pik-
kutun-

10 11

neille siirtyvä nukkumaanmeno hait-
taa ratkaisevasti työviikosta selviyty-
mistä. ”Jos normaalisti nukkuu kah-
deksan tuntia ja sitten elää viiden 
tunnin yöunilla muutaman päivän, 
voi olo tuntua siltä kuin olisi yhden 
promillen humalassa tai olisi äkkiä 
vanhentunut huomattavasti”, Leena 
Järvinen kuvailee unirytmin heilahte-
lun vaikutuksia.

Rutiineista selviää väsyneenäkin, 
mutta uuden luominen voi jo tuottaa 
hankaluuksia. ”Ongelmanratkaisu-
kyky ja keskittyminen häiriintyvät, 
oppiminen vaikeutuu, tapaturma-
herkkyys sekä virheiden 
määrä kasvaa ja erilaiset 
kivut voimistuvat”, 
Järvinen luettelee.

Taustalla 
useimmiten 
arkihuolet

Unettomuutta on pääasiassa kolmen-
laista; on vaikea saada unta, uni kat-
keaa toistuvaan heräilyyn tai aikai-
seen aamuyön heräämiseen. Sairaus-
vaihtoehdot suljetaan ensimmäiseksi 
pois, kun unihäiriöitä aletaan tutkia. 
Yöllinen hengityksen häiriintyminen 
esim. astman pahenemisen tai kuor-
sauksen yhteydessä aiheuttaa heräi-
lyä. 

”Tavallisimmin taustalla on 
elämäntilanteeseen liittyvä kriisi, joka 

valvottaa ja huolestuttaa”, Jär-
vinen kuvailee. ”Myös 

uupumus ja 
masennus 

ovat 

usein unettomuuden syitä. Nimen-
omaan aamuyön heräily voi olla 
merkki masentuneisuudesta.”

Unen määrää ei voi 
itse päättää
Uniongelmien vaikutusta ja vaka-
vuutta ei Leena Järvisen mukaan vält-
tämättä tiedosteta. ”Helposti syytetään 
muita asioita, kun työnteko ei suju. 
Aivot tarvitsevat lepoa, ilman riittävää 
paussia ne eivät toimi kunnolla”, Jär-
vinen painottaa. 

”Kun tekee jatkuvasti pitkää 
työpäivää, lepoon ja elämän muihin 

asioihin ei jää riittävästi aikaa. 
Aivot jäävät yliaktiiviseen 

tilaan”, Järvinen kuvailee. 
Elämässä pitäisi löytää 

tasapaino työn, unen 
ja muun elämän 

välillä. 
Ihminen 

ei voi itse 
päättää 

unensa määrää. Kehoa ei voi komen-
taa pärjäämään neljään tunnin yöu-
nella, vaikka itse sitä kuinka haluaisi. 
”Voi olla, että ihmisillä on hämärtynyt 
käsitys unen tärkeydestä. Yritetään 
haukata liian isoa palaa, mutta se 
ei onnistu, sillä olemme sidoksissa 
biologiaamme”, muistuttaa Järvinen 
niitä, jotka tavoittelevat mahdottomia. 

Säädä kehon kelloa
Häiriytynyt unirytmi korjaantuu, kun 
korjaa omia tottumuksiaan. Kahvi-
kupillisten päivittäiseen määrään on 
kiinnitettäävä huomiota jo päivällä 
eikä rankkaa liikuntaa kannata har-
rastaa enää illalla. Vaikeiden asioiden 
pohtimiseen saattaa Järvisen mukaan 
auttaa se, että kirjoittaa mieltä vaivaa-
vat asiat paperille ennen nukkumaan-
menoa tai yöllä heratessä.

Unihäiriöiden hoito työterveys -
huollossa aloitetaan asiakkaan haas -
tattelulla. Keskustelun aikana 
pyritään pureutumaan uniongelmien 
taustalla oleviin tekijöihin. Monesti 
potilasta auttaa jo tietoisuus siitä, että 
uniongelmat ovat yleisiä, niiden hoito 
on mahdollista eikä oma ongelma ole 
ainutkertainen. 

”Väliaikaista apua voidaan saada 
lyhytvaikutteisista unilääkkeistä, 
joilla saadaan katkaistua unettomuus-
kierre. Näitä lääkkeitä ei suositella 
pitkäaikaiseen käyttöön. Kun unihäi-
riöiden taustalla olevaa masennusta 
aletaan hoitaa, hoituu myös unirytmi 
kuntoon”,

sanoo  Leena Järvinen. Hän muis-
tuttaa lopuksi, että alkoholi ei sovi 
unilääkkeeksi. �

Unirytmin rääkkäämi-
nen johtaa krooniseen 
krapulaan

Työterveyshuollon erikoislääkäri 

Leena Järvinen
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Raskausajan 
tutkimuksia  - yksityisesti

Yhä useammat äidit käyvät yksityisellä 
erikoislääkärillä raskauden seurannassa. 

Yksityisyys tuo joustavuutta ja jatkuvuutta. 
Ajan voi valita aina samalle 

erikoislääkärille.

”M
onet äidit 
haluavat 
yksityisen 
erikoislääkä-

rin palveluja raskauden seurantaan”, 
kertoo lääketieteen tohtori Mika 
Nuutila Ruoholahden Medivireestä. 
Hän on yksi aseman neljästä gyneko-
logista. Nuutila on erikoistunut peri-
natologiaan eli raskauden ja synny-
tyksen seurantaan ja hoitoon sekä 
sikiödiagnostiikkaan. 

Keskimäärin neljä 
käyntiä
Nuutilan mukaan odottava äiti käy 
raskauden aikana yleensä noin neljä 
kertaa lääkärillään: kaksi kertaa alku-
raskauden aikana, kerran raskausvii-
kon 28 kieppeillä ja kerran viimeisen 
raskauskuukauden aikana. Ensim-
mäinen lääkärikäynti tuo äidille var-
mistuksen raskaudesta. 

”Jo neljä viikkoa hedelmöitymi-
sestä ultraäänellä voidaan nähdä 

sikiö ja sen sydämen syke. Mikäli 
äidillä on kovin epäsäännöllinen 

kuukautiskierto, ultraäänen avulla 
voidaan määrittää myös raskauden 
kesto”, Nuutila tarkentaa.

Yksityislääkärillä raskauden seu-
rannassa käyvät äidit tulevat 
yleensä myös jälkitarkastukseen 
vauvan kanssa noin 6-8 viikkoa 
synnytyksestä.

Ultraäänellä 
seulotaan
Jokaisella yksityislääkärikäyn-
nillä sikiö tutkitaan ultraäänen 
avulla. Seulontatutkimuksia on 
kaksi. 

Raskausviikoilla 13-14 tutkitaan 
sikiön niskaturvotusta ja rakennetta.

”Mikäli sikiöllä todetaan näillä vii-
koilla niskan alueella poikkeavaa tur-
votusta, vauvalla katsotaan olevan 
kohonnut riski kromosomihäiriöön 
eli pääasiassa Downin syndroomaan. 
Jos näin todetaan, äidille tarjotaan 
mahdollisuutta varsinaiseen kromo-
somianalyysiin eli lapsivesitutkimuk-
seen”, toteaa Nuutila. 

Erikoislääkärin ammattitaitoa on 
osata esitellä ja suositella äidille tar-
peelliset tutkimukset. Nuutila koros-
taa, että päätöksen lisätutkimuksesta 
tekee aina äiti. Vaikka ultraääniseula 
tehtäisiinkin yksityisesti, lisätutki-
muksiin pääsee myös synnytyssairaa-
laan. 

Toinen seulontatutkimus tehdään 
raskausviikoilla 18-20. Tässä tarkas-
tellaan sikiön ja sen sydämen raken-
netta, istukkaa ja lapsiveden määrää. 

Niskaturvotusseulan lisäksi on 
olemassa myös riskiraskausseula eli 
seerumiseula, joka voidaan tehdä ras-
kausviikolla 15. Nuutilan mielestä 
optimaalisinta olisikin näiden kahden 
seulan yhdistäminen. 

”Seerumiseula on parhaimmillaan 
niskaturvotusseulan täydentäjä. Kun-
nallisella puolella riippuu usein äidin 
asuinkunnasta, tehdäänkö niskatur-
votusseula vai seerumiseula.”

Istukkanäyte-
tutkimus vai 
lapsivesitutkimus?
Helsingissä kunnallisella puolella 
40-vuotiaat odottajat pääsevät halu-
tessaan lapsivesipunktioon. Monet 

naiset käyvät kuitenkin yksityisesti 
istukka- tai lapsivesinäytetutkimuk-
sissa iästä riippumatta. 

”Istukkanäytetutkimus tehdään 
noin 10-11 raskausviikoilla ja siinä 
tutkitaan sikiön  kromosomit. Tämän 
tutkimuksen etuna on, että tutkimus 
tehdään varhain ja vastaus saadaan 
viikon sisällä”, valottaa Nuutila.

Lapsivesitutkimus tehdään vasta 
noin 15-16 viikoilla. Koska sikiö on 
jo kehittyneempi, rakennetta voidaan 
tarkastella ultraäänen avulla ihan eri 
tasolla kuin viikoilla 10-11. Lisäksi 
saadaan tutkittua lapsiveden AFP, 
valkuaisaine, joka kertoo mahdol-
lisista sikiön keskushermostoputken 
sulkeutumishäiriöistä. Huonona puo-
lena Nuutila listaa, että vastauksen 
saaminen kestää kahdesta kolmeen 
viikkoa. 

”Vastauksen saamisen jälkeen ras-
kaus on edennyt jo melkein puoli-
väliin. Ratkaisut ongelmatapauksissa 
tässä vaiheessa vaikeutuvat.”

Riskisynnyttäjät 
ohjataan 
synnytyssairaalaan
Nuutila painottaa, että vaikka äidit 
hakeutuisivatkin yksityislääkärin vas-
taanotolle raskausaikana, hän ohjaa 
riskisynnyttäjät aina synnytyssairaa-
lan tutkimuksiin. 

”Perustutkimukset ja alkuselvitte-
lyt voidaan tehdä yksityisellä puolella, 
mutta jos suvussa on esimerkiksi 
perinnöllisiä sairauksia, lähetän äidin 
synnytyssairaalan sikiöntutkimusyk-
sikköön, jossa on myös perinnölli-
syyslääkäri.”

Raskauskomplikaatioissa, kuten 
raskausmyrkytyksessä, äiti kuuluu 
ilman muuta synnytyssairaalan seu-
rantaan.

Useimmissa tapauksissa raskaus 
sujuu onneksi ilman häiriöitä. Nuutila 
korostaakin yksityislääkärin palveluja 
psyykkisen turvallisuuden tuojana.

”Käynti lääkärissä rauhoittaa. Äiti 
haluaa kenties hakeutua lääkärille 
ajoissa ja varmistaa, että kaikki on 
kunnossa.” �
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Lääketieteen tohtori 

Mika Nuutila
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