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R 
askaudenaikaisesta liikunnasta julkais‑
tiin vuonna 2018 useita suosituksia, 
jotka perustuvat satoihin havainnoiviin 

tutkimuksiin ja kymmeniin satunnaistettui‑
hin kokeisiin. Kansainvälinen olympiakomitea 
(IOC) kutsui vuonna 2016 koolle kansainvä‑
lisen asiantuntijaryhmän, jonka tarkoituksena 
oli arvioida raskaudenaikaisen liikunnan hyö‑
dyt ja haitat paitsi kaikkien naisten, myös nais‑
puolisten kilpaurheilijoiden näkökulmasta (1). 
Asiantuntijaryhmän suosituksessa merkittävää 
on raskaana olevien naisurheilijoiden liikuntaa 
koskevan tutkimustiedon puute. Suositukset 
koskevat siksi muita kuin kilpa urheilija naisia. 
Kanadalaiset suositukset sisältävät myös asian‑
tuntijoiden ja maallikoiden näkökulman, sillä 
pelkkää tutkimusnäyttöä on pidetty puutteel‑
lisena ilman arkivaikuttavuuden kokemuksia 
(2). Suomalaisessa liikunnan Käypä hoito 
‑suosituksessa vuodelta 2016 on erillinen osa 
raskaudenaikaisesta liikunnasta (3). 

Kohtuutehoisen liikunnan, esimerkiksi reip‑
paan kävelyn, jatkaminen raskauden loppuun 
saakka tuottaa terveyshyötyjä, mutta liikunta 
useimmiten vähenee raskauden edetessä. Yh‑
dysvaltalaistutkimuksen mukaan vain 15 % ras‑
kaana olevista liikkui vähintään 30 minuuttia 

päivittäin, kun liikuntaa mitattiin objektiivisesti 
liikuntamittarilla (4). Samaan osuuteen (15 %) 
päädyttiin norjalaistutkimuksessa, jossa ei käy‑
tetty objektiivisia mittareita, vaan liikunnan 
määrä perustui subjektiiviseen arvioon (5). 

Raskaudenaikainen liikunta ylläpitää tai pa‑
rantaa kuntoa samalla tavoin kuin muissakin 
elämänvaiheissa, vaikka raskaus ei olekaan pa‑
rasta aikaa kunnon kohottamiselle. Vaikka kun‑
to ei paranisikaan raskaudenaikaisen liikunnan 
myötä, kaikesta liikkumisesta on tutkimusten 
perusteella hyötyä.

Liikunnan hyödyt äidille ja lapselle

Tutkimuksiin perustuvat raskaudenaikaisen 
liikunnan hyödyt äidille ja lapselle on esitetty 
KUVASSA. Raskaudenaikainen liikunta ehkäisee 
liiallista painon lisääntymistä ja sikiön liika‑
kasvua (1,2,6,7). Näyttö painon lisääntymisen 
ehkäisystä on varmistunut lukuisten laajojen 
havainnoivien ja kokeellisten tutkimusten sekä 
meta‑analyysien myötä. Tieto on merkittävä, 
koska raskaudenaikainen painon lisääntyminen 
on raskaudenaikaisten ja myöhempien glukoo‑
siaineenvaihdunnan häiriöiden sekä raskauden‑
jälkeisen lihavuuden kehittymisen riskitekijä. 
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Raskaudenaikaisen liikunnan hyötyjä äidille ovat liiallisen painon lisääntymisen, glukoosiaineenvaihdun‑
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tön veren vuoto ja huonossa hoitotasapainossa olevat krooniset sairaudet. Liikunnan lisäämisestä hyöty‑
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Syntymäpainolla on merkitystä lapsen myö‑
hemmän painonkehityksen kannalta, sillä suu‑
rikokoisuus voi altistaa lapsen lihavuudelle ja 
pitkäaikaissairauksille, kuten diabetekselle ja ve‑
risuonitaudeille (8). Suomalaisessa raskauden‑
aikaista liikunta‑ ja ravitsemusneuvontaa selvit‑
täneessä tutkimuksessa koeryhmään kuulunei‑
den lasten painonkehitys 2–6 vuoden iässä oli 
suotuisampaa kuin verrokkiryhmän lasten (9).

Raskaudenaikainen liikunta ehkäisee liiallis‑
ta painonnousua raskauden aikana ja nopeuttaa 
painon palautumista synnytyksen jälkeen (10). 
Lihavuuden ehkäisy on merkittävä kansanter‑
veydellinen tavoite, joka edellyttää ymmärrystä 
painon kertymisen riskikausista. Myös puoli‑
soille saattaa kertyä kiloja raskauden myötä, jo‑
ten raskaus‑ ja synnytyksenjälkeinen aika ovat 
lihavuuden ehkäisyn kannalta otollisia kausia 
koko perheen näkökulmasta.

Suomalaisia kokeellisia raskausdiabeteksen 
ehkäisytutkimuksia on toteutettu sekä kevyem‑
mälle riskiryhmälle primaaripreventiona 
(NELLI‑tutkimus) että sekundaaripreventiona 
raskausdiabeteksen jo sairastaneelle riskiryh‑
mälle (RADIEL‑tutkimus) (11,12). Jälkimmäi‑
sessä sekundaaripreventiossa positiivinen tulos 
saatiin vain alaryhmäanalyysissä, ensin maini‑

tussa primaaripreventiossa ryhmien välisiä ero‑
ja todettiin vain gestaatioikään suhteutettujen 
isokokoisten vastasyntyneiden suhteellisessa 
osuudessa (11,12). 

Liikunnan tiedetään parantavan glukoosi‑
aineenvaihduntaa raskauden aikana samalla 
tavalla kuin muulloinkin (13). Liikunnan vai‑
kutus glukoosiaineenvaihduntaan on välitön 
(0–12 tuntia), toisin kuin sen vaikutus rasva‑
aineenvaihduntaan, jonka muutokset vaativat 
useamman kuukauden riittävän liikunta‑aktii‑
visuuden (14). Liikunnalla voidaan parantaa 
myös raskausdiabetesta sairastavien naisten 
hoitotasapainoa (13). Uudet tutkimukset ovat 
osoittaneet, että raskaudenaikainen liikunta vä‑
hentää myös pre‑eklampsiariskiä (15).

Viisikymmentäkaksi tutkimusta sisältäneen 
katsauksen mukaan raskaudenaikainen liikun‑
ta vähentää raskaudenaikaisten masennus‑
oireiden ilmaantumista (16). Vaikutus havait‑
tiin vain niissä tutkimuksissa, joissa interventio 
sisälsi ainoastaan liikuntaa eikä liittynyt muihin 
elintapoihin. Liikunta vähensi myös raskauden‑
aikaisten masennusoireiden vakavuutta jopa 
67 %.

Synnytyksenjälkeisen masennuksen ehkäi‑
syä liikunnan avulla on vaikeaa tutkia, koska 

KUVA. Raskaudenaikaisen liikunnan hyötyjä äidille ja lapselle. ↓ = vähenee, ↑ = nopeutuu
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synnyttäneiden äitien osallistuminen tutkimuk‑
seen on vähäistä ja kokeellisen tutkimuksen 
keskeyttäminen yleistä (17). Yhdysvaltalaises‑
sa raskaudenaikaista liikuntaa ja synnytyksen‑
jälkeistä masennusta selvittäneessä satunnaiste‑
tussa kokeessa liikunnalla ei saavutettu odotet‑
tuja tuloksia, koska keskeyttäneiden osuus oli 
suuri (17). 

Raskausdiabetesta sairastavien synnytyk‑
senjälkeisen masennuksen riski on kaksinker‑
tainen, minkä vuoksi synnytyksenjälkeisestä 
liikunnasta on merkittävää hyötyä (18). NEL‑
LI‑tutkimuksessa havaittiin vuotta aikaisem‑
min synnyttäneillä äideillä vähemmän Beckin 
masennustestillä mitattua masennusoireilua ja 
parempi elämänlaatu, jos äiti liikkui vähintään 
terveysliikuntasuositusten mukaisesti eli vähin‑
tään 30 minuuttia päivittäin (19,20). Liikun‑
nallinen aktiivisuus liittyi systemoidussa kat‑
sauksessa parempaan raskaudenaikaiseen elä‑
mänlaatuun, vaikka yksinkertaista syysuhdetta 
sen perusteella ei voidakaan määrittää (21).

Raskaudenaikainen liikunta vähentää selkä‑ 
ja lantiokipuja, vaikka ei ehkäise niitä kokonaan 
(22). Mikä tärkeintä, liikunta raskausaikana 
ei lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä tai 
synnytyksen kestoa eikä vaikuta synnytyksen 
käynnistymiseen, episiotomiaan, epiduraali‑
puudutukseen tai lapsen Apgarin pisteisiin 
(23). Raskaudenaikainen liikunta vähentää 
toimenpidesynnytyksiä ja jossain määrin kei‑
sarileikkausriskiäkin, näyttö jälkimmäisestä 
on tosin epävarmaa (24). Keisarileikkauksella 
tai normaalisti alakautta synnyttäneille ei ole 
annettu erikseen suositusta, joten heille on 
voimassa yleinen terveysliikuntasuositus eli 
vähintään puolen tunnin päivittäinen kävely tai 
vastaava liikuntasuoritus.

Paljonko ja millaista liikuntaa 
raskauden aikana?

Raskaana olevan liikuntasuositus on 150 mi‑
nuuttia liikuntaa viikossa vähintään kolmena 
päivänä, mieluiten joka päivä. Suositus on py‑
synyt olennaisilta osin ennallaan aiempiin suo‑
situksiin nähden, lisänäyttöä on saatu liikunnan 
monipuolisuuden hyödyistä ja hyötyjen suh‑
teesta liikunnan määrään (1,2). Kanadalais‑

suosituksissa raskaudenaikaisen liikunnan suo‑
sitellaan sisältävän sekä kestävyys‑ että lihas‑
kuntoharjoittelua ja mahdollisuuksien mukaan 
venyttelyäkin (2). Raskauden aikana sopivia 
liikuntalajeja ovat kävely, hölkkä, pyöräily, uin‑
ti, soutu, hiihto, luistelu, tanssi ja kuntosalihar‑
joittelu (TAULUKKO 1) (2).

Jos raskaana oleva ei ole harrastanut liikun‑
taa lainkaan ennen raskautta, liikunta aloitetaan 
vähitellen, noin 15 minuuttia päivässä keski‑
määrin kolmena päivänä viikossa (2). Myö‑
hemmin liikunnan määrää voi lisätä 30 minuut‑
tiin päivässä. Tulokset raskaan, kovatehoisen tai 
pitkäkestoisen (yli neljä tuntia viikossa) liikun‑
nan vaikutuksista raskauden kulkuun ovat ris‑
tiriitaisia. Raskaudenaikaisen liikunnan enim‑
mäismäärää ei ole määritetty eikä todennäköi‑
sesti koskaan määritetäkään. Kohtuutehoisen 
liikunnan, kuten reippaan kävelyn, hyötyjen 
tiedetään lisääntyvän lineaarisesti, kun lähes‑
tytään suositeltua 150 viikoittaisen liikunta‑
minuutin rajaa. 

Ensimmäisissä raskaudenaikaisen liikunnan 
suosituksissa vuonna 1985 Yhdysvalloissa äi‑
din syke sai olla enintään 140 lyöntiä/min ja 
raskaampien liikuntakertojen pituus sai olla 
enintään 15 minuuttia kerrallaan. Nyt tiede‑
tään, että normaalissa raskaudessa kohtuu‑
tehoinen liikunta vaikuttaa ohimenevästi sikiön 

TAULUKKO 1. Suositeltavia ja ei‑suositeltavia raskauden‑
aikaisia liikuntalajeja (1,2).

Suositeltavia liikuntalajeja

Kävely

Hölkkä

Pyöräily

Uinti

Soutu

Hiihto

Luistelu

Tanssi

Kuntosaliharjoittelu

Ei-suositeltavia liikuntalajeja

Hyppelyt

Laitesukellus

Vuorikiipeily yli 2 500 metrissä

Ratsastus

Kontaktilajit

Liikuntasuositukset raskauden aikana
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sydämen syketaajuuteen, joten äidille suositel‑
lut sykerajat ovat suhteellisia (2). Suomalaises‑
sa tutkimuksessa on selvitetty raskaudenaikai‑
sen liikunnan turvallisuutta vertaamalla liikun‑
nan koettua rasittavuutta ja maksimisykettä. 
Koettu rasittavuus (RPE‑asteikko) todettiin 
luotettavaksi liikunnan rasittavuuden mittarik‑
si – sykemittarit eivät ole välttämättömiä (25). 
Raskaudenaikainen liikunta ei ole teholtaan 
 liian rasittavaa, kun raskaana oleva pystyy pu‑
humaan harjoittelun aikana (2).

Liikunnan turvallisuus raskauden 
aikana – vasta-aiheet ja 
keskeyttämisen syyt

Laitesukellusta tai vuorikiipeilyä (yli 2 500 
metrissä) ei suositella raskauden aikana lain‑
kaan. Raskauden puolen välin jälkeen liikun‑

talajeja, joissa kohtu joutuu voimakkaaseen 
hölskyvään liikkeeseen tai iskuille alttiiksi 
(hyppelyt, ratsastus, kontaktilajit) suositellaan 
myös vältettäviksi. Riittävä nesteytyksen määrä 
on tärkeää liikunnan aikana, etenkin kosteissa 
ja kuumissa ilmasto‑olosuhteissa. Raskauden 
16. viikon jälkeen kohtu painaa selinmakuulla 
sydämeen palaavia suuria verisuonia ja saattaa 
aiheuttaa joillekin liikunnan aikana pahoin‑
vointia sekä huimausta (1,2).

Raskaudenaikaisen liikunnan vasta‑aiheita 
ovat muun muassa kohdunkaulan heikkous ja 
ennenaikaisen synnytyksen riski sekä huonos‑
sa hoitotasapainossa olevat krooniset sairaudet 
(TAULUKKO 2). Monisikiöinen raskaus tai pre‑
eklampsia ovat suhteellisia vasta‑aiheita, joiden 
yhteydessä tilanne on arvioitava yksilöllisesti. 
Liikunta lisää jonkin verran kohdun supistelua, 
mutta jos supistukset muuttuvat säännöllisiksi 
tai kivuliaiksi, liikunta on keskeytettävä. Mui‑
ta liikunnan keskeyttämisen syitä ovat muun 
muassa alaraajan kipu, hengenahdistus levossa, 
huimaus, kova päänsärky tai verenvuoto emät‑
timestä.

Mitä uutta uusissa suosituksissa?

Aiempiin verrattuna uusimmat kansainväliset 
suositukset ovat vahvistaneet liikunnan posi‑
tiivisia vaikutuksia raskaana olevan fyysiseen 
ja psyykkiseen terveyteen. Kohtuutehoinen lii‑
kunta on todettu turvalliseksi sekä äidille että 
syntyvälle lapselle, haittavaikutuksia raskauden 
aikana ei ole raportoitu. Raskaudenaikaista kil‑
paurheilua tai raskasta liikuntaa ei edelleenkään 
voida suositella, koska tutkimusnäyttö puuttuu. 
Kilpaurheilua ja raskautta koskevaa näyttöä 
tuskin saadaan väestötasoisen suosituksen kan‑
nalta tarpeeksi milloinkaan, joten kohtuullinen 
liikunnan määrä on paras taso. Oleellisia eroja 
Suomessa voimassa olevaan Käypä hoito ‑suo‑
situkseen uusissa suosituksissa ei ole. 

Uusimpien suositusten mukaan erityisesti 
ennen raskautta vähän liikkuneiden, raskaus‑
diabeteksen riskiryhmään kuuluvien ja ylipai‑
noisten äitien raskaudenaikaista liikuntaa tulisi 
edistää. Suosituksiin voisi lisätä myös ensisyn‑
nyttäjät, koska suomalaisten tutkimusten mu‑
kaan ensisynnyttäjien liikunnallinen aktiivisuus 

TAULUKKO 2. Raskaudenaikaisen liikunnan ehdottomat 
ja suhteelliset vasta‑aiheet (1,2).

Ehdottomat vasta-aiheet

Sydänsairaus, jolla hemodynaamisia vaikutuksia

Kohonnut verenpaine ei hoitotasapainossa

Restriktiivinen keuhkosairaus

Kohdunkaulan heikkous (insuffisienssi tai tukilanka)

Raskaudenaikainen kohdunsisäisen kasvun (epäselvä) 
heikentyminen

Vakava anemia

Etinen istukka 26 raskausviikon jälkeen

Jatkuva synnytyselinten verenvuoto toisen tai kolmannen 
raskauskolmanneksen aikana

Sikiökalvojen puhkeaminen

Ennenaikaisen synnytyksen uhka nykyisen raskauden 
aikana (normaali tai monikkoraskaus)

Suhteelliset vasta-aiheet

Epäsäännöllinen syke, jota ei ole arvioitu

Pre‑eklampsia tai raskaudenaikainen kohonnut veren‑
paine

Krooninen keuhkoputkitulehdus tai muu keuhkosairaus

Kohdunkaulan laajeneminen

Aiemmissa raskauksissa kasvun hidastumista, kesken‑
menoja tai ennenaikainen synnytys

Huomattava alipaino, tuki‑ ja liikuntaelinten liikkumis‑
rajoitukset

Tyypin 1 diabetes ei hoitotasapainossa

Kilpirauhassairaus ei hoitotasapainossa

Aliravitsemus tai syömishäiriö
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on raskauden jälkeen vähäisempää ja riski ko‑
kea masennusoireita suurempi kuin useamman 
lapsen äitien (26,27). Raskaana olevien liik‑
kumattomuuden vähentämiseen ei toistaiseksi 
ole erillisiä suosituksia, siihen sopivat yleiset 
terveysliikuntasuositukset. Istumisen tauotta‑
minen tuottaa väestön terveyshyötyjä niin ras‑
kaana oleville kuin muillekin (28).

Lopuksi

Raskaudenaikaisen liikunnan merkitys koros‑
tuu väestön yhä lisääntyvän lihavuuden ja 
raskausdiabeteksen yleistymisen myötä. Ras‑
kaudenaikaisten glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöiden lisääntyminen ilmenee myös yhteis‑
kunnalle muodostuvissa kustannuksissa. Ras‑
kausdiabeteksen ehkäisyä tavoitellut suoma‑
laistutkimus oli kustannusvaikuttava seitsemän 
vuotta synnytyksen jälkeen, kun tarkasteltiin 
sairauspoissaoloja (29). Liikunnan lisäämises‑
tä olisi hyötyä myös terveydenhuollon kustan‑
nusnäkökulmasta, jos raskaana olevien suu‑
rentuneet glukoosiarvot saataisiin liikunnan 
lisäämisen avulla jo perusterveydenhuollossa 
parempaan tasapainoon eikä erikoissairaanhoi‑
toa tarvittaisi lainkaan.

Suomalaisilla on toimiva neuvolajärjestelmä 
ammattitaitoisine lääkäreineen ja terveyden‑
hoitajineen. Ilman neuvoloiden osaamista ja 
taitotietoa elintapaneuvonta voi jäädä toteu‑
tumatta, jolloin seuraukset voivat olla arvaa‑
mattomia. Suurin osa äideistä on kiinnostunut 

kuulemaan lisää liikunnasta raskauden aikana. 
Vähäinenkin liikunnan lisääminen raskauden 
aikana on arvokasta, vaikka suositeltuun mää‑
rään ei päästäisikään. Elintapaneuvonnan ilmai‑
sia tukimateriaaleja on saatavissa raskausdiabe‑
teksen riskiryhmille muun muassa Yksi elämä 
‑hankkeen sivuilta ja UKK‑instituutista neljäl‑
lätoista kielellä (30,31). 

Suomalaista neuvolaa ja siellä toimivaa lää‑
käriä tarvitaan välittämään tietoa paitsi raskau‑
denaikaisen liikunnan riskeistä, myös liikun‑
nasta saatavista hyödyistä. Lääkärin tuki sekä 
liikkumisen motivointi raskauden aikana ja sen 
jälkeen ovat tärkeitä, koska hyödyn saajina ovat 
äidin kautta sekä perhe että koko yhteiskunta, 
kun terveydenhuollosta muodostuvat kustan‑
nukset vähenevät. ■

Ydinasiat
 8 Kohtuutehoista liikuntaa on turvallista ja 

suositeltavaa jatkaa koko raskauden ajan.

 8 Raskaudenaikainen liikunta ehkäisee pai‑
non liiallista lisääntymistä, raskauden glu‑
koosiaineenvaihdunnan häiriöitä ja ma‑
sennusoireita.

 8 Raskaudenaikainen liikunta on tärkeintä 
ennen raskautta vähän liikkuneille, ras‑
kausdiabeteksen riskiryhmään kuuluville 
ja ylipainoisille äideille.
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SUMMARY
Exercise recommendations during pregnancy
The benefits of maternal exercise during pregnancy include the prevention of excessive weight gain, glucose metabolism 
disorders and depressive symptoms. The benefits for both mother and child have been highlighted in new international 
recommendations. Suitable forms of physical exercise during pregnancy include walking, jogging, cycling, swimming, 
rowing, skiing and ice skating, dance and gym training. The goal of exercise during pregnancy, 150 minutes a week in 
at least 3 days, has not changed from that stated in the Current Care Guidelines. Contraindications to exercise during 
pregnancy include the threat of premature labor, unexplained bleeding, and poorly controlled chronic medical conditions. 
Mothers gaining the best benefit from increased physical activity are those who have been immobile before pregnancy, 
primigravid women, mothers at risk of gestational diabetes, and overweight mothers. The role of the physician is to assess 
the risks of exercise during pregnancy, to convey information on the benefits and to motivate the mother to exercise.
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