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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata, tuoko raskausaikana hoitoalalla 

työskentely riskejä naisen raskauden kululle, synnytykselle, sikiön kasvulle ja kehityk-

selle. Tutkimuksen tavoitteena on koota yhteen luotettavaa, tutkittua tietoa kohdeilmiös-

tä ja saada lisää tietoa käytännön työn ja työnjohtamisen avuksi. 

 

Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku toteutettiin syksyllä 2016. Tietokannoiksi valittiin 

kotimainen Medic sekä kansainväliset Cinahl (EBSCO) ja SCOPUS. Ennalta määritel-

tyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla kirjallisuuskatsauksen lopulliseksi aineis-

toksi valikoitui 13 kansainvälistä englanninkielistä alkuperäisartikkelia, joista jokainen 

on julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä vuosina 2007–2015. Aineisto analysoitiin narra-

tiivisella sisällönanalyysilla. 

 

Sairaanhoitajana tai kätilönä työskentely ei automaattisesti lisää raskaus- tai synnytys-

komplikaatioiden riskiä, ei ole suoraan yhteydessä vastasyntyneen matalaan syntymä-

painoon, eikä se lisää automaattisesti vastasyntyneen riskiä syntyä raskausviikkoihin 

nähden pienikokoisena. Tietyt työperäiset altisteet voivat lisätä keskenmenon ja ennen-

aikaisen synnytyksen riskiä. Osa-aikainen työskentely vähensi ennenaikaisen synnytyk-

sen riskiä. Altistuminen anestesiakaasuille ja kemoterapialääkkeille voi vaikuttaa sai-

raanhoitajana työskentelevän naisen jälkeläisten synnynnäisten epämuodostumien esiin-

tymiseen, mutta yhteys ei ole suoraan kausaalinen. 

 

Nykyaikana hoitoalalla työskentely ei ole merkittävä uhka raskaana olevan naistyönte-

kijän ja tämän kehittyvän sikiön terveydelle, koska mahdollisiin työperäisiin haittateki-

jöihin osataan varautua ja puuttua tarvittaessa hyvissä ajoin. Työtehtävien muuttaminen 

työturvallisuusohjeiden mukaan on osa nykyaikaista työelämää. Tämän kirjallisuuskat-

sauksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännön työelämän ja työnjohtamisen apuna. 
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1 JOHDANTO 

 

Naisen rooli yhteiskunnassa on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Nykyään yhä useammat naiset kouluttautuvat ja työskentelevät kodin ulkopuo-

lella. Työstä on tullut merkittävä osa naisen elämää. (Mozurkewich ym. 2000, Banerjee 

2009.) Mozurkewich ym. (2000) lisäävät, että muutosten myötä naiset usein avioituvat 

myöhemmin ja lastenhankinta lykkääntyy. 

 

Euroopassa lisääntymisiässä olevien naisten osuus koko työvoimasta on merkittävä ja 

määrä kasvaa koko ajan (Bonzini ym. 2007). Draper (2006) toteaa tilanteen olevan sama 

myös Yhdysvalloissa. Suomessa työikäisten, eli 15–64-vuotiaiden, naisten osuus kaikis-

ta maamme naisista on 61,4 %, joista noin neljä viidestä on fertiili-iässä eli 15–49-

vuotias (Tilastokeskus 2016). Tämän vuoksi ei ole siis harvinaista, että nainen työsken-

telee ollessaan raskaana. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon suorit-

taneiden määrä on kasvanut 2000-luvulla. Terveyspalvelut ovat yksi suurimmista naisia 

työllistävistä aloista. Vuoden 2013 tilaston mukaan 13,4 % kaikista työssäkäyvistä nai-

sista työskenteli terveyspalveluissa, joista sairaalapalveluissa työskentelevien naisten 

osuus on yli puolet. Vaikka alalla työskentelevien naisten keskiarvoikä on korkeahko 

43,6 vuotta, alalle tulee kasvavalla tahdilla uutta nuorta henkilöstöä. (THL 2015.) Quan-

sah ja Jaakkola (2010) viittaavat Maailman terveysjärjestö WHO:n tilastoon, jonka mu-

kaan monissa maissa terveysalan henkilöstöstä noin 70–80 % on lisääntymisiässä olevia 

naisia.  

 

Naisen elimistössä tapahtuvien fysiologisten ja biokemiallisten muutosten avulla elimis-

tö sopeutuu raskauteen ja valmistautuu tulevaan synnytykseen (Sariola & Haukkamaa 

2008). Useimmat raskaana olevat naiset pystyvät jatkamaan työskentelyään äitiysloman 

alkuun saakka. Tietyt työtilanteet tai työolosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti si-

kiönkehitykseen tai raskauden kulkuun. Työntekijän tuleekin yhdessä työnantajan kans-

sa suunnitella tarvittavia työskentelyolosuhteiden muutoksia. Äitiysneuvolan ja työter-

veyshuollon tehtävänä on arvioida raskaana olevan työnkuvan soveltuvuutta. (Tiitinen 

2016.) 
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Lisääntymisterveyteen ja raskauteen vaikuttavista tekijöistä säädetään työsopimuslaissa, 

työturvallisuuslaissa, Euroopan unionin lainsäädännössä sekä Kansaneläkelaitoksen 

(Kela) erityisäitiysrahaa ohjaavassa valtioneuvoston asetuksessa. Sairausvakuutuslain 

(1224/2004) ja Valtioneuvoston asetuksen (619/2015) mukaan raskaana oleva työnteki-

jä on oikeutettu erityisäitiysvapaaseen, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä 

kemiallinen aine, säteily, tarttuva tauti tai muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai siki-

önsä terveyden. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden toteamisesta alkaen ja jatkua 

enintään äitiysloman alkuun asti. Erityisäitiysrahan maksamisen edellytyksenä on, että 

nainen on työkykyinen ja ettei hänelle voida järjestää korvaavaa työtä. (Mäki-Jokela 

ym. 2014, Lindbohm ym. 2016, Tiitinen 2016, Työterveyslaitos 2016.) Vuonna 2012 

Kelan myöntämien erityisäitiysvapaiden syynä oli yleisimmin altistuminen orgaanisille 

liuottimille sekä muille kemiallisille aineille tai toksoplasmoosille sekä syöpäsairauden 

vaara (Mäki-Jokela ym. 2014). 

 

Kaerlev ym. (2004) toteavat tutkimuksessaan, että tanskalaisilla raskaana olevilla sai-

raalan työntekijöillä oli keskimäärin yli kuusi kertaa enemmän sairauslomapäiviä kuu-

kaudessa verrattuna ei-raskaana oleviin sairaalan työntekijöihin. Erityisesti hoitotyötä 

tekevillä työntekijöillä oli enemmän sairauslomia kuin muilla sairaalan työntekijöillä. 

Sairauslomapäivien määrä kasvoi raskauden etenemisen myötä. Loppuraskaudessa sai-

rauslomapäiviä oli keskimäärin 11,6 kuukaudessa. Aiempi raskauteen liittymätön saira-

usloma, aiempi krooninen selkäkipu ja työolosuhteisiin liittyvät tekijät olivat suurimmat 

riskitekijät raskauden aikaiselle sairauslomalle. (Kaerlev ym. 2004.) 

 

Hoitoalalla työskentelevä raskaana oleva nainen voi työssään joutua kohtaamaan useita 

erilaisia altisteita, kuten biologisia, kemiallisia tai fysikaalisia tekijöitä, joiden vaikutus-

ta naisen lisääntymisterveyteen, raskauden kulkuun ja sikiönkehitykseen on pyritty sel-

vittämään (Alex 2011). Tietoisuus mahdollisista riskeistä on tutkimustulosten myötä 

lisääntynyt ja riskien olemassaolo huomioidaan nykyään tarkemmin. Työturvallisuuteen 

terveydenhuoltoalalla on kiinnitetty tarkempaa huomiota myös kansainvälisellä tasolla 

(Euroopan komissio 2011). Raskaana olevan naisen terveyttä ajateltaessa puhutaan 

myös kehittyvän sikiön ja sitä myötä koko perheen terveydestä. Ilmiö on siis merkittävä 

kansantaloudellisesti. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata, tuoko ras-

kausaikana hoitoalalla työskentely riskejä naisen raskauden kululle, synnytykselle, siki-

ön kasvulle ja kehitykselle.  
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2 RASKAUS, SYNNYTYS JA TYÖSKENTELY HOITOALALLA 

 

2.1 Normaali raskaus ja synnytys 

 

Normaali raskaus kestää keskimäärin 40 viikkoa ja sen kesto sekä synnytyksen laskettu 

aika voidaan määrittää viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Laskettu aika tarkenne-

taan käytännössä lähes jokaisen suomalaisen raskauden kohdalla ultraääniseulontatut-

kimuksen avulla. (Sariola & Haukkamaa 2008.) Vaikka raskaus ei ole sairaus, sen kul-

kua seurataan äitiysneuvolassa säännöllisin väliajoin. Äitiysneuvolatoiminnan tavoittee-

na on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi sekä edistää tule-

van lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on myös eh-

käistä raskausaikaisia häiriöitä. (Pouta ym. 2013.) Seurannan tarkoituksena on löytää 

poikkeavuudet ja riskiraskaudet ajoissa, jotta niihin voidaan tarvittaessa puuttua (Sariola 

& Haukkamaa 2008). 

 

Normaali täysiaikainen synnytys tapahtuu 38.–42. raskausviikolla. Synnytys voi käyn-

nistyä joko supistuksilla tai lapsivedenmenolla ennen kohdun supistelua, mutta sen pe-

rimmäinen syy on vielä epäselvä. Synnytys jaetaan kolmeen vaiheeseen: avautumisvai-

he, ponnistusvaihe ja jälkeisvaihe. Suomessa valtaosa synnytyksistä tapahtuu sairaalassa 

ja synnytystä avustaa koulutettu kätilö. Normaali synnytys etenee itsestään, mutta tarvit-

taessa sen kulkuun puututaan, jos siihen ilmenee lääketieteellinen peruste. Synnytyksen 

aikana seurataan sekä äidin että sikiön vointia, jotta mahdolliset häiriöt voidaan havaita 

ajoissa. Synnyttäjän toiveita ja näkemyksiä kunnioitetaan ja ne pyritään huomioimaan 

mahdollisimman pitkälle. Päätökset tehdään yhdessä perheen ja hoitohenkilökunnan 

kanssa. (Sariola & Haukkamaa 2008.) 

 

2.1.1 Raskausajan tuntemukset ja muutokset 

 

Raskauden aikana paino nousee normaalisti 8–15 kilogrammaa. Painonnousu johtuu 

kohtulihaksen kasvusta, sikiöstä, lapsivedestä, istukasta sekä rintakudoksen, verivolyy-

min ja solunulkoisen nesteen lisääntymisestä. Normaaliin raskauteen liittyy useita fyysi-

siä ja psyykkisiä muutoksia, jotka eivät ole poikkeavia häiriöitä. Hormonitoiminnassa 

tapahtuvat muutokset ylläpitävät ja edistävät raskautta ja valmistavat elimistöä synny-



4 

 

tykseen ja imetykseen. Samaan aikaan hormonit vaikuttavat myös eri kohde-elimiin, 

jolloin niiden toiminta hieman muuttuu. Raskaana olevan hapenkulutus kasvaa lähes 

viidenneksen loppuraskautta kohden. Kasvava kohtu vie tilaa hengityselimistöltä ja 

hankaloittaa hengittämistä. Verenkiertoelimistössä tapahtuu muutoksia ja muun muassa 

verivolyymi ja sydämen minuuttitilavuus kasvavat. Veren hemoglobiinipitoisuuden las-

ku on normaali fysiologinen ilmiö. Iholla tapahtuu yksilöllisiä muutoksia, kuten tum-

menemista, ja raskaana olevalle saattaa tulla maksaläiskiä ja raskausarpia. Erilaiset ras-

kaudenajan tuntemukset ja oireet ovat usein normaaleja ilmiöitä ja niiden esiintyvyys 

vaihtelee yksilöittäin. (Draper 2006, Sariola & Haukkamaa 2008.) 

 

Nykyään valtaosa raskauksista on suunniteltuja ja toivottuja (Sariola & Haukkamaa 

2008). Raskauteen voi naisen mielessä liittyä kuitenkin myös ristiriitaisia tunteita. Epä-

varmuuden tunne, itkuherkkyys, pelko ja masennus lievänä ja ohimenevänä liittyvät 

normaaliin raskausaikaan. Vakavat muutokset tulee kuitenkin huomioida ja niihin tulee 

puuttua ajoissa. (Draper 2006, Sariola & Haukkamaa 2008,) 

 

2.1.2 Raskaus-, synnytys- ja sikiökomplikaatioita 

 

Kansainvälisen tautiluokituksen mukaan kyseessä on keskenmeno, jos raskaus keskey-

tyy ennen 22. raskausviikkoa tai jos kuolleen sikiön paino keskenmenohetkellä on alle 

500 grammaa. Noin joka kymmenes raskaus päättyy keskenmenoon ja valtaosa niistä 

tapahtuu ennen 13. raskausviikkoa. (Ulander & Tulppala 2008.) 

 

WHO:n määritelmän mukaan synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu yli kolme 

viikkoa ennen laskettua aikaa eli ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt. Vastasyn-

tyneen hoidettavuuden mukaisesti ennenaikaisena syntyneet voidaan jaotella erittäin 

ennenaikaisiin, kohtalaisen ennenaikaisiin ja lievästi ennenaikaisiin. Hyvin ennenaikai-

nen synnytys on edelleen äitiyshuollon suurin haaste. Suomessa noin yksi prosentti syn-

tyneistä lapsista painaa syntyessään alle 1500 grammaa ja puolet heistä alle 1000 

grammaa. Nämä lapset ovat suurimmassa vaarassa vammautua ja kuolla. Ennen 24. 

raskausviikkoa syntyneiden lasten mahdollisuudet selvitä hengissä ja vammoitta ovat 

hoidon hyvästä kehittymisestä huolimatta edelleen huonot. Synnytys on puolestaan yli-

aikainen, jos lapsi syntyy yli kaksi viikkoa lasketun ajan jälkeen. Yliaikaisuus lisää is-

tukan vajaatoiminnan, vastasyntyneen mekoniumaspiraation, sikiön uhkaavan hapen-
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puutteen, makrosomian ja napanuorakomplikaatioiden riskiä. Yliaikainen raskaus käyn-

nistetään yksilöllisen harkinnan mukaan. (Saarikoski 2008.) 

 

Muita merkittäviä sekä äidin että sikiön hyvinvointiin vaikuttavia komplikaatioita ja 

riskitekijöitä ovat muun muassa monisikiöinenraskaus, pre-eklampsia ja muu veren-

paineennousu, raskaushepatoosi, epänormaali verenvuoto, veriryhmä- ja muut immuni-

saatiot sekä voimakas synnytyspelko (Ylikorkala & Kauppila 2008). Sikiön kohdun-

sisäinen kasvun hidastuminen on seurausta yleensä äidistä tai istukasta johtuvista syistä. 

Kasvun hidastuminen johtuu tällöin yleensä ravinnon puutteesta ja siihen liittyy usein 

myös hapensaannin puute. Tällaiset sikiöt ovat suuressa vaarassa menehtyä kohtuun tai 

saada neurologisia kehityshäiriöitä. Myös eri infektiotaudit, kromosomihäiriöt ja syn-

nynnäiset epämuodostumat eri elimissä vaikuttavat sikiön kasvuun. (Erkkola 2008.) 

 

Synnytyksen edetessä epänormaalisti, kyseessä voi olla pitkittynyt tai pysähtynyt syn-

nytys, jolloin supistustoiminta on poikkeavaa. Sikiön asema voi olla synnytyskanavaan 

nähden poikkeava tai pään synnyttyä hartiat voivat olla tiukassa ja aiheuttaa ongelmia. 

Tarvittaessa lapsen syntymää avustetaan instrumentaalisesti esimerkiksi imukupilla tai 

synnytyspihdeillä. Keisarileikkaus voidaan tehdä joko suunnitellusti tai heti silloin, jos 

raskauden tai synnytyksen kulussa tai sikiön voinnissa ilmenee hälyttäviä poikkeavuuk-

sia. Lapsen synnyttyä runsas verenvuoto synnyttäjän pehmytosien repeämistä tai koh-

dusta, ja istukan irtoamisen ongelmat ovat yleisimpiä synnytyskomplikaatioita. (Uotila 

& Tuimala 2008.) 

 

2.2 Työhyvinvointi ja työkyky 

 

Työsuojelusanastossa (Sanastokeskus TSK 2016) työhyvinvointi–käsitteellä tarkoite-

taan työntekijän fyysistä ja psyykkistä olotilaa, jonka perustana ovat työn, työympäris-

tön ja vapaa-ajan muodostama sopiva kokonaisuus. Työkyvyllä tarkoitetaan työntekijän 

ammattitaidon ja kokonaisvaltaisen toimintakyvyn muodostamaa kokonaisuutta suh-

teessa työn vaatimuksiin. Hyvää työkykyä edistää se, että työntekijän fyysiset ja psyyk-

kiset edellytykset ovat tasapainossa työtä koskevien odotusten, työn antamien mahdolli-

suuksien ja työn asettamien vaatimusten kanssa. (Sanastokeskus TSK 2016.) Työterve-

yslaitoksen julkaisemassa professori Juhani Ilmarisen kehittämässä työkyky-

talomallissa työkyky muodostuu edellä mainittujen tekijöiden lisäksi henkilökohtaisista 
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arvoista, asenteista ja motivaatiosta sekä työoloista, työyhteisöstä, organisaatiosta ja 

johtamisesta. Lisäksi yksilöä ympäröivät verkostot, kuten perhe, yhteiskunta ja säännöt 

vaikuttavat työkykyyn. (Työterveyslaitos 2014.) 

 

Työntekijä itse arvioi omaa työkykyään suhteessa omiin oireisiinsa sekä omaan koet-

tuun ja aikaisempaan terveydentilaansa. Oma kokemus työkyvyn heikentymisestä ilme-

nee toimintakyvyn ja työn vaatimusten välisenä epäsuhtana. (Aro 2006.) Työhyvinvoin-

tia tuetaan muun muassa ehkäisemällä uhkaavia ongelmia tunnistamalla ja ratkaisemalla 

ne. Esimerkiksi elämäntilanne tai ristiriidat vaatimusten ja suorituskyvyn välillä voivat 

uhata työhyvinvointia ja työkykyä, joten niihin tulee reagoida ajoissa. (Antti-Poika 

2006.)  

 

2.3 Työskentely hoitoalalla 

 

Utriainen (2009) viittaa useisiin tutkimuksiin, joiden mukaan terveysalan työ koetaan 

Suomessa raskaaksi sekä fyysisesti että psyykkisesti. Terveysalalla työskentelevät koki-

vat työnsä muihin työntekijäryhmiin verrattuna useimmin henkisesti erittäin rasittavaksi 

ja kielteisiä tunteita aiheuttavia tilanteita koettiin eniten tällä toimialalla. Terveysalalla 

työterveyteen vaikuttaviksi uhkiksi koettiin erityisesti sisäilmaongelmat, työn ruumiilli-

nen rasittavuus, selän hankalat työasennot, uhkailun tai fyysisen väkivallan uhka ja kii-

reen kokeminen. Hoitotyötä tekevät kokivat psyykkisiä oireita ja silmäoireita yleisem-

min kuin muut. (Perkiö-Mäkelä ym. 2010.) Työtä haittaavat tuki- ja liikuntaelinsairau-

det ovat erityisen yleisiä muun muassa terveyspalveluiden toimialalla (Kauppinen ym. 

2013). 

 

Terveydenhuollon toimialalla työskentelevät pitävät tutkimuksen mukaan omaa terveyt-

tään ja työkykyään kaiken kaikkiaan melko hyvänä. Lisäksi he ovat yleisesti ottaen tyy-

tyväisiä työhönsä. Terveyspalveluiden työntekijöistä 78 % arvioi kokevansa päivittäin 

työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi. (Kauppinen ym. 2013.) Erityisesti juuri naiset ja 

hoitotyötä tekevät työntekijät tunsivat itsensä vahvaksi ja tarmokkaaksi työssään päivit-

täin. He myös kokivat kaikista työntekijäryhmistä eniten innostuneisuutta työstään ja 

työn imu oli voimakkainta. Terveysalalla tehtiin pääasiallisesti tiimityötä ja alalla työs-

kentelevät kokivatkin saavansa erittäin paljon tukea työtovereilta. (Perkiö-Mäkelä ym. 

2010.) 
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Terveydenhuollon toimialalla sattuu keskimääräistä vähemmän työtapaturmia ja ammat-

titautien ilmaantuvuus oli toimialalla selvästi alhaisempi kuin työllisillä keskimäärin 

(Kauppinen ym. 2013). Työssäkäyvät olivat olleet keskimäärin 4,8 päivää pois töistä 

terveydentilansa vuoksi viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Naisilla oli run-

saammin poissaoloja terveydentilan vuoksi kuin miehillä. Terveyspalveluiden alalla oli 

lähes eniten sairauspoissaoloja verrattuna muihin aloihin. (Perkiö-Mäkelä ym. 2010.) 

 

2.4 Raskaana olevan työntekijän työsuojelu 

 

Raskauden kestettyä 154 vuorokautta raskaana oleva nainen on oikeutettu Kelan äi-

tiysavustukseen ja äitiysrahaan. Äitiysvapaalle voi jäädä 30–50 arkipäivää ennen lasket-

tua aikaa ja äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä. Äitiysloman jälkeen alkaa vanhem-

painvapaa, jolta Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivältä. (Kela 2016.) 

 

Eräät työaltisteet, esimerkiksi säteily, anestesiakaasut ja syöpäsairauden vaaraa aiheut-

tavat aineet, saattavat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen ja raskauden kulkuun. 

Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työ-

terveyshuollolla on keskeinen tehtävä työhön liittyvien terveysriskien ja lisääntymister-

veyteen vaikuttavien altisteiden selvittämisessä ja ennaltaehkäisyssä. (Työterveyslaitos 

2016, Tiitinen 2016.) Sikiön kehityksen kannalta erityisen herkkää aikaa on raskauden 

ensimmäinen kolmannes, minkä vuoksi neuvolan on ohjattava raskaana oleva tarvittaes-

sa työterveyshuoltoon jo heti raskauden alkuvaiheessa (Mäki-Jokela ym. 2014). Tarvit-

taessa naisen työnkuvan soveltuvuutta arvioidaan jo ennen raskauden alkamista (Lind-

bohm ym. 2016, Tiitinen 2016). 

 

Työoloja voidaan parantaa rakenteellisin tai teknisin keinoin ja henkilökohtaisten suoja-

välineiden avulla. Soveltuvia keinoja voivat olla esimerkiksi vaaraa aiheuttavien ainei-

den ja työmenetelmien korvaaminen vaarattomilla vaihtoehdoilla, jotka minimoivat 

altistumisen, tai raskaana olevan naisen siirtäminen muihin työtehtäviin. Mikäli hänelle 

ei voida järjestää muuta työtä, voidaan harkita erityisäitiysrahaa ja -vapaata. (Mäki-

Jokela ym. 2014, Lindbohm ym. 2016, Tiitinen 2016.) Taulukossa 2 (LIITE 1) esitel-

lään keskeiset säädökset raskaana olevan työntekijän työsuojelun kannalta.  
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMA 

 

Tutkimusongelma täsmentää tutkimuksen tarkoitusta (Kylmä & Juvakka 2007). Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata, tuoko raskausaikana 

hoitoalalla työskentely riskejä naisen raskauden kululle, synnytykselle, sikiön kasvulle 

ja kehitykselle. Tutkimuksen tavoitteena on koota yhteen luotettavaa, tutkittua tietoa 

valitusta kohdeilmiöstä ja saada lisää tietoa käytännön työn ja työnjohtamisen avuksi. 

 

Tutkimusongelma: 

Altistaako raskausaikana hoitoalalla työskentely raskaus- tai synnytyskomplikaatioille, 

sikiön kasvun ja kehityksen häiriöille? 
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on näyttää, mistä näkökulmista ja miten aihetta on 

tutkittu aiemmin. Lisäksi kirjallisuuskatsaus auttaa tutkijaa tiedostamaan aihealueeseen-

sa liittyviä oletuksia. Kirjallisuuskatsauksen avulla tutkimuksen tekijä osoittaa olemassa 

olevan tiedon aukon jo olemassa olevasta tutkimustiedosta tehdyn synteesin avulla. 

Oman tutkimusaiheen perustelu ja kysymyksenasettelun rajaus ovat oleellinen osa kir-

jallisuuskatsausta. (Kylmä & Juvakka 2007, Hirsjärvi ym. 2013.)  

 

Kirjallisuuskatsaus aloitettiin syyskuun 2016 lopulla sopivien hakusanojen selvittämi-

sellä ja aineiston hakemisella. Aineiston hakuprosessi ja tulosten läpikäyminen ennalta 

määriteltyjen mukaanotto- ja poissulkukriteerien perusteella veivät hieman oletettua 

kauemmin aikaa. Aineiston analyysivaihe tapahtui marraskuussa 2016. 

 

4.1 Aineiston hakuprosessi 

 

Kirjallisuuskatsauksen hakuprosessiin otettiin mukaan artikkelit, joiden tutkimuskoh-

teena oli raskaana oleva hoitoalan työntekijä. Tässä tutkimuksessa kiinnostus oli nimen-

omaan hoitohenkilökuntaa kohtaan, eli ammattiryhmän tuli olla joko sairaanhoitaja, 

lähihoitaja, kätilö, terveydenhoitaja tai ensihoitaja. Ammattirajauksella pyrittiin takaa-

maan se, että työolot eri ammattinimikkeiden kesken ovat suhteellisen homogeeniset, 

koska oletuksena on, että kyseisten ammattiryhmien edustajat työskentelevät useimmi-

ten sairaalaolosuhteissa, esimerkiksi erikoissairaanhoidossa eri erikoistumisaloilla. Tu-

losten tarkasteluvaiheessa jätettiin pois artikkelit, jotka koskivat lääkäreitä, hammashoi-

tajia tai muita terveydenhuoltoalantyöntekijäryhmiä tai muiden alojen työntekijäryhmiä. 

Lisäksi otsikon, tiivistelmän ja vielä kokotekstin lukemisen vaiheessa suljettiin tulosten 

ulkopuolelle artikkelit, jotka eivät käsitelleet raskaana olevia hoitajia. Kokoteksti-

vaiheessa poissuljettiin myös muutama artikkeli, joissa käsiteltiin raskaaksi tulon yrit-

tämistä tai yleisesti hedelmällisyyttä tai lisääntymisterveyttä. 

 

Julkaisuvuosi rajattiin koskemaan 2000-lukua, koska haluttiin saada käyttöön mahdolli-

simman tuoretta tutkimustietoa. Työturvallisuuteen, esimerkiksi anestesiakaasujen suh-

teen, on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota viime vuosikymmenen aikana. Sen vuoksi 
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vanhemmat tutkimustulokset haluttiin jättää pois, jotta tietyn aikakauden käytäntöjen 

taustalla vaikuttaneet tekijät eivät sekoita tuloksia. Lisäksi globaalisti yhteiskunnissa 

tapahtuneet muutokset naisen asemassa työelämässä, etenkin Yhdysvalloissa (Mozur-

kewich 2000, Draper 2006), on ollut merkittävää. Suomessa 1990-luvun lama tasoitti 

naisten ja miesten kodin ulkopuoliseen työhön osallistumisen erot (Myrskylä 2010). 

Lisäksi raskauden seuranta ja sitä koskevien asioiden tilastointi on tarkentunut ja tilasto-

jen käytettävyys parantunut digitalisaation myötä. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL) tuottaa monipuolisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tietoja, 

kuten tilastoja ja kyselyitä, ja ylläpitää rekistereitä. Rekisterien tutkimuskäyttö on laa-

jaa. Kerätyt tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa pääosin 1980-luvulta lähtien. 

(THL 2016.) 

 

Artikkelin tuli olla joko suomen- tai englanninkielinen tutkijan kielitaidon ja kielen su-

juvan ymmärtämisen vuoksi. Vaikka kielirajaus tehtiin jo hakuvaiheessa, paljastui otsi-

koita ja tiivistelmiä selaillessa muutama vieraskielinen artikkeli, jotka suljettiin tuloksis-

ta pois. Artikkelin tuli olla tieteellisessä lehdessä julkaistu tutkimusartikkeli. Lehden 

tieteellisyys ja vertaisarviointi tarkistettiin kunkin julkaisun osalta erikseen. Mukaan 

otettiin myös yksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus/meta-analyysi. Lisäksi artikkelin 

tiivistelmän tuli olla saatavilla. Kokotekstin saatavuutta tarkasteltiin tietokannan kautta 

ja jos sitä kautta ei artikkelia ollut saatavilla, tarkistettiin kyseisen lehden saatavuus Ou-

lun yliopiston kirjaston palveluista. Niinpä tulosten tarkasteluvaiheessa muutama artik-

keli poissuljettiin, koska ne eivät olleet saatavilla ilmaiseksi edellä mainittuja keinoja 

käyttämällä. Lopuksi katsaukseen mukaan otettavien artikkelien määrästä poistettiin 

mahdolliset päällekkäisyydet eli useista tietokannoista löytyneet samat artikkelit. Kuvi-

ossa 1 on esitetty graafisesti hakuprosessin eteneminen sisäänotto- ja poissulkukritee-

reineen sekä hakutulosten määrät. 

 

Tietokannoiksi valittiin kotimainen terveystieteiden viitetietokanta Medicin sekä kan-

sainväliset tietokannat CINAHL (EBSCO) ja Scopus. Kussakin viitetietokannassa käy-

tettiin vapaasanahakua Boolen-operaattoreita hyväksikäyttäen. Yhdessä Oulun yliopis-

ton Lääketieteellisen tiedekunnan kirjaston informaatikon kanssa tarkasteltiin myös 

mahdollisten CINAHL Headingsien käyttöä, joka ei kuitenkaan tuonut lisäinformaatiota 

hakuprosessiin. Sopivien englanninkielisten termien selvittämisessä käytettiin apuna 

Medic-tietokannan englanninkielisiä asiasanoja, MeSH-termejä. Varteenotettavia vaih-
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toehtoja hakusanoille löydettiin myös tarkastelemalla aiheeseen liittyviä artikkeleita. 

(Taulukko 1.) Aineiston haku tietokannoista aloitettiin käyttämällä hakusanoja laajasti. 

Tarkempi tarkastelu kuitenkin paljasti, että valitusta aiheesta löytyi tutkimuksia vain 

hakusanoilla nurse*, midwi* ja ”health-care worke*”. Vaikka tutkimustulokset paljas-

tuivat rajallisiksi, tämä kuitenkin rajasi tutkimuksen kohderyhmää tutkimusongelman 

mukaiseen suuntaan. 

 

Taulukko 1. Käytetyt hakusanat tietokannoittain. 

Tietokanta Hakusanat 

Medic sairaanhoi* OR kätilö* OR hoi* OR ensihoi* OR terveydenhoi* OR nurse* OR 

midwi* OR "nurse midwi*" OR "emergency technici*" OR paramed* OR "practical 

nurs*" OR "community health nurs*" OR "health personn*" OR "hospital personn*" 

raska* OR pregnan* OR "during pregnany" OR parturit* OR obstetri* 

työ* OR work* OR job* OR employ* OR occupati* OR professio* OR "occupation* 

risk*" OR "occupatio* hazar*" OR "work-relate* exposu*" 

Cinahl 

(EBSCO) 

nurse* OR midwi* OR "nurse midwi*" OR "emergency technici*" OR paramed* OR 

"practical nurs*" OR "community health nurs*" OR "health personn*" OR "hospital 

personn*" OR "health-care personn*" OR "health-care worke*" 

pregnan* OR "during pregnany" OR obstetri* OR parturit* 

work* OR job* OR employ* OR occupati* OR professio* 

factor* OR hazard* OR risk* OR change* OR problem* OR complicati* 

"occupation* risk*" OR "occupatio* hazar*" OR "work-relate* exposu*" 

SCOPUS nurse* OR midwi* OR "emergency technici*" OR paramed* OR "practical nurs*" 

OR "community health nurs*" OR "health personn*" OR "health-care worke*" OR 

"health-care personn*" OR "hospital personn*" 

pregnan* OR "during pregnancy" 

work* OR occupatio* OR professio* OR employ* 

risk* OR factor* OR hazard* OR exposur* 
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Tiedonhaku syksy 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Aineiston hakuprosessin eteneminen sisäänotto- ja poissulkukriteereineen.  

Medic 271 

Cinahl (EBSCO) 3444 

SCOPUS 4338 

Hakutulos: n = 8053 

Tieteellisyys, julkaisuvuosi ja 

kieli: 

Medic 42 

Cinahl (EBSCO) 760 

SCOPUS 2548 

Yhteensä: n= 3350 

Otsikko ja tiivistelmä: 

Medic 0 

Cinahl (EBSCO) 21 

SCOPUS 32 

Yhteensä: n= 53 

Katsaukseen valittuja alkuperäisartikkeleita yhteensä 13 

(Espanja 1, Iran 1, Israel 1, Kanada 2, Suomi 3, Taiwan 1, Tanska 1, USA 3) 

 

Kokoteksti: 

Medic 0 

Cinahl (EBSCO) 5 

SCOPUS 12  

Yhteensä: n= 17 

 

Sisäänottokriteerit: 

 Hoitoalan työntekijä (sairaanhoitaja, lähihoi-

taja, terveydenhoitaja, ensihoitaja, kätilö) 

 Julkaisuvuosi 2000-2016 

 Julkaisukieli suomi tai englanti 

 Tutkimusartikkeli 

 Tiivistelmä saatavilla 

Poissulkukriteerit: 

 Ei ole tieteellinen artikkeli 

 Julkaistu ennen vuotta 2000 

 Julkaisukieli muu kuin suomi tai englanti 

Poissulkukriteerit: 

 Ei käsittele raskaana olevia hoitajia 

 Ei ole saatavilla ilmaiseksi 

 Julkaisukieli muu kuin suomi tai englanti 

Poissulkukriteeri: 

 Ei ole alkuperäisartikkeli 

 Ei käsittele raskaana olevia hoitajia 

Poissulkukriteeri: 

 Päällekkäinen artikkeli eri tietokannoissa 
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4.2 Aineiston analyysi 

 

Hirsjärvi ym. (2013) toteavat, että aineiston analyysi tehdään mahdollisimman pian sen 

jälkeen kun aineisto on kerätty ja järjestetty. Analyysivaiheessa tutkijalle selviää, min-

kälaisia vastauksia hän saa asettamiinsa tutkimusongelmiin. Kynkään ym. (2011) ja 

Elon ym. (2014) mukaan hoitotieteellisessä tutkimuksessa aineiston analysoinnissa käy-

tetään usein sisällönanalyysia, jonka avulla kuvaillaan tutkittavaa ilmiötä. Aineistoläh-

töisessä analyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. 

Aiempi teoriatieto ei ohjaa analyysia, vaan analyysi syntyy nimenomaan aineistosta 

lähtien. Analyysin lähtökohtana toimivat tutkimuksen tarkoitus ja tehtävänasettelu. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

 

Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin narratiivisen sisällönanalyysin mukaisesti. 

Vuokila-Oikkonen ym. (2003) viittaavat ensin Hänniseen, jonka mukaan narratiivinen 

analyysitapa on usein vapaamuotoinen, ja sitten Hyväriseen, jonka mukaan narratiivinen 

analyysi on tapa lukea tutkimusaineistoa. Aineiston analyysissä aineistolle esitetään 

teoreettisia kysymyksiä, mikä yhdessä tutkimuksen tarkoituksen kanssa ohjaa aineiston 

analyysia (Vuokila-Oikkonen ym. 2003). Aineisto luetaan huolellisesti kiinnittämällä 

huomio tutkimuskysymyksen ja tutkimuksen tarkoituksen kannalta kiinnostaviin seik-

koihin. Sen jälkeen aineisto koodataan, minkä avulla muun muassa jäsennetään sitä, 

mitä tutkijan mielestä aineistossa käsitellään. Aineisto luokitellaan ja lähdetään muo-

dostamaan kategorioita. Lopulta kaikki yläkategoriat yhdistetään yhdeksi kaikkia osate-

kijöitä kuvaavaksi kategoriaksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Aineiston kuvaus 

 

Kirjallisuuskatsauksessa mukana olleet tutkimukset (n=13) esitellään taulukossa 3 (LII-

TE 2) artikkelin ensimmäisen kirjoittajan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

Taulukossa 4 (LIITE 3) esitellään raskaus- ja synnytyskomplikaatiot sekä sikiön kas-

vuun ja kehitykseen liittyvät tekijät tutkimusten mukaan. Kirjallisuuskatsaukseen vali-

koituneista 13 tutkimuksesta seitsemän oli kohortti- tai rekisteritutkimuksia, yksi syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus/meta-analyysi ja viisi kyselytutkimusta. Muutamassa al-

kuperäistutkimuksessa oli käytetty kahta eri tiedonkeruumenetelmää, esimerkiksi Mora-

les-Suárez-Varela ym. (2010) käyttivät rekisteritietoja ja puhelinhaastattelua. Kirjalli-

suuskatsaukseen sisältyvistä artikkeleista suurin osa (n=10) on julkaistu länsimaissa: 

Euroopassa viisi tutkimusta ja Pohjois-Amerikassa viisi tutkimusta. Katsaukseen vali-

koituneista tutkimuksista Lähi-idässä on julkaistu kaksi tutkimusta ja Kaukoidässä yksi 

tutkimus. 

 

Kaikissa tähän kirjallisuuskatsaukseen valituissa alkuperäistutkimuksissa kuvattiin tut-

kimuksen tausta ja tarkoitus sekä aineistonkeruumenetelmät ja tulokset. Aineistonke-

ruuvuosien raportoinnissa oli hieman vaihtelevuutta. Pääasiassa aineistonkeruu oli ta-

pahtunut lähellä artikkelin julkaisuajankohtaa, mutta rekisteritietoihin perustuvissa tut-

kimuksissa käytetty aineisto saattoi olla useita vuosia ennen artikkelin julkaisua. Tutki-

musten kohderyhmät, käytetyt otantamenetelmät sekä analyysimenetelmät kuvattiin 

artikkeleissa pääasiassa tarkasti. Osallistujien määrät vaihtelivat reilusta parista sadasta 

lähes 200 000 osallistujaan. Osassa tutkimuksista oli kontrolliryhmä, joka koostui toisen 

ammattiryhmän työntekijöistä. Tutkimuksen luotettavuutta sekä mahdollisia rajoituksia 

ja suhdetta aiempiin tutkimuksiin pohdittiin kussakin artikkelissa. 

 

Kirjallisuuskatsaukseen valitut artikkelit taulukoitiin tekijöiden, julkaisuvuoden, maan, 

tutkimusmenetelmien, otannan ja keskeisten tulosten mukaan. Tutkimukset luettiin huo-

lellisesti läpi ja tutkimuskysymyksen mukaiset tulokset kirjattiin ylös. Tulokset kerättiin 

samansisältöisiin ryhmiin ja niistä muodostuivat tulosten pääkategoriat: ”Raskaus- ja 

synnytyskomplikaatiot” ja ”Sikiön kasvuun ja kehitykseen liittyvät tekijät”. 
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5.2 Raskaus- ja synnytyskomplikaatiot 

 

Hoitoalalla sairaanhoitajana tai kätilönä työskentelevällä naisella oli huonompi obstetri-

nen historia kuin tavallisella väestöllä. Heillä oli enemmän keskenmenoja, raskauden 

keskeytyksiä ja he tulivat raskaaksi paljon useammin hedelmöityshoitojen avulla. Li-

säksi heillä todettiin raskausaikana enemmän kuumetta ja lääkkeellistä hoitoa vaativia 

infektiotauteja, kuten oraalista herpestä, virtsatietulehduksia ja ihotulehduksia, kuin 

muilla ammattiryhmillä. Riski vähintään yli kolmen päivän mittaiseen sairauslomaan oli 

hoitoalalla työskentelevillä naisilla korkeampi. (Morales-Suárez-Varela ym. 2010, Tsaf-

rir ym. 2015.) Assadin (2013) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajana kliinisessä työssä 

työskentelevillä ei esiintynyt lisääntynyttä lapsettomuutta kontrolliryhmään verrattuna. 

 

Sairaanhoitajana työskentelevillä esiintyi enemmän monisikiöisiä raskauksia eli kaksos- 

ja kolmosraskauksia, kuin tavallisella väestöllä (Arbour ym. 2010). Raskauden seuranta 

ja invasiivisten tutkimusten, kuten istukka- ja lapsivesinäytteiden ottaminen, ei poiken-

nut muusta väestöstä. Sikiökalvojen ennenaikaista repeämistä, istukan ennenaikaista 

irtoamista tai kohtukuolemia ei esiintynyt sairaanhoitajilla tavalliseen väestöön verrat-

tuna enempää (Arbour ym. 2010, Assadi 2013, Tsafrir ym. 2015). Raskausdiabeteksen, 

pre-eklampsian ja raskauden puolivälin jälkeen esiintyvän verenvuodon riski sairaanhoi-

tajana työskentelevillä oli yhden tutkimuksen mukaan kohonnut, mutta kuten tutkimuk-

sessakin todettiin, ero ryhmien välillä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (Tsaf-

rir ym. 2015). Sen sijaan ennenaikaisten supistusten ja niiden estämisen esiintyvyys oli 

sairaanhoitajilla korkeampi (Yang ym. 2014, Tsafrir ym. 2015). Lisäksi sairaanhoitajilla 

esiintyi enemmän tulehduksia lapsivesikalvoissa (Tsafrir ym. 2015). 

 

Keskenmenon esiintyvyyden ja sairaanhoitajana työskentelyn välillä tulokset olivat ris-

tiriitaisia. Yang ym. (2014) totesivat tutkimuksessaan, että sairaanhoitajilla oli enem-

män keskenmenoja. Morales-Suárez-Varela ym. (2010) ja Assadi (2013) puolestaan 

totesivat, että vertailtavien ryhmien välillä ei ollut eroavaisuutta keskenmenojen esiin-

tyvyydessä. Sen sijaan Lawson ym. (2012) totesivat, että altistuminen steriloiville puh-

distusaineille, säteilylle ja kemoterapialääkkeille sekä yötyö ja pitkät työvuorot voivat 

lisätä keskenmenon riskiä. Riski oli korostunut etenkin naisilla, jotka eivät olleet syn-

nyttäneet aiemmin ja riskin suuruuteen vaikutti sairaanhoitajan erikoistumisala (Lawson 

ym. 2012). Myös Whelan ym. (2007) totesivat yhteyden yötyön ja ylitöiden tekemisen 
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ja lisääntyneen keskenmenon riskin välille. Quansah ja Jaakkola (2010) totesivat kohta-

laisen yhteyden keskenmenon ja anestesiakaasualtistuksen välille, mutta heidän katsa-

ukseen valitsemissaan tutkimuksissa oli eroavaisuutta tulosten välillä. Sen sijaan vuoro-

työ lisäsi keskenmenon riskiä hieman ja altistuminen kemoterapialääkkeille lisäsi riskiä 

kohtalaisesti (Quansah & Jaakkola 2010). 

 

Sairaanhoitajana työskentelyn ja raskauden keston välillä tulokset olivat ristiriitaisia. 

Quansahin ym. (2009) mukaan sairaanhoitajilla raskaus kesti lyhyemmän aikaa kuin 

kontrolliryhmällä. Tsafririn ym. (2015) tutkimuksen mukaan raskauden kestossa ei ollut 

eroa ryhmien välillä. Casasin ym. (2015) laajan eri ammattiryhmiä käsittelevän kohort-

titutkimuksen mukaan sairaanhoitajana työskentelevillä naisilla raskaus kesti muihin 

verrattuna hieman pitempään, eli ammatti toimi suojaavana tekijänä. 

 

Casasin ym. (2015) tutkimuksen mukaan työssäkäyvillä naisilla oli yleisesti matalampi 

riski synnyttää ennenaikaisesti, kuin työttömillä naisilla. Ennenaikaisen synnytyksen ja 

sairaanhoitajana työskentelyn välinen yhteys ei ollut yksiselitteinen. Simcoxin ja Jaak-

kolan (2008), Arbourin ym. (2010), Morales-Suárez-Varelan ym. (2010), Assadin 

(2013), sekä Tsafririn ym. (2015) mukaan sairaanhoitajana työskentely ei lisää ennenai-

kaisen synnytyksen riskiä. Sen sijaan Lawson ym. (2009) totesivat tutkimuksessaan, että 

tietyt työperäiset altisteet, kuten raskaiden asioiden nostelu ja pitkäaikainen seisominen 

tai kävely, altistuminen anestesiakaasuille, steriloiville aineille ja yötyö voivat lisätä 

ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Osa-aikainen työskentely puolestaan vähensi ennen-

aikaisen synnytyksen riskiä (Lawson ym. 2009). Myös Quansah ym. (2009) ja Yang 

ym. (2014) totesivat tutkimuksessaan, että sairaanhoitajana työskentely lisää ennenai-

kaisen synnytyksen riskiä. 

 

Tsafririn ym. (2015) mukaan sairaanhoitajilla oli kohonnut riski keisarileikkaukseen, 

mutta ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Toisaalta Yang ym. (2014) puo-

lestaan korostivat, että riski siihen, että sairaanhoitajan synnytys päätyy keisarileikkauk-

seen, oli merkittävä. Synnytyksen käynnistämisen ja synnytyksen jälkeisen veren-

vuodon ja kohtutulehduksen esiintyvyydessä, ja synnyttäjän tehohoidon ja annettujen 

verituotteiden määrässä ei ollut eroja ryhmien välillä (Tsafrir ym. 2015). Ryhmien välil-

lä ei ollut eroa vastasyntyneen hyvinvoinnissa syntymähetkellä eikä perinataalikuollei-

suudessa (Quansah ym. 2009, Morales-Suárez-Varela ym. 2010, Tsafrir ym. 2015). 
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5.3 Sikiön kasvuun ja kehitykseen liittyvät tekijät 

 

Tsafririn ym. (2015) tutkimuksen mukaan sairaanhoitajana työskentelyllä ei ollut min-

käänlaista yhteyttä sikiön syntymäpainoon. Arbourin ym. (2010) mukaan sairaanhoitaji-

en lapsilla oli korkeampi riski syntyä hieman painavampina kuin kontrolliryhmän lapsil-

la. Casas ym. (2015) ovat samaa mieltä Arbourin ym. (2010) kanssa ja toteavat, että 

sairaanhoitajana työskentely muihin työssäkäyviin naisiin verrattuna oli jopa suojaava 

tekijä vastasyntyneen matalaa syntymäpainoa vastaan. Lisäksi Casas ym. (2015) totesi-

vat tutkimuksessaan, ettei sairaanhoitajana työskentely vähensi vastasyntyneen riskiä 

syntyä raskausviikkoihin nähden pienikokoisena. Assadin (2013) mukaan ryhmien välil-

lä ei ollut eroavaisuutta. Quansah ym. (2009) sekä Simcox ja Jaakkola (2008) puoles-

taan painottivat, että sairaanhoitajana tai kätilönä työskentely altisti vastasyntyneen ma-

talalle syntymäpainolle ja raskausviikkoihin nähden pienikokoisena syntymisen riski oli 

sairaanhoitajana työskentelevien naisten vastasyntyneillä lähes kaksinkertainen. 

 

Vaikka sairaanhoitajana työskentelevien naisten vastasyntyneet olivat useammin teho-

hoidossa, ei ryhmien välillä ollut eroavaisuutta vastastyntyneisyyskauden komplikaati-

oiden eikä mekoniumaspiraatiosyndrooman esiintyvyydessä (Tsafrir ym. 2015). Mora-

les-Suárez-Varela ym. (2010), Quansah ja Jaakkola (2010) ja Teschke ym. (2011) tote-

sivat tutkimuksissaan, että synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyydessä oli eroa 

ryhmien välillä. Sairaanhoitajana työskentely altisti työperäisille riskitekijöille, kuten 

anestesiakaasuille ja kemoterapialääkkeille, mikä lisäsi jälkeläisten riskiä saada synnyn-

näinen epämuodostuma (Quansah & Jaakkola 2010, Teschke ym. 2011). Toisaalta As-

sadi (2013) ja Tsafrir ym. (2015) eivät todennut tätä eroa olevan, ja Arbour ym. (2010) 

jopa totesivat, että sairaanhoitajana työskentelevien naisten lapsilla esiintyi vähemmän 

synnynnäisiä epämuodostumia kuin tavalliseen väestöön kuuluvien naisten jälkeläisillä. 
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6 POHDINTA 

 

Tässä tutkimuksessa lähdettiin kirjallisuuskatsauksen avulla selvittämään, onko hoito-

alalla työskentelevillä naisilla enemmän komplikaatioita raskausaikana tai synnytykses-

sä ja onko heidän jälkeläisillään enemmän synnynnäisiä epämuodostumia tai pienipai-

noisuutta. Terveysalan työn koetaan olevan sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta 

(Utriainen 2009, Perkiö-Mäkelä ym. 2010), joten tärkeimmäksi työntekijäryhmäksi täs-

sä tutkimuksessa nousivat sairaanhoitajat ja kätilöt. Tämän kirjallisuuskatsauksen tulok-

set ovat yhteneväisiä muiden aiempien katsausten kanssa ja tulokset vahvistavat jo en-

nestään tutkittua tietoa. 

 

Työolosuhteiden ja työssä mahdollisille biologisille, fysikaalisille, kemiallisille ja er-

gonomisille tekijöille altistumisen yhteyttä lisääntymisterveyteen sekä raskaus-, synny-

tys- ja sikiökomplikaatioihin eri ammattiryhmiin kuuluvilla naisilla on tutkittu kansain-

välisesti ja tiettyjä yhteyksiä onkin pystytty selvittämään (Figà-Talamanca 2006, Gar-

lantézec ym. 2009, Connor ym. 2014). Terveydenhuoltoalalla työskentelevät naiset al-

tistuvat käytännössä kaikille edellä mainituista tekijöistä, mutta tietyt altisteet, kuten 

anestesiakaasut, kemoterapialääkkeet sekä ionisoiva säteily, ovat ainoastaan terveyden-

huoltoalan työntekijöiden rasitteina (Figà-Talamanca 2000). Mozurkewich ym. (2000) 

totesivat meta-analyysissaan, että naisilla, jotka työskentelivät raskausaikanaan fyysi-

sesti vaativissa työolosuhteissa, oli merkittävästi suurempi riski synnyttää ennenaikai-

sesti ja sairastua pre-eklampsiaan. Bonzini ym. (2007) tutkivat systemaattisesti samaa 

aihetta ja saivat samansuuntaisia tuloksia. 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että työskentely hoitoalalla sairaanhoitajana tai 

kätilönä ei automaattisesti lisää raskaus- tai synnytyskomplikaatioiden riskiä. Mahdolli-

nen yhteys tiettyjen työperäisten altisteiden ja keskenmenon sekä ennenaikaisen synny-

tyksen lisääntyneen riskin välille löytyi, mutta suhde ei ole suoraan kausaalinen (Whe-

lan ym. 2007, Lawson ym. 2009, Quansah & Jaakkola 2010, Yang ym. 2014). Lisäksi 

eri tutkimusten tulokset erosivat ja ne olivat jopa ristiriidassa toistensa kanssa, esimer-

kiksi raskauden keston suhteen. 
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Kirjallisuuskatsaukseen valikoituneet tutkimukset olivat pääosin länsimaisia (n=10). 

Näin ollen voitaisiin olettaa, että työturvallisuuden ja äitiyshuollon taso on vähintään 

melko hyvällä tasolla maissa, joissa tutkimukset on tehty. Koska asioista ollaan tietoi-

sia, niihin pystytään puuttumaan tarvittaessa ajoissa. Tutkimuksissa, joissa otanta oli 

laaja ja joissa vertailtiin sairaanhoitajana työskenteleviä muihin ammattiryhmiin (Ar-

bour ym. 2010, Morales-Suárez-Varela ym. 2010, Casas ym. 2015), tulokset olivat posi-

tiivisemmat, eli mahdollisia raskaus- ja synnytyskomplikaatioita esiintyi hoitoalalla 

työskentelevillä vähemmän ja sairaanhoitajan ammatti toimi jopa suojaavana tekijänä. 

Toisaalta Suomessa tehdyt tutkimukset (Simcox & Jaakkola 2008, Quansah ym. 2009, 

Quansah & Jaakkola 2010) totesivat erisuuntaisia tuloksia, mutta näissä tutkimusotanta 

oli pienempi. Hoitoalalla työskentelevät raskaana olevat naiset voivat olla valveu-

tuneempia erilaisten raskausajan ongelmien suhteen ja voivat hakeutua ja päästä hoitoon 

nopeammin kuin tavalliseen väestöön kuuluva nainen, mikä voi osittain selittää tulok-

sia. 

 

Sairaanhoitajana työskentelyllä ei todettu olevan suoraa yhteyttä sikiön kasvulle tai ke-

hitykselle. Tietyt työperäiset altisteet voivat vaikuttaa sairaanhoitajana työskentelevän 

naisen jälkeläisten synnynnäisten epämuodostumien esiintymiseen, mutta yhteys ei ole 

suoraan kausaalinen (Quansah & Jaakkola 2010, Teschke ym. 2011). Vertailtaessa hoi-

toalan työntekijöitä muihin työntekijäryhmiin, huomattiin, että sairaanhoitajan ammatti 

ei ole kaikista ammattiryhmistä sikiökomplikaatioiden suhteen vaarallisin. Esimerkiksi 

Herdt-Losavio ym. (2010) toteavat tutkimuksessaan, että terveydenhuoltoalalla työsken-

televien naisten lapsilla oli vähäisempi riski saada synnynnäinen vika kuin esimerkiksi 

siivoojina tai tutkijoina työskentelevillä naisilla. Myös Garlantézec ym. (2009) toteavat, 

että muun maussa laboratoriotyöntekijöiden, kampaajien ja siivoojien lapsilla on suu-

rempi riski saada synnynnäinen epämuodostuma, koska nämä työntekijäryhmät altistu-

vat työssään useammin erilaisille liuottimille. Toisaalta on hyvin hankalaa tutkia, mikä 

todellisuudessa johtuu mistäkin, koska työperäisten altisteiden lisäksi raskaana oleva 

nainen altistuu jokapäiväisessä elämässään muun muassa ympäristön saasteille ja esi-

merkiksi elintarvikkeissa käytetyille torjunta- ja säilöntäaineille eli tutkimuksissa on 

paljon sekoittavia tekijöitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa viimeisen 70 vuoden aikana 

kemikaalituotanto on 16-kertaistunut, minkä vuoksi kemikaaleille altistumisen määrä on 

dramaattisesti kasvanut (Sutton ym. 2012). 

 



20 

 

Suomessa äitiyshuolto perustuu koko maan kattavaan neuvolaverkostoon, jonka palve-

luita käyttää lähes jokainen synnyttäjä. Raskauden seuranta ja muun muassa si-

kiöseulonnat ovat kehittyneet viime vuosikymmenten aikana. Niiden avulla löydetään 

merkittävä osa sikiön suurista epämuodostumista. Yhteistyö synnytyssairaaloiden kans-

sa on sujuvaa ja hoidon porrastus on toimivaa, mikä osaltaan edesauttaa toiminnan jär-

jestämisen kustannustehokkaasti. (Hiilesmaa 2008, Kirkinen & Ryynänen 2008.) Käy-

tännöt äitiysetuuksien kuten äitiysloman pituuden suhteen vaihtelevat eri maiden välillä. 

Euroopassa käytännöt ovat melko yhteneväiset, mutta eroavat kovin esimerkiksi Yh-

dysvaltoihin ja Kanadaan verrattuna (Gonzalez 2011). Erityisen lainsäädännön avulla 

pyritään turvaamaan raskaana olevan työntekijän ja kehittyvän sikiön terveys. Työnan-

tajan tulee yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon asiantuntijan kanssa tunnistaa mah-

dolliset riskitekijät ja pohtia mahdollisia erityisjärjestelyitä. (Työterveyslaitos 2016.) 

 

Vuosikymmenten saatossa työturvallisuus terveydenhuoltoalalla on parantunut ja esi-

merkiksi lääkeaineiden käsittelyn turvallisuuteen ja anestesiakaasujen poistoon on kiin-

nitetty enemmän huomiota (Teschke ym. 2010, Gilani & Giridharan 2014). Esimerkiksi 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työhyvinvointipalvelut ja infektioiden torjun-

tayksikkö ovat laatineet yksityiskohtaiset ohjeet raskaana oleville työntekijöilleen muun 

muassa eri altisteiden, kuten tarttuvien tautien, suhteen. Lisäksi on laadittu erilliset oh-

jeet leikkaussalissa työskenteleville sekä ionisoivalle säteilylle altistuville raskaana ole-

ville työntekijöille. Noudattamalla muun muassa yleisiä rokotussuosituksia, raskaana 

oleva työntekijä voi useimmiten toimia työssään normaalisti hoitaessaan potilaita, tietyt 

erityistilanteet huomioiden. (PPSHP 2016.) 

 

Jatkossa voisi tutkia työssä ilmenevien psyykkisten tekijöiden, esimerkiksi stressin, vai-

kutusta raskauden kulkuun. Raskaana olevien hoitoalan työntekijöiden kokemuksia työ-

kyvystään ja työssä jaksamisesta ei ole juurikaan tutkittu, joten niihin tulisi jatkossa 

kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, millä tavalla sai-

raanhoitajana tai kätilönä työskentelevän naisen äidiksi tulo ja muun muassa omat ras-

kaus- ja synnytyskokemukset vaikuttavat työntekoon, tai antavatko henkilökohtaiset 

kokemukset siihen uusia näkökulmia tai erilaista ymmärrystä. Myös työyhteisön, esi-

miehen ja potilaiden suhtautumista raskaana olevaan työntekijään olisi mielenkiintoista 

tutkia. 
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6.1 Tutkimuksen ja tulosten luotettavuus 

 

Tieteellisen tutkimuksen automaattisena pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman luo-

tettavaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Kylmä & Juvakka 2007). Vaikka tutkimuksessa 

yleisesti pyritään välttämään virheiden syntymistä, tulosten luotettavuus vaihtelee (Hirs-

järvi ym. 2013). Lincoln ja Guba (1985) esittävät, että laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta voidaan arvioida neljän käsitteen avulla, joita ovat uskottavuus, siirrettävyys, 

pysyvyys ja vahvistettavuus.  

 

Elo ym. (2014) toteavat, että aineiston keruu, analyysi ja tulosten raportointi kulkevat 

käsi-kädessä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus 

tutkimuksen toteuttamisesta kaikissa sen eri vaiheissa (Hirsjärvi ym. 2013). Kylmä ja 

Juvakka (2007) viittaavat useisiin tutkijoihin todetessaan, että laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan tarkastella kussakin tutkimusprosessin eri vaiheessa erikseen. 

Tällöin arviointi kattaa vaiheet tutkimuksen lähtökohdista aina raportointiin saakka. 

Polit ja Beck (2012) korostavat, että jo tutkimuksen suunnitteluun ja tutkimusongelmien 

asettamiseen tulee kiinnittää huomiota. Näin ollen tutkimus rakentuu luotettavalle pe-

rustalle. Kirjallisuuskatsaus aloitettiin aineiston haulla ja relevanttien hakusanojen etsi-

misellä. Tutkimusten valintaprosessia ohjasivat ennalta määritellyt, perustellut sisäänot-

to- ja poissulkukriteerit. Tutkimusten saatavuus vaikutti siihen, että muutamia tutkimuk-

sia jäi analysoitavan aineiston ulkopuolelle. 

 

Hirsjärvi ym. (2013) muistuttavat, että tutkimuksessa käytetyt menetelmät tulee kuvailla 

tarpeeksi huolellisesti, jotta lukija voi arvioida menetelmien ja niiden avulla saatujen 

aineistojen asianmukaisuutta ja edustavuutta sekä tulosten luotettavuutta. Raportoinnin 

tulee olla selkeää ja sen tulee edetä loogisesti. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta py-

rittiin vahvistamaan kuvaamalla hakuprosessin ja analyysin eteneminen mahdollisim-

man tarkasti prosessin toistettavuuden ja etenemisen seuraamisen mahdollistamiseksi. 

Analyysin luotettavuutta pyrittiin vahvistamaan tarkistamalla tulosten yhdenmukaisuut-

ta useaan kertaan alkuperäisaineiston sisällön kanssa. Tutkimuksen luotettavuutta hei-

kentäviä tekijöitä ovat tutkijan kokemattomuus ja ensikertalaisuus. Tätä tosiasiaa pyrit-

tiin hälventämään tutustumalla kirjallisuuteen ja etenemällä sieltä poimittujen vinkkien 

mukaan, sekä informaatikon ja ohjaavan opettajan asiantuntijuuden avulla. 
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Hirsjärvi ym. (2013) painottavat lähdekritiikkiä aineiston luotettavuutta arvioitaessa. 

Tutkimukseen valikoitiin artikkelit, jotka on julkaistu tieteellisissä lehdissä ja ne ovat 

vertaisarvioituja. Lisäksi kaikki valitut tutkimukset ovat alkuperäisartikkeleja. Tieteelli-

syys ja vertaisarviointi tarkistettiin kunkin lehden osalta erikseen. Kirjallisuuskatsauk-

sessa käytettiin asianmukaista ja mahdollisimman tuoretta lähdemateriaalia ja kirjalli-

suutta. Polit ja Beck (2012) vertaavat Lincolnin ja Guban neutraalius-käsitettä objektii-

visuuteen ja korostavat sitä, etteivät tulokset voi perustua tutkijan virheisiin vaan niiden 

tulee olla nimenomaan aineistolähtöisiä. Kirjallisuuskatsauksen tulokset perustuvat al-

kuperäisartikkelien tuloksista tehtyyn synteesiin. Taulukoinnin avulla selvitettiin ja ver-

tailtiin hoitoalalla työskentelyn yhteyttä eri raskaus-, synnytys- ja sikiökomplikaatioihin 

(taulukko 4, LIITE 3). 
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      LIITE 1 

Taulukko 2. Keskeiset säädökset raskaana olevan työntekijän työsuojelussa. 

Säädös Sisältö 

Työturvallisuuslaki (738/2002,  

§ 10, 11, 38, 40) 

Työnantajan on huolehdittava raskaana olevan työturvallisuudesta ja 

suojeltava häntä tapaturmilta ja terveydellisiltä vaaroilta (melu, täri-

nä, lämpöolosuhteet, ionisoiva säteily, yötyö). 

Työsopimuslaki (55/2001) Työntekijä on pyrittävä raskauden ajaksi siirtämään muihin, hänen 

työkykynsä ja ammattitaitonsa huomioon ottaen sopiviin tehtäviin, 

mikäli työntekijän työolot tai työtehtävät vaarantavat hänen tai kehit-

tyvän sikiön terveyden eikä vaaratekijää voida poistaa. 

Valtioneuvoston asetus 

(603/2015) 

Jos työssä käytetään tai esiintyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaa-

raa raskaudelle tai sikiön kehitykselle, on työnantajan ilmoitettava 

työntekijöille niistä (kemialliset aineet ja tekijät, biologiset tekijät ja 

fysikaaliset tekijät). 

EU-direktiivi 92/85/ETY Raskaana olevaa ei voi velvoittaa tekemään yötyötä. Fysikaaliset 

kuormitustekijät ja taakkojen käsittely on arvioitava. Ensisijainen 

toimenpide näiltä suojautumiseksi on työn muokkaus ja tarvittaessa 

siirtäminen toisiin työtehtäviin. 

 

 

  



 
 

         LIITE 2 

Taulukko 3. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan otetut alkuperäistutkimukset.  

Tekijä(t) 

Julkaisuvuosi 

Maa 

Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen otanta Keskeiset tulokset 

Arbour ym. 

2010 

Kanada 

Arvioida, onko sairaanhoitajien jälkeläisillä kohonnut 

riski synnynnäisten epämuodostumien, kohtukuole-

mien, matalan syntymäpainon tai ennenaikaisuuden 

esiintyvyyteen verrattuna yleiseen väestöön. 

Kohortti-/rekisteritutkimus 

Sairaanhoitajien 

raskaudet n=23 222 

Yleinen väestö 

(kontrolliryhmä) 

Sairaanhoitajana työskentely ei lisännyt jälkeläisten synnynnäisten epämuo-

dostuman eikä matalan syntymäpainon riskiä, vaan jopa suojasi niiltä. Kohtu-

kuolemien ja ennenaikaisuuden esiintyvyydessä ei ollut eroa ryhmien välillä. 

 

Assadi 

2013 

Iran 

Vertailla lisääntymiselimistön häiriöiden esiintymistä 

kliinisessä ja hallinnollisissa töissä työskentelevällä 

sairaalahenkilöstöllä. 

Kyselytutkimus 

Kliinisessä työssä 

olevat n=285 

Hallinnollisessa 

työssä olevat n=285 

Kliininen työ sairaalassa, etenkin päivystyspoliklinikan työntekijöillä, altistaa 

kuukautiskierron häiriöille, mutta ei lisää tutkimuksessa mukana olleiden 

raskaus-, synnytys- tai sikiökomplikaatioiden riskiä. 

Casas ym. 

2015 

Espanja 

Arvioida, onko raskauden aikainen työskentely yh-

teydessä syntymäpainoon, raskausviikkoihin nähden 

pienikokoisena syntymiseen, matalaan syntymäpai-

noon, raskauden kestoon ja ennenaikaiseen synnytyk-

seen. 

Kohorttitutkimus/Meta-analyysi 

Työssäkäyvät naiset  

n=177 983, joista 

sairaanhoitajat 

n=11 052 

Työttömät naiset 

(kontrolliryhmä) 

Työssäkäyvillä naisilla raskaus kesti pidempään, lapsilla oli matalampi syn-

tymäpaino, raskausviikkoihin nähden pienikokoisena syntymisen riski oli 

korkeampi, mutta ennenaikaisen synnytyksen riski oli matalampi verrattuna 

työttömiin naisiin. 

Sairaanhoitajana työskentely ei lisää tutkimuksessa mukana olleiden raskaus- 

ja synnytyskomplikaatioiden esiintymisen riskiä, vaan jopa suojasi niiltä. 

Lawson ym. 

2009 

USA 

Arvioida sairaanhoitajien ensimmäisen raskauskol-

manneksen aikaisia altistuksia ja ennenaikaisen syn-

nytyksen riskiä heidän viimeisimmässä raskaudessa. 

Sähköpostikysely 

Sairaanhoitajat 

n=6 977 

Työperäiset altistukset (raskaiden nostelu ja pitkällinen seisominen tai kävely, 

altistuminen anestesiakaasuille vähintään 5 tunnin ajan päivässä, altistuminen 

steriloiville puhdistusaineille vähintään 5 tunnin ajan päivässä ja yötyö) lisäsi-

vät ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Osa-aikainen työskentely (≤ 20 h/vko) 

vähensi ennenaikaisen synnytyksen riskiä. 

Lawson ym. 

2012 

USA 

Tutkia työperäisten altistusten (kemoterapialääkkei-

den, anestesiakaasujen, viruslääkkeiden, steriloivien 

puhdistusaineiden ja röntgensäteiden) ja keskenme-

non riskin välistä yhteyttä. 

Sähköpostikysely 

Sairaanhoitajat 

n=7482 

Tutkimuksessa mukana olleet työperäiset altistukset sekä yötyö ja pitkät työ-

vuorot ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana lisäävät keskenmenon ris-

kiä. Keskenmenon riskin suuruus vaihteli sairaanhoitajan erikoistumisalan 

mukaan. 

 

Morales-Suárez-

Varela ym. 

2010 

Tanska 

Tutkia, onko naisilla, jotka työskentelevät ammateis-

sa, joissa altistuminen tartuntataudeille on yleistä, 

suurempi riski tartunnoille ja epäsuotuisille raskaus-

tuloksille. 

Kohortti/rekisteritutkimus, puhelinhaastattelu 

Työssäkäyvät naiset  

n=65 377, joista 

sairaanhoitajat 

n=6 932 

Työskentely sairaanhoitajana ei lisää raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden 

riskiä, mutta se lisää vastasyntyneen epämuodostumien esiintymisen riskiä. 

 

    



 
 

Quansah ym. 

2009 

Suomi 

Arvioida, lisääkö sairaanhoitajana tai kätilönä ras-

kausaikana työskentely epäsuotuisten raskaustulosten 

riskiä. 

Rekisteritutkimus 

Sh:n ja kätilöiden 

raskaudet n=112551 

Opettajien raskaudet  

n=23 454 (kontrolli-

ryhmä) 

Sairaanhoitajana tai kätilönä työskentely voi vähentää sikiön kohdunsisäistä 

kasvua ja raskauden kestoa, ja lisätä matalan syntymäpainon ja raskausviik-

koihin nähden pienikokoisena syntymisen riskiä. 

 

Quansah & 

Jaakkola 

2010 

Suomi 

Katsauksen tarkoituksena oli koota yhteen sairaan-

hoitajana työskentelevien naisten työperäisten altis-

teiden ja epäsuotuisten raskaustulosten väliset yhtey-

det. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi 

Anestesiakaasualtis-

tus ja keskenmeno 

n=14 

Anestesiakaasualtis-

tus ja synnynnäiset 

epämuodostumat n=8 

Kemoterapialääkkeet 

ja synnynnäiset epä-

muodostumat n=7 

Vuorotyö ja kesken-

meno n=4 

Työperäinen altistuminen anestesiakaasuille voi lisätä keskenmenon riskiä. 

Kemoterapialääkkeet voivat lisätä synnynnäisten epämuodostumien riskiä. 

Vuorotyön ja keskenmenon välinen yhteys oli suuntaa-antava. 

 

Simcox & Jaak-

kola 

2008 

Suomi 

Arvioida, lisääkö raskausaikana sairaanhoitajana 

työskentely matalan syntymäpainon, ennenaikaisen 

synnytyksen ja raskausviikkoihin nähden pienikokoi-

sena syntymisen riskiä. 

Kyselytutkimus 

Sairaanhoitajien 

vastasyntyneet n=128 

Toimistotyöntekijöi-

den vastasyntyneet 

n=559 (kontrolliryh-

mä) 

Sairaanhoitajana työskentely raskausaikana voi vähentää sikiön kohdunsisäis-

tä kasvua mutta ei lisää ennenaikaisen synnytyksen riskiä. 

 

 

 

 

Teschke ym. 

2011 

Kanada 

Tutkia anestesiakaasuille altistuneiden sairaanhoita-

jana työskentelevien naisten ja heidän lastensa syn-

nynnäisten epämuodostumien esiintymisen välistä 

yhteyttä. 

Kohortti-/rekisteritutkimus 

Sairaanhoitajana 

työskentelevät naiset 

n=9 433 

Sairaanhoitajien 

lapset n=15 317 

Anestesiakaasuille altistuminen sairaanhoitajan työssä lisää lasten synnynnäis-

ten epämuodostumien esiintyvyyden riskiä, mutta ne eivät ole suorassa kau-

saalisessa yhteydessä. 

 

Tsafrir ym. 

2015 

Israel 

Arvioida, eroaako terveydenhuoltohenkilökunnan 

raskauden ja synnytysten seuranta ja tulokset yleises-

tä väestöstä. 

Kohortti-/rekisteritutkimus 

Sairaanhoitajat n=116 

Lääkärit n=46 

Kontrolliryhmä 

n=162 

Sairaanhoitajilla ja lääkäreillä oli enemmän raskauskomplikaatioita. Vastasyn-

tyneen poikkeavuuksissa ei ollut eroa verrattuna kontrolliryhmään. 

Terveydenhuoltohenkilökunnalla oli enemmän hedelmöityshoitoja ja keisari-

leikkauksia. Sairaanhoitajien ja lääkärien välillä ei ollut eroa. 

Whelan ym. 

2007 

USA 

Tutkia vuorotyön ja keskenmenon riskin välistä yhte-

yttä. 

Sähköpostikysely 

Sairaanhoitajien 

raskaudet n=7 688 

 

Yötyön ja ylityön tekeminen voivat olla yhteydessä kohonneeseen kesken-

menoriskiin. 

 

Yang ym. 

2014 

Taiwan 

Vertailla keisarileikkauksen, tokolyysin, keskenme-

non ja ennenaikaisen synnytyksen esiintyvyyttä sai-

raanhoitajien ja ei-sairaanhoitajien välillä. 

Rekisteritutkimus 

Sh:n raskaudet 

n=3 656 

Kontrolliryhmän 

raskaudet n=111 889 

Sairaanhoitajana työskentely altistaa tutkimuksessa mukana olleille raskaus-

komplikaatioille ja keisarileikkaukselle. 



 
 

LIITE 3 

Taulukko 4. Raskaus- ja synnytyskomplikaatiot sekä sikiön kasvuun ja kehitykseen liittyvät tekijät eriteltynä tutkimusten mukaan. 

Raskauskomplikaatiot Tutkimukset, joiden mukaan hoitoalalla 

työskentely lisää riskiä 

Tutkimukset, joiden mukaan hoitoalalla työskentely 

ei lisää riskiä (=ei eroa kontrolliryhmään) tai on jopa 

suojaava tekijä (*) 

Ennenaikainen sikiökalvojen repeäminen  Assadi (2013) 

Ennenaikaiset supistukset ja niiden estäminen Tsafrir ym. (2015), Yang ym. (2014)  

Huono obstetrinen historia Tsafrir ym. (2015)  

Infektiot raskausaikana Morales-Suárez-Varela ym. (2010)  

Invasiiviset raskaustoimenpiteet (näytteet)  Tsafrir ym. (2015) 

Istukan irtoaminen  Assadi (2013), Tsafrir ym. (2015) 

Kohtukuolema  Arbour ym. (2010) 

Lapsettomuus ja hedelmöityshoidot Morales-Suárez-Varela ym. (2010), Tsafrir ym. (2015) Assadi (2013) 

Lapsivesikalvojen tulehtuminen Tsafrir ym. (2015) (ns)  

Monisikiöinen raskaus Arbour ym. (2010)  

Pre-eklampsia Tsafrir ym. (2015) (ns)  

Raskauden kesto Quansah ym. (2009) (lyhyempi raskaus) Casas ym. (2015) (*), Tsafrir ym. (2015) 

Raskauden seuranta  Tsafrir ym. (2015) 

Raskausdiabetes Tsafrir ym. (2015) (ns)  

Keskenmeno Lawson ym. (2009) (altisteiden ●) mukaan), Quansah & 

Jaakkola (2010) (anestesiakaasut, vuorotyö), Whelan ym. 

(2007) (yötyö, ylityö), Yang ym. (2014) 

Assadi (2013) 

Morales-Suárez-Varela ym. (2010) 

 

Verenvuoto toisen tai kolmannen raskauskolman-

neksen aikana 

Tsafrir ym. (2015) (ns)  

Synnytyskomplikaatiot   

Endometriitti  Tsafrir ym. (2015) 

Ennenaikainen synnytys Lawson ym. (2009) (altisteiden ●) mukaan), Quansah ym. 

(2009),Yang ym. (2014) 

Arbour ym. (2010), Assadi (2013), Casas ym. (2015), Mora-

les-Suárez-Varela ym. (2010), Simcox & Jaakkola (2008), 

Tsafrir ym. (2015) 

Keisarileikkaus Tsafrir ym. (2015) (ns), Yang ym. (2014)  

Matalat Apgar-pisteet vastasyntyneellä  Morales-Suárez-Varela ym. (2010) 

Perinataalikuolleisuus  Quansah ym. (2009) 

Synnyttäjän tehohoito  Tsafrir ym. (2015) 

Synnyttäjän saamat verituotteet  Tsafrir ym. (2015) 

Synnytyksen käynnistäminen  Tsafrir ym. (2015) 

Synnytyksen jälkeinen verenvuoto  Tsafrir ym. (2015) 

Synnytystapa (nykyinen raskaus)  Tsafrir ym. (2015) 

Vastasyntyneen hyvinvointi syntymähetkellä  Tsafrir ym. (2015) 

   



 
 

Sikiön kasvuun tai kehitykseen 

liittyvät tekijät 

Tutkimukset, joiden mukaan hoitoalalla 

työskentely lisää riskiä 

Tutkimukset, joiden mukaan hoitoalalla työskentely 

ei lisää riskiä (=ei eroa kontrolliryhmään) tai on jopa 

suojaava tekijä (*) 

Korkea syntymäpaino Arbour ym. (2010) Tsafrir ym. (2015) 

Matala syntymäpaino Quansah ym. (2009), Simcox & Jaakkola (2008) Arbour ym. (2010) (*), Assadi (2013), Casas ym. (2015) (*), 

Tsafrir ym. (2015) 

Mekoniumaspiraatiosyndrooma  Tsafrir ym. (2015) 

Mekoniumin esiintyminen syntymähetkellä  Tsafrir ym. (2015) (*) (kontrolliryhmällä enemmän) 

Raskausviikkoihin nähden pienikokoisena synty-

minen 

Quansah ym. (2009), Simcox & Jaakkola (2008) Casas ym. (2015) 

Sikiön sukupuoli  Arbour ym. (2010), Morales-Suárez-Varela ym. (2010) 

Synnynnäinen epämuodostuma Morales-Suárez-Varela ym. (2010), Quansah & Jaakkola 

(2010) (kemoterapialääkkeet), Teschke ym. (2011) (anes-

tesiakaasut) 

Arbour ym. (2010) (*), Assadi (2013) 

Syntymäpaino (mediaani)  Tsafrir ym. (2015) 

Vastasyntyneen tehohoito Tsafrir ym. (2015)  

Vastasyntyneisyyskauden komplikaatiot  Tsafrir ym. (2015) 

 

●) Raskaiden asioiden nostelu ja pitkäaikainen seisominen tai kävely, altistuminen anestesiakaasuille vähintään 5 tunnin ajan päivässä, altistuminen steriloiville puh-

distusaineille vähintään 5 tunnin ajan päivässä ja yötyö. 

ns = ei tilastollisesti merkitsevää eroa 


