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Tiivistelmä 

Tämän tutkimuksen aiheena on raskaussovellukset. Raskaussovellukset ovat 

mobiililaitteille suunnattuja sovelluksia, joiden pääasiallisena tarkoituksena on tukea ja 

antaa tietoa raskaana olevalle henkilölle raskauden eri vaiheissa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen keinon, mitä sovelluksista ja niiden 

käytöstä tiedetään sekä millaisia toiminnallisuuksia ne sisältävät. Lisäksi pohditaan 

kulttuuristen erojen vaikutusta sovelluksiin ja sitä suosittelevatko viralliset tahot niiden 

käyttöä.  

Tutkimuksessa havaittiin, että erilaisia raskauteen liittyviä digitaalisia sovelluksia on 

tarjolla enemmän kuin mitään muita terveyteen liittyviä sovelluksia. Lisäksi esiin nousi 

sovellusten tavoittaman käyttäjäryhmän suuruus: USA:ssa jopa puolet odottavista 

äideistä. Myös huoli raskaussovellusten huonosta laadusta, sekä niiden kehittämiseen 

liittyvästä säännöstelyn ja valvonnan puutteesta korostui. Kulttuurin vaikusta 

raskaussovellusten sisältöön ei juurikaan havaittu, mutta tarve kulttuurisesti 

erikoistuneimmille sovelluksilla tunnistettiin. Huomio kiinnittyi myös sovellusten 

yksipuoliseen tapaan lähestyä raskautta niin sanotun normaalin raskauden näkökulmasta. 

Lisää tutkimusta puuttuvan sääntelyn ja valvonnan aiheuttamista seurauksista sovellusten 

laatuun tarvitaan, jotta ongelman laajuus tunnistetaan ja siihen voidaan reagoida 

riittävällä vakavuudella. 

 

Avainsanat 
Raskaussovellus, raskaus, sovellus, toiminnallisuus 

 

Ohjaaja 
Professori, Minna Isomursu 
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Esipuhe 

Vielä lukion toisella luokalla minusta piti tulla lastenlääkäri. Toisaalta myös tekniikan 

alat kiinnostivat. Ennen abivuoden alkua jostain kuitenkin syttyi kipinä ja halu oppia 

koodaamaan. Lääketiede vaihtui tietojenkäsittelytieteeseen, mutta mahdollisuus näiden 

kahden yhdistämisestä kiehtoi. Oli siis selvää, että sitten kun saa itse valita aiheen liittyy 

se jotenkin molempiin edellä mainittuihin tieteenaloihin. 

Jo kandidaatin opintojen alkuvaiheessa aloin pohtia minua kiinnostavia tutkielman 

aiheita. Erityisesti mielenkiintoa herättivät naisille suunnatut terveyteen liittyvät 

sovellukset, joiden käytöstä minulla itsellä oli jo entuudestaan kokemusta. Pitkään 

vaihtoehtona oli tutkia joko kuukautis- tai raskaussovelluksia. Lopullisen sysäyksen 

aiheenvalinnalle ja suurimman motivaation koko kirjoitusprosessille antoi kuitenkin 

helmikuussa syntyväksi odotettu esikoisemme.  

Tutkielman tekemistä on siis siivittänyt vahva innostus aihetta kohtaan ja totesinkin 

puolisolleni prosessin alussa, että kerrankin saa tehdä jotain sellaista mikä oikeasti 

kiinnostaa. Tutkimusartikkeleita luki pakon sijaan mielenkiinnosta ja esiin nousi monia 

yllättäviäkin seikkoja. Osaltaan tämä tutkimus on myös vaikuttanut omiin valintoihini 

siitä, millaisista lähteistä etsin tietoa raskauden aikana ja ainakin toistaiseksi vielä 

raskaussovellukset ovat jääneet sovelluskauppoihin. 

Laura Hertteli 

Oulu, 25.1.2023 
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1. Johdanto 

Raskauteen liittyviä sovelluksia on tarjolla enemmän kuin mitään muita lääketieteellisiin 

aiheisiin liittyviä sovelluksia (Brown et al., 2019, 2020). Pelkästään Applen App 

Store:ssa suoritettu haku hakusanalla ”pregnancy” tuottaa lähes 200 tulosta, kun 

matkapuhelimen kieli on suomi ja maa/alue Suomi. Latauskertoja suosituimmilla 

sovelluksilla on sadoista tuhansista miljooniin, sillä yli puolet odottavista äideistä käyttää 

ainakin yhtä raskaussovellusta odotusaikanaan (Frid et al., 2021). Sovellukset tavoittavat 

siis varsin laajan käyttäjäkunnan maailmanlaajuisesti. Sisällöllisesti ne kuitenkin 

poikkeavat toisistaan: osa keskittyy esimerkiksi vain raskausaikaan, kun taas osa kattaa 

sen lisäksi myös raskautta edeltävän yritysajan, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisen 

ajan. Myös sovellusten toiminnallisuudet vaihtelevat niiden sisällön laajuuden mukaan.  

Raskauteen liittyvillä sovelluksilla on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia niin 

odottavan äidin kuin syntyvän lapsen terveyteen: parhaimmillaan ne voivat jopa vähentää 

synnytyskomplikaatioista johtuvaa lapsikuolleisuutta kehitysmaissa. Ongelmana on 

kuitenkin sovellusten suuri tarjonta, jonka vuoksi käyttäjällä voi olla haasteita tunnistaa 

mikä sovelluksista on oikeasti hyödyllinen ja omaan käyttötarkoitukseen sopiva. 

Raskaussovellusten tutkiminen helpottaakin raskaana olevia henkilöitä valitsemaan juuri 

heille sopivan sovelluksen sekä vähentää virheellisen ja mahdollisesti myös haitallisen 

tiedon leviämistä. Lisäksi tarvitaan standardoituja ohjeita, sääntelyä ja valvontaa sekä 

terveydenhuollon ammattilaisten osallistamista sovellusten suunnitteluun ja toteutukseen.  

Tutkimus on tärkeä, sillä osalle raskaana olevista henkilöistä raskaussovellukset ovat 

internetin lisäksi ainoa tietolähde raskauteen liittyvissä asioissa riittävien 

terveydenhuollon resurssien tai neuvolajärjestelmän puuttuessa. Tutkimuksen avulla 

pyritään lisäämään tietoisuutta sovelluksiin ja niiden käyttöön liittyvistä riskeistä, mutta 

toisaalta myös hyödyistä ja mahdollisuuksista. Tutkimuksessa aihetta tarkastellaan 

seuraavien tutkimuskysymysten avulla: Mitä raskaussovelluksista ja niiden käytöstä 

tiedetään? Millaisia toiminnallisuuksia raskaussovellukset sisältävät? Tarkastelu 

suoritettiin jo olemassa olevaa kirjallisuutta analysoimalla. 

Kuten todettua sovelluksia on tarjolla runsaasti. Useimmat niistä ovat kuitenkin 

laadultaan huonoja (Brown et al., 2019). Kaikilla sovelluksilla ei myöskään ole tieteellistä 

pohjaa, vaikka niiden tarkoituksena onkin jakaa tietoa käyttäjälleen (Sommer et al., 

2017). Jotta asiaan saataisiin muutos tulisi erilaisille lääke- ja terveystieteellisille 

sovelluksille asettaa tiettyjä säännöksiä. Säännökset pienentäisivät riskiä virheellisen 

tiedon leviämiselle ja näin ollen raskaana olevia henkilöitä voitaisiin suojella väärältä 

tiedolta esimerkiksi ravitsemukseen liittyen (Brown et al., 2020). Ravitsemustietojen ja –

ohjeiden lisäksi sovellukset sisältävät muun muassa seuraavanlaisia toimintoja: 

supistusajastimet, päiväkirjat ja tarkastuslistat (Frid et al., 2021). Yleisin syy 

raskaussovellusten käyttöön on halu seurata sikiön kehitystä (Frid et al., 2021; Sommer 

et al., 2017) 

Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa yleiskuva siitä, mitä raskaussovelluksista ja 

niiden käytöstä tiedetään, sekä luokitella niiden toiminnallisuuksia eri kategorioihin. 

Lisäksi paneudutaan hieman mahdollisiin kulttuurisiin eroihin sovellusten välillä, sekä 

siihen, suositellaanko raskaussovelluksia virallisten tahojen toimesta. Aiemmin luokittelu 

on kohdistunut vain sovelluksiin, mutta tässä tutkimuksessa sitä laajennetaan myös niiden 

sisältämiin toiminnallisuuksiin. 
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Luvussa kaksi esitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä. Itse tutkimusaihetta 

käsitellään luvussa kolme, joka on jaettu kolmeen alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa 

käydään läpi raskaussovellusten käyttöä, saatavuutta, sekä tyyppejä. Toisessa 

perehdytään niiden toiminnallisuuksiin ja kolmannessa kulttuuriseen ja virallisten tahojen 

näkökulmaan. Neljännessä luvussa pohditaan tarkemmin esiin noussutta tietoa ja 

peilataan sitä tutkimusongelmaan. Viidennessä luvussa kootaan yhteen tutkimuksen 

tulokset. 
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2. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, eikä varsinaista omaa empiiristä tutkimusta 

tehdä. Kaikki aineisto kerätään aiemmista tutkimuksista eli tutkimusta tehdään 

tutkimuksesta. Kuten kirjallisuuskatsaukselle tyypillistä, myös tässä työssä pyritään 

muodostamaan kokonaiskuva käsiteltävästä aiheesta, sekä tunnistamaan mahdollisia 

ongelmia. Tarkemmin määriteltynä tämä tutkimus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

narratiivisesta näkökulmasta, jonka tarkoituksena on luoda yleiskatsaus käsiteltävästä 

aiheesta. (Salminen, 2011). 

Käytettävän aineiston kerääminen aloitettiin suorittamalla hakuja Googlessa, sekä 

Google Scholarissa. Google-hakujen tarkoituksena oli lähinnä kartoittaa, kuinka paljon 

raskauteen liittyviä sovelluksia Applen App Store, sekä Android-käyttäjille suunnattu 

Googlen Google Play -kauppa tarjoavat. Google Scholarista haettiin aiheeseen liittyviä 

tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta seuraavin hakutermein: pregnancy app ja review of 

pregnancy apps. Scholarin antamien hakutulosten perusteella suoritettiin hakuja myös eri 

tietokannoissa, joista esimerkkeinä ACM Digital Library, Pro Quest, Scopus, sekä 

Taylor&Francis. Hakutermien pregnancy app ja review of pregnancy apps lisäksi 

muutamia hakuja suoritettiin myös olemassa olevien raskaussovellusten nimillä, sekä 

termillä pregnancy and fertility app. Nämä eivät kuitenkaan johtaneet haluttuihin 

tuloksiin.  

Tietokantoihin, sekä Google Scholariin tehtyjen hakujen lisäksi hyödynnettiin joidenkin 

tutkimusaineistojen lähdeluetteloita. Niistä poimittiin tämän tutkimuksen kannalta 

mielenkiintoisia tutkimusartikkeleita. Artikkelit arvioitiin ensin otsikkotasolla ja sitten 

laajemmin sisällön perusteella, mikäli otsikko antoi viitteitä siitä, että se sisältäisi tämän 

tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Artikkelien sisältöä tarkasteltaessa tietoa etsittiin 

erityisesti tutkimusten tuloksia ja johtopäätöksiä käsittelevistä osioista. Usein myös 

tiivistelmä ja johdanto antoivat osviittaa siitä, oliko tutkimus hyödynnettävissä tähän 

työhön.  

Niin Google Scholarin kuin tietokantojenkin hakutulokset järjesteltiin sen mukaan, 

kuinka hyvin ne vastasivat käytettyihin hakutermeihin. Ensimmäisinä tarjoutuivat siis 

artikkelit, jotka sisälsivät joko kokonaan tai osittain jommankumman käytetyistä 

hakutermeistä. Tutkimuksen aihe on varsin tuore, sillä lähes kaikki löydetyt tutkimukset 

sijoittuivat 2010-luvulle. Tämän vuoksi rajausta esimerkiksi tietyn vuosiluvun suhteen ei 

tarvinnut tehdä.  

Tarkempaan tarkasteluun valikoitui 30 artikkelia, joista 21:tä hyödynnettiin tässä työssä. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jäi siis yhdeksän artikkelia. Näistä kaksi oli kirjoitettu 

tiivistelmää lukuun ottamatta muulla kuin englannin kielellä ja kolme käsitteli aihetta 

koronapandemian näkökulmasta. Yksi taas keskittyi ammattilaisen ja raskaana olevan 

henkilön väliseen viestintään raskauden aikana, mikä ei tämän tutkimuksen kannalta ole 

olennaista. Loput huomiotta jätetyistä artikkeleista käsittelivät raskaussovellusten sijaan 

kaikkia mHealth-sovelluksia tai sisälsivät rajoitettua sisältöä, jonka vuoksi ne eivät olleet 

saatavilla kokonaisina teksteinä ja hyödynnettävissä tähän tutkimukseen.  

Valituista 21 artikkeleista lähes puolet oli arvioita ja yleiskatsauksia markkinoilla olevista 

sovelluksista, joka oli yksi kriteeri käytettävän aineiston valinnassa. Toinen kriteeri oli 

se, että tutkimuksen tuli käsitellä raskaussovelluksia ja niiden käyttöä kokonaisuutena, 

eikä esimerkiksi yhteen osa-alueeseen, kuten raskauden aikaiseen painonhallintaan 

keskittyen. Myös sovellusten käyttöön ja siitä saatavaan hyötyyn sekä kulttuuriseen 
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kontekstiin liittyvät tutkimusartikkelit olivat tämän työn kannalta kiinnostavia. Kaikki 

työssä käytetyt lähteet taustatietoineen on esitetty taulukossa 1 Tutkimuksessa käytetyt 

lähteet. 

Taulukko1. Tutkimuksessa käytetyt lähteet. 

Lähde Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmä Tausta Suositukset käytännölle Jatkotutkimusaiheet 

Berger, S., & 
Hall, A. (2022) 

Selvittää parhaimmat 

raskaussovellukset 

vuodelle 2023 

25 eri raskaussovelluksen 

analysointi itse asetettujen 
yhdeksän arviointikriteerin 

mukaan 

Keskittynyt Applen App 
Storessa saatavilla oleviin 

sovelluksiin ja niiden hyvien 

ja huonojen puolien 
listaamiseen, luettelee 

sovellusten 

toiminnallisuuksia ja 
korostaa niistä yleisimpiä 

Ei mainittu Ei mainittu 

Biviji, R., Vest, 

J. R., Dixon, B. 
E., Cullen, T., 

& & Harle, C. 

A. (2020).  

Tutkia MIH-
sovelluksen 

ominaisuuksien ja 

käyttäjätyytyväisyyden 
sekä aiotun käytön 

välistä suhdetta 

Poikkileikkaustutkimus, jossa 

mitataan sovellusten 

ominaisuuksien, arvioiden ja 
latausten välistä suhdetta 

Pyrkii lisäämään 

ymmärrystä käyttäjän 

käyttäytymistä ja sovellusten 
käytön omaksumista kohtaan 

käyttäjien suosimien 

sovellusten luokkien ja 
ominaisuuksien 

näkökulmasta. Nostaa esiin 

sovellusten laadunarvioinnin 
haastavuuden, osoittaa, ettei 

sovelluksen takana olevalla 

taholla ole vaikutusta sen 
latausmääriin 

Terveysasiantuntijoiden 
osallistamisen lisääminen 

sovellusten suunnittelussa 

ja sisällön tuottamisessa, 
strategiat sovellusten 

arvioimiseksi ja 

mainostamiseksi tietojen 
tarkkuuden ja 

luotettavuuden perusteella 

Johdonmukaisten 

ohjeiden laatiminen 

terveydenhuollon 
ammattilaisten 

osallistamisesta ja 

toimenpiteet sen 
määrittämiseksi, saman 

lähestymistavan 

soveltaminen muihin 
terveysaiheisiin ja niistä 

saatujen tulosten 

vertailu tähän 
tutkimukseen 

Brown, H. M., 

Bucher, T., 
Collins, C. E., 

& Rollo, M. E. 

(2019) 

Arvioida iPhonelle 

tarkoitettujen 
raskaussovellusten 

laatua, sekä 

käyttäytymisen 
muutostekniikoiden 

ja/tai 

raskauskohtaisten 
ravitsemustietojen 

sisältymistä 

sovelluksiin   

Lokakuussa 2017 suoritetun 

avainsanahaun tuloksista 

karsitun 51 sovelluksen 
arviointi MARS-työkalulla ja 

CALO-RE-taksonomialla, sekä 

ravitsemusasiantuntijalausunnon 
perusteella. 

Keskittyy Australian iTunes 

App Storessa saatavilla 

oleviin englanninkielisiin 
ilmaisiin ravitsemustietoja 

sisältäviin sovelluksiin, jotka 

on suunnattu raskaana 
oleville naisille. Toteaa 

raskaussovelluksia olevan 

enemmän kuin mitään muita 
terveyteen liittyviä 

sovelluksia, korostaa 

sovellusten 
huonolaatuisuutta. 

Eri terveydenhuollon 

ammattilaisten keskinäinen 

yhteistyö korkealaatuisten 
todennettuun tietoon 

perustuvien 

raskaussovellusten 
suunnittelemiseksi: tiedon 

ajantasaisuus ja näyttöön 

perustuvuus, 
lähdeviittaukset. 

Lääketieteellisten ja 

terveyteen liittyvien 
sovellusten sisältämien 

tietojen sääntely, 

tietoisuuden lisääminen 
nykyisten sovellusten 

sisältämästä mahdollisesta 

virheellisestä tiedosta ja 
haitallisesta sisällöstä 

Ei mainittu 
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Brown, H. M., 

Bucher, T., 

Collins, C. E., 
& Rollo, M. E. 

(2020) 

Arvioida Android-

laitteille tarkoitettuja 
raskaussovelluksia ja 

niiden sisältämiä 

raskauskohtaisia 
ravitsemustietoja  

Lokakuussa 2017 suoritetun 

avainsanahaun tuloksista 
karsitun 76 sovelluksen 

arviointi MARS-työkalulla, 

sovellusten ravitsemusaiheiden 
esiintyvyyden raportointi 

Keskittyy Australian Google 

Play -kaupassa saatavilla 
oleviin englanninkielisiin 

ilmaisiin 

raskaussovelluksiin. 
Vahvistaa aikaisempia 

tutkimustuloksia sovellusten 

määrästä ja laadusta, 
osoittaa, ettei sovellusten 

käyttöä voida suoraan 

suositella terveydenhuollon 
ammattilaisten toimesta. 

Eri terveydenhuollon 
ammattilaisten keskinäinen 

yhteistyö korkealaatuisten 

todennettuun tietoon 
perustuvien 

raskaussovellusten 

suunnittelemiseksi, 
säädökset Google Play -

kaupassa saatavilla oleville 

terveys- ja lääketieteellisille 
sovelluksille 

huonolaatuisten sovellusten 

poistamiseksi 

Syvällisempi 

sovellusten sisällön 
analyysi laadun 

määrittämiseksi: 

luotettavuus, tietojen 
tarkkuus 

Chan Ko Ling 

and Chen, M. 
(2019) 

mHealth-sovellusten ja 

sosiaalisen median 
interventioiden 

tehokkuuden 
laskeminen raskaana 

oleville vaikutusten 

koon ja sovelluksen 
tehokkuuteen liittyvien 

ominaisuuksien 

perusteella 

Meta-analyysi tietokantoihin 
suoritetun kirjallisuushaun 

tuloksista, 
satunnaisvaikutusmalli 

tehosteen koon laskemiseen 

Korostaa tehokkaiden 

raskauden aikaisten 
interventioiden roolin 

tärkeyttä, toteaa sosiaalisen 

median ja mHealth-
sovellusten käytön 

lisääntyneen raskauden 
hoidossa. Määrittää 

sovellusten ja 

interventioiden vaikutuksen 
tehokkuuden äitien fyysiseen 

ja psyykkiseen terveyteen 

sekä synnytysvalmiuteen. 

Sosiaalista mediaa ja 
mHealth-sovelluksia 

voidaan käyttää äitien 
hyvinvoinnin 

parantamisessa laajalti 

Laajamittaiset kliiniset 
tutkimukset, jotka 

keskittyvät erilaisiin 
terveydellisiin 

lopputuloksiin 

Frid, G., 

Bogaert, K., & 

Chen, K. T. 
(2021) 

Tunnistaa raskauden 

mobiilisovellukset ja 

arvioida niitä 
muokatun 

APPLICATIONS-

pisteytysjärjestelmän 
avulla 

Lopullinen luettelo 29 

arvioitavista 

raskaussovelluksista 
muodostettiin Google-haun 20 

ensimmäisestä hakutuloksesta 

hakusanalle "pregnancy app", 
arvioitavat sovellukset ladattiin 

ja pisteytettiin muokatulla 

APPLICATIONS-
pisteytysjärjestelmällä  

Sovellusten arviointi 

perustuu kyseistä tutkimusta 

varten muokattuun 
APPLICATIONS- 

pisteytysjärjestelmään. 

Antaa vastaavia tuloksia 
kuin aiemmat tutkimukset. 

Google-haku on onnistunut 

tapa hyödyllisten ja 

kattavien 
raskaussovellusten 

löytämiseksi, 

terveydenhuollon tarjoajien 
tulee jatkaa sovellusten 

tarkastamista ennen kuin 

suosittelevat niitä 
käyttäjille 

Raskaussovellusten 

kehittäminen 

Grimes, H. A., 

Forster, D. A., 

& Newton, M. 
S. (2014) 

Tutkia mitä 

tietolähteitä naiset 
käyttävät raskauden 

aikana saadakseen 

tietoa raskaudesta, 
synnytyksestä ja 

synnytyksen 

jälkeisestä ajasta 

Kuvaileva 
poikkileikkaustutkimus, jossa 

kysely postitettiin 4kk 

synnytyksen jälkeen naisille, 
jotka olivat synnyttäneet Royal 

Women's Hospitalissa 

Melbournessa Australiassa 
marraskuu 2010 - tammikuu 

2011 välisenä aikana 

Toteaa raskaana olevan 
henkilön kyvyn täyttää 

tiedontarpeensa olevan 

riippuvainen sekä pääsystä 
tietolähteisiin, että kyvystä 

ymmärtää saatavilla olevaa 

tietoa. Osoittaa, että tietoa 
etsitään useista eri lähteistä, 

mutta siitä huolimatta osa 

raskaana olevista naisista 
kokee, etteivät kaikki 

tiedontarpeet täyty.  

Raskaushoidon mallilla 

selkeä vaikutus siihen, 

mikä tietolähde koetaan 
hyödyllisimmäksi    

Tehokkaat tavat tarjota 

tietoa naisille 
terveydenhuollon 

ammattilaisten 

toimesta, naisten 
tukeminen paremmin 

suhteessa heidän 

tietotarpeeseensa 
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Iyawa, G. E., 
Dansharif, A. 

R., & Khan, A. 

(2021) 

Tarjota narratiivinen 

synteesi raskauden 
itsehallintaan 

tarkoitettujen 

sovellusten 
arvioinneista 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Keskittyy eri maissa 

suoritettuihin arvioihin, 
osoittaa mobiilisovellusten 

tehokkuuden raskauden 

aikaisessa itsehoidossa sekä 
tunnistaa WHO:n asettaman 

raskauden hoidon 

suosituksen saavuttamiseen 
liittyvät haasteet 

Ei mainittu 

Mobiilisovellusten 

kehittäminen raskaana 

olevien naisten tueksi, 
käytettävyystutkimus 

raskauden itsehoidon 

mobiilisovelluksista, 
mobiilisovellusten 

pitkäaikaisen käytön 

vaikutus itsehoitoon 
raskauden aikana, 

raskauden aikaisten 

itsehoidon 
mobiilisovellusten 

arviointi kehitysmaissa 

Kundu, S., 

Kabir, A., & 

Islam, M. N. 
(2020) 

Arvioida Bangladeshin 

kontekstissa 
kehitettyjen 

äitiyssovellusten 

käytettävyyttä ja antaa 
mahdollisia 

suunnittelusuosituksia 

kyseisten sovellusten 
yleisen käytettävyyden 

ja käyttöönoton 

parantamiseksi 

Kahden Bangladeshissa 
kehitetyn 

raskaudenseurantasovelluksen 

arvioiminen heuristisen ja 
semioottisen arvioinnin 

menetelmillä 

Keskittyy sovellusten 

arviointiin 

bangladeshilaisesta 
näkökulmasta sekä 

yleisimmin 

kehitysmaanäkökulmasta, 
korostaa sovellusten 

käyttäjäystävällisyyden sekä 

käytettävyyden merkitystä. 
Nostaa esiin mHealth:n 

merkityksen etenkin maissa, 

joissa terveydenhuollon 
resurssit ovat selkeästi 

rajallisemmat kuin 

esimerkiksi useimmissa 
länsimaissa.  

Tutkimus auttaa 

suunnittelemaan ja 

kehittämään kontekstin 
mukaisia, 

käytettävyydeltään ja 

käyttökokemukseltaan 
parempia sovelluksia 

mahdollisimman suuren 

hyödyn tarjoamiseksi 
kohderyhmälleen 

Laaja arviointitutkimus, 
joka kattaa suuremman 

määrän äitiyteen 

liittyviä sovelluksia 
tämän tutkimusten 

tulosten validoimiseksi 

ja yleistämiseksi: 
asiantuntija-arvio, 

käyttäjätutkimus. 

Bangladeshissa 
kehitetyn ja käytetyn 

sovelluksen 

vertaaminen 
maailmanlaajuisesti 

käytettyihin 

korkeamman 
käyttäjäarvion 

omaaviin sovelluksiin. 

Lee, Y., & 

Moon, M. 

(2016) 

Selvittää raskautta, 
synnytystä ja 

lastenhoitoa koskevien 

mobiilisovellusten 
käyttöä raskaana 

olevien naisten 

keskuudessa                      
Tarkastella käytettyjen 

sovellusten 

ominaisuuksia, sisältöä 
ja uskottavuutta 

Kyselymenetelmällä suoritettu 

poikkileikkaustutkimus, jonka 

kyselylomakkeella tutkittiin 
raskauteen liittyvien sovellusten 

käytön mallia ja syitä. Lisäksi 

arvioitiin ja luokiteltiin 
osallistujien käyttämät 47 

sovellusta toimintojen ja 

kehittäjien perusteella, sekä 
sovellusten sisältämän tiedon 

uskottavuutta strukturoidulla 

mittauksella. 

Kyselyyn osallistui 193 

raskaana olevaa naista, joista 
suurin osa kotiäitejä. 

Naisista yli 50 % 

käytti/käyttää jotakin 
raskauteen, synnytykseen tai 

lastenhoitoon liittyvää 

sovellusta ja pitää niitä 
tärkeänä raskaudenaikaisena 

tietolähteenä. Tunnistaa 

sovellusten potentiaalin 
naisten ja imeväisten 

terveyden edistämisessä.  

Uskottavia raskauteen, 

synnytykseen ja 
lastenhoitoon liittyviä 

sovelluksia tulee kehittää ja 

hallinnoida 
terveydenhuollon 

ammattilaisten toimesta 

Ei mainittu 
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O’Donnell, B. 

E., Lewkowitz, 

A. K., Vargas, 
J. E., & Zlatnik, 

M. G. (2016) 

Arvioida kahden 

ilmaisen 
raskaussovelluksen 

informatiivista sisältöä 

ja sen tarkkuutta, sekä 
niiden 

raskaudenhoidon 

ohjeiden 
noudattamista  

Laadullinen analyysi: 

Sovellusten sisältämät tiedot 
litteroitiin ja koodattiin 

itsenäisesti kahden 

tutkijalääkärin toimesta. Sisältö 
analysoitiin ja sille määritettiin 

temaattiset koodit, jonka jälkeen 

laskettiin sovelluksen tuottaman 
sisällön osuus kutakin teemaa 

kohden, lisäksi x2-testillä 

verrattiin temaattista tiheyttä 
sovellusten välillä 

Keskittyy kahden ilmaisen 

raskaussovelluksen (T4B ja 
BC) arviointiin ja 

keskinäiseen vertailuun. 

Käsiteltävillä sovelluksilla 
eri painopisteet, mutta 

kumpikaan niistä ei tarjoa 

kattavaa synnytystä 
edeltävää tietoa. Tunnistaa 

tarpeen kattaville, 

lääketieteellisesti 
räätälöidyille sovelluksille 

synnytyshoidon 

ohjeistamiseksi ja 
tukemiseksi. 

Ei mainittu 

Raskaussovellusten 

roolin määrittäminen 
raskauden hoidossa 

Osman, N. F., 

& Mohamed, 

H. H. (2016) 

Kehittää islamilaista 

tietoa ja 

raskaussovellusten 
perustoimintoja 

yhdistävä Ummi-

raskaussovellus 

Kirjallisuuskatsaus, Ummi-

raskaussovelluksen 

kehittäminen 

 Tunnistaa tarpeen 

islamilaisen näkökulman ja 

nykyaikaisten 
raskaussovellusten 

sisältämien perustoimintojen 

yhdistämiseksi yhteen 
sovellukseen, ehdottaa 

sovelluksen designia ja 

arkkitehtuuria 

Käyttäjän vaatimukset 
raskaussovellukselle ovat 

vähäiset: islamilaisen 

tiedon tarjoaminen, 
islamilaisen ominaisuuden 

ja tavallisen 

raskausominaisuuden 
yhdistäminen 

Ei mainittu 

Pedersen, S., & 
Lupton, D. 

(2015) 

Tutkia, miten 
australialaiset naiset 

käyttävät raskauteen ja 

vanhemmuuteen 
liittyviä sovelluksia, 

mikä on heidän 

näkemyksensä 
annettaviin tietoihin ja 

käytön tietosuojaan ja 

-turvaan sekä mitä 
ominaisuuksia he 

haluavat sovelluksilta 

Toukokuussa 2015 toteutettu 
verkkokysely, johon vastasi 410 

naista eri puolilta Australiaa 

Keskittyy 

käyttäjänäkökulmaan ja 
osoittaa, että valtaosa 

raskaussovelluksia 

käyttäneistä naisista kokee 
ne kokonaisuudessaan tai 

ainakin tiedon välityksen ja 

sikiön kehityksen sekä oman 
kehon muutosten seurannan 

kannalta hyödyllisiksi. 

Havaitsee, etteivät käyttäjät 
juurikaan arvioi sovellusten 

sisällön oikeellisuutta tai 

niiden keräämien 
henkilökohtaisten tietojen 

turvallisuutta tai 

yksityisyyttä. 

Ei mainittu 

Määrällistä sekä 
laadullista tutkimusta 

siitä, kuinka naiset 

valitsevat käyttämänsä 
sovellukset, miten he 

arvioivat niiden laatua, 

kelvollisuutta ja 
hyödyllisyyttä: miten 

sovelluksia verrataan 

toisiinsa, sovellusten 
käytön pitkä-

/lyhytkestoisuus. 

Ammattilaisnäkökulma: 
miten terveydenhuollon 

ammattilaiset käyttävät 

sovelluksia ja 
neuvottelevat niistä 

asiakkaidensa kanssa. 

Jatkuvaa tutkimusta itse 
sovelluksista eri 

näkökulmista. 

Sajjad, U. U., & 
Shahid, S. 

(2016) 

Tunnistaa raskaana 

olevien naisten 

kohtaamat keskeiset 
ongelmat ja ymmärtää 

raskauden luonnetta 

Pakistanin 
kaupunkialueilla 

Puolistrukturoitu haastattelu, 
johon osallistui 12 naista ja 

kolme gynekologia, haastattelun 

tulosten perusteella suunnitellun 
mobiilisovelluksen 

käyttäjätestaus haastateltavilla              

Tunnistaa tarpeen 
erikoistuneimmille, 

paikallisen väestön 

huomioiville 
terveydenhuollon 

ratkaisuille, muistuttaa 

kehitysmaiden ja 
kehittyneiden maiden 

terveydenhuoltojärjestelmien 

välisistä eroista sekä näiden 
maiden raskaana olevien 

naisten sosioekonomisten 

taustojen ja 
teknologiaosaamisen 

erilaisuudesta   

Paikallisen kontekstin 

huomioimisen tärkeys 

terveydenhuollon 
sovelluksia suunniteltaessa 

Sovelluksen 

kokonaisen version 
rakentaminen ja 

levittäminen 

laajempaan käyttöön 
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Salminen, A. 

(2011) 

Lisätä tietoisuutta 

kirjallisuuskatsauksen 

merkityksestä, 
innostaa ja rohkaista 

lukijoita 

kirjallisuuskatsauksen 
monipuoliseen 

käyttöön  

Ei mainittu 

Esittelee 
kirjallisuuskatsauksen tyypit 

ja sovellukset hallintotieteen 

tieteenalan näkökulmasta 

 Tutkimusyksiköissä 

tehtyjen 
kirjallisuuskatsausten 

toimittaminen käytännön 

päätöksentekijöiden ja 
asiantuntijoiden käyttöön 

Ei mainittu 

Scaioli, G., 

Bert, F., Galis, 
V., Brusaferro, 

S., de Vito, E., 

la Torre, G., 
Manzoli, L., 

Messina, G., 

Torregrossa, M. 
v, Ricciardi, 

W., Gualano, 

M. R., & 
Siliquini, R. 

(2015) 

Arvioida 

sosiodemografisia ja 
maantieteellisiä eroja 

verkosta tietoa etsivien 

italialaisten raskaana 
olevien naisten 

keskuudessa 

Monikeskeinen 

poikkileikkaustutkimus, jonka 

tiedot kerättiin seitsemästä eri 
Italian kaupungista marraskuu 

2011- syyskuu 2012 välisenä 

aikana, tietojen analysointi 
suoritettiin 

monimuuttujalogististen 

regressiomallien avulla 

Toteaa verkosta etsityimpien 

tietojen olevan rutiiniaiheita, 
joiden tulisi ilmetä 

tyhjentävästi ammattilaisten 

toimesta jo 
raskaustarkastusten 

yhteydessä. Osoittaa 

sosisodemografisten ja 
maantieteellisten erojen 

vaikuttavan selkeästi siihen, 

muuttavatko naiset 
elintapojaan lukemansa 

tiedon perusteella. 

Hyvän suhteen luomien 

terveydenhuollon 
ammattilaisten ja potilaiden 

välille, internetin käytön 

seuranta negatiivisten 
vaikutusten välttämiseksi, 

e-terveyslukutaito. 

Ammattilaisten huomion 
kiinnittyminen verkossa 

tarjolla olevaan oman 

erikoisalan sisältöön, 
raskaana olevien naisten 

maantieteellisten ja 

sosiodemografisten erojen 
huomioiminen heidän 

terveydenhuollossaan 

Ei mainittu 

Scott, K. M., 
Gome, G. A., 

Richards, D., & 

Caldwell, P. H. 
Y. (2015) 

Arvioida kymmenen 
ilmaisen Google Play -

kaupan ja Apple App 

Storen äitien ja lasten 
terveyteen liittyvien 

sovellusten 

luotettavuutta ja 
teknistä suorituskykyä 

Vertaileva arviointimetodologia 

Arvioi sovellusten 
luotettavuutta seuraavin 

kriteerein: terveydenhuollon 

ammattilaisen 
osallistuminen, näyttöön 

perustuvat lääketieteelliset 

käytännöt, toiminnalliset 
vaatimukset, käytettävyys ja 

turvallisuus. Yksikään 

arvioitava sovellus ei 
täyttänyt kaikkia kriteerejä. 

Vahvistaa aiempia 

terveyssovellusten   
standardeihin ja 

turvallisuuteen liittyviä 

huolenaiheita. Nostaa esiin 
mm. USA:N FDA:n tavan 

reagoida huoleen sovellusten 

huonolaatuisuudesta ja 
epäluotettavuudesta.  

Kaikkien osapuolten 

(omistajat, 
terveydenhuollon tarjoajat, 

sovelluskehittäjät) 

työskenneltävä 
terveyssovellusten 

parantamiseksi 

Äitien ja lasten 

terveyssovellusten 
tehokkuuden 

määrittäminen 

käyttäjien 
näkökulmasta, 

sovellusten 

luotettavuuden arviointi 
useiden laitteiden ja  

alustojen avulla, 

laajempi vastaava 
tutkimus suuremmalla 

sovellusmäärällä 

Smith, W., 

Wadley, G., 

Daly, O., 
Webb, M., 

Hughson, J., 

Hajek, J., 
Parker, A., 

Woodward-

Kron, R., & 
Story, D. 

(2017) 

Suunnitella ja arvioida 

sovellus, joka tukee 
australialaisen 

terveyspalvelun kautta 

naisille jaettavia 
raskaustietoja 

Suunnittelutyöpaja, 
prototypointi sekä strukturoidut 

ammattilaisten ja kohderyhmän 

haastattelut 

Keskittyy australialaisen 

vietnamilaisyhteisön ja 
tietyn sairaalan 

terveydenhuollon 

ammattilaisten näkemyksiin 
ja tarpeisiin osana 

suurempaa hanketta, jonka 

tarkoituksena on tarjota 
synnytystä edeltäviä 

resursseja kulttuurisesti ja 

kielellisesti erilaisille 
ryhmille.  

Kaikki sidosryhmät 
otettava mukaan 

suunnittelu- ja 

sisällönkehittämisprosessiin 

Sovelluksista saatavan 

tiedon todellisen 
päivittäisen käytön 

arviointi, sovellusten 

tehokkuus 
raskaudenaikaisen 

terveydenhoidon 

lukutaidon 
paranemisessa ja tiedon 

saamisessa, sovellusten 

yhteys terveystulosten 
parantumiseen  
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Sommer, J., 

Daus, M., 

Smith, M., & 
Luna, D. (2017) 

Toteuttaa Hospital 

Italiano de Buenos 

Airesille raskaana 

oleville naisille 
kohdistettu sovellus 

Personal Health 

Recordin sisälle, jonka 
avulla raskaana oleva 

nainen voi löytää 

itselleen räätälöidyn 
työkalun, joka tarjoaa 

olennaista tietoa 

hedelmöityshetkestä 
lapsen syntymään 

saakka 

Kyselytutkimus 

Vahvistaa Australiassa 

toteutetun vastaavan 

tutkimuksen tuloksia, 
käyttää samaa 

kyselylomaketta 

selvittääkseen tietyn 
maantieteellisen alueen 

tilanteen.                     

Hyödyntää tuloksia 
kehittääkseen 

mobiilisovelluksen raskaana 

oleville naisille tietyn 
sairaalan tarpeisiin. 

Ei mainittu 

Täysin toteutetun 

sovelluksen 

vaikutuksen 
mittaaminen 

Thomas, G. M., 
& Lupton, D. 

(2016) 

Selvittää 

miten/millaisena 
raskauteen liittyvät 

mobiilisovellukset 

määrittävät raskauden  

Kriittinen keskusteluanalyysi 

Tunnistaa sovellusten 

esittämät kaksi eri 
lähestymistapaa raskaana 

olemiseen: raskaana oleva 

keho on joko riski tai 
riemastus, yhteistä 

lähestymistavoille on 

kuitenkin tiivis raskauden 
seuranta ja valvonta. Jakaa 

raskaana oleville henkilöille 

suunnatut sovellukset viiteen 
kategoriaan, huomioi 

puutteellisen tietoturvan ja 

yksityisyyden 

Sovellusten käytöllä 
vaikutusta nykyiseen 

äitiyshoitoon: sovellukset 

on huomioitava 
hoitotarjonnan 

suunnittelussa 

Ei mainittu 

Zimmerle, J. C. 

(2018) 

Esittää milleniaalien ja 
post-milleniaalien 

äitien ainutlaatuiset 

tarpeet ja 
ominaisuudet, luoda 

ohjeet sovellusten 
uskottavuuden ja 

hyödyllisyyden 

määrittämiseksi sekä 
arvioida viisi suosittua 

raskaussovellusta 

Ei mainittu 

Keskittyy maksullisten ja 
ilmaisten sovellusten eroihin 

tietoturvan ja uskottavuuden 

näkökulmasta, osoittaa 
ilmaisen sovelluksen hinnan 

olevan kolmansille 
osapuolille myydyt käyttäjän 

henkilökohtaiset tiedot. 

Toteaa tutkimushetkellä 
sovellusten määräksi 2000 

kpl ja tarkoitukseksi 

raskauskokemuksen 
hallitsemisen ja 

parantamisen. 

Ammattilaisten tulisi 

keskustella raskaana 

olevien henkilöiden kanssa 
raskaussovelluksista, niiden 

sisältämän tiedon 
luotettavuuden ja 

tarkkuuden 

varmistumiseksi. 
Koulutuksen järjestäminen 

odottaville äideille 

raskaussovellusten 
uskottavuudesta 

Ei mainittu 

 

Ennen kuin koostin valitsemistani lähteistä taulukon Excelissä tein niistä paperiset 

muistiinpanot. Muistiinpanoihin kirjasin jokaisesta lähteestä olennaisimmat tiedot 

hieman laajemmin kuin taulukoissa 1–6 Tutkimuksessa käytetyt lähteet on esitetty. 

Taulukot toimivat ikään kuin tiivistelmänä sille, mitä ja millaista tietoa kustakin lähteestä 

on hyödynnetty. Niiden koostamisen yhteydessä kävin kuitenkin vielä kertaalleen läpi 

valitut tutkimusartikkelit niiden tiivistelmän, tutkimusmenetelmien sekä johtopäätösten 

osalta. Taulukointi toimi hyvänä apuvälineenä tiedon jäsentämisessä. Sen avulla näki 

suoraan kumpaan tutkimuskysymykseen artikkeli vastaa ja mihin kohtaan tätä tutkimusta 

se on hyödynnettävissä. Taulukoiden ja paperisten muistiinpanojen lisäksi hyödynsin 

Mendeley Reference Manager -viitteidenhallintaohjelmaa lähdeviitteiden luomisessa ja 

tallentamisessa.  
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3. Raskaussovellukset 

Tässä luvussa käsitellään raskauteen liittyviä digitaalisia sovelluksia ja niiden sisältöä 

aikaisemmin julkaistujen tutkimusten pohjalta. Luku on jaettu kolmeen alalukuun, joista 

jokainen vastaa ainakin yhteen tutkimusongelman osa-alueeseen. 

3.1 Käyttö, saatavuus ja tyypit 

Raskausaika on lyhyt, mutta ainutlaatuinen ajanjakso naisen elämässä ja sen aikana tarve 

tiedon etsinnälle on suuri (Sommer et al., 2017). Tietoa etsitään useista eri lähteistä, kuten 

kirjoista ja lehtisistä sekä ammattilaisten kanssa käydyistä keskusteluista (Grimes et al., 

2014), mutta yhä useammin myös internetistä ja erilaisista raskauteen liittyvistä 

sovelluksista. Tästä huolimatta osa tiedontarpeista etenkin imetykseen ja synnytyksen 

jälkeiseen toipumiseen liittyen jää täyttymättä (Grimes et al., 2014). Lisäksi on havaittu, 

että esimerkiksi verkossa haetuimmat tiedot koostuvat niin sanotuista rutiiniaiheista, 

joiden tulisi ilmetä yksiselitteisesti jo raskaudenaikaisten vastaanottokäyntien yhteydessä 

(Scaioli et al., 2015). Koska näin ei kuitenkaan ole, tarve vaihtoehtoisille tietolähteille on 

yhä olemassa. 

Sen tarpeen ovat tunnistaneet myös sovelluskehittäjät, sillä raskauteen liittyviä 

sovelluksia on tarjolla enemmän kuin mitään muita terveyteen tai hyvinvointiin liittyviä 

sovelluksia. Raskaussovellusten edullisuus, helppokäyttöisyys sekä ajasta ja 

maantieteellisestä sijainnista riippumattomuus (Chan & Chen, 2019) on lisännyt niiden 

käyttöä raskauden hoidossa ja ne ovatkin eniten käytettyjä terveyssovelluksia (Frid et al., 

2021; Lee & Moon, 2016). Lisäksi niiden rooli raskaudenaikaisena tietolähteenä on 

muodostumassa entistä tärkeämmäksi (Brown et al., 2019, 2020), sillä ne nähdään 

odottavien äitien näkökulmasta arvokkaina ja hyödyllisinä tietolähteinä (Biviji et al., 

2020).  

Pedersenin ja Luptonin verkkokyselyn tulokset (2015) osoittavat, että yleisimmät syyt 

raskaussovellusten käytölle ovat niiden sisältämä tieto sikiön kehityksestä sekä äidin 

kehossa tapahtuvista muutoksista.  Ne nähtiin myös yksinä hyödyllisimmistä sovellusten 

sisältämistä ominaisuuksista tiedon tarjoamisen ja raskaudenaikaisen varmuuden 

tuomisen lisäksi. Myös muut tutkimukset ovat osoittaneet sovellusten antavan varmuutta 

ja lisäävän hallinnan tunnetta raskaana olevien naisten keskuudessa. Lisäksi 

itsehoidollisten sovellusten on huomattu vaikuttavan positiivisesti suoraan raskaana 

olevien naisten terveyteen (Iyawa et al., 2021).  

Zimmerlen mukaan vuonna 2018 lukumäärällisesti sovelluksia on ollut tarjolla noin 

2000. Määrä on valtava ja kaikki yleisimmin käytetyt sovellukset ovat kaupallisia (Chan 

& Chen, 2019), mikä kertoo siitä, että myös raskaus nähdään markkinarakona (Thomas 

& Lupton, 2016). Jos tarjonta on suuri, niin sitä on myös kysyntä: puolet raskaana olevista 

henkilöistä käyttää ainakin yhtä ja keskimäärin kolmea raskaussovellusta odotusaikanaan 

(Frid et al., 2021; Lee & Moon, 2016). Suosituimpia sovellukset ovat ensiodottajien 

keskuudessa (Biviji et al., 2020).  Kuten monessa muussakin yhteydessä suuri määrä ei 

takaa hyvää laatua. Useimmat tarjolla olevat sovellukset ovat huonolaatuisia (Brown et 

al., 2019; Lee & Moon, 2016; Sommer et al., 2017; Thomas & Lupton, 2016), eivätkä 

perustu tieteelliseen tietoon (Sommer et al., 2017).  

Huono laatu onkin herättänyt kasvavaa huolta mahdollisen virheellisen ja väärän tiedon 

leviämisestä, sekä käyttäjien yksityisyyden säilymisestä. Useimmat sovelluksiin 
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syötettävät tiedot niin raskaana olevasta henkilöstä kuin syntyvästä lapsesta ovat intiimejä 

ja henkilökohtaisia (Pedersen & Lupton, 2015). Tästä huolimatta sovellusten käyttäjät 

eivät kuitenkaan vielä vuonna 2015 Australiassa toteutetussa kyselytutkimuksessa olleet 

huolissaan tietojensa yksityisyydestä tai turvallisuudesta, vaan ne nähtiin toissijaisina 

sovellusten käytöstä saataviin etuihin nähden. Nykypäivänä tilanne on kuitenkin varmasti 

toisenlainen, sillä julkisuudessa käydään jatkuvasti keskustelua siitä, kuinka lapsella on 

jo syntymästään asti oikeus yksityisyyteen.  

Raskaussovellukset ovat ladattavissa sekä Android-, että IOS-käyttöjärjestelmille 

Googlen Play -kaupassa ja Applen App Storessa. Niitä on saatavana sekä maksullisina, 

ilmaisina, että ostoja ohjelmassa tarjoavina. Ilmaiset sovellukset ovat suosituimpia, mutta 

usein niiden hintana on kuitenkin kolmansille osapuolille myydyt käyttäjän 

henkilökohtaiset tiedot (Zimmerle, 2018). Tämä tarkoittanee sitä, että maksulliset 

sovellukset ovat lähtökohtaisesti turvallisempia ja säilyttävät todennäköisemmin 

käyttäjän yksityisyyden. Mikäli sovellus tarjoaa ostoja ohjelmassa sisältää se tietyt 

perustiedot ja -ominaisuudet, joiden laajentaminen kattavammaksi on maksullista 

(Zimmerle, 2018).  

Raskaussovellukset voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan, kun tarkastelun kohteena ovat 

vain raskaana olevalle henkilölle suunnatut digitaaliset sovellukset. Näitä ovat viihde 

(entertainment), raskauden ja sikiön seuranta (pregnancy and foetal monitoring), tietoa 

raskaudesta (pregnancy information), synnytys (labour and childbirth), sekä 

lääketieteellinen (medical). Vaikka kategorioita on yhteensä viisi, sijoittuu suurin osa 

raskauteen liittyvistä sovelluksista kuitenkin aiemmin luetelluista kategorioista kolmeen 

ensimmäiseen. (Thomas & Lupton, 2016).  

Viihde-kategoria pitää sisällään muun muassa pelit ja raskaustesti- tai 

ulträänikuvapiloihin tarkoitetut sovellukset sekä leikkimieliset sukupuolen 

ennustussovellukset. Raskauden ja sikiön seurantaan taas kuuluvat kaikki ne sovellukset, 

joiden avulla voidaan seurata sikiön kehitystä ja raskaana olevan henkilön omaa vointia. 

Kolmas kategoria ”tietoa raskaudesta” tarjoaa esimerkiksi tietoa sikiön viikoittaisesta 

kehityksestä, sekä ruoka-aineista ja lääkkeistä, joita odottavan äidin tulisi välttää. 

Synnytys pitää sisällään pääasiassa erilaisia supistusten määrään, tiheyteen ja pituuteen 

liittyviä laskureita. Niiden lisäksi tarjolla on myös sovelluksia, jotka auttavat äitiä 

rentotumaan synnytyksen aikana erilaisten tekniikoiden avulla. Lääketieteelliset 

sovellukset on kohdistettu lähinnä terveydenhuollon ammattialaisille ja opiskelijoille, ja 

sisältävät esimerkiksi kyselyitä ja testejä, joiden avulla voi kartoittaa omaa osaamistaan. 

(Thomas & Lupton, 2016) 

Eri kategorioiden lisäksi raskaussovellusten on havaittu noudattavan kahta pääteemaa, 

jotka lähestyvät raskautta eri näkökulmista. Toinen näkee raskauden ikään kuin uhkana; 

haavoittuvana tilana, joka vaatii tarkkaa seurantaa. Toinen taas mahdollisuutena; ilon, 

nautinnon ja viihteen lähteenä. Yhteistä näille molemmille teemoille on kuitenkin se, että 

raskaudenaikaista kehon seurantaa pidetään tärkeänä. (Thomas & Lupton, 2016). Toinen 

yhdistävä tekijä on se, että sovellukset on suunniteltu normaaleja raskauksia ajatellen. Ne 

eivät huomioi riskiraskauksia, kuten monikkoraskaus tai tilanteita, joissa raskaana 

olevalla henkilöllä on esimerkiksi jokin raskauden kulkuun ja/tai sen seurantaan 

vaikuttava perussairaus (O’Donnell et al., 2016).   
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3.2 Toiminnallisuudet 

Raskauteen liittyvät digitaaliset sovellukset sisältävät useita eri toiminnallisuuksia niiden 

käyttötarkoituksen mukaan. Toiminnallisuudet ja käyttötarkoitus määrittävätkin sen, 

minkä sovelluksen raskaana oleva henkilö lataa käyttöönsä. Myös niitä voidaan luokitella 

eri kategorioihin, joita ovat listat, päiväkirja ja aikajana, seuraimet ja laskurit, kalenteri, 

sikiön kehitys, verkostoituminen ja jakaminen, sekä tieto. Tunnistetut seitsemän 

kategoriaa on lueteltu esimerkkeineen taulukkoon 7 Raskaussovellusten sisältämät 

toiminnallisuudet. 

Taulukko 2. Raskaussovellusten sisältämät toiminnallisuudet. 

Toiminnallisuuden kategoria Toiminnallisuus 

Listat - Tarkistuslistat 

- Infolistat 

Päiväkirja ja aikajana - Raskauden kulku: raskausviikot 

- Lasketun ajan määrittäminen 

- Käyttäjän omat merkinnät: oireet, 

kehon muutokset 

Seuraimet ja laskurit - Odottaja: paino, verenpaine, elintavat 

- Vauva: liikkeet 

- Synnytys: supistukset 

Kalenteri - Lasketun ajan määrittäminen 

- Lääkäri- ja/tai neuvolakäyntien 

seuranta 

- Ovulaation ennustaminen 

Sikiön kehitys - 3D-kuvat sikiön kehityksestä 

(päivittäin/viikoittain) 

- Sanalliset kuvaukset sikiön 

kehityksestä (päivittäin/viikoittain) 

Verkostoituminen ja jakaminen - Keskustelualueet 

- Ryhmät 

- Gallupit ja kyselyt 

- Kumppanin tai läheisen liittäminen 

toiseksi käyttäjäksi 

Tieto - Artikkelit 

- Vinkit 

- Oppaat 

Taulukon oikea sarake kuvaa toiminnallisuuden kategoriaa ja vasen luettelee esimerkkejä 

kategoriaan kuuluvista toiminnallisuuksista. 

Listat-kategoriaan kuuluvat erilaiset listat, kuten tarkistuslistat, muistilistat ja infolistat 

(Berger & Hall, 2022; Frid et al., 2021; Zimmerle, 2018). Listoja on sekä valmiina, että 

itse luotavissa. Valmiit, sovellusten tarjoavat infolistat sisältävät tietoa muun muassa 

odotusaikana vältettävistä ruoista ja ruoka-aineista, sekä kielletyistä lääkkeistä (Frid et 
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al., 2021; Zimmerle, 2018). Tarkastuslistat voivat pitää sisällään esimerkiksi sen, mitä 

kaikkea sairaalakassiin tulisi pakata. Muistilistoja raskaana oleva henkilö voi luoda itse 

esimerkiksi ennen synnytystä hankittavista tarvikkeista tai hoidettavista asioista. 

Päiväkirja ja aikajana tarjoaa tietoa raskauden kulusta ja pohjautuu laskettuun aikaan 

(Berger & Hall, 2022). Päiväkirja mahdollistaa odottajan omien merkintöjen lisäämisen 

tekstein ja kuvin. Siihen voi kirjata muun muassa päivittäisiä oireita, lääkäri- ja/tai 

neuvolakäyntejä, sekä omia tuntemuksiaan. Aikajana taas kuvaa raskauden etenemistä 

raskausviikkoina, sekä tarjoaa tietoa äidin kehon muutoksista ja sikiön kehityksestä eri 

raskauden vaiheissa (Berger & Hall, 2022). 

Seuraimilla ja laskureilla pidetään kirjaa erilaisista raskaana olevaan henkilöön, vauvaan 

tai synnytykseen liittyvistä asioista. Odottaja voi seurata esimerkiksi omaa painoaan, 

verenpainettaan tai elintapojaan, kuten unta, ravintoa ja vedenjuontia (Berger & Hall, 

2022; Frid et al., 2021; Zimmerle, 2018). Laskureilla voi laskea vauvan liikkeitä eli tehdä 

liikelaskentaa, jonka perusteella voidaan joissakin tilanteissa arvioida, onko vauvalla 

kaikki hyvin. Laskureita voidaan käyttää myös synnytyksen yhteydessä, kun halutaan 

mitata supistusten kestoa, tiheyttä ja kipeyttä (Frid et al., 2021; Zimmerle, 2018). Nämä 

tiedot viestivät odottajalle synnytyksen etenemisestä ja siitä, milloin on hyvä lähteä 

sairaalaan. Kalenteri laskee vauvan lasketun ajan (Frid et al., 2021; Zimmerle, 2018), ja 

sen avulla voi hallita raskauden aikaisia neuvola- ja lääkärikäyntejä, sekä 

ultraäänitutkimusten ajankohtia. Lisäksi osa kalentereista tukee jo raskautta edeltävää 

yritysaikaa näyttämällä mahdollisen ovulaatioajankohdan (Berger & Hall, 2022). 

Sikiön kehitys pitää nimensä mukaisesti sisällään sikiön kehityksen. Kehitystä kuvataan 

usein 3D-kuvin (Berger & Hall, 2022) ja tekstein. Kehitysvaiheita voi tarkastella joko 

päivittäisellä tai viikoittaisella tasolla (Frid et al., 2021; Zimmerle, 2018). Sikiön kehitys 

-toiminnallisuus kertoo odottajalle, mitä milläkin raskausviikolla tapahtuu, sekä arvioi 

sikiön painoa ja pituutta. Samalla se konkretisoi sikiön kasvua ja odottajan kehossa 

tapahtuvia muutoksia. Verkostoituminen ja jakaminen mahdollistaa vertaistuen saamisen 

ja antamisen keskustelualueiden, ryhmien ja gallupien avulla (Berger & Hall, 2022; Frid 

et al., 2021; Zimmerle, 2018). Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden puolison tai muiden 

läheisten osallistamisen osaksi raskauskokemusta. Jotkin jakamiseen liittyvät 

toiminnallisuudet mahdollistavat nimittäin puolison tai muun läheisen lisäämisen ikään 

kuin rinnakkaiskäyttäjäksi (Berger & Hall, 2022).  

Viimeisimpänä kategoriana on tieto, joka kattaa kaikki informatiiviset artikkelit, vinkit, 

sekä oppaat (Berger & Hall, 2022; Frid et al., 2021; Zimmerle, 2018).  Ne voivat liittyä 

niin raskauteen, sen oireisiin ja hoitoon kuin synnytykseenkin. Tieto onkin yleisin 

raskaussovellusten sisältämä toiminnallisuus (Frid et al., 2021; Lee & Moon, 2016).  Jo 

edellä mainittujen kategorioiden ulkopuolella jää muutamia vähemmän yleisiä 

toimintoja. Näitä ovat keskenmenon tuki, epätavalliset oireet, parisuhteen tila, 

emotionaalinen hyvinvointi sekä alennukset ja kupongit (Berger & Hall, 2022). 

Kuten sovellusten, myös niiden sisältämien toiminnallisuuksien kirjo on siis laaja. 

Useimmat sovellukset eivät sisällä toiminnallisuuksia kaikista edellä mainituista 

kategorioista, vaan keskittyvät esimerkiksi vain yhteen tai kahteen toiminnallisuuteen ja 

siten vain tiettyyn raskauden vaiheeseen. Tästä hyvänä esimerkkinä synnytykseen 

liittyvät sovellukset, jotka saattavat sisältää vain laskurin supistusten seurantaa varten. 

Toiminnallisuuksilla onkin merkittävä rooli siinä, minkä sovelluksen raskaana oleva 

henkilö lataa käyttöönsä.  Ne myös selittävät sen, miksi osa odottavista äideistä käyttää 

useampaa kuin yhtä sovellusta raskauden aikana. 
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3.3 Kulttuurinen konteksti ja virallisten tahojen näkökulma 

3.3.1 Kulttuurisen kontekstin vaikutus raskaussovellusten sisältöön 

Kuten alaluvun 3.1 lopussa todettiin, raskaussovellukset on suunniteltu normaalin 

raskauden näkökulmasta. Sen lisäksi ne vastaavat pääsääntöisesti vain länsimaalaisten 

tarpeisiin, sillä vaikka raskaussovelluksia on jopa tuhansia, on niistä vain murto-osa tehty 

tukemaan raskaana olevia naisia kehittyvissä maissa (Sajjad & Shahid, 2016).  Onkin 

huomioitava, että naiset muissa kuin länsimaissa tarvitsevat kulttuurisesti mukautettua 

tietoa, joka vastaa heidän uskomuksiaan, mieltymyksiään, sekä ymmärrystään 

lääketieteellisestä käsitteistä (Smith et al., 2017). Ei voida siis olettaa, että yksi 

raskaussovellus soveltuisi käytettäväksi kaikkialla maailmassa.  

Koska yhtä sovellusta ei voida käyttää kaikkialla maailmassa, on entistä tärkeämpää 

ymmärtää käyttäjän tarpeet raskaussovelluksille kehittyvissä maissa. Siellä erot 

asuinalueiden, lukutaidon, sekä mobiililaitteiden ja tietokoneen käytön tuttuuden suhteen 

voivat olla suuria (Kundu et al., 2020). Lisäksi ongelmat raskauden hallinnassa (Sajjad & 

Shahid, 2016)  ja synnytyksissä (Kundu et al., 2020) ovat yleisiä. Näiden ratkaisemisessa 

teknologian ja raskaussovellusten rooli korostuu (Sajjad & Shahid, 2016), sillä 

mobiiliteknologian hyödyntäminen ja käyttöönotto vähentää sosiaalisen ja taloudellisen 

kehityksen vaikutusta raskauden hoitoon (Chan & Chen, 2019).  

Kehitysmaissa tilanne on usein se, ettei asiantuntevia ammattilaisia ole saatavilla 

riittävällä varmuudella raskauden aikana tai raskautta edeltävänä ja sen jälkeisenä aikana 

(Kundu et al., 2020). Tällöin maailman terveysjärjestö WHO:n suositus 

raskauskomplikaatioita ehkäisevästä saatavilla olevista laadukkaista 

terveydenhuoltopalveluista ei toteudu (Iyawa et al., 2021). Sovellukset yksinään eivät 

ratkaise ongelmaa, mutta voivat parhaimmillaan jopa vähentää synnytyskomplikaatioista 

johtuvaa lapsikuolleisuutta tai ainakin parantaa äidin ja syntyvän lapsen turvallisuutta 

(Kundu et al., 2020). 

Rajallisten, lähes olemattomien resurssien lisäksi myös esimerkiksi uskonnolla on 

vaikutus siihen, mitä sovelluksilta halutaan. Esimerkiksi maissa, joissa islamilaiset arvot 

vaikuttavat paikalliseen kulttuuriin ja siten myös ruokavalioon ja ravintokoostumukseen 

tarvitaan erikoistuneempia ja paikallisen väestön huomioivia raskaussovelluksia (Sajjad 

& Shahid, 2016). Sovellusten tulisi siis yhdistää sekä islamilainen tieto, että jo olemassa 

olevien raskaussovellusten perusominaisuudet (Osman & Mohamed, 2016). Tarve 

laadukkaille ja paikallisen elämäntyylin ja kulttuurin huomioiville raskaussovelluksille 

on siis olemassa, eivätkä tarjolla olevat muutamat yksinkertaiset ja huonot sovellukset 

vielä riitä (Sajjad & Shahid, 2016).  

 

3.3.2 Raskaussovellusten käytön suositukset virallisten tahojen toimesta 

Harva raskaussovellus on suunniteltu tai toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon 

ammattialaisten kanssa (Biviji et al., 2020; Scott et al., 2015). Tämä on johtanut siihen, 

että suurin osa sovelluksista on laadultaan huonoja (Brown et al., 2019; Lee & Moon, 

2016; Sommer et al., 2017; Thomas & Lupton, 2016), eivätkä perustu tieteellisiin 

lähteisiin (Sommer et al., 2017) tai lääketieteelliseen näyttöön (Scott et al., 2015). 

Huonolaatuisuuden ja epäluotettavuuden syynä on terveyteen liittyviin sovelluksiin 

kohdistamaton riippumaton sääntely ja ohjeistus (Scott et al., 2015). 
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Sovellusten huono laatu ja epäluotettavuus sekä puuttuva sääntely ja ohjeistus ovat 

johtaneet siihen, etteivät terveydenhuollon ammattilaiset tai muut viralliset tahot voi 

suoraan suositella raskaussovellusten käyttöä raskaana oleville henkilöille. Ennen 

suosittelua heidän on tiedostettava sovelluksiin liittyvät rajoitteet ja arvioitava niiden 

laatu. Laadun arviointi ei kuitenkaan ole helppoa raskaussovellusten nopean leviämisen 

ja suuren määrän vuoksi (Biviji et al., 2020; Brown et al., 2020). Edes toimiva ja 

käyttökelpoinen sovellus ei nimittäin takaa sitä, että se on turvallinen käyttäjälleen (Scott 

et al., 2015).  

Sovellusten potentiaali naisten ja imeväisten terveyden edistämisessä on merkittävä. 

Niillä voidaan parantaa terveydenhuoltoa erityisesti niissä paikoissa, joissa resurssit ovat 

rajalliset esimerkiksi köyhyyden tai ammattilaisten vähyyden vuoksi (Scott et al., 2015). 

Siksi onkin esitetty, että sovellusten sisällön tulisi olla terveydenhuollon ammattilaisten 

valvomaa ja hallinnoimaa (Frid et al., 2021; Sommer et al., 2017). Lisäksi kaivataan 

sääntelyä, jolla virheellisen ja väärän tiedon leviäminen raskaana olevien henkilöiden 

keskuudessa voidaan estää (Brown et al., 2020).  

Nykyisen kaltainen sääntelyn ja standardoitujen ohjeiden puute vaikeuttaa luotettavan 

tiedon saamista (Biviji et al., 2020), sekä heikentää sovellusten tietoturvaa ja 

yksityisyydensuojaa (Thomas & Lupton, 2016). Terveydenhuollon ammattilaisten 

oletetaankin ottavan suurempaa roolia ja vastuuta siitä, millaisiin lähteisiin perustuvia 

sovelluksia odottaville äideille kehitetään. Siksi olisikin tärkeää, että kehittäjät, omistajat, 

sekä terveydenhuollon ammattialaiset tekisivät yhteistyötä raskaussovellusten 

luotettavuuden, turvallisuuden, sekä laadun parantamiseksi. (Scott et al., 2015).  

Vaikka varmuutta sääntelyn ja ohjeiden asettamisesta ja voimaantulosta ei vielä ole, askel 

parempaan on kuitenkin otettu. Muun muassa Englannin kansainvälinen terveyspalvelu 

NHS (National Health Service), sekä Euroopan Unioni ovat listanneet terveyteen liittyviä 

sovelluksia sivustoilleen. NHS:n listaamat sovellukset ovat sen itsensä tarkastamia ja 

hyväksymiä, kun taas EU:n lista koostuu 200:sta eurooppalaisten kuluttajien 

suosittelemasta terveyssovelluksesta. Myös USA:ssa on reagoitu sovelluksiin 

kohdistuvaan huoleen FDA:n (Food and Drug Administration) eli liittovaltion 

lääkeviraston toimesta. Virasto on laatinut alustavaa hahmotelmaa tiettyihin 

sovellustyyppeihin kohdistuvasta sääntelystä ja sen toteutumiseen arvioinnista ja 

tarkastelusta. (Scott et al., 2015).  

Listaukset ja alustava ohjeistus pyrkivät siihen, että kuluttaja pystyy helpommin 

arvioimaan tarjolla olevien sovellusten luotettavuutta ja laadukkuutta. Lisäksi niiden 

tarkoitus on vähentää sovelluksiin kohdistuvaa tunnistettua huolta esimerkiksi 

ammattilaisten osallistumattomuuden, sekä lääketieteelliseen näyttöön 

perustumattomuuden vuoksi. Kuten todettua terveydenhuollon ammattilaiset tai viralliset 

tahot eivät suoraan suosittele raskaussovellusten käyttöä, vaan arvio sen järkevyydestä ja 

hyödyllisyydestä jää viimekädessä käyttäjälle. Muutos tilanteeseen on kuitenkin 

mahdollinen, sillä sovelluksiin liittyvät ongelmat ja keinot niiden ratkaisemiseksi on 

tunnistettu.  
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4. Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä raskaussovelluksista ja niiden käytöstä 

tiedetään sekä millaisia toiminnallisuuksia ne sisältävät. Lisäksi pohdittiin sovellusten 

sisältämiä kulttuurisia eroja sekä sitä, suosittelevatko viralliset tahot, kuten 

terveydenhuollon ammattilaiset niiden käyttöä. Vastaksia tutkimuskysymykseen etsittiin 

valmiista aineistoista, eikä omaa empiiristä tutkimusta tehty. 

Tutkimuksessa havaittiin, että raskaussovellukset saavuttavat varsin suuren 

käyttäjäkunnan etenkin länsimaissa. Esimerkiksi USA:ssa jopa puolet odottavista äideistä 

käyttää ainakin yhtä ja keskimäärin kolmea raskaussovellusta odotusaikanaan (Frid et al., 

2021). Raskaussovellukset ovatkin käytetympiä tarjolla olevia terveyssovelluksia (Frid et 

al., 2021; Lee & Moon, 2016) ja niitä tiedetään olevan enemmän kuin mitään muita 

terveyssovelluksia (Brown et al., 2019, 2020; Lee & Moon, 2016).  Raskaana olevien 

henkilöiden näkökulmasta sovellukset nähtiin hyödyllisinä ja arvokkaina tietolähteinä 

(Biviji et al., 2020) ja niiden koettiin lisäävän raskaudenaikaista hallinnan tunnetta. 

Sovellukset ovatkin muodostumassa entistä tärkeämmäksi tietolähteeksi raskauden 

aikana kasvavan tiedontarpeen täyttämisessä (Lee & Moon, 2016). Syynä tähän on se, 

että ne ovat edullisia, helppokäyttöisiä sekä ajasta ja paikasta riippumattomia eli saatavilla 

kaikille taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta (Chan & Chen, 2019). 

Sovellusten suosio ei ole jäänyt huomaamatta terveydenhuollon ammattilaisiltakaan. He 

kokevat, että raskaussovelluksilla on jo nyt vaikutus raskauden hoitoon, minkä vuoksi ne 

tulisi huomioida osana raskaushoidon suunnittelua ja toteutusta (Thomas & Lupton, 

2016). 

Sekä sovelluksia, että niiden sisältämiä toiminnallisuuksia voidaan luokitella eri 

kategorioihin. Sovelluskategorioita on kaikkinensa viisi ja ne ovat viihde, raskauden ja 

sikiön seuranta, tietoa raskaudesta, synnytys ja lääketieteellinen (Thomas & Lupton, 

2016). Sovelluskategorioiden määrää rajasi se, että tarkasteluun otettiin vain raskaana 

oleville henkilöille suunnatut digitaaliset sovellukset. Poissuljettiin esimerkiksi isille 

suunnatut tai laajemmin hedelmällisyyteen liittyvät sovellukset. Toiminnallisuuksille 

kategorioita tunnistettiin taas yhteensä seitsemän: listat, päiväkirja ja aikajana, seuraimet 

ja laskurit, kalenteri, sikiön kehitys, verkostoituminen ja jakaminen, sekä tieto. Näistä 

kaikista yleisin on tieto ja erityisesti sen muoto artikkelit. Edellä luetellut kategoriat 

tukevat sitä käsitystä, että sovelluksia on tarjolla runsaasti ja ne poikkeavat sisällöllisesti 

toisistaan sisältämiensä toiminnallisuuksien osalta. 

Tunnistetut kategoriat vähentävät käyttäjän työtä sovelluksen valinnassa. Ne kertovat 

suoraan, mihin odottaja tarpeeseen sovellus pyrkii vastaamaan. Näin ollen käyttäjän ei 

tarvitse ladata useaa sovellusta selvittääkseen mikä on juuri hänen tarkoitukseensa sopiva. 

Esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttäjä haluaa laskea supistustensa tiheyttä ja kestoa voisi 

hän etsiä tilanteeseen sopivaa sovellusta suoraan synnytyskategorian alta. Haun 

rajaaminen tiettyyn kategoriaan vähentää huomattavasti hakutuloksia ja nopeuttaa siten 

oikean sovelluksen löytämistä. Enää tulee varmistua siitä, että sovellus sisältää halutun 

toiminnallisuuden; laskurin. Se selviää usein jo sovelluksen nimestä, mutta viimeistään 

sen esittelytekstistä, joka sisältää tiedon sovelluksen keskeisimmistä toiminnallisuuksista.  

Sen lisäksi, että luokittelu helpottaa ja nopeuttaa käyttäjän prosessia sovelluksen 

valinnassa on siitä hyötyä myös tutkijoille, sovelluskehittäjille, sekä virallisille tahoille, 

kuten terveydenhuollon ammattilaisille. Tutkimusta voidaan rajata sovelluskategorian 

mukaan, mutta toisaalta myös sovellusten laadun ja hyödyllisyyden arvioiminen 

yksinkertaistuu, kun tiedetään mihin kategoriaan sovellus kuuluu. Esimerkiksi viihde -
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kategorian sovelluksia ei niinkään tarvitse arvioida niiden sisältämän tiedon 

luotettavuuden näkökulmasta, kuten tietoa raskaudesta -kategorian sovelluksia. 

Sovelluskehittäjät taas voivat vertailla eri kategorioihin kuuluvien sovellusten määrää, 

sekä niiden sisältämien toiminnallisuuksien monipuolisuutta selvittääkseen, millaiselle 

sovellukselle olisi kysyntää. Terveydenhuollon ammattilaiset taas pystyvät neuvomaan 

asiakkaitaan sovellusten käyttöön ja valintaan liittyen, kun tietävät minkä kategorian 

sovellukset voivat hyödyttää ja tukea odottajaa raskausaikana. 

Kuten eri kategoriat niin sovellustyyppien kuin toiminnallisuuksienkin osalta viestivät, 

on tarjonta raskauteen liittyvien sovellusten kohdalla varsin laaja. Tästä huolimatta 

paikallisen kulttuurin vaikutusta sovelluksiin ja niiden sisältöön ei kuitenkaan ole 

suoranaisesti havaittavissa. Sen sijaan raskauteen liittyvien sovellusten länsimaalaisuus 

ja yksipuolinen näkökulma raskaudesta korostuvat. Sovellusten lähtökohtana on normaali 

raskaus (O’Donnell et al., 2016) sekä oletus länsimaiden kaltaisesta 

terveydenhuoltojärjestelmästä. Kulttuuristen erityispiirteiden lisäksi huomiotta jäävät 

myös esimerkiksi monikkoraskaudet ja tilanteet, joissa raskaana olevalla henkilöllä 

itsellään on jokin raskauden kulkuun ja/tai seurantaan vaikuttava sairaus.  

Raskaussovellukset on siis suunniteltu varsin yleisestä näkökulmasta käyttäjien erilaisista 

taustoista ja lähtökohdista huolimatta. Tarve monipuolisemmille ja tietyn käyttäjäryhmän 

huomioiville sovelluksille on kuitenkin ehkä jopa suurempi kuin on osattu arvata. 

Erityisesti kysyntää on muun muassa islamilaisen tiedon ja raskaussovellusten 

perusominaisuudet yhdistäville laadukkaille sovelluksille (Osman & Mohamed, 2016). 

Edellä luetellut seikat korostavat sitä, että yhdellä sovelluksella ei voida kattaa jokaisen 

raskaana olevan henkilön tarpeita kaikkialla maailmassa. Sen lisäksi, että sovellusten 

sisältöä tai ominaisuuksia ei ole räätälöity vastaamaan paikallista kulttuuria, ladattavissa 

olevista noin 2000 raskaussovelluksesta vain murto-osa on toteutettu niin, että ne ottavat 

huomioon kehittyvien maiden tarpeet (Sajjad & Shahid, 2016). Esimerkiksi joidenkin 

kehittyvien maiden väestörakenne aiheuttaa sen, ettei terveydenhuollon ammattilaisia 

yksinkertaisesti ole riittävästi takaamaan tarvittavia palveluita kaikille. Tällöin 

teknologian rooli korostuu ja sen uskotaankin olevan ainakin osittainen ratkaisu 

ongelmaan. Parhaimmillaan raskaussovelluksilla voidaan nimittäin parantaa kehittyvien 

maiden äitien ja vauvojen turvallisuutta (Kundu et al., 2020), sekä vähentää ongelmia 

raskauden hallinnassa (Sajjad & Shahid, 2016). Jotta mainitut hyödyt voitaisiin saavuttaa 

tulisi sovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida käyttäjien erityistarpeet, 

kuten toisistaan poikkeavat ruokavaliot (Sajjad & Shahid, 2016), uskomukset, 

lääketieteellisten termien ymmärtäminen (Smith et al., 2017), lukutaito sekä mobiili- ja 

tietokonekäytön tuttuus (Kundu et al., 2020). 

Sovellusten on tutkittu vaikuttavan positiivisesti odottavien äitien terveyteen lisäämällä 

tietoisuutta muun muassa paremmista elintavoista sekä raskausaikana vältettävistä ruoka-

aineista, lääkkeistä ja liikuntamuodoista. Niiden potentiaali raskauden aikaisena 

tietolähteenä sekä sen tukena on siis tunnistettu, mutta ainakaan toistaiseksi vielä sitä ei 

ole osattu hyödyntää oikein. Tästä kielivät markkinoilla olevat huonolaatuiset 

sovellukset, sekä niitä koskevan sääntelyn ja valvonnan puute. Viralliset tahot, kuten 

terveydenhuollon ammattilaiset ovat vain harvojen raskauteen liittyvien sovellusten 

kehittäjiä (Biviji et al., 2020). Tämän vuoksi he eivät voi suositella sovellusten käyttöä 

ennen kuin ovat itse perehtyneet niihin (Brown et al., 2020). Jos luotettavan ja laadukkaan 

raskaussovelluksen tunnistaminen on haastavaa jo ammattilaiselle (Brown et al., 2020), 

on se sitä myös käyttäjälle, jonka vastuulle laadunarviointi useimmiten jää (Biviji et al., 

2020).  
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Tilanne on ongelmallinen, sillä käyttäjällä harvemmin on yhtä paljon tietotaitoa ja 

työkaluja erottaa virheellinen ja oikea tieto toisistaan. Haasteena onkin estää väärän 

tiedon leviäminen, sillä sovellukset tavoittavat varsin suuren käyttäjäkunnan ja leviävät 

nopeasti (Brown et al., 2020). On myös epäselvää, kuka asiaan puuttuu ja miten, sillä 

raskaussovelluksia koskevia standardoituja ohjeita ei ole (Biviji et al., 2020). Se on 

kuitenkin selvää, että mikäli virheellisen tiedon leviämistä ei voida kokonaan estää jää 

sen oikaisu aina jonkun vastuulle. Mikäli se joku on terveydenhuollon ammattilaiset, 

herää kysymys terveydenhuollon resurssien riittävyydestä ja siitä, kuormittavatko 

raskaussovellusten aiheuttamat ristiriitaisuudet esimerkiksi neuvolapalveluja tavallista 

enemmän. 

Lisäksi tulisi muistaa, että jo raskausaika itsessään sisältää paljon herkkyyksiä. Omaa 

vointia, sekä tuntemuksia tarkkaillaan huomattavasti normaalia enemmän ja niille 

halutaan löytää selityksiä. Tällöin virheellinen tieto voi olla hyvinkin vahingollista. Ja 

kuten aiemmin mainittiin sovellukset lähestyvät raskautta normaalin raskauden 

näkökulmasta, eivätkä siten huomio, että lähtökohdat ja taustatekijät ovat jokaisella 

odottajalla erilaiset. Siksi olisi tärkeää, että erinäisiä raskaussovellusten käyttöön liittyviä 

suosituksia ja huomioitavia seikkoja laadittaisiin virallisten tahojen toimesta. Se ehkä 

vaatisi lisäkoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille, mutta vähentäisi 

raskaussovellusten käyttöön liittyviä riskejä.  

Koulutus voisi pitää sisällään lähinnä perusteita ja lähteä siitä näkökulmasta, että sen 

päätteeksi alan ammattilaiset tietäisivät, mistä puhutaan, kun asiakas mainitsee 

käyttävänsä raskaussovellusta tai -sovelluksia.  Olennaista olisikin osata tunnistaa 

yleisimmät sovellustyypit, sekä osa niiden sisältämistä toiminnallisuuksista. Myös 

muutaman luotettavaksi havaitun sovelluksen nimeäminen olisi hyödyllistä. Näin ollen 

voitaisiin ehkäistä virheellisen tiedon leviämistä, ja käyttää raskauteen liittyviä 

digitaalisia sovelluksia neuvolatoiminnan tukena tai jopa sen osittaiseen korvaamiseen. 

Sen lisäksi, että koulutusta järjestettäisiin terveydenhuollon ammattilaisille, tulisi sitä 

suunnata myös raskaana oleville henkilöille. Tietoisuuden lisääminen raskaussovellusten 

käyttöön ja sisältöön liittyvistä riskeistä auttaisi odottajia suhtautumaan kriittisemmin 

sovellusten tarjoamaan tietoon ja sen luotettavuuteen. Jopa lehtisen tai muun lyhyen 

kirjallisen ohjeistuksen antaminen ensimmäisen neuvolakäynnin yhteydessä saattaisi 

riittää. 
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5. Yhteenveto 

Tutkimus toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena narratiivisesta näkökulmasta. 

Tarkoituksena oli siis muodostaa yleiskatsaus käsiteltävästä aiheesta eli raskaana oleville 

henkilöille suunnatuista digitaalisista sovelluksista ja niiden käytöstä, sekä sovellusten 

sisältämistä toiminnallisuuksista. Lisäksi pohdittiin kulttuurin vaikutusta sovellusten 

sisältöön, sekä sitä suositellaanko sovellusten käyttöä virallisten tahojen toimesta.  

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä sovelluksia, että niiden käyttäjiä on paljon. Kaikkiaan 

IOS- ja Android-laitteille on kehitetty noin 2000 raskauteen liittyvää digitaalista 

sovellusta, joita käyttää useat raskaana olevat henkilöt. Sovellukset jaettiin viiteen eri 

kategoriaan, jotka ovat viihde, raskauden ja sikiön seuranta, tietoa raskaudesta, synnytys, 

sekä lääketieteellinen. Sovellusten rooli raskauden seurannassa ja hallinnassa todettiin 

merkittäväksi, mutta myös huoli niiden huonosta laadusta ja puuttuvasta sääntelystä ja 

valvonnasta tunnistettiin. Huonolaatuisuuden merkittävin syy oli tieteeseen 

perustumattomien lähteiden käyttö sovellusten sisällöissä. 

Sovellusten sisällöt poikkesivat toisistaan, osa keskittyi vain yhteen raskauden 

vaiheeseen, kuten synnytykseen ja osa kattoi laajemmin koko raskauden aivan sen alusta 

loppuun saakka. Sisältö koostui erilaisista toiminnallisuuksista, jotka luokiteltiin 

seuraavasti: listat, päiväkirja ja aikajana, seuraimet ja laskurit, kalenteri, sikiön kehitys, 

verkostoitumine ja jakaminen, sekä tieto. Näistä yleisin oli tieto ja erityisesti sen muoto 

informatiiviset artikkelit ja vinkit. Kaikki sovellukset eivät sisältäneet kaikkia 

toiminnallisuuksia. Toiminnallisuudet olivatkin yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka 

vaikuttivat käyttäjän päätökseen siitä, mitä raskaussovellusta hän käyttää. Ne myös 

selittivät sitä, miksi useimmat raskaana olevat henkilöt käyttivät useampaa kuin yhtä 

sovellusta odotusaikanaan.  

Vaikka sisällöt poikkesivat toiminnallisuuksien osalta toisistaan eivät sovellukset olleet 

kulttuurisesti kovinkaan monipuolisia. Vain harvan olemassa olevan sovelluksen 

sisällössä huomioitiin paikallinen kulttuuri, elämäntavat ja arvot. Tarve kulttuurisesti 

erikoistuneemmille sovelluksille kuitenkin tunnistettiin. Jatkossa raskaussovellusten 

sisällön toivottiin huomioivan muun muassa käyttäjien uskonnon vaikutus heidän 

ruokavalioonsa. Selkeästi tietyn käyttäjäryhmän tarpeisiin suunnitellun sovelluksen 

uskottiin vähentävän ongelmia raskauden hallintaan ja synnytykseen liittyen alueilla, 

joissa terveydenhuollon ammattilaisia ei ole riittävästi takaamaan tarvittavia palveluita 

koko väestölle. Raskaussovellusten roolia kehitysmaiden äitien ja vauvojen 

turvallisuuden parantamisessa korostettiin.  

Sovellusten potentiaali on siis tunnistettu, mutta vielä toistaiseksi sitä ei ole voitu 

hyödyntää kovinkaan laajasti. Tutkimuksessa nousi esiin, etteivät viralliset tahot voi 

suoraan suositella raskaussovelluksen käyttöä, sillä varmuutta niiden luotettavuudesta ja 

laadusta ei ole. Vain harva sovelluksista sisälsi ammattilaisnäkökulman tai perustui 

tieteellisiin lähteisiin. Tulevaisuudessa, mikäli raskauteen liittyviin digitaalisiin 

sovelluksiin kohdennetaan asianmukaista sääntelyä ja valvontaa tilanne voi olla toinen. 

Muutos vaatii kuitenkin vastuun ja roolin ottamista terveydenhuollon ammattilaisten ja 

muiden virallisten tahojen toimesta. Ensimmäiseksi askeleeksi kohti luotettavampia ja 

laadukkaampia raskaussovelluksia tutkimuksessa ehdotettiin ammattilaisille 

järjestettävää koulutusta sovelluksiin liittyen. Koulutuksen tarkoituksena olisi tuoda ilmi, 

millaisia sovelluksia on olemassa ja nimetä niistä muutamia. Koulutuksen tai vähintään 

kirjallisen ohjeen laatiminen raskaana oleville henkilöille sovellusten käyttöön ja 

sisältöön liittyvistä riskeistä nähtiin myös tarpeelliseksi.  
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Käytetyn aineiston perusteella havaittiin, etteivät tulokset sisällä ristiriitaisuuksia. 

Aineistot olivat yhdenmukaisia ja niissä kaikissa toistuivat seuraavat seikat: raskauteen 

liittyviä digitaalisia sovelluksia on paljon ja ne tavoittavat suuren käyttäjäkunnan, mutta 

ovat laadultaan huonoja. Lisäksi niiden potentiaali ja kasvava rooli raskauden aikaisena 

tietolähteenä tunnistettiin. Myös sovelluksiin kohdistuvan sääntelyn asettaminen ja 

valvonnan aloittaminen nähtiin välttämättömäksi. Vaikka saadut tulokset ovat 

yhdenmukaisia liittyi tähän tutkimukseen myös tiettyjä rajoitteita. Kaikki aineistohaut 

suoritettiin englannin kielellä, eikä muun kielisiä tutkimusartikkeleita huomioitu. Tämä 

on saattanut aiheuttaa sen, että osa kulttuurisista seikoista on jäänyt huomaamatta. 

Tulevaisuudessa, kun sääntely valvonta on aloitettu, tulisi tehdä jatkotutkimusta niiden 

noudattamisesta ja vaikutuksesta sovellusten sisältöön, laatuun, sekä luotettavuuteen. 

Myös mahdollisia muutoksia sovellusten määrässä tulisi havainnoida. Tällöin tutkimus 

olisi vertailevaa tutkimusta, jossa vertailun kohteena olisivat sovellukset ennen niihin 

kohdistuvaa sääntelyä ja sen jälkeen. Lisäksi sovellusten tuomia konkreettisia hyötyjä ja 

haittoja tulisi tutkia tarkemmin. Pelkkä positiivisten vaikutusten mainitseminen ja 

huonolaatuisuuden tai tieteellisiin lähteisiin perustumattomuuden toteaminen ei enää 

riitä. 
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Liite A. Tutkimussuunnitelma 

Johdanto 

Raskauteen liittyviä sovelluksia on tarjolla enemmän kuin mitään muita lääketieteellisiin 

aiheisiin liittyviä sovelluksia (Brown et al., 2019), (Brown et al., 2020). Pelkästään 

Applen App Store:ssa suoritettu haku hakusanalla ”pregnancy” tuottaa lähes 200 tulosta, 

kun matkapuhelimen kieli on suomi ja maa/alue Suomi. Latauskertoja suosituimmilla 

sovelluksilla on sadoista tuhansista miljooniin, sillä yli puolet odottavista äideistä käyttää 

ainakin yhtä raskaussovellusta odotusaikanaan (Frid et al., 2021). Suuren tarjonnan 

vuoksi käyttäjällä voi olla haasteita tunnistaa mikä sovelluksista on oikeasti hyödyllinen 

ja luotettava, sillä kaikilla sovelluksilla ei ole tieteellistä pohjaa, vaikka niiden 

tarkoituksena on jakaa tietoa käyttäjälleen (Sommer et al., 2017). Sisällöllisesti 

sovellukset poikkeavat toisistaan: osa keskittyy esimerkiksi vain raskausaikaan, kun taas 

osa kattaa sen lisäksi myös raskautta edeltävän yritysajan, synnytyksen ja synnytyksen 

jälkeisen ajan. Myös sovellusten toiminnallisuudet vaihtelevat niiden sisällön laajuuden 

mukaan. Useimmiten raskaana olevat henkilöt haluavat sovellusten avulla tietoa 

ravitsemuksesta, sikiön kehityksestä, sekä synnytyksestä (Frid et al., 2021). 

Tutkimusongelma ja -metodit 

Tutkimusongelmana on tarkastella mitä raskaussovelluksista ja niiden käytöstä tiedetään 

ja millaisia toiminnallisuuksia ne sisältävät. Tutkimus toteutetaan 

kirjallisuuskatsauksena, eli varsinaista omaa tutkimusta ei tehdä. Analyysin tarkoituksena 

on muodostaa yleiskuva siitä, mitä sovelluksia on tarjolla, sekä luokitella niiden 

toiminnallisuuksia eri kategorioihin. Lisäksi paneudutaan hieman mahdollisiin 

kulttuurisiin eroihin sovellusten välillä, sekä siihen, suositellaanko sovelluksia virallisten 

tahojen toimesta.  

Rajoitukset 

Tutkimuksen aiheeksi on valittu raskaana oleville henkilöille tarkoitetut digitaaliset 

sovellukset, eikä esimerkiksi pelejä tai isille suunnattuja sovelluksia huomioida. 

Sovelluksia arvioidaan niiden tyypin, sekä toiminnallisuuksien mukaan. Empiirisiä 

havaintoja ei tehdä, vaan aineisto kerätään aiemmista tutkimuksista. 

Aiempi tutkimus 

Raskauteen liittyviä sovelluksia on saatavilla runsaasti, mutta useimmat niistä ovat 

laadultaan huonoja (Brown et al., 2019). Huonolaatuisten sovellusten vähentämiseksi 

terveys- ja lääketieteellisille sovelluksille tulisi asettaa tiettyjä säännöksiä. Säännösten 

avulla raskaana olevia henkilöitä voidaan suojella virheelliseltä tiedolta muun muassa 

ravitsemukseen liittyen (Brown et al., 2020). Ravitsemustietojen lisäksi 

raskaussovellukset sisältävät esimerkiksi seuraavia toiminnallisuuksia: supistusajastimet, 

päiväkirjat ja tarkistuslistat (Frid et al., 2021) Yleisin syy raskaussovellusten käyttöön 

odottavien äitien keskuudessa on halu seurata sikiön kehitystä(Sommer et al., 2017). 
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