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                                           LUKIJALLE 

Tämä opas on tarkoitettu synnyttäneille äideille tukemaan kuntoutusta ja arkea 

synnytyksen jälkeen. Raskaus ja synnytys ovat isoja asioita naisen elämässä ja uusi 

elämäntilanne saattaa herättää useita kysymyksiä. Löydät tästä oppaasta tietoa 

vatsalihasten ja lantionpohjan kuntoutuksesta sekä harjoitteita, joita voit tehdä 

itsenäisesti kotona vauva-arjen lomassa.   

 

MITÄ KEHOSSAMME TAPAHTUU SYNNYTYKSEN 
JÄLKEEN? 

  

Kehon painopiste 

palautuu entiselleen, 

mikä voi aiheuttaa 

hetkellisesti 

tasapainovaikeuksia. 

Hormonaaliset 

muutokset, jonka 

vuoksi mieliala 

saattaa vaihdella. 

Kohtu pienenee, 

uudelleen muotoutuu ja 

siitä lähtevät nivelsiteet 

lyhenevät. Kohdussa voi 

tuntua myös 

jälkisupistuksia. 

Jälkivuoto kestää 

n. 5 viikkoa 

synnytyksestä. 

Emätin palautuu 

muutaman viikon 

kuluttua 

synnytyksestä.  

Vatsanpeitteet 

palautuvat vähitellen, 

alavatsan tumma 

juova häviää ja 

raskausarvet 

haalenevat. 
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Hyvä ryhti: 

 • Ehkäisee mahdollisia 

tapaturmia. 

• Vähentää alaselän sekä 

niska-hartiaseudun kipuja. 

 • Vähentää kehon 

kuormitusta. 

 • Aktivoi oikeita lihaksia ja 

pitää kehon tasapainossa. 

Synnytyksen jälkeen alkaa 6–12 viikon toipumisaika eli lapsivuodeaika, jonka aikana 

äidin elimistö palautuu vähitellen raskauden ja synnytyksen aiheuttamista muutoksista. 

Palautuminen on aina yksilöllistä, jota voit edistää esimerkiksi riittävällä levolla, hyvällä 

ravitsemuksella ja kevyellä liikunnalla kuten kävelylenkeillä. Synnytyksen jälkeen voi 

kivun sallimissa rajoissa alkaa kevyesti harjoittamaan lantionpohjan lihaksia sekä syvää 

poikittaista vatsalihasta. Raskaampi liikunta on hyvä aloittaa vasta jälkitarkastuksen 

jälkeen. Tällöinkin on tärkeää kuunnella omaa kehoa ja lisätä liikuntaa vähitellen.  

 

RYHDIN MUUTOKSET SYNNYTYKSEN JÄLKEEN 

Raskauden aikana kasvanut vatsa muuttaa kehon painopistettä, vaikuttaen myös 

ryhtiin. Hyvä ryhti ohjaa vartalon lihaksia toimimaan oikealla tavalla, mikä taas auttaa 

ehkäisemään mahdollisia ylikuormitus- ja kiputiloja eripuolilla kehoa. Korjaa ryhtiä 

tarvittaessa useita kertoja päivässä ja huomioi hyvä ryhti myös lasta kantaessa. 

Kuvassa vasemmalla on oikea ryhtimalli. Siinä pää-, rinta- ja lantionkori ovat päällekkäin 

samassa linjassa. Polvet ovat pehmeinä ja paino on jakautunut tasaisesti molemmille 

jaloille. Kaksi viereistä kuvaa ovat ryhtejä, joissa voi ilmetä selkä- tai niskahartiaseudun 

kipuja kuormittavan asennon takia. 
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Uloshengityksen tulisi olla 

noin puolet sisäänhengitystä 

pidempi. 

Hyvä hengitystekniikka on 

osa terveyttä ja se vaikuttaa 

kaikkiin kehon toimintoihin. 

 

HENGITYKSEN MERKITYS 

Sisäänhengityslihaksina toimivat ensisijaisesti pallea ja uloimmat kylkivälilihakset. 

Pallealihas aktivoituu sisäänhengityksen aikana. Myös uloimmat kylkivälilihakset 

osallistuvat sisäänhengitykseen laajentamalla rintakehää, nostamalla kylkiluita ja 

tekemällä näin keuhkoille lisää tilaa. Lisäksi hengitykseen osallistuvat sisemmät 

kylkivälilihakset, niska-hartiaseudun lihakset sekä vatsalihakset. Palleahengityksen 

aikana aktivoituu myös syvä poikittainen vatsalihas. Aktivoimalla uloshengityksen 

aikana lantionpohjan lihakset syvän poikittaisen vatsalihaksen aktivaatio tehostuu. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Pallea on sisäänhengityslihaksistamme 

tärkein ja sen liikkeen voi huomata vatsan 

pullistumisena sisään hengittäessä. 

› Pallea osallistuu ponnistusta vaativiin 

toimintoihin, kuten yskimiseen ja 

nauramiseen. 

› Pallea aktivoi selkää tukevia lihaksia ja 

vaikuttaa näin selän hyvinvointiin. 

› Pallea on yhteydessä lantionpohjaan ja 

siinä ilmenevät jännitteet tai toimintahäiriöt 

voivat vaikuttaa lantionpohjan toimintaan. 

 

 

Hyvä hengitystekniikka on 

apuna arjen askareissa. 

Näin voit harjoitella palleahengitystä 

   Tiesitkö tämän palleasta ? 

Asetu selinmakuulle. Tunnustele 

hengityksen liikkeitä viemällä kädet 

pallean päälle ja alavatsalle. 

Sisäänhengityksen aikana rintakehän 

tulisi laajentua sivuille ja pallean pitäisi 

nostaa vatsaa hieman ylöspäin. 
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VATSALIHAKSET  

Vatsalihakset sijaitsevat vartalon etupuolella. Keskivartaloa kuvataan usein tynnyriksi, 

jossa lantionpohjan lihakset muodostavat lattian, selkä- ja vatsalihakset seinät ja pallea 

katon. Nämä toimivat yhteistyössä keskenään. Tämän takia vatsalihakset tulee käsittää 

toiminnallisena kokonaisuutena, mikä osallistuu vartalon asennon ylläpitämiseen, 

vähentää selkärangan kuormitusta sekä mahdollistaa luontevan liikkumisen. 

Vatsalihakset suojaavat sisäelimiä ulkopuolisilta iskuilta ja ylläpitävät vatsan sisäistä 

painetta yskiessä, nauraessa, ulostaessa ja synnytyksen aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äidin vatsanpeitteet venyvät lapsen kasvaessa kohdussa. Kaikilla vatsanpeitteet eivät 

palaudu luonnollisesti takaisin raskautta edeltävään aikaan, vaan vatsanpeitteiden 

venymisestä voi aiheutua vatsalihasten erkauma. Tällöin suorien vatsalihasten väliin jää 

aukko, joka voi ilmetä harjanteena tai vajoamana. Keskivartalon tuen heikentyessä 

alaselkä kuormittuu tavallista enemmän, mikä lisää alaselkäkipuja. Ryhdin ja lantion 

asennon ylläpitäminen vaikeutuvat ja päivittäiset toiminnot voivat rajoittua. 

Vatsalihasten harjoittelulla voidaan pienentää erkaumaa ja lisätä keskivartalon tukea.

Vatsalihasten erkauma (Kapella 2018) 
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LANTIONPOHJA 

Lantionpohjan lihaksien tehtävänä on tukea lantion sisäelimiä, erityisesti emätintä, 

peräsuolta sekä virtsaputkea. Lisäksi lantionpohjan lihakset säätelevät virtsaamista ja 

ulostamista sekä vaikuttavat seksuaalitoimintoihin. Lantion alueella ilmenevät 

toimintahäiriöt vaikuttavat laajasti koko kehon toimintaan.  

 

                                    
 
 

 

 

 

 

 

Virtsankarkailulla eli inkontinenssilla tarkoitetaan lantion alueen toimintahäiriötä, joka 

on yleinen vaiva. Virtsankarkailu koetaan usein häpeällisenä asiana ja sitä salaillaan, 

mikä johtaa avun hakemisen pitkittymiseen. Tietoisuus virtsankarkailusta on kuitenkin 

lisääntynyt, mikä on madaltanut kynnystä avun hakemiseen ja tehostanut vaivan 

ennaltaehkäisyä. 

Virtsankarkailu voidaan jakaa eri pääryhmiin. Naisilla yleisin muoto on 

ponnistusvirtsankarkailu, mikä tarkoittaa virtsan karkaamista fyysisen rasituksen 

yhteydessä kuten yskiessä, aivastaessa, nauraessa tai hyppiessä. 

Ponnistusvirtsankarkailu aiheutuu lantionpohjan lihaksien ja sidekudosrakenteiden 

heikkoudesta tai lihasten ylijännityksestä. Sidekudosten heikkouteen vaikuttavat muun 

muassa raskaudet ja hormonitoiminta. Lantion rakenteiden muuttuminen raskauden 

aikana ja synnytyksen yhteydessä aiheutuvat mahdolliset repeämät ja venymät 

synnytyskanavassa altistavat ponnistusvirtsankarkailulle. 

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
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VATSALIHASTEN JA LANTIONPOHJAN 
HARJOITTAMINEN 

Vatsalihasharjoitteiden tavoitteena on vaikuttaa lihasten jännityksen ylläpitämiseen, 

voiman ja lihaskontrollin lisäämiseen sekä valkoiseen jännekalvoon kohdistuvan 

rasituksen vähenemiseen. Vatsalihasten harjoittelu alkaa syvien vatsalihasten 

harjoittelulla. Harjoittelun alkuvaiheessa ei suositella suorien vatsalihasten 

harjoittamista, koska se lisää valkoiseen jännekalvoon kohdistuvaa painetta sekä vatsan 

sisäistä painetta. Tämän vuoksi mahdollinen vatsalihasten erkauma ei välttämättä 

kuroudu takaisin yhteen. Raskauden aikana sidekudos on venyttynyt vatsan kasvaessa 

ja hormonaalisten muutosten myötä, minkä takia kuormituksen on oltava alhaista 

kuntoutuksen alkuvaiheessa. Mitä monipuolisempaa vatsalihasten kuormitus on, sitä 

nopeammin vatsalihakset ja jännekalvo vahvistuvat. 

Lantionpohjan lihasten harjoittelun tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa. Harjoitteilla 

voidaan parantaa esimerkiksi virtsankarkailuoiretta, seksuaalielämää ja elämänlaatua. 

Lantionpohjan lihasten aktivoinnin lisäksi on tärkeää oppia rentouttamaan lihakset 

harjoitteiden aikana, sillä jatkuvasti jännittyneessä tilassa oleva lihas väsyy sekä 

heikentyy.  

Vatsalihasten ja lantionpohjan harjoitteet on jaettu tunnistamis- ja 

lihasvoimaharjoitteisiin.  Harjoitteissa on huomioitu se, että fyysinen toimintakyky voi 

olla yksilöiden välillä vaihteleva, minkä vuoksi saatavilla on helpompia ja haastavampia 

harjoitteita.
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TUNNISTUSHARJOITTEET 

VATSALIHASTEN ERKAUMAN TUNNISTAMINEN  

Vatsalihasten erkaumaa voidaan mitata selinmakuulla tunnustelemalla suorien 

vatsalihasten väliin jäävää tilaa rintalastan alaosasta alavatsalle asti. Näin saadaan 

tehtyä suuntaa antava mittaus, mikä on nopea ja helppo suorittaa itsenäisesti. 

Vatsalihasten tuen puutteessa keskivartalo lähtee helposti pullistumaan ulospäin, mikä 

voi ylläpitää vatsalihasten erkaumaa. Tämän vuoksi on tärkeää vähentää jännitystä 

vatsalihasten harjoitteiden aikana jos vatsa pullahtaa selkeästi ulospäin. Normaalisti 

vatsalihasten väliin jäävä rako tuntuu napakalta ja se on noin kahden sormen levyinen. 

Kyseessä voi olla vatsalihasten erkauma, jos tuntuma sormien alla on pehmeä ja 

vatsalihasten väliin jäävä rako on leveämpi kuin kaksi sormea. 

Vatsalihasten erkauman tunnistusharjoite 

 

Asetu selinmakuulle polvet koukussa. Tunnustele sormilla vatsalihasten väliin jäävää 

tilaa. Tiivistä kevyesti vatsaa nostamalla pää ja hartiat irti alustasta. Jatka tunnustelua. 

Jos vatsa pullahtaa selkeästi ulospäin, vähennä jännitystä, kunnes vatsalla ei ole enää 

harjannetta.

12 toistoa / 

 3 sarjaa 
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LANTIONPOHJAN TUNNISTAMINEN 

Lantionpohjan lihasten harjoittelu tulee aloittaa tunnistamisharjoituksilla. 

Lantionpohjan lihasten aktivointi on tärkeää, sillä siirryttäessä lantionpohjaa 

vahvistaviin harjoitteisiin pystytään harjoittelu kohdentamaan haluttuihin lihaksiin. 

Lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoituksissa on tärkeää havainnoida, ettei 

lantionpohjan lihasten sijaan sitä ympäröivät lihakset aktivoidu. Yleinen virhe 

harjoittelussa on, että pakaralihakset aktivoituvat, vatsa pullistuu tai pidätetään 

hengitystä.  

Voit testata, aktivoitko oikein lantionpohjan lihaksia asettamalla sormen/sormet 

emättimeen ja supistamalla lantionpohjan lihaksia voimakkaasti sormien ympärille. 

Sormissa pitäisi tuntua puristus ja kevyt veto ylöspäin. Harjoittele lantionpohjan 

lihasten käyttöä myös arjen toiminnoissa, joissa vatsaontelon paine nousee. Supista 

lantionpohjan lihakset ennen yskimistä, aivastamista, vauvan nostamista ja seisomaan 

nousua. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarvitset harjoitteeseen pienen pyyhkeen ja tuolin. Istu tuolille ja kääri 

pyyhe rullalle. Aseta pyyherulla jalkojen väliin pystysuunnassa. Kuvittele 

supistavasi peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea ylöspäin kohti vatsaa. 

Huomioi, ettei pakarat jännity. Pidä hetki ja rentouta. 

 

Lantionpohjan tunnistusharjoite 

12 toistoa / 

 3 sarjaa 
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• Tee harjoitteita 10–12 toistoa / 3 sarjaa 

• Harjoittele 2–3 kertaa viikossa 

• Keskity liikkeessä oikeaan suoritustekniikkaan! Harjoitteissa laatu korvaa määrän 

 

LIHASVOIMAHARJOITTEET 

 

 

 

 

 Kantapään irrotus alustasta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Asetu selinmakuulle polvet koukussa. Pidä kädet alustalla vartalon vieressä tai 

kevyesti vatsan päällä. Uloshengityksen aikana supista lantionpohjaa, imaise napaa 

kevyesti sisäänpäin ja nosta toisen jalan kantapää irti alustasta. Sisäänhengityksellä 

laske kantapää rauhallisesti takaisin alustalle. Rentouta lihakset.
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Lantion kääntö 

 

Asetu selinmakuulle polvet koukussa. Laita kädet alavatsalle. Uloshengityksellä tiivistä 

kevyesti vatsaa aktivoiden syvät vatsalihakset ja supista lantionpohja. Paina selkää 

kevyesti kiinni alustaan. Pidä jännitys hetken aikaa. Palaa alkuasentoon ja rentouta 

lihakset. 

Käsien kurkotus kattoon selinmakuulla 

 

Asetu selinmakuulle polvet koukussa ja nosta kädet kohti kattoa. Uloshengityksellä 

tiivistä kevyesti vatsaa ja supista lantionpohja. Kurota toisella kädellä kohti kattoa. 

Palaa rauhassa alkuasentoon ja rentouta lihakset.
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Milloin siirtyä haastavampiin harjoitteisiin? 

• Voit siirtyä haastavampiin harjoitteisiin, kun helpot harjoitteet sujuvat 

hyvin.  

• Ota vähitellen helppojen harjoitteiden ohelle haastavampia harjoitteita. 

• Lihakset tottuvat nopeasti samanlaiseen harjoitteluun, joten erilaisten 

harjoitteiden tekeminen aktivoi lihaksia monipuolisemmin. 

• Monipuolinen harjoittelu ja haastavampien harjoitteiden tekeminen 

lisää lihasvoimaa ja ylläpitää kuntoa. 

 

Käsien painaminen alustaan 

  

Asetu seisomaan esimerkiksi pöytää tai tuolin selkänojaa vasten. Seiso ryhdikkäästi 

lantionlevyisessä haara-asennossa polvet pienessä koukussa, häntäluu osoittaa 

alaspäin. Aseta kädet alustalle. Uloshengityksen aikana tiivistä kevyesti vatsaa 

aktivoiden syvät vatsalihakset ja supista lantionpohja. Paina käsillä alustaan. Pidä 

jännitys hetken aikaa. Rentouta lihakset sisäänhengityksen aikana. 
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