
 

  

Opas raskauden aikaisten selkävaivojen 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon 

 



Hei odottava äiti! 
 

Raskauden aikana kehossasi tapahtuu monia muu-
toksia, joilla on vaikutusta selkäsi hyvinvointiin. Se-
län asento muuttuu, kun vatsasi kasvaa raskauden 
edetessä. Tällöin selän luonnollinen kaareutuminen 
alaselässäsi korostuu, kun painopisteesi siirtyy 
eteenpäin. Vatsalihaksesi venyvät vatsan kasvaessa, 
jolloin niiden voima ja selälle antama tuki heikke-
nevät. Asennon ja lihastasapainon muutosten seu-
rauksena alaselkä kuormittuu, mikä voi aiheuttaa li-
hasten väsymistä ja lisätä selkävaivoja.  

 

Hormonitoiminnassasi tapahtuu muutoksia odotus-
aikana. Hormonien vaikutuksesta lantion alueen ku-
dokset pehmenevät, jotta syntyvälle lapselle on ti-
laa. Koska hormonit löystyttävät tukisidoksia, nii-
den antama tuki alaselälle ja lantiolle heikkenee. 
Tämä voi osaltaan aiheuttaa kipuja alaselän ja lan-
tion alueelle. 

  

Alaselän ja lantion alueen kivut raskauden aikana 
ovat yleinen vaiva. Niitä esiintyy yli puolella odot-
tavista äideistä jossain vaiheessa raskautta. 
Osalla äideistä selkävaivat voivat jatkua vielä 
synnytyksen jälkeenkin. 



 

 

Liikunta tukee kokonaisvaltaista hyvinvointiasi, 
sillä se voi kohentaa mielialaa, ehkäistä väsymystä 
ja auttaa painonhallinnassa. Voit jatkaa liikunnan 
harrastamista raskauden aikana niin kuin aiemmin. 
Liiku kuunnellen kehosi tuntemuksia, ja tarvittaessa 
kevennä liikuntaa raskauden edetessä.  

 

Jos aiempi liikunnallisuutesi on ollut vähäistä, aloita 
liikunnan harrastaminen vähitellen. Tällöin voit 
jopa kohentaa kuntoasi. Kokeneemman liikkujan tu-
lee muistaa, että liikunta raskauden aikana on kun-
toa ylläpitävää ja joitain liikkeitä voi joutua sovelta-
maan raskauden edetessä. 
 

Kaikki fyysinen aktiivisuus kohentaa selkäsi hy-
vinvointia. Harrasta liikuntaa pienissä erissä pit-
kin päivää. Ota liikunta osaksi arkea. Liiku esi-
merkiksi lyhyet matkat kävellen, käytä portaita tai 
tee oppaan harjoitteita arkiaskareiden lomassa.

Liikunnan harrastaminen on nautinnollista, kun 
löydät itsellesi mieluisan lajin. Sopivia lajeja ovat 
esim. kävely, hölkkä, uinti, soutu, luistelu, tanssi 
tai kuntosali. 



 

 

Voit tukea selkäsi hyvinvointia venyttelemällä ki-
reitä lihaksia ja vahvistamalla asentoa ylläpitäviä 
keskivartalon lihaksia. Näitä lihaksia ovat selän 
ojentajalihakset, vatsa- ja pakaralihakset sekä lanti-
onpohjan lihakset. Vatsalihaksista sinun on tärkeää 
harjoittaa poikittaista, eli syvää vatsalihasta. Muut 
vatsalihakset venyvät raskauden aikana yli niiden 
normaalipituuden, eikä niiden harjoittaminen siksi 
ole mielekästä. 

 

Raskauden aikaisen lihaskuntoharjoittelun tavoit-
teena on, että keho kestää hyvin erityisesti keskivar-
talon ja lantionpohjan lihasten muutokset. Hyvä li-
haskunto osaltaan helpottaa raskauden aikana il-
maantuvia selkävaivoja. Mitä parempi lihaskunto 
sinulla on, sitä nopeampaa on myös palautuminen 
raskaudesta ja synnytyksestä.   

• Harrasta liikuntaa päivittäin. Pyri liikkumaan vii-
tenä päivänä viikossa. 

• Liiku kerrallaan vähintään 30 minuuttia, eli viikossa 
yhteensä 2,5 tuntia. 

• Harjoita lisäksi lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 
kahdesti viikossa. 

 



Näin voit korjata seisoma-asentoasi: 
 

• Seiso lantion levyisessä tai hieman leveämmässä haara-asen-
nossa jalkaterät samansuuntaisesti. 

• Aseta paino molemmille jaloille. 
• Ojenna niska pitkäksi, jolloin leuka on vaakatasossa lattiaan 

nähden. 
• Vedä lapaluut kevyesti yhteen tuomalla hartioita taaksepäin. 
• Suorista alaselkää vetämällä häntäluuta hieman alaspäin 

(kuin vetäisit häntää koipien väliin). 
• Jännitä kevyesti vatsalihaksia sisäänpäin. 

 
 
 

 
  



 
Lepoasennot:  
 
Selälle hyvän lepoasennon voit löytää esimerkiksi kylki- 
tai selinmakuulla. Kylkimakuulla pidä polvet koukistet-
tuna, ja aseta tyyny polvien väliin. Tue myös pää tyy-
nyillä. Lepoasennossa selinmakuulla voit asettaa pallon 
tai muun korokkeen jalkojesi alle. Selinmakuulla olo voi 
aiheuttaa osalle äideistä pahoinvointia, sillä selinmakuu-
asennossa kohtu voi painaa alaonttolaskimoa. Tämä hei-
kentää laskimoveren virtausta sydämeen, joka aiheuttaa 
heikkoa ja pyörryttävää oloa äidille sekä sikiön sykkeen 
hidastumista. Kylkiasento on loppuraskaudesta suositel-
tavampi lepoasento, ja näin ollen selinmakuulla oloa kan-
nattaa välttää raskauden loppuvaiheessa. 
 

  



 
Rentousharjoite:  
 
Asetu sinulle sopivaan lepoasentoon esimerkiksi selin- tai 
kylkimakuulle. Hengitä syvään koko harjoitteen ajan. 
Rentouta kehon päälihasryhmät vuorotelleen. Ajattele 
tietoisesti lihaksia, ja anna niiden rentoutua hengityksen 
mukana. Aloita rentouttamalla ensin nilkat, pohkeet, rei-
det ja pakarat. Jatka sitten rentouttamalla keskivartalo, 
hartiat, yläraajat sekä niska ja kasvot. Kuvittele lihaski-
reyksien valuvan pois sinusta aina uloshengityksen mu-
kana, ja tunne kuinka rentous leviää kehoosi. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 



Vahvistavat harjoitteet: 
 
Tee jokaista harjoitetta 10 - 15 toistoa, vähintään 2 
sarjaa. 
  
Pakaralihasten vahvistaminen 

 
Asetu kylkimakuulle, koukista polvet. Nosta päällimmäisen 
jalan polvea ylöspäin. Pidä jalkaterät vastakkain ja lantion 
asento suoraan eteenpäin. Älä anna lantion kiertyä taaksepäin. 
Palauta polvi rauhallisesti takaisin alkuasentoon. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Asetu konttausasen-
toon. Nosta toisen jalan 
kantapäätä kohti kattoa, 
pidä polvi koukistet-
tuna. Tee lonkan ojen-
nus jännittäen pakarali-
hasta. Säilytä selän kes-
kiasento jännittäen vat-
salihaksia liikkeen ajan.  



Selkälihasten vahvistaminen 
 
Käy konttausasentoon, pyri pitämään selkä suorana ja vatsali-
hakset aktiivisina. Ojenna vastakkainen käsi ja jalka. Ojennuk-
sen aikana säilytä selän neutraali asento. Palaa takaisin alku-
asentoon, ja tee liike toiselle puolelle. Liikettä voit helpottaa 
nostamalla yhden raajan kerrallaan. 

 
 
Hyvää huomenta-liike 
 
Aseta seisten keppi niskan 
taakse. Taivuta kehoa eteenpäin 
selkä suorana. Nouse etunojasta 
hallitusti pystyasentoon. Koko 
harjoitteen pidä vatsalihaksissa 
kevyt jännitys. Vältä liikkeessä 
polvien yliojentumista.  



Lantionpohjan lihasten vahvistaminen 

 
 
Voit vahvistaa lantionpohjan lihaksia esimerkiksi istuen jump-
papallon tai tuolin päällä. Hae jännitys lantionpohjan lihaksiin 
kuvittelemalla, että puristat lantionpohjaa sisään- ja ylöspäin. 
Virtsa- ja peräaukkoa sekä emätintä ympäröivien lihasten jän-
nittäminen auttaa löytämään oikeat lihakset (tunne on saman-
lainen kuin ilmavaivoja pidätellessä). Lantionpohjan lihasten 
jännittäminen tuntuu emättimen ja peräaukon ympärillä ole-
van lantion alaosan puristukselta ja kevyeltä sisäänpäin suun-
tautuvalta imulta.  
 

  



 
 
 
Pidä lantionpohjan lihasten jännitystä yllä 10 sekuntia, jonka 
jälkeen rentouta lihakset hitaasti. Toista 10 kertaa. Harjoitteen 
aikana yritä olla jännittämättä muita lihaksia. Vältä esimer-
kiksi puristamasta pakaroita tai reisiä yhteen. Älä pidätä hen-
gitystä missään vaiheessa harjoitetta, vaan anna hengityksen 
kulkea vapaasti. Kun harjoite on tullut sinulle tutummaksi, 
voit tehdä harjoitetta päivittäisten toimien ohella. Lantionpoh-
jan lihaksia voi harjoittaa missä alkuasennossa tahansa, esi-
merkiksi istuen, seisten tai konttausasennossa. 

 

 

  



Syvien vatsalihasten vahvistaminen,  
lantion kallistelu 

 

Asetu seinää vasten niin, että pää, yläselkä ja pakarat ovat vas-
ten seinää. Aseta jalat noin 15 cm:n päähän seinästä. Jännitä 
vatsalihaksia, jolloin selkä painuu lähemmäs seinää vasten. 
Rentouta jännitys ja palaa alkuasentoon. 

  



Venyttävät harjoitteet 
 

Tee jokaista venytystä noin 30 sekunnin ajan. 
 
 
 
 
 

Pakaran venytys 
 
Nosta istuen nilkka toisen jalan 
reiden päälle. Nojaa kevyesti 
eteenpäin ja tunne venytys koukis-
tetun jalan pakaralihaksessa. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Lonkankoukistajan venytys 
 
Asetu seisomaan käyntiasentoon, 
pidä selkä suorana. Työnnä lantio 
eteen ja tunne venytys takimmaisen 
jalan lonkankoukistajassa. Voit te-
hostaa venytystä kallistamalla lan-
tiota taaksepäin (kuin vetäisit häntää 
koipien väliin). Tarvittaessa ota tu-
kea esimerkiksi seinästä. 
 
 

 



 
 

Takareiden venytys 

 
Nosta venytettävä jalka esim. 
tuolin päälle. Nojaa kohti veny-
tettävää jalkaa selkä suorana. 
Tunne venytys takareidessä. 
 

 

 

 

 

Rintalihaksen venytys 
 

Asetu seinän viereen ja nosta venytet-
tävän puolen käsi kämmen seinää vas-
ten. Nojaa sivulle poispäin kädestä ja 
tunne venytys rintalihaksessa.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Jos tämän oppaan harjoitteet ja 
muut ohjeet eivät auta, voit 
saada lisäohjausta esimerkiksi 
fysioterapeutilta. Osa äideistä 
voi saada selkävaivoihin apua 
tukiliiveistä tai tukivöistä. Fy-
sioterapeutti voi ohjata tarvitta-
essa niiden valintaa ja käyttöä.  

 

Jos liikunnan aikana ilmenee hengenahdistusta, 
huimausta, kovaa päänsärkyä tai verenvuotoa 
emättimestä, keskeytä liikunta. Ota tällöin yhteys 
terveydenhuollon ammattihenkilöön. 



 
 

 

 

 

Mukavia jumppahetkiä! 
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