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Keskenmenon kokeneen tukeminen 
 

 

Keskenmenolla tarkoitetaan raskauden keskeytymistä ennen 22. raskausviikon täyttymistä. 

Useimmiten keskenmeno tapahtuu ennen 13. raskausviikon alkamista. Terveydenhuollossa todetuista 

raskauksista noin 15-20% päättyy keskenmenoon. Suuri osa keskenmenoista johtuu kromosomi- tai 

geenivirheestä tai tuulimunaraskaudesta. Monesti kuitenkin alkuraskauden keskeytymiselle ei löydy 

syytä. 

 

Keskenmenon kokeneen tukiverkosto  

 

THL (2013) äitiysneuvolaoppaan keskenmenojen hoitosuosituksessa suositellaan keskenmenon ko-

keneille jälkitarkastusta, jossa varmistetaan toipuminen, ja kehotetaan henkisen tuen antamiseen. 

Keskenmenon kokenut voi jäädä helposti yksin, koska läheiset eivät välttämättä ole vielä tienneet 

raskaudesta. Keskenmenon kokeneelle ja hänen puolisolleen tulisi tarjota mahdollisuus keskustella 

keskenmenosta, siihen liittyvistä syistä ja tunteista. Samalla on tärkeää pyrkiä tunnistamaan mahdol-

linen avun tarve. 

 

Avun kanavia/ tukea ja keskusteluapua tarjoavat: 

• Äitiysneuvola ja perheneuvola 

• Sairaalat, terveyskeskus; lääkärit, hoitajat ja sairaalapastori 

• Psykologi; ohjaus neuvolasta, sairaalasta, työterveyshuollosta 

• Yksityiset lääkäriasemat: Mehiläinen Felicitas -klinikka Helsinki keskenmenoneuvola.  

• Psykoterapia 

• Seurakuntien erilaiset vertaistukiryhmät 

• Vertaistukiyhdistykset: Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja KÄPY ry  

- Verkossa tapahtuva vertaistuki; suljetut keskusteluryhmät 

- Simpukka ry:stä on saatavilla keskenmeno-opas lapsettomuuden kokeneille: Odotus 

muuttui menetykseksi. Lisäksi vertaistukiryhmiä kaikille lapsettomille, myös niille 

joiden lapsettomuus johtuu keskenmenosta 

• Tyhjän sylin messut: messusta löytävät lohtua niin tahattomasti lapsettomat, lapsensa 

menettäneet kuin muutkin tyhjää syliä surevat. Tietoa löytyy Simpukan  www.simpukka.info/ 

ja KÄPY ry:n sivuilta sekä seurakuntien tapahtumat/tilaisuudet  

• Sururyhmät: kriisikeskukset, seurakunnat, sairaalat ja terveyskeskukset 

 

Keskenmeno ja sen vaikutukset 

 

Hoitava lääkäri päättää keskenmenon hoitolinjan, mutta on tärkeää antaa keskenmenon koneelle mah-

dollisuus keskustella eri hoitotavoista. Tutkimusten mukaan mahdollisuus vaikuttaa keskenmenon 
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hoitoon lisää tyytyväisyyttä. Keskenmenon jälkeen usein kirjoitetaan 1-3 vrk sairasloma, mutta pi-

dempikin sairasloma voi olla tarpeen. Puoliso ei saa sairaslomaa, mutta häntä ei saa unohtaa vaan 

hänellekin on aktiivisesti tarjottava tukea.  

 

Keskenmenon jälkeen elimistö mutta myös mieli tarvitsee aikaa toipumiseen. Noin puolella naisista 

esiintyy ahdistusta ja masennusta. Oireet voivat kestää kuukausia. Ammattilaisten onkin tärkeää 

tunnistaa masennus ja tarvittaessa järjestää tukea ja hoitoa keskenmenon kokeneelle.  Surureaktion 

voimakkuudet voivat vaihdella. Sureminen on hyvin henkilökohtaista ja yksilöllistä: Jokainen suree 

omalla tavallaan ja eri tahtiin. Tunteet voivat vaihdella hyvinkin paljon. Keskenmenon kokenut voi 

olla katkera, pettynyt, vihainen, surullinen ja tuntea syyllisyyttä. Keskenmenoja ei kyetä estämään, ja 

useimmiten selkeää syytä ei löydetä. Tämä on hyvä kertoa keskenmenon kokeneelle. Asiantuntijan 

tieto keskenmenojen yleisyydestä, mahdollisista taustatekijöistä ja tulevien raskauksien 

mahdollisuuksista auttaa käsittelemään menetystä ja surua.   

 

Kaikki eivät ehkä halua keskustella tai tarve keskustelulle herää vasta myöhemmin, mutta tärkeintä 

on, että tarjotaan mahdollisuus puhua asiasta. Keskenmeno tulee usein esiin seuraavissa raskauksissa. 

Pelko ja epävarmuus kulkevat mukana usein seuraavan raskauden loppuun ja jopa pidemmällekin. 

Tutkimusten mukaan naiset tarvitsevat tukea jo ennen seuraavan raskauden alkamista. Tämä tulisi 

huomioida äitiysneuvoloissa. Aikaisempi historia ja keskenmenot tulisi ottaa puheeksi neuvolassa ja 

tarvittaessa tarjota keskustelutukea sitä tarvitseville.  

 

 

Miten tukea keskenmenon kokenutta? 

 

Lapsen menetys aiheuttaa vanhemmille ja muille perheenjäsenille suurta surua, riippumatta siitä mi-

ten ja minkä ikäisenä lapsi on kuollut. Lapsi on olemassa, kun raskaus on alkanut. Hoitohenkilökunta 

puhuu usein alkiosta tai sikiöstä, mutta monet keskenmenon kokeneet haluavat puhua lapsesta: He 

ovat menettäneet lapsen. Erityinen hienotunteisuus, empaattisuus, myötätunnon osoittaminen ja 

kuunteleminen on tärkeää. Keskenmenon kokeneen menetystä ei tule vähätellä tai vertailla. Vältä 

ilmaisuja, jotka mitätöivät surevan surua kuten ”Voitte saada lisää lapsia”, ”Seuraavalla kerralla saatte 

lapsen” tai ”Viikkoja oli näin vähän…” tai ”Toisilla saattaa olla jopa 5 keskenmenoa peräkkäin”. 

Jokainen kohtaaminen on ainutkertainen tapahtuma. Tärkeintä on kuulla ihmisen oma kokemus ta-

pahtuneesta.  

 

Keskenmenon kokeneelle tulee tarjota tukea ja apua heti tapahtuneen jälkeen. Ammattilainen voi 

myös tarjoutua tekemään yhteydenottoja surevan puolesta surevan luvalla, sillä surevien voimavarat 

voivat olla hyvin vähissä. Jos sureva kieltäytyy tuesta, kysy uudelleen jonkin ajan kuluttua. Tärkeää 

on olla yhteydessä myöhemminkin. Perheet kokevat nämä yhteydenotot ja tapaamiset tärkeiksi. On 

myös hyvä pitää kiinni sovituista asioista: esim. pyrkiä soittamaan sovittuna ajankohtana. 
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Kukaan ulkopuolinen ei voi arvioida surun tai menetyksen määrää tai kestoa. Surevaa tulee kunnioit-

taa ja antaa surra omalla tavallaan, rauhassa ja mitään kiirehtimättä.  Sureminen on myös muistele-

mista. Alle 22-viikkoisen tai alle 500-grammaisen lapsen voi haudata tai tuhkata vanhempien toivo-

muksesta. Muistohetken voi järjestää haluamallaan tavalla silloinkin, kun ei ole haudattavaa. Näistä 

asioista on hyvä kertoa keskenmenon kokeneelle. Joillakin hautausmailla on järjestetty oma paikka 

lapsettomille, keskenmenossa lapsen menettäneille sekä niille, joiden lapsi on haudattu muualle. Li-

säksi eri kirkoissa järjestetään Tyhjän sylin messuja. Monet ovat kokeneet tilaisuudet lohduttaviksi ja 

turvalliseksi paikaksi, jossa muistella menetettyä lasta. 

 

Surevaa voi rohkaista puhumaan tunteistaan ammattilaisen, perheenjäsenen tai hyvän ystävän kanssa. 

Hänelle on myös hyvä kertoa, ettei hän ole yksin. Vertaistuki on koettu hyvänä tukena, sillä se tarjoaa 

mahdollisuuden keskustella saman kokeneiden kanssa. Ihmisten yksilölliset kokemukset tulee aina 

huomioida, suru ja tuen tarve vaihtelevat. Tärkeintä on kohdata jokainen keskenmenon kokenut yk-

silöllisesti - tavalla, joka   sopii   tälle   parhaiten. Ammattilaisen empaattinen, rauhallinen ja avoin 

kommunikointi vaikuttaa onnistuneen tuen toteutumiseen.  
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