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InOva klinikalla on sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valviran 
myöntämä 
hedelmöityshoitolain 
(L1237/2006) mukainen 
toimilupa. Laki 
hedelmöityshoidoista 
turvaa sukusolujen ja 
alkioiden asianmukaisen 
luovuttamisen ja 
säilyttämisen sekä 
velvoittaa hoitavaa tahoa 
selvittämään 
lääketieteelliset asiat ja 
oikeudet kaikille 
osapuolille ennen kuin 
hoito aloitetaan. Ennen 
hoidon aloittamista on 
tärkeää allekirjoittaa myös 
hoitosuostumus, josta käy 
ilmi mm. hoitomuoto ja 
ehdot, joilla hoito 
toteutetaan. 
 
Hedelmöityshoitoja 
voidaan toteuttaa usein 
eri menetelmin. Tähän 
oppaaseen on kerätty 
olennaista tietoa 
naisparien ja itsellisten 
naisten 
hedelmöityshoidoissa 
yleisimmin käytetyistä 
menetelmistä. 
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HYVÄ TIETÄÄ 

Naisparien ja itsellisten naisten hedelmöityshoidoissa 
käytetään luovutettuja sukusoluja tai alkioita. Sukusolujen 
luovuttajat on rekisteröity Valviran ylläpitämään Luoteri-
luovutusrekisteriin. Sukusoluja voi luovuttaa täysi-ikäinen 
henkilö, jolla ei ole (tiedossa olevia) perinnöllisiä sairauksia, 
tarttuvia tauteja tai muuta, mikä voisi aiheuttaa 
terveydellistä vaaraa, kun sukusoluja käytetään. Luovuttajat 
eivät saa tietää, kenelle heidän sukusolujaan on luovutettu, 
eikä solujen vastaanottajalla ole oikeutta saada tietoa 
luovuttajan henkilöllisyydestä. Poikkeustapauksia ovat ne, 
joissa sukusolujen luovuttaja on vastaanottajalle ennestään 
tuttu henkilö. Vastaanottajan on mahdollista saada tietoa 
luovuttajan 

• etnisestä taustasta 

• painosta 

• pituudesta 

• silmien ja hiusten väristä. 

    

Lahjasukusolusta syntyneellä lapsella on 18 vuotta 
täytettyään oikeus tietoon biologisesta alkuperästään, mikäli 
hän on tietoinen siitä, että on syntynyt luovutetusta 
sukusolusta. 

Raskausennuste lahjamunasoluhoidoissa on erittäin hyvä. 
Nykyisillä hoitomenetelmillä noin 80 % hoidetuista 
asiakkaista saa lapsen jossain vaiheessa. Naisen ikä 
vaikuttaa eniten raskausennusteeseen.  Lisäksi myös 
perussairauksilla ja aiemmin tehdyillä lapsettomuushoidoilla 
on vaikutusta. 

Alkuvaiheessa kartoitetaan asiakkaan terveydentila, 
aiemmat sairaudet ja toimenpiteet, käytössä olevat 
lääkitykset sekä elämäntapa- ja ravitsemustottumukset. 
Sukusolujen vastaanottajalle tehdään gynekologinen 
tutkimus sekä ultraäänitutkimus emättimen kautta. Myös 
tietyt verikokeet ovat tarpeellisia. Tutkimuksilla selvitetään 

mm. kohdun, munasarjojen ja munanjohtimien terveyttä 
sekä naisen ovulaation ajankohtaa kuukautiskierron aikana. 

Hedelmöityshoitoihin liittyviä riskejä voivat olla muun 
muassa harvinaiset toimenpideriskit, kuten verenvuoto tai 
tulehdus. Myös munasarjojen kiertymä on mahdollista. 
Hedelmöityshoitoihin liittyy myös alkuraskauteen liittyvät 
riskit, kuten keskenmeno tai kohdunulkoinen raskaus sekä 
riski monisikiöraskauteen. Hormonihoitoihin liittyvä riski on 
hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS). 

Hoitoja antavat tahot ovat vuosittain velvollisia 
luovuttamaan tietoja antamistaan hoidoista Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle. Luovutettavia tietoja ovat mm. eri 
hoitomuotojen määrä ja hoitotulokset. Tiedot toimitetaan 
anonyymisti, eikä tilastoitavien tietojen perusteella voida 
tunnistaa edes yksittäisiä hoitotahoja.

 

 

OVULAATION INDUKTIO (OI) 

Naisen hedelmöittymisen yhtenä edellytyksenä on 
munasolun kypsyminen ja irtoaminen. Ovulaatiota ei 

kuitenkaan tapahdu aina luonnostaan, mutta ovulaation 
syntymistä voidaan edesauttaa lääketieteellisin keinoin. 

Munarakkulan kypsytyshoidossa stimuloidaan suun kautta 
otettavan tai ihon alle pistettävän hormonilääkityksen avulla 

munasarjoja tuottamaan yksi tai kaksi hedelmöittyvä 
munasolu kuukautiskierron aikana. Munarakkulan 

kehittymistä hedelmöittymiskykyiseksi munasoluksi 
seurataan ultraäänitutkimuksella ja naisen tulee tehdä 

kotona ovulaatio- eli LH-testejä sovitusti, jotta ovulaation 
ajankohta saadaan tietää mahdollisimman tarkasti. 

Naisparien ja itsellisten naisten tapauksissa OI-hoitoon 
yhdistetään inseminaatio, jossa käytetään             

lahjoitettuja sukusoluja.



 

INSEMINAATIO (IUI) 

Inseminaatiota eli keinohedelmöitystä käytetään mm. silloin, kun lapsettomuus johtuu siittiöihin liittyvistä tekijöistä. Naispareja ja 

itsellisiä naisia hoidetaan aina inseminaatiolla käyttäen lahjasukusoluja. Inseminaatiota käytetään hedelmöityshoitona sellaisenaan 

tai tarvittaessa yhdessä ovulaation induktion kanssa. Luovutettu siemenneste on pakastettu ja sulatuksen jälkeen se pesukäsitellään. 

Käsittelyn jälkeen parhaiten liikkuvat siittiöt ruiskutetaan katetrin avulla kohdunkaulakanavan kautta kohtuonteloon, jonka jälkeen 

hedelmöittymisen odotetaan tapahtuvan naisen munanjohtimessa.  

Luovutetuilla siittiöillä tehtävässä inseminaatiossa noin joka viides hoito johtaa raskauteen. Jos inseminaatiohoidot eivät tehoa, 

voidaan siirtyä koeputkihedelmöityshoitoon. 

 

KOEPUTKIHEDELMÖITYS (IVF)

Koeputkihedelmöitys on nykyään maailman käytetyin ja 

tuloksekkain hedelmöityshoitomenetelmä, sillä 30-40 % 

tuorealkioiden siirroista johtaa raskauteen. IVF-hoitoa 

voidaan käyttää lähes kaikissa lapsettomuustilanteissa. 

Hoito kestää kahdesta neljään viikkoa. Hoito suunnitellaan 

aina tapauskohtaisesti, sillä se voidaan toteuttaa usein eri 

variaatioin. Pidemmässä hoitomuodossa, jota kutsutaan 

agonistihoidoksi, munasarjat viedään ensin lepotilaan ja sen 

jälkeen aloitetaan hormonihoito pistoksena ihon alle. Toinen 

vaihtoehto on lyhyempi hoitomuoto, antagonistihoito, jossa 

hormonipistokset aloitetaan kuukautiskierron alkupäivinä. 

Yhden munarakkulan sijaan on hormonihoidoilla tarkoitus 

kypsyttää useita munarakkuloita, jopa 10-15. 

Hormonipistoshoidon aikana munarakkuloiden kasvamista 

seurataan ultraäänitutkimuksilla ja kun ne ovat kasvaneet 

riittävän suuriksi pistetään viimeinen hormonilääke, joka saa 

munasolut irtoamaan munarakkulan nesteeseen. Tämän 

jälkeen neste, jossa munasolut ovat kerätään ohuella 

neulalla putkiin ultraääniohjauksen avulla. Ennen 

munasolupunktiota emättimen pohja puudutetaan ja 

toimenpiteen aikana asiakas saa suonensisäistä kipulääkettä. 

Tarvittaessa punktio tehdään nukutuksessa. Toimenpiteen 

jälkeen on hyvä välttää fyysistä rasitusta. Lepoa ja 

nestetankkausta suositellaan. Vointia seurataan klinikalla 

yleensä noin tunnin ajan ja kotiutumaan pääsee voinnin 

ollessa hyvä. Yleensä sairauslomaa kirjoitetaan 3 vrk.  

Munarakkulaneste toimitetaan laboratorioon, jossa siitä 

kerätään munasolut. Pakastetut siittiöt sulatetaan, 

pesukäsitellään ja laitetaan munasolujen kanssa samalle 

viljelymaljalle, jota säilytetään soluviljelykaapissa, joka on 

optimoitu muistuttamaan naisen lisääntymiselimistöä. 

Hedelmöittymisen odotetaan tapahtuvan noin 20 tunnin 

kuluessa. Hedelmöittymistä ja alkioiden kehittymistä 

seurataan laboratoriossa 2-5 päivän ajan, jonka jälkeen 

paras tai parhaat alkiot valitaan siirrettäväksi kohtuun. 

Alkioita voidaan istuttaa yhdellä kertaa 1-2. Lukumäärästä 

päättävät asiakas ja lääkäri yhdessä. Loput hyvälaatuiset 

alkiot pakastetaan, jotta niitä voidaan käyttää tarvittaessa 

myöhemmin. 
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