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Liitekuvio 1. Mikä tavoite saavutettiin hyvin tai erittäin hyvin (n = 123).
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Odotusaika
Tiedän mitä teen, jos huolestun sikiön liikkeistä

Tiedän miten seurata sikiön liikkeitä
Tiedän mitä tehdä, jos tulee veristä vuotoa

Tiedän mitä tehdä, jos lapsivesi menee
Tiedän, missä oireissa pitää ottaa yhteyttä sairaalaan

Saan/sain riittävästi tukea odotusaikana
Mielikuvani vauvasta vahvistui

Sain riittävästi tietoa synnytyssairaalan ympäristöstä
Opin mahdollisista loppuraskauden vaivoista

Sain tietoa loppuraskauden ja imetyksen tuomista fyysisistä muutoksista
Sain tietoa mielialojen vaihtelusta raskausaikana ja synnytyksen jälkeen

Sain tietoa raskausajan tunteista
Edistettiin odotusajan terveyttä

Imetys
Ymmärrän imetyksen hyödyt ja tiedän miten pystyn parantamaan imetyksen onnistumista

Sain riittävästi tietoa imetyksestä
Tiesin, mistä pyytää apua vauvan syöttämiseen, jos sitä tarvitsisin

Mahdollinen toinen vanhempi ymmärsi oman roolinsa imetyksen tukemisessa
Synnytys 

Tiedän mihin soitan, kun synnytys käynnistyy
Tiedän synnytyksen käynnistymisen merkit

Ymmärrän tukihenkilön merkityksen synnytyksen aikana
Tiedän miksi sikiön vointia seurataan ja mitä toimenpiteitä siihen kuuluu

Tiedän milloin lähden sairaalaan synnyttämään
Tiedän lääkkeelliset kivunlievitysmenetelmät

Tiedän lääkkeettömät kivunlievitysmenetelmät
Pystyn ottamaan vastuun synnytyksestäni

Osaan tehdä synnytystoivelistan/synnytyskirjeen
Ymmärrän synnytyksen vaiheet

Luotan omaan kykyyni synnyttää
Tiedän ja ymmärrän yleisimmät toimenpiteet (esim käynnistys ja edistäminen)

Tiedän riittävästi, että voin osallistua päätöstentekoon synnytyksessä
Ymmärrän oman osallisuuden synnytysten hoidon päätöksissä

Ymmärrän riittävästi synnytyksen normaalista fysiologisesta kulusta
Ymmärrän oman itsemääräämisoikeuden myös synnytyksessä

Ymmärrän lääkkeellisien kivunlievitysten hyödyt ja haitat
Minua tuettiin synnytyksiin liittyvissä päätöksissä

Ymmärrän lääkkettömien menetelmien hyödyt ja haitat
Sain tarpeitani vastaavaa, ajanmukaista ja näyttöön perustuvaa tietoa synnytyksen kulusta ja 

Ymmärrän missä vaiheessa tai tilanteissa eri kivunlievityksiä kannattaa käyttää
Sain riittävästi tietoa neuvolasta synnytykseen liittyen

Valmennus lisäsi omia voimavaroja synnytykseen
Tiedän sektioista (suunniteltu, päivystysluonteinen) riittävästi

Ymmärrän doulan merkityksen synnytyksen aikana
Tuettiin tavoitetta saada kokonaisvaltainen ja myönteinen synnytyskokemus

Valmennus riitti valmistamaan minut synnytykseen
Tiedän imukuppisynnytyksestä riittävästi
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Liitekuvio 2. Mikä tavoite saavutettiin hyvin tai erittäin hyvin (n = 123).
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Lapsivuodeaika
Ymmärrän ihokontaktin merkityksen (myös toisten vanhempien kanssa)

Ymmärrän varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen
Olin riittävän valmistautunut kotiutumaan synnytyksestä

Sain tietoa vauvan turvallisesta käsittelystä
Sain tietoa vauvanhoidosta

Sain tietoa tukiverkoston tärkeydestä ja sen luomisesta
Minulla oli riittävästi tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta

Tiedän mielialojen vaihtelusta lapsen syntymän jälkeen
Sain riittävästi tietoa minkälaisia varusteita voi tarvita vauvalle

Sain tietoa lapsen hoitamisesta
Sain tietoa synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseen

Sain tietoa sosiaalisen verkoston merkityksestä ja verkoston rakentamisesta
Sain tietoa järjestöjen tarjoamista palveluista (perhetoiminta, lastenhoito ym)

Mahdollistettiin vertaistuen löytyminen
Valmennus lisäsi omia voimavaroja lapsivuodeaikaan

Sain tietoa synnytyksestä palautumiseen
Sain tietoa snnytyksestä toipumisesta

Sain apua luodakseni sosiaalista verkostoa, jos sitä kaipaan.
Sain tietoa vauvan nukuttamisesta ja unesta

Terveys
Sain tietoa alkoholista, tupakoinnista ja muista päihteistä
Sain tietoa suun terveydestä ja päivittäisestä itsehoidosta

Minun ja perheeni terveyttä edistettiin
Tietojani ravinnosta vahvistettiin

Tietojani terveydestä vahvistettiin
Perhesuunnittelu, perhe-elämä ja vanhemmuus

Minulla oli riittävästi tietoa ehkäisystä synnytyksen jälkeen
Ymmärrän, että synnytys vaikuttaa seksuaalisuuteen

Sain tietoa ehkäisystä synnytyksen jälkeen
Minulla oli riittävästi tietoa perhesuunnittelusta

Sain tietoa lapsen tuomasta muutoksesta parisuhteeseen ja perhe-elämään
Sain tietoa vanhemmuuden tuomista muutoksista mahdolliseen parisuhteeseen

Sait tietoa synnytyksen vaikutuksesta seksuaalisuuteen ja parisuhteen hyvinvointiin.
Sain tietoa kunnan muista palveluista (sosiaalitoimi yms)

Sain tietoa vanhemmuuden muutoksista seksuaalisuuteen
Sain tietoa perhesuunnittelusta

Sain tietoa loppuraskauden ja imetyksen tuomista psyykkisistä muutoksista
Sain tietoa synnytyksen jälkeisestä perhesuunnittelusta

Valmennus auttoi minua ymmärtämään seksuaalisuuden muutoksia
Vahvistettiin vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta

Kävimme läpi seksuaalisuuden haasteita
Etuudet

Sain tietoa jälkitarkastuksen todistuksesta KELAn etuutta varten
Sain tietoa KELAn yms etuuksista

Sain tietoa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaista
Vanhemmuus

Minulla oli riittävästi tietoa vanhemmuudesta
Sain tietoa tasa-arvoisesta vanhemmuudesta toisen vanhemman kanssa

Mahdollinen toinen vanhempi sai tietoa omasta roolistaan
Kävimme läpi vanhemmuuden haasteita

Kävimme läpi vanhemmuuden kehityshaasteita
Sain tietoa lapsen kasvattamiseen

Valmennettiin vanhemmuuteen
Valmennus yleensä

Olisin kaivannut lisävalmennusta
Valmennuksessa käytettiin osallistavia menetelmiä eli sait osallistua pelkän kuuntelun 

Valmennus oli asiakaslähtöinen
Valmennus oli hyvin järjestetty

Olen tyytyväinen neuvolan tarjoamaan perhevalmennukseen
Sain vertaistukea
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