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1  Johdanto 

 

Matkasynnytyksellä tarkoitetaan sairaalan ulkopuolella tapahtuvaa suunnittelematonta 

synnytystä. Viime vuosikymmenen aikana matkasynnytysten määrä on ollut selvässä 

kasvussa: vuonna 2006 sairaalan ulkopuolella suunnittelemattomasti syntyi noin 110 

lasta, kun taas vuonna 2016 vastaava luku oli hieman alle 190 (THL 2017). Synnytyssai-

raaloiden viimeaikainen sulkeminen vaikuttanee matkasynnytysten määrän kasvuun, jo-

ten ohjausmateriaalin tuottaminen matkasynnytyksistä on tarpeen. Myös suunniteltujen 

kotisynnytysten määrä on kasvussa. Vuonna 2015 kotona suunnitellusti syntyi 46 lasta; 

edellisvuonna luku oli 39. (THL 2016.) 

 

Tämä työ keskittyy pre-eklampsian sekä synnytyksen jälkeisen massiivisen verenvuo-

don hoitoon sairaalan ulkopuolisissa synnytyksissä. Pre-eklampsia on yksi johtavista äi-

tikuolleisuutta aiheuttavista sairauksista (Puhto – Ala-Kokko 2017.) ja sen hoito toteute-

taan ensisijaisesti sairaalassa. Myös verenvuoto on äitikuolleisuutta aiheuttavien tilasto-

jen kärjessä (Ahonen – Sainio – Pakarinen 2008.) ja hoitokeinot siihen sairaalan ulko-

puolella ovat rajalliset. Kummatkin komplikaatiot ovat potentiaalisesti sekä äidin että si-

kiön henkeä uhkaavia, jolloin osaavan terveydenhuollon henkilökunnan apu on ensiar-

voisen tärkeää. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä osana Metropolian kätilötutkin-

non koulutusohjelmaa. Projektissa tuotettiin kätilöopiskelijoille opetusmateriaalia 

Moodle-alustalle osaksi virtuaalista 3D -oppimisympäristöä. 
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2 Synnytysopillinen teoreettinen tausta 

2.1 Pre-eklampsia 

 

Pre-eklampsia on raskauden häiriö, jonka tärkeimpiin oireisiin lukeutuvat proteinuria ja 

korkea verenpaine. Se diagnosoidaan raskauden aikana kehittyneen yli 140/90 mmHg:n 

hypertension ja 300 mg/vrk ylittävän proteinurian perusteella. Proteiinin määrä virtsassa 

saattaa vaihdella paljonkin vuorokauden aikana, minkä vuoksi vuorokausivirtsan proteii-

nin seuranta on tärkeää. (Williams 2013 171-172; Lassila – Jernman – Uotila – Mäenpää 

– Polo 2014.) Tila kehittyy 20. raskausviikon jälkeen ja voi edetä erittäin nopeasti, jopa 

tuntien aikana. Ylävatsakipu, päänsärky ja näköhäiriöt saatavat olla merkkejä pre-

eklampsiasta. Vaikeassa pre-eklampsiassa, jota sairastaa 25 % kaikista pre-eplampti-

koista, verenpaine kohoaa yli 160/110 mmHg, virtsan proteiinimäärät ovat yli 5g vuoro-

kaudessa ja voi ilmetä kouristuksia. Yksi vaikean pre-eklampsian ilmenemismuodoista 

on HELLP-oireyhtymä (Hemolysis, Elevated liver enzymes, Low platelets), josta kärsii 

10 % kaikista pre-eklampsiapotilaista. Sen tyypillisiä oireita ovat ylävatsakipu, pahoin-

vointi ja oksentelu. HELLP esiintyy yleisimmin raskauden aikana, mutta noin 20 % ta-

pauksista oireet ilmenevät vasta synnytyksen jälkeen. (Puhto – Ala-Kokko 2017; Villa – 

Kajantie – Laivuori 2014.) 
 

Pre-eklampsia on yksi suurimmista syistä äitikuolleisuuteen sekä yksi yleisimmistä va-

kavammista raskaushäiriöistä. Noin 3–5 % sairastuu siihen raskausaikana, ja äidin kuo-

lemaan johtavia tapauksia on maailmalla vuosittain jopa 63 000. Suomessa ja muissa 

kehittyneissä maissa sen hoito on parantunut, minkä johdosta sairauden kuolleisuus on 

laskussa: Suomessa vuosina 1972–2005 äidin kuolemaan johtaneita pre-eklampsia ta-

pauksia oli kirjattu 15. (Puhto ym. 2017; Villa – Laivuori 2010.) 

  

Pre-eklampsian lopullinen hoitokeino on raskauden päättäminen. Sitä harkitaan, jos ky-

seessä on vakava pre-eklampsia, jota ei saada lääkityksellä tasapainoon. Äidin tilan hei-

ketessä päätökset tehdään äidin voinnin mukaan. Pre-eklampsiasta kärsivälle äidille tur-

vallisin tapa on synnytyksen käynnistäminen ja synnytys alateitse, mutta vakava pre-

eklampsia saattaa olla aihe sektiolle. Synnytystavan päättää obstetrikko, joka ottaa huo-

mioon pre-eklampsian vaikeuden, sekä äidin että sikiön voinnin ja raskauden keston. 

(Williams 2013, 178-179; Puhto ym. 2017.) Pre-eklampsia paranee yleensä kahden vuo-

rokauden kuluessa synnytyksestä tai raskauden päättämisestä, mutta joissain tapauk-

sissa saattaa pahentua vielä useita päiviä tai jopa viikkoja synnytyksen jälkeen (Puhto 

ym. 2017). 



3 

  

 

Jotta hoito saataisiin aloitettua mahdollisimman varhain ja tehokkaasti, terveydenhuol-

lon henkilökunnan on tärkeä osata tunnistaa pre-eklampsian oireet ajoissa. Pre-

eklampsia vaatii aina tiivistä raskaudenaikaista seurantaa ja siitä kärsivän potilaan hoi-

don tulisi lähtökohtaisesti tapahtua sairaalassa. (Kivelä – Ekholm 2015.) Pre-eklamp-

sian kehittymisen syytä ei tiedetä tarkasti, mutta siihen altistavia riskitekijöitä tunnetaan 

jonkin verran. Riskiä sairastumiseen kohottavat ainakin komplikaation esiintyminen su-

vussa, aiemmat sairastetut pre-eklampsiat, monisikiöisyys, lihavuus, krooninen veren-

painetauti ja diabetes. Äidillä, joka on itse syntynyt pre-eklampsiaraskaudesta, on yli 

kaksinkertainen riski sairastua siihen itse. Tutkimusten mukaan myös ensisynnyttäjillä 

on kohonnut riski sairastua. (Villa ym. 2010; Villa ym. 2014.) 

Pre-eklampsiaa voidaan jonkin verran ehkäistä pieniannoksisella asetyylisalisyyliha-

polla. Riskiryhmiin kuuluville sen käyttöä suositellaan aloitettavaksi annoksella 

100mg/vrk ennen 16. raskausviikkoa, sillä sen oletetaan vaikuttavan kehittyvään istuk-

kaan. Suomessa ei kuitenkaan ole yhtenäistä käytäntöä mini-ASA-hoidosta. Koska ase-

tyylisalisyylihappo pidentää vuotoaikaa, on sen käytön tarpeeksi aikainen lopettaminen 

ennen synnytystä tärkeää. Myös kalsiumlisän on tutkittu jonkin verran ehkäisevän pre-

eklampsiaa. (Villa ym. 2014.) 

 

Pre-eklampsiaan ei ole muuta lopullista hoitokeinoa kuin raskauden päättäminen. Sitä 

hoidetaankin lähinnä oireenmukaisesti laskemalla verenpainetta magnesiumlisällä, joka 

myös ehkäisee kouristuksia. Lisäksi tärkeää on sikiön sekä äidin tilan seuraaminen ja 

rauhallisen hoitoympäristön sekä levon takaaminen raskaana olevalle. Hoidossa pyri-

tään laskemaan verenpaine 160/100 mmHg, kuitenkaan menemättä alle 130/90 mmHg 

sikiön riittävän hapensaannin turvaamiseksi. (Villa ym. 2014; Kaaja 2015.) 

 

Pre-eklampsia saattaa johtaa eklampsiaan eli raskauskouristukseen. Se on grand-mal -

tyyppinen kouristuskohtaus, jossa koko keho ja kasvot kouristelevat rytmisesti. Kohtaus 

on sekä äidille että sikiölle hengenvaarallinen, ja tärkein hoito onkin peruselintoimintojen 

turvaaminen ja kouritusten lopettaminen. Lääkehoitona kouristuksiin käytetään magne-

siuminfuusiota i.v. tai diatsepaamia 10 mg kerta-annoksina p.r. tai i.v.. (Kaaja 2015; Ki-

velä ym. 2015; Puhto ym. 2017.) 

 

Pre-eklampsiasta kärsivä synnyttäjä hoidetaan ensisijaisesti sairaalassa, jossa äidin tila 

vakautetaan ennen synnytystä, jos sikiön vointi on tarpeeksi hyvä.  Obstetrikko määrittää 
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parhaan synnytystavan. Jos äidin vointi sallii alatiesynnytyksen, sitä suositaan sekä äidin 

että sikiön hyvinvoinnin kannalta. Sektio tulee usein kyseeseen äidin kärsiessä vaka-

vasta pre-eklampsian muodosta. Alatiesynnytyksessä suositaan epiduraali- tai spinaali-

puudutusta, jos äidin tila ei viittaa uhkaavaan eklampsiaan. (Williams s.178-179; Puhto 

ym. 2017.) 

 

Jos synnytys käynnistyy yllättäen ja sairaalaan ei ehditä ajoissa, jää synnytyksen hoita-

minen ensihoidon henkilökunnan vastuulle. Tällöin synnytys hoidetaan joko kotona tai 

ambulanssissa, riippuen siitä, miten pitkällä äidin synnytys on ensihoidon saapuessa 

paikalle. Jos kätilöä ei saada paikalle, mahdollisesti tarvittava ohjeistus on saatavilla pu-

helimen välityksellä. Synnytys tapahtuu kuten normaalisti, mutta sikiön ja äidin voinnin 

seuranta korostuvat. Mahdollisiin kouristuksiin varaudutaan suonensisäisen magnesi-

uminfuusion ja per rectum diatsepaamin avulla. Pre-eklampsiasynnytyksissä on myös 

valmistauduttava turvotuksista johtuviin vaikeisiin intubaatio-olosuhteisiin. (Puhto ym. 

2017.) 

2.2 Verenvuoto 

 

Synnytyksen jälkeisellä verenvuodolla tarkoitetaan yli 500 ml vuotoa alatiesynnytyk-

sessä ja yli 1000 ml vuotoa sektiossa. Normaalissa raskaudessa naisen verivolyymin 

kasvaa 30–60 prosenttia eli noin 1–2 litraa, minkä vuoksi normaalin rajoissa tapahtuva 

verenvuoto kestetään hyvin. Vuodon määrää synnytyksessä on kuitenkin vaikea mää-

rittää tarkasti ja arvio saattaa olla jopa vain puolet siitä, mitä todellisen verenhukan 

määrä on. (Williams 2013.) Massiiviseksi verenvuoto määritellään, kun se on yli 50 % 

äidin veritilavuudesta kolmen tunnin aikana, tai yli 150 ml minuutissa. Vuoto on myös 

massiivista, jos sen tilavuus on 1500–2000 ml ja jatkuu edelleen runsaana. Äidin hen-

keä uhkaava vuoto esiintyy jopa joka tuhannennessa synnytyksessä. Massiivinen 

vuoto saattaa syntyä minuuttien sisällä synnytyksestä, ja siihen varautuminen ja sen 

tehotas hoito ovat äidin selviämisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. (Ahonen– Sainio – 

Pakarinen 2008; Hippeläinen – Manninen – Kirkinen 2001.) 

 

Synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon on useita syitä. Se saattaa johtua atoniasta, eli 

kohdun supistusheikkoudesta, istukan tai sen osien jäämisestä kiinni kohtuun tai koh-

dun tai synnytyskanavan repeämistä. Verenvuoto on yksi suurimpia äitikuolleisuutta ai-

heuttavista tekijöistä ja se aiheutti vuosien 1996–2005 välillä neljä Suomen 32 äiti-

kuolemasta. (Ahonen ym. 2008.)  
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Synnytykseen liittyvän verenvuodon hoidossa ydinasemassa ovat atonian eli kohdun 

supistusheikkouden hoito, kohtuun jääneiden istukan tai sen osien poisto, synnytyska-

navan ja kohdun repeämisten ja vuotojen korjaus sekä menetetyn verivolyymin kor-

vaus. Joskus äärimmäisissä tilanteissa hysterektomia eli kohdun poisto on tarpeellista 

verenvuodon hillitsemiseksi. Koska valtaosa verenvuodoista ilmenee odottamattomasti, 

on kaikissa synnytyksiä hoitavissa yksiköissä oltava saatavilla oikeanlaiset varusteet, 

tietotaito ja valmius hoitaa tilanne tehokkaasti. (Ahonen ym. 2008.) 

 

Atonian lääkkeellinen hoito tapahtuu laskimonsisäisillä oksitosiini-infuusioilla sekä me-

tylergometriini-injektioilla, jotka auttavat kohtua supistumaan. Jos ne osoittautuvat te-

hottomiksi, turvaudutaan prostaglandiinijohdokseen misoprostoliin, joka annostellaan 

rektaalisesti, kielen alle tai suuhun, suonensisäisesti tai suoraan kohtuun joko injek-

tiona tai kohdunsisäisenä huuhteluna. Lääkkeellisen hoidon ohella usein pelkästään 

kohdun mekaaninen hieronta auttaa kohtua supistumaan. Joskus hoidontarve saattaa 

olla useita tunteja kestävää, mutta lääkkeellinen ja mekaaninen hoito eivät ole toisiaan 

poissulkevia. Usein molempien hoitomuotojen hyödyntäminen on tehokkaampaa koh-

dun supistuvuuden palauttamiseksi. (Ahonen ym. 2008; Uotila 2015, 561.) 

 

Ensihoidollisesta näkökulmasta, esimerkiksi matkasynnytyksen aikana, tärkeää on 

saada vuoto hillittyä. Jos vuoto on atoniaan liittyvää, voi pelkkä kohdun hieronta ja vas-

tasyntyneen nosto äidin rinnalle auttaa hillitsemään vuotoa ennen sairaalaan pääsyä. 

Muussa tapauksessa vuotoon voi auttaa aortan ulkoinen kompressio, joka voi vähen-

tää massiivista verenvuotoa hetkellisesti tarpeeksi, että ehditään sairaalaan, ja hypovo-

lemian syytä päästään hoitamaan kirurgisesti. Ensihoidon käytössä ei ole verivalmis-

teita, mutta tilavuuskorjaus aloitetaan ensisijaisesti Ringerin liuoksella. Yli 2000 ml 

vuoto vaatii aina punasolusiirron, joka toteutetaan sairaalahoidossa. (Ahonen ym. 

2008.) 

 

2.3 Matkasynnytys 

 

Normaali täysiaikainen synnytys on sellaisen synnytys joka alkaa spontaanisti, jota voi-

daan pitää matalan riskin synnytyksenä sen alusta loppuun, jossa sikiö syntyy pää edellä 

ja raskaus on edennyt 37– 42 viikolle ja joka alkaa supistuksilla tai lapsiveden menolla. 

Normaalissa synnytyksessä sekä äiti että vauva voivat hyvin synnytyksen jälkeen. (Sa-

riola – Tikkanen 2011.) Kansainvälisen määritelmän mukaan kyseessä on synnytys, kun 

sikiö painaa vähintään 500 grammaa ja raskaus on edennyt 22. viikon yli. Ennen tätä on 
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kyseessä keskenmeno. 42. raskausviikon jälkeen tapahtunut synnytys on yliaikainen. 

(Tiitinen 2017.) 

 

Säännöllinen synnytys sujuu usein omalla painollaan, ja sen kulkuun ei juurikaan tarvitse 

puuttua. Suurin osa synnytysongelmista ilmenee vasta synnytyksessä, mutta olisi tär-

keää tunnistaa ne äidit, joille alatiesynnytys muodostaa selvän riskin. Syntymänaikai-

sessa hoidossa tärkeintä on seurata sekä äidin että sikiön vointia ja synnytyksen etene-

mistä mahdollisten häiriöiden toteamiseksi. Normaali alatiesynnytys tapahtuu kätilön 

avustamana, pääsääntöisesti sairaalassa. (Tiitinen 2017; Uotila 2015: 353.)  

 

Matkasynnytyksellä tarkoitetaan suunnittelemattomia sairaalan ulkopuolella tapahtuvia 

synnytyksiä (Naistalo.fi 2016). Synnytys voi tapahtua kotona, matkalla sairaalaan, julki-

sella paikalla tai kulkuvälineessä (Äimälä 2015: 385–388). THL:n tilastosta voi havaita jo 

kymmenen vuoden aikavälillä, että sairaalan ulkopuolisten synnytysten määrä on sel-

vässä nousussa. Vuonna 2006 sairaalan ulkopuolella on syntynyt noin 110 lasta, kun 

taas vuonna 2016 sairaalan ulkopuolella syntyneiden lasten määrä on noussut noin 

190:een.  

Kaavio 1 

  

Lähde: THL 2016 

 

Sairaalan ulkopuolella synnyttävät ovat useimmiten uudelleensynnyttäjiä, joiden synny-

tys etenee niin nopeasti, etteivät he ehdi sairaalaan synnyttämään. Matkasynnytyksessä 
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ei ole sairaalassa synnyttämiseen verrattuna kovinkaan paljon suurempaa riskiä, jos 

synnyttäjän terveys on hyvä, raskaus lähes täysiaikainen eikä raskausajassa ole ollut 

ongelmia ja että kyseessä on yksisikiöinen raskaus, jossa sikiön tila, asento, tarjonta ja 

ryhti ovat suotuisat. Ainoat riski syntyvät poikkeavista synnytysolosuhteista ja mahdolli-

sesti tarvittavien erityistoimenpiteiden puutteesta. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, onko 

auttaja maallikko vai ammattilainen ja kuinka nopeasti synnyttäjä voidaan siirtää sairaa-

laan (Naistalo.fi. 2016; Äimälä 2015: 385– 388.) 

 

Lähtökohtaisesti synnyttäjä tulee kuljettaa sairaalaan mahdollisimman nopeasti, osaa-

vimman mahdollisen tahon toimesta. Synnytyksen kestoa tai komplikaatioita on mahdo-

tonta ennustaa, joten on parempi lähteä sairaalaan kuin jäädä kohteeseen. Myös vasta-

syntynyt voi tarvita akuuttihoitoa. Sairaalaan informoidaan aina etukäteen, jotta asian-

mukainen hoito on heti saatavilla. Kotiin jäädään ainoastaan ponnistusvaiheessa, kun 

lapsi on jo syntymässä. Jos lapsi syntyykin kotona, ei istukan syntymistä jäädä odotta-

maan, sillä istukan irtoamisen yhteydessä voi ilmetä runsasta verenvuotoa. Jälkeisvaihe 

on äidin kannalta riskialttein vaihe. (Äimälä 2015: 385– 388.) 

 

Kuljetuksessa huomioidaan sekä äidin että lapsen turvallisuus. Synnyttäjä asetetaan kyl-

kimakuulle vasemmalle kyljelle, lievään trendelenburgin asentoon, eli niin että pää on 

lantiontasoa alempana. Tämä vähentää painetta kohdunsuulla ja voi heikentää supistus-

toimintaa. Synnyttäjää ei ole hyvä asettaa selälleen, jolloin kohtu painaa alaonttolaski-

moa heikentäen laskimopaluuta sydämeen. Tämä saattaa aiheuttaa synnyttäjälle huo-

noa oloa ja sikiölle mahdollisia sykemuutoksia, mitä kutsutaan supiinioireyhtymäksi. (Äi-

mälä 2015: 385– 388.) 

 

Kaavio 1 

Synnyttäjän tilan-

teesta selvitetään: 

 

Raskauden kesto Ennenaikaisessa synnytyksessä varauduttava myös lapsen ennen-
aikaisuuteen liittyviin ongelmiin. 

 

Raskauksien määrä Ensisynnyttäjillä synnytys on hitaampi ja ponnistusvaihe voi kestää 
tunteja. Uudelleen synnyttäjän synnytys on yleensä nopeampi, ja 
hän on usein itse enemmän tietoinen tilanteestaan. Edellisestä 

synnytyksestä mahdollisesti viitettä tähän synnytykseen. 
 

Onko raskaus ollut 

normaali 

Pre-eklampsia? 
Muut raskaushäiriöt? 
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Synnytyksen 

käynnistyminen 

Milloin synnytys on käynnistynyt? 
Missä synnytys on käynnistynyt? 

Supistukset Supistuksien tiheys 
Supistuksien kivuliaisuus 

Sikiön tarjonta Jos sikiö perätilassa, tulisi sairaalaan ehtiä ennen synnytystä (kor-
kean riskin synnytys). 

 

Lapsivesi Kirkas lapsivesi on hyvä merkki, mutta vihreä kertoo mahdollisesta 
hapenpuutteesta. 

Ponnistustarve Ponnistusvaiheessa usein jäädään kohteeseen odottamaan lapsen 
syntymää. 

Sikiön vointi Sykettä voi kuunnella esimerkiksi tyhjällä wc-paperirullan holkilla 
tai stetoskoopeilla, jos sellaiset on saatavilla. Arvion voi myös 

tehdä sikiön liikkeiden perusteella. 
 

Kivut Supistuskipu on rytmistä, kestää noin minuutin kerrallaan, jonka 
jälkeen helpottaa. Yhtäjaksoinen kipu yhdessä koko ajan pinkeän 
kohdun kanssa voi tarkoittaa istukan irtoamista, mikä taas ennus-

taa ongelmia. 
 

Yksi- vai moni- 

sikiöinen raskaus 

Monisikiöisyys on riski. 

Äimälä 2015 

 

Kun on saatu mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva synnyttävän tilasta, arvioidaan 

synnytyksen vaihe ja synnyttäjää hoidetaan sen mukaisesti. (Äimälä 2015: 385– 388.) 

 

Avautumisvaihe saa edetä painollaan, eikä sen kulkuun puututa. Synnyttäjän kipuja voi 

pyrkiä helpottamaan hieromalla selkää ja auttamalla rentoutumaan. (Äimälä 2015: 

385– 388.) 

 

Ponnistusvaiheen alkamista ei todeta sisätutkimuksella, ellei ole hanskoja saatavilla ja 

jos auttaja ei sitä hallitse. Parempi tapa on supistuksen aikana katsoa välilihan ja perä-

aukon seutua ja arvioida tilannetta tehtyjen havaintojen mukaisesti. Synnytyksen anne-

taan sujua painollaan. Synnyttäjä autetaan asentoon, jossa avustaja pystyy auttamaan 

vauvan maailmaan. Sikiön hapensaannin kannalta parhaat ponnistusasennot olisivat 

kyljellään tai kyykyssä, mutta kokemattomammalle avustajalle helpoin on puoli-istuva 

asento. (Äimälä 2015: 385– 388.) 

 

Tarkka syntymäaika laitetaan ylös. Lapsi asetetaan kyljelleen äidin vatsan päälle, suu ja 

nenä puhdistetaan puhtaalla kankaalla ja lapsi kuivatellaan varovaisesti taputellen ja hie-
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roen. Lapsi alkaa yleensä hengittämään ja itkeä ensimmäisen minuutin aikana. Jos hen-

gitys ei ala, on stimulointi tarpeen: lasta hierotaan pitkin selkärankaa ja jalkapohjia tapu-

tellaan. Vastasyntynyt lapsi jäähtyy helposti ja jäähtyneen lapsen hapetus heikkenee. 

Jäähtyminen estetään kuivaamalla lapsi, laittamalla ihokontaktiin äidin kanssa ja peitte-

lemällä molemmat lämpimästi. Vastasyntyneen pää tulee peittää, sillä sekin haihduttaa 

lämpöä. (Äimälä 2015: 385– 388.) 

 

Vastasyntyneelle lapselle annetaan Apgar-pisteet sykkeestä, hengityksestä, jäntevyy-

destä, ärtyvyydestä ja väristä minuutin, viiden minuutin ja kymmenen minuutin iässä. 

Ennen lapsen kapalointia, lapsen ulkoinen olemus tarkastetaan. Napanuora suljetaan 

sulkijalla tai puuvillalangalla 15cm lapsen navasta, kun se on ensin saanut sykkiä lop-

puun. Napanuoraa ei tarvitse katkaista. Jos katkaisu kuitenkin on tarpeellista esimerkiksi 

käsittelyn helpottamiseksi, suljetaan nuora kahdesta eri kohdasta ja niiden välistä leika-

taan. Napanuoran katkaisuun tarvitaan steriilejä saksia. Napatynkä jätetään 15 cm:n mit-

taiseksi ja se katkaistaan lopullisesti vasta sairaalassa. Tilanteessa, jos napanuora kat-

keaa vahingossa, puristetaan sitä, vaikka sormin sekä lapsen että äidin puolelta, kunnes 

se saadaan suljettua puristimella tai langalla. (Äimälä  2015: 385– 388.) 

 

Jälkeisvaiheessa kohtu jatkaa supistelua lapsen synnyttyä ja istukka irtoaa supistusten 

voimasta noin puolessa tunnissa. Istukan syntymistä ei saa yrittää nopeuttaa napanuo-

rasta vetämällä. Tässä vaiheessa vuotoa voi esiintyä puolikin litraa ja sen määrää on 

hyvä seurata. Istukan synnyttyä, vuodon ja hyytymien tyhjentämiseksi, painetaan syn-

nyttäjän vatsan päältä tasaisella kädellä kohti selkärankaa. Jos vuoto voimistuu, laite-

taan vatsan päälle kylmä pyyhe edistämään kohdun supistumista. Myös lapsen asetta-

minen rinnalle imemään voi hillitä vuotoa. Kohtua painetaan hetken kuluttua uudelleen. 

Istukka otetaan muovipussissa mukaan sairaalaan, jossa tarkastetaan, onko se täydelli-

nen. Synnyttäjä ja vastasyntynyt tulisi saada sairaalaan mahdollisimman nopeasti. Siellä 

synnytys dokumentoidaan ja kätilö tarkastaa synnyttäjän ja vastasyntyneen voinnin ja 

arvioi ompeleiden tarpeen. Synnytyksen hoito ei vaadi paljon välineitä. Riittää kun on 

tyynyjä ja peittoja synnyttäjälle luomaan turvallista oloa, kuivia ja pehmeitä kankaita vau-

valle sekä suojakäsineitä avustajalle. Jos välineitä on saatavilla, voi varsinkin jälkeisvai-

heessa synnyttäjän sykettä ja verenpainetta seurata. Suoniyhteyden avaamiselle ei si-

nänsä ole tarvetta, mutta jälkivaiheen komplisoituessa siitä kuitenkin on hyötyä. (Äimälä 

2015: 385–388.) 
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Kuljetuksessa tulee varautua myös vastasyntyneen elvytykseen (kts. kaavio 3). Läm-

mönhukan ehkäisemiseksi lapsi tulee pitää kuivana ja lämpimänä. Lapsen on hyvä olla 

kuljetuksen ajan äidin rinnan päällä yhteisen peiton alla ihokontaktissa. (Äimälä 2015: 

385–388.) 

 

2.4 Vastasyntyneen ensihoito ja elvytys 

 

Jokaisessa sairaalan ulkopuolella tapahtuvassa synnytyksessä on varauduttava vasta-

syntyneen elvyttämiseen. Tilanne ei ensihoitohenkilökunnalle ole useinkaan tuttu, eikä 

siihen juurikaan synny rutiinia, joten perusasioiden ja teoriatiedon hallinta on tällöin eri-

tyisen tärkeää. Myös kätilön rauhallinen ja ammattimainen tuki puhelimitse edistää syn-

nytyksen turvallisuutta ja onnistumista. Avautumisvaihe sujuu usein suhteellisen ongel-

mitta sairaalan ulkopuolisissa synnytyksissä, ja kriittisin hetki onkin usein vasta lapsen 

synnyttyä (Äimälä 2015, 385). 

 

Kaavio 2 

Vastasyntyneen 

vitaalielintoiminnot 

 

Syke 100–160/min 

Systolinen verenpaine 50–80mmHg 

Diastolinen verenpaine 25–50 mmHg 

Hengitystaajuus 40–60/min 

Happisaturaatio 50–90 %  

Lähde: lääkärin käsikirja - Vastasyntyneen tutkiminen 

 

Matkalla sairaalaan vastasyntynyttä seurataan tiiviisti. Vitaalit (kts. kaavio 2) tarkistetaan 

ja vointi kirjataan ylös 5–10 minuutin välein. (Äimälä 2015, 388.) Lapsen synnyttyä on 

hänen tilansa arvioitava nopeasti. Vastasyntyneeltä tarkistetaan hengitys, syke ja jänte-

vyys ja hänelle annetaan Apgarin pisteet. Pisteet itsessään eivät kuitenkaan välttämättä 

määritä elvytyksen tarvetta, vaan se määritellään hengityksen laadusta ja sydämen sy-

ketaajuudesta. (Elvytys (Vastasyntynyt) 2011.) Jos vastasyntyneen stimulointi taputta-

malla kevyesti jalkapohjia ja hankaamalla kevyesti selkää rangan suuntaisesti ei virvoita 

hengitystä, on hengitystä avustettava (Ekblad 2016). Elvytystä havainnollistetaan seu-

raavassa kaavakuvassa (Kaavio 3):  
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Kaavio 3 

 

Lähde: Vastasyntyneen elvytys. Käypä hoito -suositus 2011. 

 

2.5 Synnyttävän ja raskaana olevan elvytys 

 

Synnyttävän äidin elvytykseen tulee varautua myös sairaalan ulkopuolisessa synnytyk-

sessä. Äidin kunnon romahtaessa myös lapsen henki on vaarassa, ja parasta sikiön hoi-

toa onkin äidin mahdollisimman tehokas elvytys. Raskaana olevan elvytys noudattaa 

normaalin elvytyksen hoito-ohjetta, mutta raskauden mukanaan tuomat fysiologiset muu-

tokset vaikeuttavat elvytystä joiltain osin. Happivarasto on raskaana olevalla pienentynyt, 

esiintyy limakalvoturvotusta ja kohtu sekä rinnat ovat suurentuneet, mitkä vaikeuttavat 

hengitysteiden avaamista ja varmistamista sekä ventilaatiota ja intubaatiota. Myös aspi-

raatioriski on raskaana olevalla suurentunut. 20.–24. raskausviikosta lähtien makuuhy-

potensio-oireyhtymän riski on myös suurentunut kohdun painaessa aorttaa ja alaontto-

laskimoa, heikentäen laskimopaluuta ja kohdun verenkiertoa. Elvytystilanteessä tämä 

tulee huomioida oikealla elvytysasennolla asettamalla tyyny tai muu vastaava korotta-

maan lantion oikeaa puolta noin 15–30 asteen verran. Lantion pieni kohoasento vapaut-

taa kohdun aiheuttamaa painetta alaonttolaskimoon ja aorttaan. Elvytysasento on muilta 

osin normaalia elvytystä vastaava (kts kaavio 4). (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.) 
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Kaavio 4 

 

Lähde: Elvytys. Käypä hoito -suositus 2016. 

 

3 Verkko-oppiminen 

 

Verkko-oppimisessa yhdistyy sujuvasti teoria ja käytäntö, erilaiset oppimistavat: videot, 

teksti, erilaiset pelit, äänitiedostot sekä virtuaaliluennot. Verkossa opiskelu on aikaan ja 

paikkaan sitoutumatonta ja materiaalia voi toistaa niin monta kertaa kuin on tarpeellista. 

(Virtanen 2016.) 

3.1 Moodle 

 

Moodle on Australiassa vuonna 2001 julkaistu Metropolia Ammattikorkeakoulunkin käy-

tössä oleva virtuaalinen avoimeen lähdekoodiin pohjautuva oppimisalusta, jossa on 

mahdollista luoda personoituja oppimisympäristöjä erilaisiin tarpeisiin. Sivustolla on 
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mahdollista luoda muun muassa erilaisia foorumeita, kyselyjä, tenttejä, tietokantoja, pe-

lejä ja tehtäviä, joiden avulla on helppo sekä monipuolistaa lähiopetusta, että luoda ko-

konaisia etäopetuskursseja. (Moodle verkkodokumentit.) Koska verkko-opetuksessa 

opetus pohjautuu enemmän tehtäviin kuin materiaaleihin ja pelkkään tekstitietoon, on se 

opetusmuotona oppilasta paljon aktivoivampaa kuin perinteinen lähiopetus (Suominen – 

Nurmela 2011: 18). 

 

3.2 3D oppimisympäristö - virtuaalinen kätilötyön oppimisympäristö 

 

Teknologia on kehittynyt huimaa vauhtia. Samalla toiminnot ovat siirtyneet enenevässä 

määrin sähköiseen muotoon. Tämä vaatii myös korkeakouluja kehittämään opetusme-

netelmiään. Metropolia Ammattikorkeakoulu on vuodesta 2013 asti kehittänyt virtuaalisia 

oppimisympäristöjä, aluksi bioanalytiikan käyttöön ja vuodesta 2016 radiografi-, suuhy-

gienisti- ja kätilöopiskelijoiden käyttöön. (Virtanen 2016.) 

 

Virtuaaliset oppimisympäristöt koostuvat 360-panoramakuvasta, jota voi liikuttaa myös 

kaikilla mobiililaitteilla. Virtuaalisista oppimisympäristöistä opiskelija voi valita opinto-

jensa mukaan itselleen hyödyllisiä sisältöjä. Ympäristöihin saa liitettyä kaiken tarpeelli-

sen oppimateriaalin. Esimerkiksi teksti- ja videotiedostojen katseleminen, videoluentojen 

seuraaminen sekä tehtävien ja tenttien teko mahdollistuvat. (Virtanen 2016.) 

 

Virtuaalisista oppimisympäristöistä on useissa tutkimuksissa raportoitu positiivisista vai-

kutuksia opiskelumotivaatioon ja opiskelutyytyväisyyteen, mutta ei niinkään suoraan op-

pimistuloksiin. Virtuaalioppiminen on mahdollisuus yhdistää kirjallinen materiaali ja käy-

täntö. Opiskelija voi käydä aineistoa läpi niin monta kertaa kuin haluaa ja kokee tarpeel-

liseksi. Virtuaaliympäristöt toimivat hyvin myös prosesseissa, jotka vaativat erityistä tur-

vallisuutta tai olisivat liian kalliita käytännössä toteutettavaksi. Virtuaalisten oppimisym-

päristöjen etuna on, että ne ovat aikaan ja paikkaan sitoutumattomia eli opiskelija voi 

opiskella milloin ja missä haluaa. (Virtanen 2016.) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

 

Tässä työssä käsiteltävää aihetta on jo käsitelty ensihoidon näkökulmasta opinnäyte-

työnä vuonna 2017. Metropoliassa toteutettu kirjallisuuskatsaus käsitteli synnytyksen 
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komplikaatioita matkasynnytyksessä. Tässä opinnäytetyössä päädyttiin tekemään jat-

koa kirjallisuuskatsaukselle toiminnallisen opinnäytetyön muodossa. Opinnäytetyön tar-

koituksena on tuottaa Metropolian 360 oppimisympäristöön verkko-oppimismateriaalia 

kätilöopiskelijoiden sekä ensihoidon opiskelijoiden käyttöön. Oppimismateriaali keskittyy 

pre-eklampsian ja synnytyksessä ilmenevän runsaan verenvuodon hoitoon. Työ on ajan-

kohtainen, sillä matkasynnytykset ovat yleistyneet (THL 2017) mahdollisesti juuri viime 

aikoina tapahtuneiden synnytyssairaaloiden sulkemisten takia ja kätilöt tarvinnevat aiem-

paa enemmän koulutusta matkasynnytysten hoitamista varten.  

 

Tavoitteena opinnäytetyössä oli kehittää verkkopedagogista oppimateriaalia monipuolis-

tamaan kätilöopiskelijoiden opetusta pre-eklampsiaa sairastavien äitien hoidosta sekä 

massiivisen verenvuodon hoidosta matkasynnytyksen aikana.  

5 Opinnäytetyöprosessi 

 

Seuraavissa kappaleissa avataan opinnäytetyöprosessia aineiston keruun, Moodle-

alustan toteutuksen ja julkistamisen kautta. 

 

5.1 Aineiston keruu 

 

Aineiston keruu tapahtui selaamalla Terveysportissa saatavilla olevia artikkeleita aihee-

seen liittyen sekä manuaalisesti käymällä läpi kätilötyöhön liittyviä kirjoja. Apuna on käy-

tetty Metropolian järjestämää tiedonhaun työpajaa, jossa eri tietokantojen käyttö tiedon-

haussa selventyi. Koska työ toimii eräänlaisena jatkona aiemmin kirjoitetulle Synnytyk-

sen komplikaatiot matkasynnytyksessä kirjallisuuskatsaukselle, on osa lähteistä myös 

haettu kyseisen työn kautta. Tässä työssä matkasynnytyksen näkökulma on yksinomaan 

Suomessa tapahtuvat suunnittelemattomat sairaalan ulkopuoliset synnytykset. 

 

5.2 Toteutus 

 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on toteutettu verkko-oppimateriaalia Moodleen, 

mikä lisätään myös 360-astetta verkko-oppimisympäristöön ja tulee Metropolian kätilö-

opiskelijoiden käyttöön heidän opetuksessaan. Opintojakso on luotu pre-eklampsiaan ja 

synnytyksenjälkeiseen massiiviseen verenvuotoon liittyen. Työ keskittyy teoriapohjan 

ohella visuaaliseen ja luovaan oppimateriaaliin. 
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Opintojakso koostuu teoriatiedosta, alku- sekä lopputentistä ja Haluatko miljonääriksi -

pelistä. Tämän lisäksi Moodleen on liitetty linkkejä erilaisille aihetta koskeville sivustoille. 

Opetushallituksen verkko-opetuksen laatukriteerien (2006) mukaan oleellisen tiedon tu-

lee olla nopeasti löydettävissä ja siirtymisen verkko-oppimateriaalissa sujuvaa. Tämän 

työn Moodle-tuotoksessa tieto on jäsennettynä väliotsikoihin, mikä tekee virtuaalisella 

opintojaksoalueella navigoinnista vaivatonta. Opintojakso jakautuu osioihin alkutentti, 

matkasynnytys, pre-eklampsia, verenvuoto, vastasyntyneen elvytys, Haluatko miljonää-

riksi -peli ja lopputentti. Pelin tietopohja koostuu 49 monivalintakysymyksestä. Koska pe-

liä voi toistaa niin usein, kun haluaa ennen opintojakson lopputenttiin siirtymistä, on 

kaikki kysymykset helppo käydä useamminkin kuin kerran läpi ja parantaa näin oppimis-

tulosta. Suhteellisen laaja kysymyspankki takaa myös vaihtelua pelin 15 kysymykseen. 

Visuaalisen oppimateriaalin hankinnassa hyödynnettiin Metropolia Ammattikorkeakou-

lun kuvapankkeja. 

 

5.3 Työn julkistaminen 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Työ päätettiin esitellä 

posterin muodossa. Posterin kieleksi valikoitui englanti, jolloin työn esittely on saatavilla 

myös vieraskielisille vaihto-opiskelijoille sekä Metropolian vierailijoille.  

6 Pohdinta 

 

Tässä kappaleessa on pohdittu opinnäytetyöprosessin ja tuotteen lopputulosta sekä pro-

sessin eettisyyttä ja luotettavuutta. 

 

6.1 Prosessin ja tuotteen lopputuloksen pohdinta  

 

Opinnäytetyön teon lähtiessä liikkeelle, tilaaja antoi kohtalaisen vapaat kädet aiheen va-

lintaan ja toteutusmuotoon. Työ toteutettiin osana sairaalan ulkopuolisten synnytysten 

opinnäytetyöryhmää, mutta aluksi ei ollut aivan selvä, mitä aihetta sen sisällä lähdettäi-

siin työstämään. Aihe rajautui toisessa ohjauskeskustelussa projektin varsinaisesti alka-

essa, jolloin myös työn aloittaminen oli mahdollista. Työn teko sujui koko opinnäytetyö-

prosessin aikana hyvin. Työnjako oli tasainen koko projektin ajan ja siinä pysyttiin sovi-

tussa aikataulussa.  



16 

  

 

Työn lopputulos on mielestämme hyvin toimiva, yksinkertainen kokonaisuus. Aihe on 

esitelty kompaktisti, ja oppimisen tueksi luotu Haluatko miljonääriksi -peli tuo vaihtelua 

tavanomaisiin Moodle-kursseihin. Opetushallituksen verkko-opetuksen laatukriteerien 

(2006) mukaan laadukas verkko-opetus sisältää keskeisen sisällön visuaalisesti mielen-

kiintoisesti esitettynä ja mielekkäitä tehtäviä. Meillä ei ole aiempaa kokemusta opintojak-

son suunnitellusta, eikä pedagogista taustaa, joten emme osaa varmasti arvioida miten 

opintojakso tulee toimiaan käytännössä. 

 

6.2 Opinnäytetyöprosessin eettisyys ja luotettavuus 

 

Tiedon luotettavuuden kannalta on tärkeää, että lähteiden tietoja ei ole vääristetty ja 

lähde on asianmukaisesti ilmoitettu. Tieto ei saa olla myöskään vanhentunutta. Lähtei-

den valitsemiseen tulee käyttää lähdekritiikkiä. (Opetushallitus 2006:17.) Lähdeartikke-

leita haettiin ja käytettiin vain luotettavista lähteistä ja haku rajattiin eri maiden tervey-

denhuollon tason perusteella, sillä vaihteluerot maiden välillä saattavat olla suuria. Kaikki 

tieto on faktatietoa. Lähteinä ei käytetty esimerkiksi haastatteluja tai muutakaan subjek-

tiivista tietoa sisältävää. Työssä pyrittiin käyttämään mahdollisimman tuoreita ja ajankoh-

taisia lähteitä. Lähteiden julkaisuvuosille ei asetettu mitään tiettyä rajaa. Pääsääntöisesti 

ei käytetty yli kymmentä vuotta vanhempia julkaisuja. Tätä vanhempien julkaisujen vali-

diutta on arvioitu erityisen tarkasti. Käsitelty aihe ei ole sensitiivinen, eikä työssä aina-

kaan sen puolesta ole eettisiä ongelmia. Työhön ei tarvittu tutkimuslupaa, sillä se toteu-

tettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, johon käytettiin vain jo olemassa olevia tietoläh-

teitä.   
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