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 Kirjallisuuskatsaus 

Naislähtöinen hoitotyö edellyttää saumatonta yhteistyötä ja vuorovaikutusta naisen ja kätilön 
välillä. Naisen tulisi olla oman hoitonsa keskipisteenä ja pystyä tekemään päätöksiä hoidostaan 
saamiensa tietojen perusteella. Synnyttävän naisen laadukas naislähtöinen hoitotyö vaatii 
kätilöltä erityistä sitoutumista ja taitoa kohdata nainen yksilönä, jolla on valinnanvapaus 
hoidostaan. Laadukkaaseen synnytyksenaikaiseen naislähtöiseen hoitotyöhön kuuluu 
olennaisena osana synnyttäjän kokonaisvaltainen tukeminen, jonka tavoitteena on varmistaa 
positiivinen synnytyskokemus naiselle. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia naislähtöisyyden toteuttamista synnyttävän naisen 
hoitotyössä ja selvittää millä eri keinoilla terveydenhuollon ammattilaiset voivat toteuttaa 
naislähtöistä hoitotyötä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta naislähtöisestä hoitotyöstä 
terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Työ toteutettiin kuvailevana 
kirjallisuuskatsauksena ja käytetyt tieteelliset julkaisut (n=10) valittiin sähköisistä tietokannoista, 
kuten Cinahl ja Pubmed. Opinnäytetyössä tarkastellaan erityisesti synnyttävän naisen tukemista 
ja sen toteuttamista naislähtöisesti. 

Tutkimusten mukaan naislähtöisen kokonaisvaltaisen tuen saaminen on suoraan yhteydessä 
naisten kokemuksiin synnytyksestä ja tuen antamiseen on monenlaisia eri keinoja. Naisilla, jotka 
olivat saaneet kätilöltä kokonaisvaltaista tukea, oli positiivisempi kokemus synnytyksestä, mutta 
myös alhaisempi kipulääkityksen tarve sekä vähemmän keisarileikkauksia. Laadukkaan 
tukemisen on todettu myös parantavan naisten itsevarmuutta, fyysistä mukavuutta ja jaksamista 
synnytyksen aikana. Tuloksista voidaan päätellä, että naislähtöistä hoitotyötä tulisi toteuttaa sen 
positiivisten vaikutusten vuoksi. Aiheesta olisi tärkeää saada lisää suomenkielistä ja Suomessa 
tuotettua tutkittua tietoa sen tämänhetkisen vähyyden vuoksi. 
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 Literature review 

Woman-centered care requires seamless collaboration and interaction between woman and 
midwife. A woman should be the focus of her own care and be able to make decisions about her 
care based on the information she has received. High-quality woman-centered care of a laboring 
woman requires a midwife's special commitment and the ability to face a woman as an individual 
with a choice of care. Comprehensive support of a laboring woman is essential part of high-quality 
woman-centered care. Aim of comprehensive support is to ensure positive experience for laboring 
woman.  

The aim of this thesis was to examine implementing woman-centeredness in laboring woman’s 
care and to clarify which different ways healthcare professionals can implement woman-centered 
care. This thesis aims to increase awareness of woman-centered care among healthcare 
professionals and students. This study was carried out as a literature review. Scientific 
publications (n=10) of this thesis was selected from different databases like Cinahl and PubMed. 

According to studies, receiving woman-centered comprehensive support is directly in connection 
with positive experiences of laboring woman. It also became clear that there is many different 
ways to support laboring woman. Women who had received comprehensive support from midwife 
had more positive labor-experience. There was also lower need of analgesia during labor and 
less caesarean sections. High-quality support has been found to improve women’s self-
confidence and physical comfort during labor. Conclusions from the results show that woman-
centered care should be practiced because of its positive outcomes. It would be important to make 
studies about woman-centered care in Finland and in Finnish, because of the current lack of 
information. 
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1 JOHDANTO 

Kätilön tulee olla valmis tukemaan synnyttäjää kokonaisvaltaisesti hänen toivomallaan 

tavalla, sillä synnyttävällä naisella on usein voimakas tarve tuntea kumppanuutta sekä 

saada tarvitsemaansa apua ja empatiaa (Iliadou 2012). Synnyttävän naisen laadukas 

hoitotyö vaatii kätilöltä sitoutumista ja on yhdistelmä erilaisia taitoja ja käyttäytymistä, 

joilla pyritään varmistamaan positiivinen synnytyskokemus (Adams & Bianchi 2008). 

Synnytyksen aikainen tukeminen on vuorovaikutusta kätilön ja synnyttäjän välillä, minkä 

tarkoituksena on auttaa synnyttäjää selviytymään synnytysprosessista positiivisella ta-

valla (Sauls 2004). 

Naislähtöisyys hoitotyössä voidaan määritellä naisen olemisena hoitonsa keskipisteenä 

ja hänellä pitäisi pystyä olemaan tunne, että hänellä itsellään on kontrolli siitä, mitä hä-

nelle tapahtuu. Lisäksi hänen tulee pystyä itse tekemään päätöksiä omasta hoidostaan 

omien tarpeidensa perusteella ja keskustella näistä kokonaisvaltaisesti oman hoitohen-

kilökuntansa kanssa. (Phillips 2009.) Naislähtöisestä hoitotyöstä ei ole juurikaan suo-

menkielisiä tutkimuksia, mikä tekee aiheesta tärkeän. Ulkomailla sen sijaan käsite ”wo-

man-centered care” on käytössä laajemmin. 

Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on tutkia naislähtöisyyden 

toteuttamista synnyttävän naisen hoitotyössä ja selvittää, millä eri keinoilla terveyden-

huollon ammattilaiset voivat toteuttaa naislähtöistä hoitotyötä. Tavoitteena on lisätä tie-

toisuutta naislähtöisestä hoitotyöstä terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden 

keskuudessa. Opinnäytetyössä tarkastellaan erityisesti synnyttävän naisen tukemista ja 

sen toteuttamista naislähtöisesti. Emotionaalinen-, tiedollinen- ja fyysinen tukeminen 

sekä puolesta puhuminen on määritelty tukemisen eri osa-alueiksi Adamsin ja Bianchin 

(2008) mukaan. Näiden käsitteiden avulla opinnäytetyössä tarkastellaan synnyttäjän tu-

kemista. Opinnäytetyö toteutettiin osana valmisteilla olevaa SHINE ME-hanketta. 
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2 SYNNYTYS 

Täysiaikainen synnytys on määritelty alkavaksi, kun raskaus on kestänyt 37–42 viikkoa. 

Lisääntyneet supistukset ja lapsiveden meno ovat usein merkkejä alkaneesta synnytyk-

sestä. Synnytys voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: avautumisvaihe, ponnistusvaihe 

ja jälkeisvaihe. (Tiitinen 2017.) 

Synnytyksen ensimmäinen vaihe, avautusmisvaihe, katsotaan usein alkaneeksi, kun 

naisen kohdunsuu on auennut 2-4 cm ja supistukset ovat säännöllisiä (Ekblad 2016). 

Tämän vaiheen aikana kohdunsuun on tarkoitus avautua 10 cm:iin asti, ja vaiheen kesto 

on yksilöllisesti 8-18 tuntia (Paananen ym. 2015). Avautumisvaiheessa on usein ajan-

kohtaista keskustella synnyttäjän kanssa sopivasta ja tarkoituksenmukaisesta kivunlievi-

tyksestä (Ekblad 2016). 

Toinen vaihe eli ponnistusvaihe alkaa kohdunsuun ollessa täysin auki ja loppuu lapsen 

syntymään. Kun lapsi laskeutuu ja kääntyy synnytyskanavassa, synnyttäjä tuntee voi-

makasta ponnistamisen tarvetta. Ponnistaminen onkin tämän vaiheen keskeisin asia 

(Ekblad 2016.) Tämän vaiheen kesto riippuu onko kyseessä ensi- vai uudelleensynnyt-

täjä, mutta keskimääräisesti vaihe kestää 15 minuutista enintään kahteen tuntiin. Vii-

meistään kahden tunnin ponnistamisen jälkeen hoitohenkilökunnan tulee arvioida, onko 

alatiesynnytys edelleen mahdollinen. (Paananen ym. 2015.) 

Kolmannen vaiheen eli jälkeisvaiheen tulisi tapahtua noin tunnin kuluttua lapsen synty-

mästä. Vaihe sisältää istukan ja kalvojen syntymisen. Tämän vaiheen lyhentämiseksi 

äidille voidaan antaa kohtua supistavaa lääkettä, jotta jälkeiset irtoaisivat mahdollisim-

man vaivattomasti ja voitaisiin ehkäistä runsaita vuotoja. (Paananen ym. 2015.) Keski-

määräinen jälkeisvaiheen vuotomäärä on noin 500 ml (Tiitinen 2017). Jälkeisten synty-

män jälkeen kohdusta pyritään poistamaan kaikki jäljelle jäänyt vuoto. Sekä äidin että 

vauvan tilaa ja hyvinvointia seurataan synnytyksen jälkeen tiiviisti. (Paananen ym. 2015.) 
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3 NAISLÄHTÖINEN HOITOTYÖ 

Yleensä päätöksenteko terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välisessä hoitosuh-

teessa on ammattilaisen vastuulla. Vaikka ammattilaiset ovatkin sitoutuneet laadukkaan 

hoidon toteuttamiseen, on naisten ääni jäänyt taka-alalle hoidon suunnittelussa ja arvi-

oinnissa. Naislähtöisyydellä halutaankin tuoda esiin naisten valinnanvapautta heidän 

omasta hoidostaan sekä vahvistaa yhteistyötä ja kunnioitusta ammattilaisen ja naisen 

välillä. (Taylor & Downer 1997.) 

Naislähtöistä hoitotyötä voidaan kuvata yksittäisen hoitajan käyttäytymismallina, joka 

edesauttaa naisen ja hoitajan välistä ymmärrystä ja yhteistyötä sekä vastuun jakamista 

kummallekin osapuolelle (Fontein-Kuipers ym. 2016). Kokonaisvaltainen naislähtöinen 

hoitotyö edellyttää hoitajalta ymmärrystä ja tietoa naisen terveydestä ja aiemmista ter-

veystiedoista. Hoidossa tulee ottaa huomioon myös naisen henkilökohtaiset uskomuk-

set, kulttuuritausta ja aikaisemmat kokemukset, sillä nämä saattavat vaikuttaa merkittä-

västi hoitosuhteen rakentamiseen. (Tait 2013.) Naislähtöisessä hoitotyössä terveyden-

huollon ammattilaisen tulee tarjota riittävästi näyttöön perustuvaa tietoa ja etsiä keinoja 

komplikaatioiden minimoimiseksi. Tarkoituksena on luoda sellainen hoitosuhde, jossa 

nainen pystyy itse valitsemaan mieltymystensä ja saamansa tiedon perusteella hänelle 

sopivimman hoitomuodon. (Tsuji ym. 2006.) 

Hoitajien henkilökohtaiset rajat, käyttäytymismallit ja ohjaustavat kuitenkin vaikuttavat 

siihen, miten he pystyvät toteuttamaan naislähtöisyyttä työssään. Myös naisten mahdol-

liset epärealistiset toiveet sekä logistiset syyt, kuten aika ja resurssit, vaikuttavat nais-

lähtöisen hoitotyön toteutumiseen negatiivisesti. Kuitenkin kätilöiden synnytyksen aikai-

sen keskeisen roolin takia heidän tulisi yrittää parhaansa mukaan hyödyntää naisläh-

töistä hoitotyötä jokapäiväisessä työssään. (Fontein-Kuipers ym. 2016.) 

3.1 Emotionaalinen tukeminen 

Emotionaalinen tukeminen on keskeinen hoitajan käyttämä auttamismenetelmä vuoro-

vaikutuksessa potilaan kanssa. Rohkaisu, myötätunto ja tunteiden huomioiminen sekä 

käsitteleminen korostuvat emotionaalisessa tukemisessa. (Mattila 2011.) Emotionaali-

sen tuen tarkoituksena on luoda potilaalle tunne ja kokemus siitä, että hän saa hyvää 

hoitoa ja hänestä välitetään. Emotionaalinen tuki pyrkii luomaan hoitosuhteeseen myös 
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molemminpuolista kiintymystä ja luottamusta. (Adams & Bianchi 2008.) Tärkeää on po-

tilaan ja läheisten tunne siitä, että potilasta kohdellaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti 

(Mattila 2011). Emotionaalinen tuki voidaan määritellä myös kykynä jakaa subjektiivisesti 

potilaan tunteet. Potilaan ajatuksia ja asennetta pyritään myös muuttamaan positiiviseksi 

ja vähentämään näin pelon ja ahdistuksen tunteita. (Adams & Bianchi 2008.) 

Emotionaalisen tuen tarpeet liittyvät rohkaisun, ymmärryksen ja lohdutuksen saamiseen 

(Mattila 2011). Äidin tyytyväisyys synnytysprosessiin ei ole niinkään yhteydessä esimer-

kiksi kivunlievitykseen vaan ennemminkin henkilökunnan asenteisiin ja käytökseen 

(Adams & Bianchi 2008). 

3.2 Tiedollinen tukeminen 

Tiedollisessa tukemisessa korostuu riittävän informaation, neuvojen sekä ohjauksen an-

taminen potilaan kokonaistilanne huomioiden. Informaation tarjoaminen ei yksistään ole 

tiedollista tukemista, vaan olennaista on tiedon valikoiminen vastaamaan tuettavan yk-

silöllistä tilannetta. (Mattila 2011.) Potilaalle tulee tarjota sellaiset tiedot ja taidot, kattaen 

kaikki vaihtoehdot ja mahdollisuudet, jotka auttavat häntä ymmärtämään tilannettaan ja 

selviytymään hoitoonsa liittyvästä päätöksenteosta (Kylmänen 2014). Hoitajan tulee var-

mistaa, että potilas ymmärtää hänelle tarjotun tiedon oikein. Ammattikielen tulkkaaminen 

ja tiedon tarjoaminen selkokielellä ovat edellytyksiä hyvälle tiedolliselle tukemiselle. 

(Adams & Bianchi 2008.) 

Tiedollisen tuen tarpeet liittyvät tiedon saamiseen ja tilanteen ymmärtämiseen. Tiedolli-

sen tuen tarpeen esille tuominen on potilaalle helpompaa kuin esimerkiksi emotionaali-

sen tuen tarpeen ilmaisu. Potilaat odottavat henkilökunnalta asioiden perustelua ja tar-

vitsevat sekä kirjallista että suullista tietoa, joka sopii heidän yksilölliseen tilanteeseensa. 

(Mattila 2011.)  

3.3 Fyysinen tukeminen 

Fyysinen tukeminen kattaa hoitomenetelmät, joilla pyritään helpottamaan naisen fyysistä 

tilaa ja vointia. Fyysisessä tukemisessa vastataan siis potilaan fyysisiin tarpeisiin ja huo-

lehditaan niistä. (Bahri ym. 2014.) Fyysisessä tukemisessa korostuu mm. kivunlievitys ja 

rentoutuminen joihin hoitajan tuleekin tarjota erilaisia keinoja sisältäen sekä lääkkeellisiä 
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että lääkkeettömiä vaihtoehtoja. Fyysiseen tukemiseen liittyy vahvasti myös ympäristö ja 

sen luominen miellyttäväksi ja rauhalliseksi monin eri keinoin. Miellyttävän ympäristön 

luomisessa tulee ottaa huomioon naisen omat toiveet ja varmistaa, että ympäristö vastaa 

mahdollisimman hyvin hänen yksilöllisiä mieltymyksiään. Näin voidaan vaikuttaa myös 

ilmapiiriin ja tunnelmaan positiivisesti. (Adams & Bianchi 2008.) 

Fyysisellä tukemisella pyritään edesauttamaan synnytyksen etenemistä ja lisätä tyyty-

väisyyttä synnytyskokemukseen (Adams & Bianchi 2008). Fyysisellä tukemisella onkin 

todettu olevan positiivinen yhteys äidin mielentilaan ja fyysiseen terveyteen synnytyksen 

aikana (Iliadou 2012). 

3.4 Puolesta puhuminen 

Yksi tukemisen osa-alue on ”advocacy”, jolla ei ole suoraa suomenkielistä vastinetta hoi-

totyössä, mutta ”puolesta puhuminen” ja ”asianajo” ovat vastaavimmat ja kuvaavimmat 

ilmaisut. Termillä tarkoitetaan naisen suojelemista, tukemista ja avustamista hänen pää-

töksissään sekä hänen toiveidensa ja mielipiteidensä esille nostamista. Tarvittaessa hoi-

tajan tulee myös toimia naisen äänenä ja ajaa hänen etujaan ja oikeuksiaan. Potilaan 

puolestapuhujana hoitajan tarkoituksena on huolehtia potilaan ihmisarvosta ja yksityi-

syydestä. (Adams & Bianchi 2008.) 
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4 TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kirjallisuuskatsauksen avulla naislähtöisyyden to-

teuttamista synnyttävän naisen hoitotyössä. Tarkoituksena on myös selvittää, millä eri 

keinoilla terveydenhuollon ammattilaiset voivat toteuttaa naislähtöistä hoitotyötä. 

Tavoitteena on lisätä aiheeseen liittyvää tietoisuutta terveydenhuollon opiskelijoiden ja 

ammattilaisten keskuudessa.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Millä keinoilla synnyttävää naista voidaan tukea naislähtöisesti? 

1.1. Emotionaalinen tukeminen  

1.2. Tiedollinen tukeminen 

1.3. Fyysinen tukeminen 

1.4. Synnyttäjän puolesta puhuminen  

2. Millaisia hyötyjä synnytyksenaikaisella naislähtöisellä hoitotyöllä on? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksessa 

tutkitaan ja arvioidaan jo olemassa olevaa tietoa sekä tutkimuksia, joiden pohjalta luo-

daan uutta tutkimustietoa. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voidaan pitää myös yleiskat-

sauksena, jossa ei ole tiukkoja rajoja tai sääntöjä ja aineistot ovat usein laajoja. Tutki-

mustietoa etsiessä tiedonhakijan tulee olla kriittinen ja objektiivinen jo olemassa olevaa 

tietoa kohtaan. Katsauksessa pyritään selvittämään tutkimusongelma ja löytämään vas-

taus tiettyyn tutkimuskysymykseen. (Salminen 2011.) 

Tiedonhaussa käytettiin tietokantoja CINAHL, PubMed ja Google Scholar. Tietoa haettiin 

sekä suomeksi että englanniksi. Tiedon hakemisessa käytettäviä hakusanoja olivat esi-

merkiksi ”woman-centered”, ”woman-centered care”, ”labor support”, ”childbirth”, ”midwi-

fery” ja ”naislähtoinen tukeminen”. Tarkemmat tiedot tiedonhakuprosessista löytyvät liit-

teenä olevasta tiedonhakutaulukosta. (Liite 1.) Tarkoituksena oli käyttää uusinta tutkittua 

tietoa, joten tietoa etsittiin vuosilta 2008–2018. Rajausta jouduttiin laajentamaan hakutu-

losten vähäisyyden vuoksi vuoteen 2003. Tuloksiin valikoitui kymmenen tieteellistä jul-

kaisua. Valittuja julkaisuja tarkasteltiin neljän eri tukemisen osa-alueen näkökulmasta. 

Tarkemmat tiedot tutkimuksista löytyvät tutkimustaulukosta. (Liite 2.) Teoriatiedon tieto-

lähteinä käytettiin myös luotettavaksi todettuja internetsivuja, kuten Suomalainen Lääkä-

riseura Duodecim ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Emotionaalisen tukemisen keinot 

Mbyen, Tsayn, Kaon ja Linin (2011) tutkimuksen mukaan synnyttävät naiset ovat koke-

neet emotionaalisen tuen tärkeimmäksi osa-alueeksi synnytyksen aikaisessa tukemi-

sessa ja Saulsin (2006) tutkimuksessa puolestaan on todettu emotionaalisen tukemisen 

olleen hoitajien eniten toteuttama tukimuoto. Jotta hoitaja pystyy tarjoamaan naiselle hä-

nen tarvitsemaansa tukea, täytyy hoitajan oman asenteen ja olemuksen olla tilanteeseen 

sopiva (Adams & Bianchi 2008). 

Emotionaalinen tukeminen vaatii hoitajalta välittämistä sekä myötäelämisen ja tunteissa 

mukana elämisen taitoa (Mattila 2011). Synnyttävää naista tuleekin rohkaista, kunnioit-

taa, kehua sekä kuunnella (Sauls 2006; Mattila 2011; Dunne ym. 2014; Bahri ym. 2014). 

Naisen tukeminen rohkaisemalla päätöksentekoihin sekä asioista keskusteleminen ovat 

tutkimuksen mukaan olleet synnyttäneiden naisten mielestä tärkeitä tukimenetelmiä syn-

nytyksen aikana. Synnyttäjille on tärkeää tulla huomioiduksi yksilöinä, ja siihen hoitajien 

pitäisi tukiessaan kiinnittää huomiota. (Mbye ym. 2011.) Yksilöllisyyden tunnetta edes-

auttaa hoitajan verbaalisen tukemisen taidot, kuten rauhallinen ja miellyttävä ääni sekä 

rohkaisevat ja lohduttavat sanat. Synnyttäjän voimaannuttaminen sanoin ja elein toimii 

hyvänä tukikeinona. Ei-verbaalinen tukeminen taas sisältää jatkuvan kokonaisvaltaisen 

huomion antamisen ja katsekontaktin luomisen. (Adams & Bianchi 2008; Dunne ym. 

2014.)  

Usean tutkimuksen mukaan kätilön fyysinen, psyykkinen sekä henkinen läsnäolo on en-

siarvoisen tärkeä tukikeino synnytyksen aikana. Kätilön tulisikin osata ottaa myös omat 

tunteensa mukaan ja antaa synnyttäjälle hänen täydellinen huomionsa. (Sauls 2006; 

Adams & Bianchi 2008; Mbye ym. 2011; Dunne ym. 2014.) Yksi emotionaalisen tukemi-

sen keinoista on luoda synnyttävälle naiselle turvallisuuden tunnetta ja turvana olemista. 

Jotta synnyttävällä naisella olisi turvallinen ja miellyttävä olla, tulisi hänen tunteistaan ja 

mielipiteistään keskustella. Kätilön tulisikin keskustelun aikana tukea naista olemalla ym-

märtäväinen, empaattinen sekä syyllistämätön. (Sauls 2006; Mattila 2011; Mbye ym. 

2011.) Joillekin synnyttäjille uskonto, kulttuuri tai hengellisyys ovat tärkeitä asioita ja täl-

laisessa tilanteessa hoitajan tulisi osata käyttää hengellisyyttä tukimuotona. Tällaista tu-

kemista on esimerkiksi rukoilemisen tai meditoinnin mahdollistaminen. (Adams & Bianchi 
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2008.) Synnytyksen aikana kätilö voi tarvittaessa yrittää saada synnyttäjän ajatukset pois 

ikävistä tai stressaavista asioista eli negatiivisesta positiivisempaan. Erilaiset häiriöteki-

jät, kuten mielikuvaharjoitukset, saattavat vähentää ahdistusta ja helpottaa ikäviä ajatuk-

sia. (Adams & Bianchi 2008; Mattila 2011.)  

Vaikka ilmapiiri olisi hyvä pitää mahdollisimman positiivisena, ei synnyttävälle naiselle 

saisi koskaan valehdella. Häntä tulee tukea vastaamalla rehellisesti ja totuudenmukai-

sesti hänen esittämiinsä kysymyksiin sekä antaa koko ajan lisätietoa muuttuvasta tilan-

teesta. Tällaiset tilanteet vaativat kätilön ja synnyttäjän molemminpuolista luottamusta. 

(Sauls 2006; Mattila 2011; Mbye ym. 2011.) Adams ja Bianchi (2008) ovat todenneet 

myös tilanteeseen sopivan huumorin käytön olevan hyvä keino tukea synnyttäjää. Huu-

moria käytettäessä tulee kätilön tuntea synnyttäjän taustoja ja luonnetta sekä omata 

myös tilannetajua. Huumorin käyttö saa parhaimmillaan synnyttäjän ajatukset pois ki-

vusta ja virkistää mieltä. (Adams & Bianchi 2008.) 

6.2 Tiedollisen tukemisen keinot 

Tiedollisen tuen antaminen ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan ennemminkin etenevä 

prosessi, joka kohdentuu informaation vaihtoon. Tärkeää on sekä kysyminen että vas-

taaminen. Keskusteluyhteyden avaaminen ja sen ylläpitäminen ovat edellytyksiä tiedol-

liselle tukemiselle. Tällä tavoin lähestytään aktiivisesti synnyttäjää ja rohkaistaan häntä 

vuorovaikutukseen. Tärkein yksittäinen keino tiedollisen tuen välittämiseen on yksityis-

kohtaisten tietojen ja neuvojen antaminen. Annettujen tietojen tulee olla perusteltuja ja 

sopivia synnyttäjän yksilölliseen tilanteeseen. Tiedon tulee olla täysin rehellistä ja 

avointa; asioita ei saa salata tai kaunistella. (Mattila 2011.) Konsultointi tarpeen mukaan 

on myös tärkeä keino tuen välittämiseen (Adams & Bianchi 2008; Mattila 2011). 

Tiedollisen tuen antamisessa on tärkeää sekä verbaalinen että ei-verbaalinen kommuni-

kointi. Kumpaakin tulee toteuttaa samanaikaisesti ja toisiaan tukien, jotta edesautetaan 

tiedon ymmärtämistä ja omaksumista. Verbaalisia keinoja tiedolliseen tukemiseen ovat 

mm. asioiden huolellinen kuvailu ja selittäminen sekä jo puhuttujen asioiden kertaaminen 

tai uudelleenmuotoilu. (Adams & Bianchi 2008; Mattila 2011.) Sopivat sanavalinnat ovat 

vaikuttava osa tiedollista tukemista ja sanavalinnoissa tulee muistaa myös kulttuurinen 

herkkyys. Jos yhteisen kielen puuttuminen aiheuttaa hankaluuksia, on tulkin käyttö tar-

peellista. Tulkkia tulee käyttää herkästi ja tulkkia käytettäessä on tärkeää puhua suoraan 

synnyttäjälle, ei tulkille. (Adams & Bianchi 2008.)  
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Kirjallisen tiedon tarjoaminen puhutun lisäksi voi tarkoittaa esimerkiksi esitteitä, kuvia tai 

postereita (Mattila 2011). Ei-verbaalisessa tukemisessa korostuu myös katsekontakti ja 

kehonkieli, jotka antavat paljon tietoa sekä tukevat ymmärrystä. Kaikenlaisia eleitä ja 

liikkeitä voi käyttää apukeinoina viestin välittämisessä. Kun tieto ja ohjeet on annettu 

sanallisesti, saattaa vielä konkreettinen demonstrointi olla tarpeellista. (Adams & Bianchi 

2008.) Selkokielellä puhuminen ja ammattikielen tulkkaaminen vähentävät synnyttäjän 

huolta ja pelkoa sekä edesauttavat asian ymmärtämistä. Tärkeää on antaa myös aikaa 

tiedon omaksumiselle. Vaikka tarjotun tiedon tulee olla ymmärrettävää ja johdonmu-

kaista, täytyy ymmärrys aina varmistaa huolellisesti ja välttää näin väärinymmärrykset. 

(Adams & Bianchi 2008; Mattila 2011.) 

Synnyttäjä tulee tutustuttaa ympäristöön, eli esimerkiksi esitellä huone ja laitteet sekä 

opastaa, mistä löytyy kaikki tarvittava (Adams & Bianchi 2008; Mbye ym. 2011). Sairaa-

lan menettelytapojen, rutiinien ja käytäntöjen selittäminen on tärkeää tiedon lisäämiseksi 

(Sauls 2006; Adams & Bianchi 2008; Mbye ym. 2011). Synnyttäjän tiedolliseen tukemi-

seen kuuluu keskeisesti tiedon ja ohjauksen antaminen erilaisista hengitys- ja rentoutu-

mistekniikoista sekä ponnistustekniikoista ja -asennoista (Sauls 2006; Adams & Bianchi 

2008; Mbye ym. 2011, Dunne ym. 2014; Bahri ym. 2014). Synnytys- ja syntymäprosessia 

tulee selittää ja kerrata jatkuvasti (Sauls 2006; Adams & Bianchi 2008; Mbye ym. 2011; 

Bahri ym. 2014). Synnytyksen edetessä synnyttäjä tulee pitää ajan tasalla mm. sikiön 

tilasta ja kohdunkaulan muutoksista (Adams & Bianchi 2008; Mbye ym. 2011).  

6.3 Fyysisen tukemisen keinot 

Fyysisestä tuesta voidaan käyttää myös termiä konkreettinen tuki, jolla tarkoitetaan eten-

kin synnyttäjän fyysisiin tarpeisiin vastaamista (Sauls 2006). Ympäristön luominen syn-

nyttäjälle mieluisaksi kuuluu fyysisen tukemisen keinoihin (Sauls 2006; Adams & Bianchi 

2008; Bahri ym. 2014). Synnyttäjän omat mieltymykset huoneen lämpötilasta, valaistuk-

sesta ja esimerkiksi musiikista täytyy mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Mah-

dolliset muut häiritsevät äänet tulisi pyrkiä minimoimaan. Synnyttäjää voi esimerkiksi 

synnytyssuunnitelmaa tehdessä pyytää ottamaan mukaan synnytykseen haluamaansa 

musiikkia. (Adams & Bianchi 2008.) Huoneessa vallitseva rauhallisuus ja synnyttäjän 

yksityisyyden kunnioittaminen ovat tärkeässä asemassa miellyttävän ympäristön luomi-

sessa (Sauls 2006; Adams & Bianchi 2008; Bahri ym. 2014). 
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Fyysisen tukemisen olennainen osa on kivunlievitys. Lääkkeettömiä vaihtoehtoja on eri-

laisia ja yksi tärkeimmistä on asentohoito. Hoitajan tehtävänä on avustaa synnyttäjää 

löytämään mukava ja juuri hänelle paras asento sillä hetkellä. Hoitajan tulee asentoja 

miettiessään ottaa huomioon sikiön asento, synnytyksen tila ja edistyminen sekä naisen 

omat toiveet ja rajoitteet. Monissa asennoissa hoitaja pystyy olemaan myös itse fyysi-

sesti auttamassa ja tukemassa. (Sauls 2006; Adams & Bianchi 2008; Bahri ym. 2014.) 

Tutkimuksissa todetaan erilaisen koskettamisen, kuten hieronnan ja paineen tuottami-

sen, olevan hyviä keinoja synnyttäjän rentouttamiseen ja kivunlievitykseen (Sauls 2006; 

Adams & Bianchi 2008; Mbye ym. 2011; Dunne ym. 2014). Asentohoidon ohella tärkeä 

tukimuoto on vesihoidon tarjoaminen. Monille synnyttäjille tukalaan oloon ja kipuun hel-

pottaa lämmin kylpy tai suihkussa olo. Samalla kun synnyttäjä on kylvyssä, voi esimer-

kiksi kumppani tai kätilö hieroa synnyttäjän selkää. (Adams & Bianchi 2008.) Hengittä-

minen on olennainen osa mielen ja kehon rauhoittamista, joten esimerkiksi rauhalliseen 

nenän kautta sisään – suun kautta ulos hengittämiseen ohjaamalla voidaan myös rau-

hoittaa synnyttäjää (Mbye ym. 2011). Tutkimusten mukaan kylmä- ja kuumahoito ovat 

hyviä ja toimivia tukemisen keinoja. Kylmäpakkausta voi tarjota otsalle, niskaan tai ala-

selälle, kun taas kuumapakkausta alaselkään, nivusiin tai reisiin. Fyysisen tukemisen 

keinoja pohtiessa on hyvä muistaa myös jokaisen naisen oma henkilökohtainen tila. 

Näistä asioista tuleekin keskustella synnyttäjän kanssa huolellisesti jo ennen synnytyk-

sen alkua. (Sauls 2006; Adams & Bianchi 2008.)  

Lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien ohella on tärkeää muistaa tarjota synnyttäjälle 

myös lääkkeellisiä vaihtoehtoja (Mbye ym. 2011), kuten inhaloitava ilokaasu, fentanyyli, 

litalgiini sekä petidiini. Ilokaasu on näistä vaihtoehdoista sikiölle turvallisin. Kipulääkkei-

den lisäksi voidaan synnyttäjälle tarjota myös erilaisia puudutusaineita. (Paananen ym. 

2015.) Tässäkin tilanteessa on tärkeää huomioida synnyttäjän omat toiveet ja rajoitukset 

lääkkeellisestä kivunlievityksestä ja tarjota hänelle kaikki saatavilla oleva tieto tarjotusta 

kivunhoitomenetelmästä (Adams & Bianchi 2008). 

Naiselle tulee antaa tilaa ja aikaa sekä mahdollisuus myös huolehtia omasta henkilökoh-

taisesta hygieniastaan. Varsinkin avautumisvaihe saattaa kestää monia tunteja ja näissä 

tilanteissa henkilökohtaisen hygienian merkitys korostuu. Tarvittaessa naiselta voi ky-

syä, haluaako hän puhtaan vaatekerran tai vuodevaatteet tai tarvitseeko hänen käydä 

suihkussa. Monen synnyttäjän ajatukset ovat synnytyksen aikana sekavat, joten he eivät 

itse välttämättä osaa ajatella henkilökohtaisen hygienian tarpeellisuutta juuri sillä het-
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kellä. Myös ravinnon saannin turvaaminen kuuluu kätilön tukemisen tehtäviin. Synnyttä-

jälle tulee tarjota ruokaa ja juomaa riittävän usein sekä monessa eri muodossa. (Sauls 

2006; Adams & Bianchi 2008; Bahri ym. 2014.) Synnytys saattaa olla synnyttäjän lisäksi 

raskasta myös hänen mahdolliselle kumppanilleen. Kätilön onkin tärkeää huomioida 

myös kumppani ja tarjota hänelle tarvittaessa ruokataukoja tai kotona käymisen mahdol-

lisuus. (Adams & Bianchi 2008.) 

6.4 Puolesta puhumisen keinoja 

Puolesta puhumisen keinot eivät ole niin konkreettisia, kuin muiden tukemisen osa-alu-

eiden. Tärkeintä on taata synnyttäjän yksityisyys, suojella hänen oikeuksiaan ja huoleh-

tia niin fyysisestä kuin emotionaalisestakin turvallisuudesta. (Adams & Bianchi 2008.) 

Synnyttäjää tulee kuunnella huolellisesti, kun hän kertoo toiveistaan ja tarpeistaan. Ti-

lanteen kartoittaminen myös huolten ja pelkojen osalta on keskeistä ja kätilön tuleekin 

rohkaista synnyttäjää kertomaan ääneen tarpeensa ja pelkonsa. (Sauls 2006; Adams & 

Bianchi 2008.) Puolesta puhumiseen kuuluu synnyttäjän avustaminen ja tukeminen pää-

töksien ja suunnitelmien tekemisessä sekä niiden välittäminen eteenpäin tiedoksi muil-

lekin, jotka ovat mukana prosessissa (Sauls 2006; Adams & Bianchi 2008). Suunnitte-

lussa ja päätöksenteossa avustamiseen kuuluu riskien ja hyötyjen selittäminen, yhdessä 

pohdiskelu sekä ajan antaminen päätöksen tekemiseen. Aika ajoin on hyvä myös uudel-

leenarvioida tilanne ja päätökset. (Adams & Bianchi 2008.) Tärkeää on pystyä antamaan 

tuomitsematonta hoitoa. Kätilön pitää pystyä siirtämään omat ajatuksensa tarvittaessa 

sivuun ja tarjoamaan pätevää hoitoa joka tilanteessa. Jos eteen tulee tilanne, jossa syn-

nyttäjän toive on epätavanomainen ja poikkeaa suosituksista, tulee kätilön huolehtia tar-

vittavista suostumuksista. (Adams & Bianchi 2008.) 

Intimiteettisuojan turvaaminen on yksi kätilön keskeisistä tehtävistä ja kuuluu osaksi puo-

lesta puhumisen osa-aluetta. Ulkopuolisten ja tarpeettomien ihmisten poistaminen huo-

neesta ja oven sulkeminen ainakin toimenpiteiden ajaksi ovat tehokkaita keinoja intimi-

teettisuojan säilyttämiseen. Myös synnyttäjän asianmukainen vaatetus on huomioitava. 

(Adams & Bianchi 2008.) 

Puolesta puhumisessa tärkeää on toimia ja puhua synnyttäjän puolesta, kun hän ei sii-

hen itse pysty. Kätilö neuvottelee hoitohenkilökunnan kanssa synnyttäjän puolesta ja 

varmistaa, että toiveita kunnioitetaan ja suunnitelmaa noudatetaan. (Sauls 2006; Adams 

& Bianchi 2008.) Synnytyksen aikana saattaa ilmetä ristiriitoja ja kätilön tulee nopeasti 
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astua väliin, jos synnyttäjän tarpeet, toiveet tai turvallisuus vaarantuu. Ristiriitatilanteissa 

kätilön tulee hallita erilaisia ongelmanratkaisukeinoja. Kätilön tulee määritellä ongelma 

ja sen aiheuttaja, kartoittaa potentiaaliset ratkaisuvaihtoehdot, valita niistä paras ja sen 

jälkeen noudattaa valittua lähestymistapaa huolellisesti. (Adams & Bianchi 2008.) 

6.5 Naislähtöisen hoitotyön hyödyt  

Iliadou (2012) on todennut, että synnyttäjän henkilökohtaiset odotukset, annetun nais-

lähtöisen tuen määrä, kätilön ja synnyttäjän välisen vuorovaikutussuhteen laatu ja syn-

nyttäjän osallistaminen päätöksentekoon vaikuttavat synnyttäjien kokonaistyytyväisyy-

teen. Useiden tutkimusten mukaan synnytyksenaikainen naislähtöinen hoitotyö lisää tyy-

tyväisyyttä synnytyskokemukseen (Hodnett ym. 2003; Sauls 2006; Adams & Bianchi 

2008) ja edesauttaa synnytysprosessin sujuvuutta. Lisäksi se parantaa naisen synnytyk-

senaikaista itsevarmuutta, fyysistä mukavuutta ja jaksamista (Sauls 2004; Adams & 

Bianchi 2008) sekä rauhoittaa ja luo hyvän ilmapiirin tilanteeseen (Adams & Bianchi 

2008). Naislähtöinen hoitotyö edistää myös luottamuksellisen suhteen rakentamista kä-

tilön ja synnyttäjän välille (Adams & Bianchi 2008) ja vaikuttaa synnytyksen aikana posi-

tiivisesti synnyttäjän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen (Iliadou 2012).  

Synnyttäjän toiveiden mukaan ja yksilöllisesti valittu lääkkeellinen kivunhoitomenetelmä 

edesauttaa synnyttäjän kontrollin ja havaintokyvyn säilymistä synnytyksen aikana 

(Iliadou 2012). Hyvin toteutetun naislähtöisen hoitotyön on kuitenkin todettu vähentävän 

kipua (Adams & Bianchi 2008) ja lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta synnytyksen ai-

kana (Hodnett ym. 2003; Adams & Bianchi 2008; Iliadou 2012; Rubavathy ym. 2015). 

Sillä on myös positiivinen vaikutus synnytyksen kestoon (Hodnett ym. 2003; Sauls 2004) 

ja synnytystapaan; lisää spontaanien alatiesynnytysten määrää (Hodnett ym. 2003; 

Sauls 2004; Rubavathy ym. 2015) ja vähentää keisarileikkausten tarvetta sekä instru-

mentaalisia alatiesynnytyksiä (Hodnett ym. 2003; Sauls 2004; Iliadou 2012; Rubavathy 

ym. 2015). Yksi tärkeä hyöty on myös vastasyntyneiden pienempi todennäköisyys saada 

matalat viiden minuutin Apgar-pisteet (Hodnett ym. 2003; Sauls 2004; Iliadou 2012). 

Myös synnytysten aikaisten välilihan repeämien on todettu vähenevän hyvän naislähtöi-

sen hoitotyön toteuttamisen myötä (Adams & Bianchi 2008). 
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Aihetta valittaessa otettiin huomioon sen merkityksellisyys ja ajankohtaisuus. Koko pro-

sessin ajan noudatettiin yleisen hyvän tieteellisen käytännön mukaan huolellisuutta, re-

hellisyyttä ja tarkkuutta. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien ohjeiden mukai-

sesti työssä kunnioitetaan tutkijoiden tekemää työtä ja heidän julkaisuihinsa viitataan oi-

kealla tavalla. (TENK 2012.) Opinnäytetyössä käytettiin tutkittua ja ajantasaista tietoa 

sekä lähteitä tarkasteltiin kriittisesti. Luotettavuutta lisää se, että viitekehys tukee aihetta 

ja kaikki lähteet on merkitty oikeaoppisesti lähdeluetteloon. Tiedonhausta ja valituista 

tutkimuksista tehtiin taulukot, jotta työn lukija näkee, millä hakusanoilla tutkimuksia on 

etsitty ja mitkä ovat tuloksissa käytettyjen tutkimusten päätulokset. 

Suomenkielistä tietoa ei juurikaan ollut saatavilla, joten englanninkielisiä tutkimuksia on 

valittu monesta eri maasta, mikä osaltaan lisää luotettavuutta. Tulosten yleistäminen 

Suomeen on kuitenkin osittain harkinnanvaraista, sillä aineiston julkaisuista vain yksi tut-

kimus oli toteutettu Suomessa. On myös otettava huomioon, että eri maiden välillä saat-

taa olla eroja naislähtöisen hoitotyön toteuttamisessa.  

Opinnäytetyön eettisyyttä pohdittaessa tulee ottaa huomioon, että jokaisen naisen toi-

veet ja tarpeet ovat erilaisia; se tukemisen keino, jonka yksi kokee hyväksi ja rentoutta-

vaksi, voi toiselle aiheuttaa negatiivisia tunteita tai kipua. Naislähtöinen hoitotyö vaatiikin 

yksilöllistä lähestymistä ja naisen tarpeiden kunnioitusta. Jos synnyttäjä esimerkiksi ko-

vissa tuskissaan ei haluaisi lainkaan minkäänlaista kivunlievitystä, on tämän toiveen kun-

nioittaminen juurikin naislähtöisen hoitotyön toteuttamista. Jollekin kätilölle voi olla eetti-

sesti haastavaa toimia synnyttäjän toiveiden mukaisesti, mutta omien arvojensa tai mie-

lipiteidensä vastaisesti. Kätilön tehtävänä on aina huolehtia sekä äidin että sikiön turval-

lisuudesta. Tämän vuoksi kaikkien toiveiden toteuttaminen ei välttämättä ole mahdollista, 

jos ne ovat ristiriidassa äidin tai sikiön hyvinvoinnin kanssa. Jokaisen kätilön tuleekin 

ammattitaitonsa avulla pohtia, milloin toiveita ei pystytä toteuttamaan ja miten tilanteesta 

jatketaan eteenpäin. (Fontein-Kuipers ym. 2016.) 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyössä selvitettiin, millä eri keinoilla synnyttävää naista voidaan tukea naisläh-

töisesti. Useassa tutkimuksessa tukeminen oli jaoteltu neljään eri osa-alueeseen; emo-

tionaalinen, tiedollinen ja fyysinen tukeminen sekä synnyttäjän puolesta puhuminen. Sa-

maa jaottelua käytettiin myös opinnäytetyössä.  

Tuloksista käy ilmi, että naislähtöisen tuen antamiseen on monia keinoja ja naiset ovat 

kokeneet emotionaalisen tuen tärkeimmäksi tukemisen osa-alueeksi. Synnytyksenaikai-

sen emotionaalisen tuen tarkoituksena on luoda synnyttäjälle tunne ja kokemus siitä, 

että hän saa hyvää hoitoa ja hänestä välitetään (Adams & Bianchi 2008). Keskeisiä kei-

noja tämän tarkoituksen toteuttamiseksi ovat kätilön läsnäolo, synnyttäjän rohkaisu ja 

yksilöllinen kohtelu. Emotionaalisessa tukemisessa korostuu kätilön ja synnyttäjän väli-

nen vuorovaikutus ja luottamus. Synnytyksenaikaiseen tiedolliseen tukemiseen taas 

kuuluu sellaisten tietojen ja taitojen tarjoaminen, jotka auttavat synnyttäjää ymmärtä-

mään hänen tilannettaan ja tekemään päätöksiä hoidostaan (Kylmänen 2014). Tulok-

sista käy ilmi, että asioiden perustelu, selkokielellä puhuminen sekä täysin rehellinen ja 

avoin vuorovaikutus ovat tehokkaita tiedollisen tukemisen keinoja. Fyysisellä tukemisella 

pyritään vastaamaan synnyttäjän fyysisiin tarpeisiin ja tekemään hänen olonsa mahdol-

lisimman mukavaksi (Sauls 2006; Bahri ym., 2014). Synnytys on usein kivulias kokemus 

ja synnyttäjälle tulisi löytää juuri hänelle sopivat kivunlievitysmenetelmät. Ne voivat olla 

joko lääkkeettömiä, lääkkeellisiä tai niiden yhdistelmiä. Puolesta puhumisen osa-alu-

eessa korostuu hoitajan velvollisuus huolehtia synnyttäjän oikeuksista, turvallisuudesta 

ja yksityisyydestä (Adams & Bianchi 2008). Keinot eivät ole yhtä konkreettisia kuin mui-

den osa-alueiden, mutta tärkeää on synnyttäjän toiveista, tarpeista ja peloista keskustelu 

ja tarvittaessa niiden välittäminen muille. 

Synnytyksenaikaisella naislähtöisellä hoitotyöllä on tulosten mukaan monenlaisia hyö-

tyjä. Sen on todettu lisäävän tyytyväisyyttä synnytyskokemukseen, edistävän luottamuk-

sellisen suhteen rakentamista kätilön ja synnyttäjän välille sekä lisäävän synnyttäjän it-

sevarmuutta ja jaksamista. Tuloksissa ilmenee, että naislähtöisyydellä voidaan vähentää 

synnytyksenaikaista kipua ja edesauttaa synnyttäjän kontrollin ja havaintokyvyn säily-

mistä. Naislähtöisen hoitotyön monista hyödyistä voidaan päätellä, että sen toteuttami-

nen olisi kannattavaa ja sitä tulisi kehittää. Olisi tärkeää, että naislähtöistä hoitotyötä to-

teutettaisiin ympäri maailmaa.  
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Naislähtöistä hoitotyötä toteuttavan kätilön tulee omata ymmärrystä ja tietoa naisen ter-

veydestä, sitoutumista, empatiakykyä sekä taito luoda luottamuksellinen suhde synnyt-

täjään. Minkään yksittäisen tukemisen osa-alueen toteuttaminen ei riitä laadukkaan nais-

lähtöisen hoitotyön saavuttamiseksi. Kätilön tulee osata yhdistää osa-alueet monipuo-

liseksi kokonaisuudeksi ja valita jokaiselta osa-alueelta sopivimmat menetelmät yksilöl-

liseen hoitotyöhön.  

Naislähtöisyys on potilaslähtöisyyden tarkempi muoto ja potilaslähtöistä hoitotyötä oh-

jaavat sen keskeiset periaatteet, joita ovat kunnioittaminen, yksilöllisyys, itsemääräämis-

oikeus, yksityisyys, perhekeskeisyys, turvallisuus, hoidon kokonaisvaltaisuus, terveys-

keskeisyys, omatoimisuus ja hoidon jatkuvuus (Rautava-Nurmi ym. 2015). Naislähtöi-

syydellä halutaan tuoda esiin naisten valinnanvapautta heidän omasta hoidostaan.  

Naislähtöisyys ei kuitenkaan ole hoitotyössä itsestäänselvyys; ammattilaisten saattaa 

olla vaikea antaa naisen tehdä sellaisia päätöksiä hoidostaan, jotka ovat ristiriidassa hei-

dän omien näkemyksiensä ja tietojensa kanssa. Koko ajan kehittyvä teknologia saattaa 

osaltaan viedä hoidon aikana huomion monitoreihin sekä vauvaan, sen sijaan, että kes-

kityttäisiin sekä äidin että lapsen yhteisiin tarpeisiin. Monissa kehitysmaissa hoidon laatu 

ei vastaa länsimaista laatua ja vaikka hoito olisikin laadukasta, se harvemmin keskittyy 

naiseen. Naisen asema saattaa myös olla niin heikko, että hoitohenkilökunta saattaa 

käyttäytyä epäkunnioittavasti tai jopa laiminlyödä heidän hoitoaan. Tämän kaltaisiin on-

gelmiin naislähtöisyydellä halutaan vaikuttaa. 

Suomenkielistä ja Suomessa tuotettua tutkittua tietoa on saatavilla erittäin vähän, joten 

aiheesta olisi tärkeää tehdä lisätutkimuksia etenkin Suomessa. Aihetta tutkittaessa olisi 

hyvä tarkastella synnyttäneiden naisten kokemuksia saamastaan naislähtöisestä hoito-

työstä ja synnytyksenaikaisesta tuesta. Vastaavasti olisi myös hyvä haastatella kätilöitä 

heidän toteuttamastaan hoidosta, tiedoista ja asenteista naislähtöistä hoitotyötä koh-

taan. Koimme opinnäytetyön aiheen mielenkiintoisena, tärkeänä ja ajankohtaisena, 

mutta samalla haastavana tutkitun tiedon vähäisyyden vuoksi. Naislähtöisyys terminä ei 

ole kovinkaan käytetty Suomessa, vaan useammin puhutaan esimerkiksi potilaslähtöi-

syydestä tai perhekeskeisyydestä. Työtä tehdessä opimme kuitenkin sen merkitykselli-

syyden synnytyksenaikaisessa kätilötyössä sekä kokonaisvaltaisesti hoitotyössä. 
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Tiedonhakutaulukko 

Tieto-

kanta 

Hakusanat Rajaukset Osumat Valitut 

työt 

Cinahl ”woman centered” and ”care” 2006-

2018 

226 0 

Cinahl ”woman centered” and ”care” 

and ”labour” 

2006-

2018 

31 0 

Cinahl ”woman centered” and ”child-

birth or labour or birth or labor 

or delivery” 

2006-

2018 

115 0 

PubMed ”woman centered care” and 

”labour” 

2008-

2018 

190 1 

Google 

Scholar 

”woman-centered care in 

midwifery” 

2005-

2018 

17 400 0 

Google 

Scholar 

”labor support” and ”nurses” 2006-

2018 

98 400 2 

Cinahl ”labor support” 2003-

2018 ”full 

text” 

325 6 

Google 

Scholar 

”emotionaalinen tukeminen” 2008-

2018 

15 800 1 

Google 

Scholar 

”naislähtöinen hoitotyö” 2008-

2018 

11 0 
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Tutkimustaulukko 

Tutkimuksen tekijä, 

maa ja vuosi 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimusmenetelmä ja -otos Tulokset 

Mbye ym. 

 

Gambia 

 

2011 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 

naisten käsityksiä hoitajien antamasta 

tuesta synnytyksen aikana. 

Suullinen haastattelu 

n=120 

Tutkimuksen osanottajat arvostivat hoita-

jien antamaa tukea. Kaiken kaikkiaan emo-

tionaalinen tuki arvioitiin hyödyllisimpänä, 

ja tiedollinen tukeminen vähiten hyödylli-

senä. 

Hodnett ym. 

 

Kanada 

 

2003 

Tarkoituksena oli arvioida henkilökoh-

taisesti annetun synnytyksen aikaisen 

jatkuvan tuen vaikutuksia. 

Kirjallisuuskatsaus 

n = 22 

Naiset jotka saivat jatkuvaa tukea, synnytti-

vät todennäköisemmin spontaanisti ala-

teitse, tarvitsivat vähemmän kivunlievitystä 

ja olivat tyytyväisempiä synnytyskokemuk-

seen. 

Mattila 

 

Suomi 

 

2011 

Tarkoituksena oli muodostaa teoreetti-

nen malli potilaan ja perheenjäsenen 

emotionaalisesta ja tiedollisesta tuesta 

sairaalahoidon aikana. 

Systemaattinen kirjallisuus-

katsaus, ryhmähaastattelu, 

kirjoitelmat, kyselylomake, 

yksilöhaastattelu 

 

Sairaanhoitajat käyttivät vuorovaikutuk-

seen perustuvia tuen tarpeen tunnistamis-

menetelmiä. Potilaat sekä perheet saivat 

enemmän emotionaalista tukea kuin tiedol-

lista. 

Dunne ym. 

 

Tarkoitus oli kehittää tutkimusväline, 

jolla voidaan tutkia naisten käsityksiä 

Poikittaistutkimus 

n=293 

Kyselylomake todettiin päteväksi mittaus-

välineeksi naisten käsityksistä. 
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2014 

 

Australia 

synnytyksenaikaisesta tuesta tukihen-

kilön antamana ja testata sen luotetta-

vuutta ja pätevyyttä. 

Sauls 

 

2006 

 

Yhdysvallat 

Tarkoitus oli määritellä ja kuvata am-

mattilaisen tarjoaman synnytyksen ai-

kaisen tuen osa-alueet. 

Aineiston analyysi 

n=146 

Osa-alueita löydettiin kuusi. Sairaanhoitajat 

pitivät emotionaalisen tuen osa-aluetta tär-

keänä synnytyksen aikaisen tuen menetel-

mänä. 

Bahri ym. 

 

2014 

 

Iran 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida 
äitien näkemystä synnytyksen aikai-
sen tuen laadusta. 
 

Poikittaistutkimus 

n=100 

Tulokset osoittivat, että 74 % naisista arvioi 

emotionaalisen tuen hyvänä, 93 % naisista 

oli ilmoittanut olevansa tyytyväisiä fyysi-

seen tukeen ja 92 % osallistujista oli ilmais-

sut olevansa tyytyväisiä henkilöstön anta-

miin ohjeisiin / tietoihin. 

Sauls 

 

2004 

 

Yhdysvallat 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

kehittää luotettava ja pätevä väline, 

joka mittaa hoitajien käsityksiä synny-

tyksen aikaisen tuen tärkeydestä käy-

tännössä. 

Aineiston analyysi 

n=146 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luotu 

kyselylomake voi olla pätevä ja luotettava 

väline, joka auttaa parantamaan synnytyk-

sen aikaisen tuen saamista. Kyselylomak-

keen avulla voidaan mitata hoitajien käsi-

tyksiä heidän tarjoamastaan tuesta.  

Rubavathy ym. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida 

tuen saamaa vastetta ensisynnyttäjien 

Kvantitatiivinen tutkimus 

n=60 

Tulokset osoittavat selvästi yhteyden vas-

teen ja tuen saamisen välillä. 
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2015 

 

Intia 

synnytyksen aikana kokeellisessa ja 

kontrolloidussa ryhmässä. 

Iliadou 

 

2012 

 

Kreikka 

Tarkoitus oli määritellä synnytyksen ai-

kaisen tuen keinoja synnyttäville nai-

sille. 

Systemaattinen kirjallisuus-

katsaus 

Tulokset osoittavat, että emotionaalinen, 

fyysinen ja tiedollinen tukeminen liittyy po-

sitiivisesti äidin henkiseen ja fyysiseen ter-

veyteen synnytyksen aikana. 

 

  

 


