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1 Johdanto 
 

Isien osallistuminen synnytykseen on ollut mahdollista 1960- luvulta alkaen (Liukkonen 

1996: 4) ja 1970-luvulta isät ovat enenemässä määrin myös käyttäneet tätä mahdolli-

suutta (Liukkonen 1996: 4; Kaila-Behm 1998: 164; Lundgren – Premberg 2006: 21). 

Tänä päivänä synnytys ei ole ainoastaan naisen asia vaan perheen yhteinen tapahtu-

ma (Liukkonen 1996: 4). Tiedetään, että isä haluaa osallistua synnytykseen yksilönä, 

jonka tarpeet tulisi huomioida (Kaila-Behm 1998: 164; Wöckel– Schäfer - Baggel - 

Abou-Dakn 2007: 348). Tämä huomioidaan esimerkiksi tämän hetken kätilökoulutuk-

sessa, jossa käsitellään äidiksi tulon lisäksi myös isyyteen kasvua ja sen tukemista. 

Hoitotyön opetuksessa perhekeskeinen hoitotyö on tällä hetkellä pinnalla. Perhekes-

keisyys on myös yksi kätilötyötä ohjaavista eettisistä periaatteista.  

”Kätilön tehtävänä on pitää huolta, että puoliso ja perhe tai muut läheiset saavat mah-

dollisuuden olla mukana hoitoprosessissa ja että he saavat myös kaiken tarvitsemansa 

tiedon ja tuen. (Kätilöliitto 1998: 9).”  

 

Tutkimuksissa (Fägerskiöld 2008: 64; Haapio – Tarkka - Mäenpää 2008: 22; Kallioval-

kama 2001: 75; Liukkonen 1996: 41, 54; Mesiäislehto-Soukka 2005: 124; Sillankorva 

2000: 74; Wöckel ym. 2007: 344, 348) nousee selvästi esille, että isät tarvitsevat tietoa 

niin synnytyksen kulusta, synnytyksen aikana ilmenevistä tunteista kuin myös tavoista 

tukea naista synnytyksen aikana. Tutkimuksissa ”Synnytysvalmennussairaalassa: van-

hempien kokemuksia asiakaslähtöisestä ohjauksesta” ja ”Isien ja isyyden tukeminen 

äitiys- ja lastenneuvolassa” esille nousi isien tarve konkreettisempaan tietoon (Haapio 

ym. 2008: 22; Kaila-Behm 1998:164). 

 

Haapio ym.  (2008: 20) tutkimuksen mukaan synnytysvalmennus on äitikeskeistä. Isät 

toivoisivat tulevansa huomioiduksi yksilöinä ja saavansa henkilökohtaista ohjausta ja 

tukea (Haapio ym. 2008: 22, Kalliovalkama 2001: 76, Wöckel ym. 2007: 348). Isät 

odottavat ja tarvitsevat enemmän tukea ja tietoa kuin he käytännössä saavat. Isät ko-

kevatkin usein olevansa riittämättömästi valmistautuneita. (Fägersköld 2008: 64; 

Wöckel ym. 2007: 344) Wöckel ym. (2007: 344- 348) tutkimuksen mukaan sekä nais-

ten että miesten synnytyskokemus oli positiivisempi, kun isät olivat saaneet ylimääräis-

tä synnytysvalmennusta. Synnytysvalmennus ei ole ainoa isän synnytyskokemukseen 

vaikuttava asia; kätilön antamalla tuella synnytyssalissa on merkitystä isän positiivisen 
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kokemuksen muodostumiseen (Liukkonen 1996: 44-51; Longworth - Kingdon 2011: 

591). 

 

Opinnäytetyömme aiheena on isien osallistuminen synnytykseen, ja tarkoituksenamme 

on tuottaa materiaalia synnytykseen liittyvistä tunteista ja odotuksista. Opinnäytetyöm-

me toteutuksena luomme kymmenen mielenkiintoa herättävää väittämää aiheeseen 

liittyen. Väittämiin luodaan myös vastineet, jotka vahvistavat tai kumoavat väitteen si-

sältöä. Jokainen väittämä käsitellään tutkimustietoon perustuen. Opinnäytetyömme 

tavoite on kannustaa isiä osallistumaan synnytykseen. Työssämme on myös tarkoitus 

esittää muutamia vinkkejä siitä, miten isä voi tukea puolisoaan synnytyksessä.  

 

Opinnäytetyömme on jatkoa Urbaani vanhemmuus- hankkeelle, jonka tarkoituksena on 

kehittää seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen työmenetelmiä ja edistää ter-

veydenhuoltohenkilökunnan osaamista. Urbaani vanhemmuus- hanke on osa kansallis-

ta seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaa. Hanke on tuotta-

nut internettiin Vauvankaa.fi- sivuston, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jul-

kaissut kansalliseen käyttöön. 

 

Opinnäytetyömme aihe on yksi Arjakarin, Mallatin ja Päiviön (2012) tekemän opinnäy-

tetyön jatkokehitysehdotuksista Vauvankaa.fi-sivuille. Arjakari ym. (2012) opinnäytetyö 

tutki isien käyttäjäkokemuksia internetsivuista. Kehitysehdotukseksi nousivat muun 

muassa isien osallistuminen synnytykseen ja siihen liittyvät tunteet. Näitä toivottiin käsi-

teltävän yksinkertaisesti ja konkreettisesti (Arjakari ym. 2012: 30). Muissa tutkimuksis-

sa on noussut esille isien tiedon tarve myös itse synnytyksen kulusta, puolison kivun 

lievityksestä ja esimerkiksi synnytyssalista ympäristönä (Wöckel ym.2007: 348; Me-

siäislehto-Soukka 2005: 124, Liukkonen 1996: 54). Nämä kuitenkin rajataan opinnäyte-

työmme ulkopuolelle ajankäytöllisistä syistä. 

 

Tuomalla esille tutkimuksissa nousseita, synnytykseen liittyviä tunteita ja kokemuksia 

haluamme lisätä isien synnytykseen liittyvää tietoa, ja tällä tavalla valmistaa isää hen-

kisesti synnytykseen. Tarkoituksena on käsitellä myös sellaisia tunteita, joista ei yleen-

sä puhuta. Tällä tavalla haluamme lisätä isien tietoisuutta siitä, että nämä tunteet ovat 

osa synnytystä. Vaikeiden tunteiden käsittely etukäteen oli yksi Arjakarin ym. (2012: 17 

) tutkimuksen kehitysehdotuksista.  



3 

 

2 Tiedonhaku 
 

Tiedonhaku aiheesta aloitettiin kartoittamalla millaisia tunteita tai kokemuksia miehillä 

ylipäänsä on raskausajalta tai synnytyksestä. Suomalaisesta artikkelitietokannasta Me-

dicistä haettiin tutkimuksia hakusanoilla isä, raskaus, masennus, muutos, synnytyspel-

ko, isyys, vanhemmuus, synnytys, syntymä, perhevalmennus, valmennus, synnytys-

valmennus, hoidonohjaus, ohjaus, kokemus, tuki, lapsenpäästö, ja paternaali* ja näi-

den erilaisilla yhdistelmillä. Löydetyistä viitteistä yhdeksän tutkimusta tai tutkimusartik-

kelia valikoitui lähdeaineistoksi (Liite 2).  

 

Suomalaiset tutkimukset aiheestamme käsittelevät miehen kokemuksia isäksi tulosta, 

miehen kokemuksia synnytyksestä ja raskausajasta. Suomalaisissa tutkimuksissa ei 

käsitelty miehen muita mahdollisesti kokemia muutoksia esimerkiksi fyysisessä jaksa-

misessa tai seksuaalisuudessa. Tutkimuksia, jotka käsittelivät isien kokemuksia synny-

tyksestä ja siinä mukana olosta, löytyi viisi. Suomalainen tutkimus isien osallistumises-

ta synnytykseen on niin vähäistä, että olemme pitäneet relevantteina tutkimuksia, jotka 

ovat valmistuneet vuoden 1990 jälkeen. Etsiessämme edellä mainituilla hakusanoilla 

suomalaisia tutkimuksia saavutimme saturaatiopisteen, eikä uusia tutkimuksia enää 

löytynyt. 

 

Kansainvälisessä artikkelitietokannassa, Cinahlissa, suoritettiin useita hakuja käyttä-

mällä hakusanoja fatherhood, father, pregnancy, childbirth, birth sekä changes. Hauilla 

löytyi tutkimuksia ja artikkeleita, joista valikoimme seitsemän relevanttia. Ulkomaalaisia 

tutkimuksia käytettäessä oli tärkeänä kriteerinä se, että niistä oli internetissä luettavissa 

koko tutkimus tai vähintään tutkimusartikkeli englannin kielellä. Tutkimukset käsittelivät 

isien mukana oloa synnytyksessä, miehen kasvua isäksi ja valmistautumista isyyteen. 

(Liite 2). Lisäksi lähdeaineistossa on kaksi ulkomaalaista tutkimusta, jotka ovat löyty-

neet toisten tutkimusten lähdeaineistosta. Kaikki tutkimukset listattiin tutkimusanalyysi-

taulukkoon (Liite 1). 

3 Teoreettinen viitekehys 
 

Luimme tutkimuksia erilaisista näkökulmista aiheesta isä synnytyksessä. Monet tutki-

mukset käsittelivät isän synnytyskokemusta ja muutama tutkimus myös isäksi kasvua 

ja isyyden tunnetta. Kaksi tutkimusta käsitteli synnytystä äitien näkökulmasta. Tutki-

muksissa oli tutkittu äitien odotuksia ja kokemuksia puolisoiltaan saamasta tuesta. 
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Kolme tutkimusta käsitteli isien valmistautumista synnytykseen, ja valmistautumisen 

vaikutusta synnytyskokemukseen. Kaksi tutkimusta käsitteli kätilön ja isän välistä vuo-

rovaikutusta. Yksi tutkimus käsitteli isän kokemaan elämän muutosta lapsen syntymän 

jälkeen. Tutkimuksista esille nousseet seikat jaottelimme seitsemään eri ryhmään, jotka 

kuvaavat isän osallistumista synnytykseen eri näkökulmista. 

 

3.1 Positiiviset tunteet synnytyksessä 
 

Isät kuvasivat synnytystä ainutkertaiseksi, ikimuistoiseksi ja unohtumattomaksi tapah-

tumaksi (Kurki – Toivonen - Ylikorkala 1993; Mesiäislehto-Soukka 2005: 120). Tutki-

muksissa isät kokivat myönteisinä asioina puolison tukemisen, rakkauden puolisoa 

kohtaan ja tunteen omasta tarpeellisuudesta (Liukkonen 1996: 37; Kurki ym. 1993; 

Vallimies-Patomäki 1998: 143). Synnytykseen osallistumisen aiheuttamaa tunnetta 

kuvattiin euforiaksi, häkellyttäväksi kokemukseksi onnea (Premberg – Carlsson – Hell-

ström – Berg 2011: 849), pysähdyttäväksi ja herkäksi hetkeksi (Kalliovalkama 2001: 

70). Synnytys oli odotettu tapahtuma, johon varauduttiin etukäteen ja jonka ympärillä 

ajatukset pyörivät (Mesiäislehto-Soukka 2005: 129). Myös keisarinleikkaus koettiin ras-

kauden ja lapsen saamisen kohokohtana ja mielenkiinnon kohteena (Kalliovalkama 

2001: 67).  

 

Iso osa tutkimuksissa kuvatuista positiivista tunteista liittyi lapseen. Isät kuvasivat ylpe-

yttä lapsesta ja isyydestä, onnellisuutta (Liukkonen 1996: 37), iloa ja helpotusta (Kallio-

valkama 2001: 70) sekä herkistymistä (Mesiäislehto-Soukka 2005: 120). Kalliovalka-

man tutkimuksessa vauvan syntymää kuvattiin hetkenä, jolloin isän tunteet voivat olla 

voimakkaitakin. Kalliovalkama (2001: 71) esittää, että tunteet lasta kohtaat voivat kui-

tenkin myös olla vielä eriytymättömät.  

 

Tutkimuksissa isät kuvasivat myös paljon konkreettisia asioita, jotka olivat tuottaneet 

heille positiivisia tunteita. Liukkosen (1996: 44) tutkimuksessa isät kertoivat synnytyk-

sessä parhaiksi asioiksi: lapsen kokemisen omaksi, ensi-itkun kuulemisen, lapsen nos-

tamisen puolison rinnalle, napanuoran katkaisemisen, lapsen kylvettämisen, lapsen 

syliin saamisen, lapsen ilmeet ja tiedon lapsen terveydestä. Mesiäislehto-Soukan 

(2005: 120) tutkimuksessa isät kuvasivat merkityksellisemmäksi hetkeksi sen, kun he 

näkivät oman lapsen välittömästi nostettuna äidin vatsan päälle. Vallimies-Patomäen 

(1998: 143) tutkimuksessa lapseen liittyviä parhaita asioita synnytyksessä olivat lapsen 

terveys, lapsen syntymähetki, lapsen vierihoitoon osallistuminen ja yhdessä oleminen 
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hetki syntymän jälkeen. Vaikka synnytys herätti isissä paljon erilaisia tunteita, erään 

tutkimuksen mukaan isät kokivat voineensa ilmaista tunteitaan vasta lapsen synnyttyä 

(Lundgren- Premberg  2006: 25). 

 

3.2 Negatiiviset tunteet synnytyksessä 
 

Tutkimukset osoittavat, että synnytyksen aikana isät kokevat paljon erilaisia pahan olon 

tunteita: esimerkiksi pelkoa, huolta, kireyttä, avuttomuutta, ahdistuneisuutta ja jännitys-

tä (Liukkonen 1996: 34, Fägerskiöld 2008: 68 ; Premberg ym. 2011: 849 ; Kalliovalka-

ma 2001: 55; Somers-Smith 1999: 105). Premberg ym. (2011: 850) mukaan synnytys 

koetaan vieraaksi tapahtumaksi. Somers-Smithin (1999:107) mukaan isät voivat kokea 

synnytyksen stressaavana. Liukkosen tutkimuksen mukaan nuoret isät kokivat erilaisia 

pahan olon tunteita vanhoja isiä enemmän. Synnytystapa ei kuitenkaan vaikuttanut 

tähän. (Liukkonen 1996: 36.) Toisaalta Rosich-Medina ja Shettyn (2007: 66) tutkimuk-

sen mukaan hätäsektio aiheuttaa isissä enemmän ahdistusta verrattuna alatiesynny-

tykseen tai elektiiviseen sektioon.  

 

Isän mahdollisesti kokema pelko voi kohdistua lapsen hyvinvointiin (Liukkonen 1996: 

47, Kalliovalkama 2001: 51, Vallimies-Patomäki 1998: 111). Tästä esimerkkejä ovat 

muun muassa sydänäänten heikkeneminen, lapsen joutuminen teho-osastolle tai se, 

että lapsi ei ollut toivottua sukupuolta (Liukkonen 1996: 47). Pelko voi liittyä myös itse 

synnytystilanteeseen, kuten istukan syntymiseen tai veren näkemiseen (Liukkonen 

1996: 44; Somers-Smith 1999: 104). Pelot voivat liittyä myös synnytyskomplikaatioihin, 

esimerkiksi episiotomian tekemiseen (Liukkonen 1996: 47; Somers-Smith 1999: 107); 

myös puolison menehtyminen voi pelottaa (Liukkonen1996: 35; Somers-Smith 1999: 

104). Vallimies-Patomäen (1998: 143) mukaan negatiivisena voidaan kokea myös syn-

nytyksen pitkittyminen ja synnytysvaurioiden syntyminen. Synnyttäjän jaksaminen voi 

aiheuttaa huolta isälle (Liukkonen 1996: 34; Premberg ym. 2011: 851; Somers-Smith 

1999: 107). Myös keisarileikkaukseen liittyy pelkoa koskien leikkaussaliympäristöä tai 

itse toimenpidettä (Kalliovalkama 2001: 56).  

 

Vallimies-Patomäen (1998: 130) mukaan korkeintaan 10- prosenttia isistä liittää pelkoja 

itseensä. Pelkona voi olla esimerkiksi se, ettei isä synnytyksen aikana hallitse tuntei-

taan (Premberg – Carlsson - Hellströmin 2011:850; Longworth, Kingdon 2011: 590; 

Somers-Smith 1999: 104). Premberg. ym. (2011: 850) esittää, että tunteiden näyttämi-

nen ja itkeminen voi olla miehelle vaikeaa. Tunteiden ilmaisu puolisolle voi olla hanka-
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laa, koska mies voi pelätä omien tunteiden ilmaisun aiheuttavan pahan olon tunteita 

synnyttäjälle (Kalliovalkama 2001: 76). Isä voi pelätä kasvojensa menettämistä (Kallio-

valkama 2001: 51) ja omien tunteidensa paljastamista (Premberg ym. 2011: 851). Kal-

liovalkama (2001: 51) esittää tutkimuksessaan, että kasvojen menettämisen pelko voi 

saada miehen jopa kieltäytymään synnytykseen osallistumisesta.   

 

Liukkosen (1996: 36) tutkimuksessa isät kuvasit kokeneensa tarpeettomuutta ja avut-

tomuutta. He eivät osanneet kuitenkaan eritellä, mikä näitä tunteita herätti. Isällä voi 

olla myös tunne, ettei hän tee mitään erityistä (Kalliovalkama 2001: 65). Ulkopuolisuu-

den tunnetta kuvataan useassa tutkimuksessa. Isät voivat kokea ulkopuolisuutta ras-

kautta ja lasta kohtaan aina synnytykseen asti. Miehen voi olla vaikeaa löytää rooliaan 

synnytyssalissa. (Longworth, Kingdon 2011: 588, 591; Somers-Smith 1999: 105). Isä 

voi kokea olevansa ulkopuolinen niin alatiesynnytyksessä (Premberg ym. 2011: 849) 

kuin keisarileikkauksessakin (Kalliovalkama 2001: 65). Miehet eivät kokeneet olevansa 

synnytystapahtuman ytimessä yhdessä äidin kanssa (Longworth, Kingdon 2011: 588).  

 

Synnytyskivun näkeminen voidaan kokea vaikeana ja ahdistavana. Puolison synnytys-

kivun näkeminen voi jopa pelottaa.  Äidin kyvyllä kestää kipua on vaikutus miehen syn-

nytyskokemukseen. (Premberg ym. 2011: 849, 851.)  Naisen synnytyskivun näkeminen 

voi aiheuttaa avuttomuutta, varsinkin jos mies kokee, ettei voi tehdä asialle mitään 

(Lundgren - Premberg 2006: 25 ; Liukkonen 1996: 47). Miehelle voi olla epätietoisuutta 

antamansa tuen riittämättömyydestä (Liukkonen 1996: 47). Prembergin ja Lundgrenin 

(2006: 25) tutkimuksessa ehdotetaan, että avuttomuuden tunnetta voisi ehkäistä riittä-

vällä valmistautumisella.  

 

3.3 Lapsen syntymä osana isäksi kasvua 
 

Lapsen syntymä on isälle outo asia ja uusi vaihe perhe-elämässä (Mesiäislehto-

Soukka 2005: 127; Kaila-Behm 1998: 164). Ennen syntymää lapsi ei välttämättä ole 

isälle kovin konkreettinen (Kaila-Behm 1998: 163), ja monessa tutkimuksessa tulikin 

esille, että isyys konkretisoituu vasta lapsen syntymän hetkellä (Liukkonen 1996: 41; 

Longworth - Kingdon 2011: 588; Premberg 2011: 850). Premberg ym. (2011:850) tut-

kimuksessa isyyden kuvataan alkavan hetkellä, jolloin isä synnytyksessä konkreettises-

ti näkee, kuulee ja voi koskettaa lasta.  
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Liukkosen tutkimuksen mukaan lapsen syntymän myötä isyyden merkitys kasvoi. Isälle 

lapsen synnytyksessä mukana olo merkitsi vastuunottoa lapsesta ja välittömän yhtey-

den syntymistä lapseen. Perhe koki synnytyksen yhteen sitovana. Isälle lapsen synty-

mä tarkoitti myös uuden perheen syntyä ja suvun jatkumista. Isän osallistuminen syn-

nytykseen kasvatti isän itseluottamusta ja hälvensi synnytykseen liittyviä ennakkoasen-

teita. (Liukkonen 1996: 41.) Isä reagoi lapsen syntymään myös fyysisesti. Isän sydä-

men syke kasvoi synnytyksen edetessä ja saavutti huipun lapsen syntyessä. (Kurki ym. 

1993).  

 

Kaksi tutkimusta kuvaa vauvan ensikohtaamista synnytyssalissa tärkeäksi. Kallioval-

kaman tutkimuksessa varhaiskontaktia vauvan kanssa kuvattiin mieleenpainuvaksi ja 

hauskaksi hetkeksi. Isien oli vaikea kuvata tunteita, joita he tunsivat pidellessään vau-

vaa ensi kertaa sylissään. Joillekin tunneside lapseen syntyy jo synnytyssalin varhais-

kontaktissa, mutta tunteet saattavat olla myös sekavia ja vaikeita nimetä. Kalliovalka-

man tutkimuksessa myös vauvan ulkonäkö saattoi oudoksuttaa ja isät saattoivat kokea 

ahdistusta vauvaa kohtaan. (Kalliovalkama 2001: 71.)  

 

Vallimies-Patomäen (1998: 111, 141, 143) tutkimukseen osallistuneet isät kuvasivat 

vierihoitoa tärkeänä ja pitivät sitä yhtenä parhaista synnytykseen liittyvistä asioita. Sa-

man tutkimuksen isistä 73 prosenttia koki saaneensa olla riittävästi vastasyntyneen 

kanssa synnytyssalissa. Myös äidit odottavat isän osallistuvan vauvan varhaishoitoon. 

Vallimies-Patomäen tutkimukseen osallistuneista naisista 99-prosenttia odotti miehen 

osallistuvan lapsen hoitoon synnytyssalissa; isistä 75 prosenttia osallistui. 

 

Fägerskiöld on tutkinut isien kokemaa elämän muutosta vauvan syntymän myötä. Fä-

gerskiöld (2008: 66) kuvaa tutkimukseen osallistuneiden isien elämän muuttuneen ko-

konaisvaltaisesti. Tutkimuksen isät kokivat muutoksen olleen ennalta-arvaamatonta, 

mutta pääasiassa muutos oli koettu positiiviseksi. Tutkimuksessa isäksi tulemista ku-

vattiin häkellyttäväksi kokemukseksi. Suhde lapseen kuvattiin suureksi ylpeyden ja 

onnellisuuden aiheeksi, ja isä halusikin jakaa vastuuta lapsen hoidosta.  

3.4 Synnytykseen valmistautuminen 
 

Tiedon saanti synnytyksestä on tärkeää (Liukkonen 1996: 41). Myös miehet tarvitsevat 

tietoa raskaudesta, synnytyksestä ja lastenhoidosta (Fägerskiöld 2008: 64; Haapio – 

Tarkka - Mäenpää 2008: 22; Kalliovalkama 2001: 75; Liukkonen 1996: 41, 54; Mesiäis-

lehto-Soukka 2005: 124; Sillankorva 2000: 74; Wöckel – Schäfer - Baggel - Abou-Dakn 
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2007: 344, 348). Isäksi kasvulle tulisikin antaa enemmän huomiota raskauden ja syn-

nytyksen aikana (Wöckel ym. 2007: 348). Tiedon antaminen isille etukäteen on merkit-

tävä tekijä turvallisuuden tunteen saavuttamisessa jo raskaus aikana (Haapio ym. 

2008: 19). Synnytysvalmennus koettiin helpoksi tavaksi saada tietoa (Premberg ym. 

2006: 23-25). Isät kokevat kuitenkin tämän hetkisen synnytysvalmennuksen olevan 

Suomessa melko äiti-keskeistä eikä valmennus huomioi isiä tasa-arvoisesti (Haapio 

ym. 2008: 20). Isät osallistuvat valmennukseen tarkoituksenaan tukea puolisoaan ja 

luoda mielikuvia lapsesta sekä tulevasta synnytyksestä (Premberg- Lundgren 2006: 

23-25). Miehet kokevat, että oman henkisen valmistautumisen avulla he voisivat tukea 

puolisoon paremmin synnytyksessä. (Haapio ym. 2008: 22). 

 

Puputti-Rantsi on tutkinut isien tiedon tarpeita isyyden kasvuun tukemiseksi. Puputti-

Rantsi (2009: 26, 29) jakaa tutkimuksessaan isyyden kasvun neljään aihe-alueeseen: 

isyyden alkamiseen, isyyden konkretisoitumiseen, lapsen olemassaolon konkretisoitu-

miseen sekä isyyteen kasvuun kuuluvien ahdistavien tunteiden läpikäymiseen. Tar-

kemmin eriteltynä isät tarvitsivat tietoa lapsen tuomista muutoksista perheen arkeen, 

parisuhteen muutoksista ja seksuaalisuuden muutoksista. 

 

Isyyden tukemisen lisäksi isät kokevat myös tarvitsevansa tietoa synnytyksestä, siihen 

liittyvistä komplikaatioista, kivuista ja pelosta (Vallimies-Patomäki 1998: 131).  

Valmentautumisessa isää kiinnostavat konkreettiset asiat, kuten vinkit puolison tukemi-

seen (Kaila-Behm 1998: 164; Somers-Smith 1999: 104), synnytyksen tekniset apuväli-

neet ja ohjeet siitä, minne tuoda synnyttävä puoliso (Haapio ym. 2008: 21). Konkreetti-

sen tiedon koetaan lisäävän vanhempien itseluottamusta. Isät toivovat, että tietoon 

voisi palata ja sitä voisi kerrata. (Haapio ym. 2008: 22.) Liukkosen tutkimuksen (1996: 

33) mukaan neljäsosa valmennukseen osallistuneista isistä piti myös synnytyssaliin 

tutustumista hyödyllisenä. Muutamalle prosentille tutustumiskäynti lisäsi pelkoja. Valli-

mies-Patomäen (1998: 131) tutkimuksessa taas synnytyssairaalaan tutustumista 61-

prosenttia isistä piti hyödyllisenä, 7 prosenttia merkityksettömänä. 

 

Rosich-Medinan ja Shettyn (2007: 66) tutkimuksen mukaan isät kokivat, ettei synnytys 

vastannut heidän odotuksiaan. Fägersköldin (2008: 64) tutkimuksessa isät kokivat ole-

vansa valmistautumattomia synnytykseen. Sama tutkimustulos ilmeni myös Wöckel 

ym. (2007:344) ja Somers-Smithin (1999: 104) tutkimuksissa, joiden mukaan isät koki-

vat olevansa valmistautumattomia synnytykseen, vaikka he olivat osallistuneet perhe-

valmennukseen. Toisaalta Vallimies-Patomäen (1998: 131) tutkimus osoittaa, että jopa 
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75 prosenttia isistä piti saamaansa synnytysvalmennusta riittävänä. Puutteina mainittiin 

konkreettinen tieto siitä, miten auttaa puolisoa sekä vauvan hoidon käsittely. (Vallimies-

Patomäki 1998:131).  

 

Haapio ym. (2008: 20) tutkimuksen mukaan isien olisi pystyttävä paremmin hyödyntä-

mään valmennuksesta saatavaa tietoa synnytyksessä. Myös Sillankorva (2000:74) on 

tullut samanlaisiin tutkimustuloksiin. Sillankorvan (2000:74) tutkimuksen mukaan tuki-

henkilön ohjaukseen ja valmennukseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomioita. 

Tukihenkilön roolista oli tärkeää keskustella etukäteen (Sillankorva 2000:74). On tär-

keä, että tukihenkilö tietää ja ymmärtää millainen toiminta synnytyksen aikana on tar-

koituksenmukaista (Sillankorva 2000:74). Tällaisia konkreettisia neuvoja voitaisiin an-

taa esimerkiksi perhevalmennuksessa. 

 

Tutkimustulokset osoittavat ristiriitaista tietoa siitä, miten isät mieluiten tietoa synnytyk-

sestä haluaisivat käsitellä. Haapio ym. (2008: 24) mukaan isät haluaisivat käsitellä 

synnytykseen liittyvää tietoa puolisoidensa kanssa, ei pelkästään isäryhmissä. Fäger-

skiöldin ja Puputti-Rantsin tutkimuksissa taas isät pitivät vertaistukea tärkeä synnytyk-

seen valmistautumisessa (Fägerskiöld 2008: 66; Liukkonen 1996: 27). Myös ruotsalai-

sen Prembergin ja Lundgrenin (2006: 24) tutkimuksen mukaan synnytysvalmennuk-

sessa ollut vertaistuki koettiin hyödylliseksi. Isät kuvasivat vertaistuen normalisoivan 

isyyden ja synnytyksen prosessia, kun toiset isät jakoivat esimerkiksi omia pelkojaan. 

Tiedonlähteinä Prembergin ja Lundgrenin (2006: 26) tutkimuksen mukaan isät käyttivät 

yhtälailla kirjoja, ystäviään ja internetiä. Tutkimuksen isät eivät kokeneet synnytysval-

mennuksella olevan erityisasemaa synnytykseen valmistavan tiedon lähteenä. 

 

Wöckelin ym. vuonna 2007 Saksassa tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin miespuolisen 

obstetrikon antaman yhden tunnin lisävalmennuksen vaikutusta isien kokemuksiin syn-

nytyksestä. Lisävalmennusta saaneet isät kokivat pystyneensä tukemaan puolisoaan 

paremmin synnytyksessä. Myös synnyttäjät olivat vertailuryhmää tyytyväisempiä mie-

hiensä tukeen. Ylimääräisen tunnin synnytysvalmennusta saaneet isät kokivat vertailu-

ryhmää vähemmän pelkoa puolisonsa kivun näkemisestä. Näillä pareilla oli yleensäkin 

positiivisempi synnytyskokemus. Isät, jotka olivat saaneet enemmän tietoa synnytyk-

sestä, kokivat olevansa paremmin valmistautuneita. Ylimääräisessä synnytysvalmen-

nuksessa käsiteltiin konkreettisten synnytykseen liittyvien asioiden lisäksi synnytykseen 

osallistumiseen kuuluvaa pelkoa, fyysisiä ja psyykkisiä stressireaktioita. (Wöckel ym. 

2007: 344- 348.) 
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Suomessa kunnat vastaavat perustason terveyspalveluista ja täten myös äitiysneuvola-

toiminnasta. Äitiysneuvola yhdessä synnytyssairaalan kanssa vastaa synnytysvalmen-

nuksen järjestämisestä. Terveydenhoitajilla on rooli isyyden tukemisessa. Sosiaali- ja 

terveysministeriön julkaisu vuodelta 2008 " Isien ja isyyden tukeminen äitiys- ja lasten-

neuvolassa " kuvaa, miten terveydenhoitajat tukevat isyyttä ja isiä äitiys- ja lastenneu-

voloissa kautta maan. STM:n julkaisun mukaan terveydenhoitajat kohtaavat isiä kaikis-

sa neuvolan toimintamuodoissa, useimmiten perhevalmennuksessa. Isien neuvolaan 

mukaan tuleminen on kuitenkin vielä melko uusi asia. Julkaisun mukaan noin 1/3 isistä 

osallistuu nykyään neuvolatoimintaan. (STM 2008: 24.)  

 

Julkaisun mukaan isien käyntimäärät äitiysneuvolan tapaamissa ovat kasvaneet. Omi-

en valmennusryhmien järjestäminen isille on kuitenkin vielä harvinaista. Julkaisun tut-

kimukseen vastanneista terveydenhoitajista 90 -prosenttia kertoi ottavansa isän huo-

mioon vaikka isä olisi eronnut lapsen äidistä tai kyseessä olisi uusioperhe (STM 2008: 

27, 29, 36.) Tämä on ristiriitainen tulos Mesiäislehto-Soukan (2005: 124) tutkimuksen 

kanssa, jonka mukaan isät kokevat jäävänsä terveydenhuollon ulkopuolelle ensimmäi-

sen lapsen saannin tai avioeron jälkeen. STM:n (2008: 36) julkaisemaan tutkimukseen 

vastanneista terveydenhoitajista enemmistö ajattelee, että isien tukemisen avulla voi-

daan parantaa perheiden toimivuutta. Suurimmaksi ongelmaksi isien tukemisessa neu-

volatyössä nimetään isien tavoittamisen vaikeus. Terveydenhoitajat eivät koe, että 

neuvolassa olisi haitallisia tai asenteellisia ongelmia isien tukemista kohtaan (STM 

2008: 40).  

 

3.5 Puolisoiden tuki toisilleen synnytyksen aikana 
 

Isä on synnytyksessä tärkeä henkilö äidin hyvinvoinnin kannalta (Kainz  - Eliasson - 

von Post I 2010: 633; Somers-Smith 1999: 106). Premberg ym. (2011: 851) sekä So-

mers-Smith (1999:104, 107) tutkimusten mukaan isien mielestä miehen tärkeä tehtävä 

synnytyksessä on puolison tukeminen ja turvan tuominen. Samaan suuntaiseen tutki-

mustulokseen on tullut myös Vallimies-Patomäki (1998: 78), jonka tutkimukseen osal-

listuneista naisista 24-prosenttia koki miehen olevan tärkein turvallisuuden tunnetta 

lisäävä tekijä. Premberg ym. (2011: 851) tutkimus kertoo miehen tärkeäksi tehtäväksi 

myös negatiivisen tiedon suodattamisen kätilöltä äidille, jotta äiti pysyisi rauhallisena. 

Tutkimuksessa tuotiin esille myös isän tehtävä välittää äidin toiveita henkilökunnalle. 

Saman tutkimustuloksen esittää myös Kainz ym. (2010: 626). Kainzin tutkimuksessa 
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painotetaan isän tehtävää välittää äidin toiveita hoitohenkilökunnalle erityisesti silloin, 

kun äiti ei itse pysty siihen.  

 

Synnytykseen osallistuminen merkitsee isille ainutlaatuista yhdessäolon kokemusta 

puolison kanssa (Mesiäislehto-Soukka 2005: 120; Premberg ym.2011: 850; Kainz ym. 

2010: 628). Synnytys koettiin tiimityöskentelynä ja parin yhteisenä asiana, jossa pää-

tökset tehtiin yhdessä (Kalliovalkama 2001: 52; Premberg ym. 2011: 850; Kainz ym. 

2010: 628). Synnytys koettiin hetkenä, jolloin parista tuli vanhempia (Kainz ym. 2010: 

629). Synnytyksessä yhdessäolo vahvisti perhesuhdetta, ja se koettiin merkitykselli-

seksi parisuhteelle (Kalliovalkama 2001: 52). Synnyttäjä koki olevansa arvostettu, jos 

puoliso oli synnytyksessä mukana (Somers-Smith 1999:106). Synnytyskokemuksen 

jakamisen myötä äiti oppi puolisostaan uusia puolia (Kainz 2010: 626). Synnytyksen 

aikana myös isät usein havaitsivat puolisonsa kyvykkyyden (Fägerskiöld 2008: 67). 

 

Premberg ym. (2011: 851) on tutkimuksessaan raportoinut sekä henkisiä että fyysisiä 

tuen muotoja. Prembergin ym. (2011: 851) mukaan konkreettisia tapoja tukea synnyttä-

jää ovat hieronta, halailu, juoman ja ruuan tarjoaminen sekä fyysinen tukeminen, esi-

merkiksi kannattelu. Samanlaisia tuen muotoja kuvataan myös Lundgren ym. (2006: 

25) tutkimuksessa.  

 

Prembergin ym. (2011: 850, 851) tutkimuksen mukaan isän tärkeä tehtävä on myös 

tukea synnyttäjää henkisesti ja tuoda turvaa. Henkiseen tukeen voi kuulua rohkaisemi-

nen, kannustaminen ja jakamattoman huomion antaminen. Henkistä tukea voi olla 

myös se, että isä piilottaa äidiltä omat negatiiviset tunteensa, jottei huolestuttaisi puo-

lisoaan. Isä voi antaa äidille energiaa ja uskoa itseensä. (Kainz ym. 2010: 628.) Kun isä 

tuntee äidin, hän osaa parhaalla mahdollisella tavalla tukea äitiä keskittymään ja ke-

räämään viimeisetkin voimat synnytystä varten (Premberg ym. 2011: 851; Kainz ym. 

2010: 626). Synnytyksessä äiti pystyy luovuttamaan vastuun ja kontrollin isälle (Kainz 

ym. 2010:626; Somers-Smith 1999:106). Puolison läsnäolo ja tuki kannusti äitiä osallis-

tumaan synnytykseen, ja sai äidin tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi ja hylä-

tyksi. (Kainz ym. 2010: 626.)  

 

 

Somers-Smith (1999: 103- 106) kuvaa samanlaisia tuen muotoja kuin Premberg ym. 

(2011:851). Tutkimuksessa naisilta oli ennen synnytystä kysytty, millaista tukea he 

mieheltä odottavat. Tutkimus raportoi synnyttäjien toivovan käytännöllistä tukea, kuten 
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otsan pyyhkimistä tai kädestä kiinni pitämistä. Tärkeänä mainittiin myös psykologiset ja 

emotionaaliset ilmaisut välittämisestä. Synnyttäjät ajattelivat puolison pystyvän parhai-

ten tukemaan heitä silloin, kun synnytys etenisi normaalisti ja odotetulla tavalla. Synny-

tyksen jälkeen äidit olivat olleet kiitollisia puolisoltaan saamasta tuesta. Tuen muodoiksi 

äidit kertoivat kädestä kiinni pitämisen, rentoutumisessa auttamisen, kylvyn laittamisen 

valmiiksi, fyysisen tuen esim. joku johon nojata, teen keittämisen, selän hieromisen ja 

ilokaasun käyttämisen muistuttamisen. Tuki voi olla myös emotionaalista, esimerkiksi 

rohkaisua, katsekontaktia ja läsnäoloa. Tutkimuksessa miehet kertoivat käyttäneensä 

näitä tuen muotoja. (Somers-Smith 1999:103- 106.) 

 

Kalliovalkama esittää tutkimuksessaan samankaltaisia tuen muotoja käytettävän myös 

keisarileikkaussynnytyksessä. Tutkimuksen mukaan miehen tuki vaimolle sisältää 

konkreettisia ja emotionaalisia muotoja. Tuki voi olla läsnäoloa, vieressä istumista, kä-

destä kiinnipitämistä, posken silittäminen, keskustelua tai hiljaista läsnäoloa. Tutkimuk-

sen isien mukaan pelkkä läsnäolo riitti, mutta tuen muoto voisi olla myös vapaamuotoi-

nen ja rento keskustelu. (Kalliovalkama 2001: 65.) 

 

Vanhempien keskinäisen kommunikaation ollessa hyvää, myös isät pystyivät ottamaan 

aktiivisemman roolin (Longworth - Kingdon 2011: 591). Isän aktiivinen osallistuminen 

synnytykseen paransi isän synnytyskokemusta (Fägerskiöld 2008: 66). Isät kokivat 

itsensä tarpeellisiksi voidessaan auttaa puolisoaan (Mesiäislehto-Soukka 2005: 129; 

Somers-Smith 1999: 105).  

 

Isät ovat kokeneet parisuhteen muuttuvan lapsen syntymän myötä. Muutos on saatta-

nut hämmästyttää isiä, vaikka muutos on koettu pääosin positiivisena. (Fägerskiöld 

2008: 66, 67.) Longworthin ja Kingdonin (2011:591) tutkimuksessa isät olivat kokeneet 

synnytykseen osallistumisen parhaaksi seuraukseksi parantuneen parisuhteen. Synny-

tyksen paras osa oli uusi perhe ja parantunut parisuhde (Longworth - Kingdon 2011: 

591). Kalliovalkama (2011:76) toteaa tutkimuksessaan, että isä saattaa synnytyksen 

jälkeen kokea myös etäisyyttä puolisoonsa.  

 

3.6 Isän motiivit osallistua synnytykseen 
 

Tutkimuksissa esiintyy vaihtelevaa tietoa siitä, miksi mies osallistuu synnytykseen. 

Longworth, Kingdon (2011: 591) tutkimuksessa kaikki tutkimukseen osallistuneet isät 

pitivät synnytykseen osallistumista itsestään selvänä. Saman tutkimustuloksen esittää 
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Somers-Smith (1999: 104), jonka tutkimuksessa isät myös kokivat tuottavansa petty-

myksen puolisolleen, jos he eivät olisi pystyneet olemaan paikalla. Päätös osallistumi-

sesta voi olla joka yhteinen tai isän oma. Liukkosen (1996: 32) tutkimuksen isistä 51 

prosenttia osallistui synnytykseen omasta tahdostaan, 46 prosenttia parin yhteisestä 

päätöksestä ja 3 prosenttia puolison tahdosta. Vallimies-Patomäen (1999: 80,81) tut-

kimuksen äideistä 67 prosenttia toivoi puolison osallistuvan synnytykseen. Somers-

Smithin (1999: 107) tutkimus tukee tätä väitettä: tutkimuksessa naiset toivoivat puo-

lisonsa osallistuvan synnytykseen. 

 

Vallimies-Patomäen (1998: 81) mukaan, jos isä ei osallistunut synnytykseen, oli päätös 

isän toivoma tai parin yhdessä keskustelema. Toisaalta tutkimuksen naisista 6-

prosenttia ei halunnut isän osallistuvan lainkaan synnytystapahtumaan. Somers-

Smithin (1999: 104) tutkimuksen mukaan, isä oli tehnyt päätöksen synnytykseen osal-

listumisesta jo raskauden alkuvaiheessa. Kaila-Behm (1998: 164, 165) raportoi, että 

päätös olla osallistumatta synnytykseen saattaa kummeksuttaa läheisiä ja äitiyshuollon 

työntekijöitä.  

 

Kalliovalkama (2001: 52) on tutkinut keisarileikkaukseen osallistuneita isiä. Keisarin-

leikkaukseen osallistuneilla isillä oli osallistumiselleen samankaltaisia syitä, kuin mitä 

alatiesynnytykseen osallistuneilla miehillä oli. Kalliovalkaman (2001: 52) tutkimuksen 

mukaan mies kokee läsnäolollaan mahdollistavan molemmin puolisen tuen. Osallistu-

miseen liittyy myös halu nähdä vastasyntynyt heti syntymän hetkellä ja halu todistaa 

oman lapsensa syntymä. Tutkimuksen isät kokivat synnyttävän naisen haluavan heidät 

leikkaukseen mukaan. Puolison toiveen koettiin vaikuttavan miehen mielipiteisiin ja 

puolison toiveen noudattamista pidettiin tärkeänä, vaikkakin joskus se aiheutti ristiriitai-

suutta ja erimielisyyttä.  

 

Kalliovalkaman tutkimuksen isät kertoivat osallistuneensa synnytykseen erilaisista syis-

tä; isät pitivät osallistumista velvollisuutena, itsestään selvyytenä, oikeutena ja osana 

isänä olemista. Miehet halusivat mennä synnytykseen puolisonsa tueksi. Isät olivat 

kokeneet, että lapsen odottaminen muualla kuin leikkaussalissa voisi olla vaikeaa. Tut-

kimuksessa miehet pitivät tärkeänä saada itse päättää osallistumisestaan. He kokivat 

tuntevansa itsensä ja pystyvänsä arvioimaan itse osallistuvatko tapahtumaa. Miehet 

eivät halua lähteä tilanteeseen, jota eivät pysty hallitsemaan. (Kalliovalkama 2001: 50, 

51) 
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Syitä synnytykseen osallistumiselle voivat olla myös synnytykseen liittyvät positiiviset 

asiat. Liukkosen tutkimuksessa esitettiin, että puolisolle tuen ja avun antaminen, puoli-

son kannustaminen sekä rakkauden ja arvostuksen osoittaminen ovat synnytyksen 

parhaita puolisoon liittyviä asioita. Myös yhdessä kokeminen, ja tieto oman mukana 

olon antamasta avusta puolisolle koettiin synnytyksessä positiiviseksi (Liukkonen 1996: 

44). Samankaltaisen tulokset on raportoinut myös Somers-Smith (1999: 104). Prem-

bergin ym. (2011: 849) ehdottaa, että mies osallistuu synnytykseen tarkoituksenaan 

tukea ja vahvistaa äitiä. 

 

3.7 Kätilön ja isän vuorovaikutus 
 

Kätilön tulisi arvioida isän tuen tarpeita yksilöllisesti ja jatkuvasti synnytyksen aikana 

(Somers-Smith 1999: 107). Isän yksilöllisten tarpeiden huomioiminen vaikuttaa isän 

synnytyskokemukseen positiivisesti (Hildingsson – Cederlöf – Widén 2011: 132- 133). 

Kätilön antama tuki isälle vaikuttaa myös siihen, miten isä itse tukee synnyttäjää 

(Premberg ym. 2011:851). Samaa ehdottaa Hildingsson ym. (2011: 132). Hyvä kom-

munikaatio äidin, isän ja kätilön välillä vaikutti selvästi isien tuntemaan hallinnantuntee-

seen ja aktiivisuuteen synnytykseen osallistumisessa (Longworth- Kingdon 2011:591). 

Kätilön aktiivinen tiedon jakaminen koskien äidin ja lapsen hyvinvointia, lisäsi isien po-

sitiivista synnytyskokemusta (Longworth - Kingdon 2011: 591; Hildingsson – Cederlöf – 

Widén 2011: 129). 

 

Isää helpottaa, kun kätilö antaa suoria ohjeita. Tämä kertoo isälle, että hän on tarpeel-

linen ja riittävä. (Premberg ym. 2011: 850, 851.) Myös Somers-Smith (1999: 107) esit-

tää tutkimuksessaan, että kätilön olisi hyvä antaa isälle tehtäviä synnytyksen aikana. 

Kätilön aktiivinen vuorovaikutus tuki isää ottamaan merkittävämmän roolin. (Longworth 

- Kingdon 2011: 591). Mitä enemmän tietoa isä oli kätilöltä saanut lapsen voinnista, sitä 

aktiivisemmin isä osallistui myös lapsen ensihoitoon (Vallimies-Patomäki 1998: 139). 

Isät arvioivat hoitajien tukevan heitä hyvin lapsen ensihoitoon, ja tämä tuki koettiin 

merkitykselliseksi (Liukkonen 1996: 49). Mesiäislehto-Soukan (2005: 124) tutkimuk-

sessa todetaan samansuuntaista: kätilön kiire vaikutti heidän saamaan tukeen vähen-

tävästi, esimerkiksi lapsen ensimmäisessä kylvetyksessä. 

 

Kommunikoinnin lisäksi pelkkä kätilön läsnäolo synnytyssalissa vaikutti positiivisesti 

isän synnytyskokemukseen. Kätilön läsnäolo voi luoda turvallisuuden tunnetta, paran-

taa synnyttävän perheen sekä kätilön keskinäistä vuorovaikutusta, ja vahvistaa van-
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hemman suhdetta syntyvään lapseen. Läsnäolon merkitys tuen muotona korostui en-

nen kaikkea miehillä, jotka tulevat isäksi ensimmäistä kertaa. Uudelleen isäksi tuleville 

kätilön antama tieto synnytyksen etenemisestä antoi hallinnan tunnetta, ja oli tärkeäm-

pää kuin ensimmäistä kertaa synnytykseen osallistuvalle isälle. (Hildingsson – Cederlöf 

– Widén 2011: 132- 134.) Liukkonen (1996: 44- 60) esittää tutkimuksessaan, että isät 

kokivat henkilökunnan ammattitaidon ja itsensä huomioimisen positiivisena asiana. 

 

Liukkosen (1996: 44- 51) tutkimuksessa isät toivoivat, että heidän mielipiteitään kuun-

neltaisiin enemmän synnytyksen aikana. Näin miehistä ei tuntuisi siltä, että he ovat 

tiellä. Tiedon antaminen hoitotoimien yhteydessä koettiin isyyden tukemisessa tärkeäk-

si. Saman tutkimustuloksen on saanut Vallimies-Patomäki (1998: 143), jonka mukaan 

puolison vointia koskevan tiedon riittämättömyys koettiin negatiivisena. Premberg ym. 

(2011: 850) mukaan kätilön turhan positiiviset vastaukset isien kysymyksiin koettiin isiä 

aliarvioiviksi. Isät kokivat, että näin toimiessaan kätilö ei ottanut todesta isän pelkoja.  

 

Sillankorva on tutkinut, mitkä tekijät vaikeuttavat synnytystilannetta. Tutkimuksessa 

kätilöiden mielestä tukihenkilön hermostuneisuus ja levottomuus vaikeutti synnytyksen 

hoitoa. Vaikeaksi koetaan myös tukihenkilön luottamuspula kätilön ammattitaitoa koh-

taan ja kätilön työskentelyyn puuttuminen. Häiritsevää oli myös tukihenkilö, joka laimin-

löi synnyttäjän tukemisen. On huomattava kuitenkin, että kätilön mielestä synnytystä ei 

vaikeuta sellainen tukihenkilö, joka tekee paljon kysymyksiä synnytykseen liittyen. (Sil-

lankorva 2000: 39 -51.) 

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 
 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa kymmenen väitettä Vauvankaa.fi- verk-

kosivuille. Isille suunnatut väitteet käsittelevät synnytystä. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on valmentaa isiä lisäämällä isien synnytykseen liittyvää 

tietoa ja tällä tavalla vähentää synnytykseen liittyviä pelkoja. Tavoitteenamme on aut-

taa isää etukäteen käymään läpi synnytyksen aikana ilmeneviä tunteja ja mieltämään 

rooliaan synnytyssalissa antamalla ohjeita puolison tukemiseen. 
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5 Tuotoksen tekoprosessin kuvaus 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamis-

ta, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisessa kentässä (Airaksinen, Vilk-

ka 2004: 9). Opinnäytetyömme tavoittelee isien valmentamista synnytykseen. Sen tar-

koitus oli tuottaa kohderyhmälle tietoa synnytykseen liittyvistä tunteista sekä tavoista 

tukea synnyttäjää. Toteutustapana on internet-sivuille julkaistava kirjallinen tieto-osio 

sekä opinnäytetyöraportti toteutetusta tietopaketista. Toiminnallisessa opinnäytetyössä 

on tarkoitus yhdistää käytännön opetus tai työ, ja sen raportointi tutkimusviestinnän 

keinoin. Lisäksi opinnäytetyön olisi oltava työelämälähtöinen ja sen on sisällettävä teo-

reettisen viitekehyksen määrittely. (Airaksinen, Vilkka 2005: 9.) 

 

5.1 Opinnäytetyömme pohjahanke 

 

Opinnäytetyömme on jatkoa Urbaani vanhemmuus hankkeelle, joka on vuosina 2006 -

2010 luonut verkkopalvelun (vauvankaa.fi). Verkkopalvelun sisältö on tarkoitettu vau-

vaa odottaville tai jo lapsen saaneille perheille sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisil-

le. Sivustolla on käytännön vinkkejä lapsen hoitoon, vastauksia tavallisimpiin vauva-

perheen pulmiin sekä yleistä asiaa vanhemmuudesta ja sen mukaan tuomista muutok-

sista. Sivuston sisältö on jaoteltu erikseen isille, äideille ja molemmille vanhemmille. 

Urbaani vanhemmuus- hankkeelle on tehty vuonna 2012 opinnäytetyö (Arjakari - Mallat 

- Päiviö 2012), joka tutki isien tyytyväisyyttä Internetsivujen isille suunnattuun osioon. 

Opinnäytetyö keräsi kokemuksia ja kehittämisehdotuksia internetsivuston sisällöstä.  

 

Opinnäytetyön tuloksissa selvisi, että isät haluavat tietoa isän roolista, raskausajasta, 

synnytyksestä, synnytyksen jälkeisestä ajasta, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta, 

vauvan kehityksestä ja hoidosta, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja vertais-

tuesta. Erityisesti näistä synnytys, isän rooli ja vauvan hoito olivat aihealueita, jotka 

kaipasivat kehittämistä. Synnytyksen lisäksi myös synnytysvalmennuksesta kaivattiin 

lisää tietoa. Tutkimuksen isät kaipasivat tietoa synnytykseen osallistumisen aiheutta-

mista tunteista sekä siitä, että nämä tunteet ovat normaaleita ja muillakin isillä on niitä. 

Erityisesti esille nostettiin avuttomuus ja pelko. Synnytyksestä toivottiin totuuden mu-

kaista kerrontaa, mikä voisi vähentää synnytykseen liittyviä pelkoja. (Arjakari ym. 2012: 

15- 17, 25.) 



17 

 

Oman opinnäytetyömme tarkoitus on tarkoitus kehittää internetsivuja edellä mainitun 

tutkimuksen pohjalta. Tuotamme lisämateriaalia internetsivuille erityisesti isille suunnat-

tuun osioon. Sivuille luomme synnytykseen liittyen väitteitä kymmenen kappaletta. Väit-

teiden aiheina ovat esimerkiksi synnytyksen positiiviset ja negatiiviset tunteet, puolison 

tukeminen synnytyksessä ja synnytykseen osallistuminen kokemuksena. Pois rajaam-

me varsinaisen synnytyksen kulun ja muut konkreettiset synnytykseen liittävät tapah-

tumat, kuten eri lääkkeelliset kivunlievitysmenetelmät. 

  

5.2 Opinnäytetyön tuottaminen internetiin 

 

Opinnäytetyömme julkaisupaikka internetissä on Vauvankaa.fi- sivut. Tämä valikoitui 

ensisijaisesti jo tehtävän annossa. Internetin käyttöä työmme julkaisupaikkana puoltaa 

myös internetin helppo saatavuus. Hannula, Salonen, Rekola ja Tarkka (2010: 28) ym. 

ovat tutkineet vanhempien käyttäjäkokemuksia Vauvankaa.fi- verkkosivuista. Tutki-

muksessa esitetään, että vanhemmat voivat etsiä helposti tietoa itselle sopivana ajan-

kohtana ja itseä kiinnostavista aiheista juuri internetistä. Tutkimuksen mukaan verkko-

palvelun välityksellä voidaan tarjota asiantuntijoiden tietoa ja neuvoja sekä vahvistaa 

vanhempien itsetuntoa. 

 

Lundgrenin ym. (2006: 26) tutkimuksessa ”Father´s experiences of Childbirth Educati-

on” kuvataan isien hakevan monipuolisesti tietoa isyydestä ja synnytyksestä kirjoista tai 

internetistä. Tutkimuksen mukaan isät eivät kokeneet perinteisellä synnytysvalmennuk-

sella olevan erityistä asemaa tiedon lähteenä, vaan isät hakivat aktiivisesti tietoa muis-

takin lähteistä. Samassa tutkimuksessa tutkittavat isät korostivat tiedon selkeyttä ja 

kerrattavuutta. Tietoa on myös tärkeää saada etukäteen. (Kalliovalkama 2001: 75; 

Lundgren – Premberg 2006: 75). Myös Haapio ym. (2008: 22) tutkimustuloksena oli 

tiedon kerrattavuuden merkitys synnytykseen valmistautumisessa. Nämä kriteerit toteu-

tuvat mielestämme hyvin internetiin tuotetussa materiaalissa. 

 

5.3 Väitteiden kehittäminen induktiivista sisällönanalyysia soveltaen 

 

Aluksi haimme tutkimuksia laajalti koskien isää ja synnytystä. Käyttämällä laaja-

alaisesti hakusanoja saimme käsityksen, mitä ylipäänsä on tutkittu isistä ja synnytyk-

sestä, raskausajasta ja lapsivuodeajasta. Kotimaista tutkimustietoa löytyi kaikista ai-

heista niukalti. Eniten oli tutkittu isien tunteita synnytyksen aikana sekä liittyen isyyteen, 
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vauvaan ja puolisoon. Halusimme muodostaa aiheesta laajemman käsityksen, joten 

otimme mukaan myös tutkimuksia, jotka liittyivät synnytykseen valmistautumiseen, 

isien kokemaan elämän muutokseen ja äitien kokemuksiin puolison osallistumisesta 

synnytykseen. Rajasimme opinnäytetyömme aiheen käsittelemään isien osallistumista 

synnytykseen. Suoritimme lisähakuja rajatulla aiheella ja täydensimme tutkimusvali-

koimaa erityisesti ulkomaisilla tutkimuksilla Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Saksasta. 

Lopulliseksi tuotoksen aineistoksi valikoitui 16 tutkimusta. 

 

Aiheen selkeytymisen jälkeen päätimme toteuttaa opinnäytetyömme Arjakari ym. 2012 

opinnäytetyön kehittämisehdotusten perusteella. Lopullinen tuotos on kymmenen väi-

tettä, jotka liittyvät isien osallistumiseen synnytykseen. Väitteet ovat oikein-väärin- väit-

tämiä, ja ne käsittelevät isien kokemia tunteita liittyen synnytykseen. Niiden tarkoituk-

sena on lisätä isien tietoa synnytyksestä ja näin korjata synnytykseen liittyviä, virheelli-

siä käsityksiä sekä lieventää pelkoja. Jotta väitteet perustuvat tutkittuun tietoon, niiden 

oli noustava teoreettisesta viitekehyksestä. Tähän sovelsimme induktiivista sisällön-

analyysia työmenetelmänä.  

 

Tiedonhaun ja tutkimusten lukemisen jälkeen, kokosimme tutkimuksista nousseet yksit-

täiset väitteet taulukkoon. Induktiivisessa sisällönanalyysissa tarkoituksena on pelkis-

tää ja ryhmitellä dokumenttien sisältö. Tämän jälkeen ne abstrahoidaan eli luodaan 

yhteisiä, suurempia kokonaisuuksia ja niille nimikkeitä (Janhonen – Nikkonen 2003: 

29.) Luimme poimintoja useaan otteeseen, jotta käsitys siitä, mitkä aihealueet olivat 

keskeisiä ja toistuivat useissa tutkimuksissa, nousisi esille. Kumpikin jaotteli erikseen 

itselle esiin nousseet, toistuvat poiminnat yleistyksiksi.  

 

Molempien tekijöiden näkemykset keskeisistä yleistyksestä yhdistettiin kategorioiksi. 

Näin muodostui seitsemän eri kategoriaa, joista jokaiseen loimme vähintään yhden 

väitteen. Tämä menetelmä myötäilee induktiivista sisällön analyysia. Induktiivista sisäl-

lönanalyysia apuna käyttäen takaamme väitteiden nousevan tutkimustiedosta. Se, että 

väitteen sisältö löytyy useasta tutkimuksesta, osoittaa väitteiden sisällön yleistettävyy-

den ja sen, että asiasisältö on aihepiirissä keskeistä. Luomamme seitsemän kategoriaa 

eivät ole kuitenkaan teoreettisen viitekehyksen mukaiset aihealueet. 
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Kaavio 1. 

 

Kategorioiden alle luotiin useita väitteitä, joista parhaisiin kirjoitettiin vastaukset. Vasta-

usten sisältö on luotu poimintojen perusteella. Tarkoitus on, että yksi selkeä vastaus 

sisältäisi mahdollisimman laaja-alaisesti tutkittua tietoa aiheestamme. Vastauksia kirjoi-

tettaessa on kuitenkin pyritty luomaan helposti luettava ja ymmärrettävä kokonaisuus. 

Tarkoitus oli minimoida tieteellistä ja turhan proosallista kieliasua.  

 

Väitteiden ja vastausten tuli olla kannustavia, voimaannuttavia ja positiivisia. Erityisesti 

väittämiä hiottiin useaan otteeseen, jotta tähän tavoitteiseen päästiin. Lopuksi myös 

vastaukset tarkistettiin ja niiden sisällön merkityksellisyyttä arvioitiin suhteessa itse väit-

tämään. Lopuksi varmistimme, että väitteitä tuli kaikista alun perin tärkeinä pitämis-
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tämme aihealueista. Kirjoitimme väittämille myös instruktion, joka esittelee väittämien 

tarkoituksen. 

 

Lähteitä oli alun perin tarkoitus käyttää viittaamalla vastauksen lauseissa yläindeksillä 

tutkimuksiin, joista väite oli poimittu. Lähteiden paljoudesta johtuen teksti näytti näin 

kuitenkin vaikealukuiselta. Lisäksi Vauvankaa.fi- sivustojen muissa aihekokonaisuuk-

sissa viittaukset olivat merkitty eri tavalla. Päädyimme noudattamaan viittauksissa yh-

tenäistä muotoa aikaisemmin kirjoitettujen tuotosten kanssa, ja merkitsemään lähdeviit-

teet kappaleiden loppuihin. 

 

Tässä opinnäytetyömme raportissa olemme puhuneet vain isistä emmekä esimerkiksi 

puolisosta tai tukihenkilöstä. Käyttämistämme tutkimuksista valtaosa on tehty isille, 

emmekä voi yleistää tutkimustuloksia koskemaan synnyttäjän tukihenkilöä sukupuoles-

ta tai perhesiteestä riippumatta. Opinnäytetyömme tuotos julkaistaan nimenomaan isille 

suunnatussa osiossa, ja näin ollen käytämme sanaa isä. Asiasisällöltään teksti sopii 

myös valmentamaan synnyttävän äidin tukihenkilöä, puolisoa tai kumppania sukupuo-

lesta, iästä sekä tukihenkilön ja äidin perhesiteestä riippumatta.  

 

6 Pohdinta 
 

6.1 Tulosten pohdinta 
 

Opinnäytetyömme tuotoksen tekeminen perustui vahvasti teoreettiseen viitekehykseen. 

Hyvän ja laajan teoreettisen viitekehyksen luominen oli edellytys sille, että lopulliset 

väitteet ja vastaukset perustuisivat tutkittuun tietoon. Asiantuntijoina halusimme luoda 

vahvasti näyttöön perustuvaa ohjausta Vauvankaa.fi- sivuille. Mielestämme onnistuim-

me tavoitteessamme hyvin. Väitteissä näkyy vahvasti tutkittu tieto, ja näin vastausten 

sisältö on yleistettävissä. 

 

Väitteistä saimme luotua melko hyvän kokonaisuuden. Väitteet ja vastaukset käsitteli-

vät laajalti lukemiamme tutkimuksia. Kuitenkin väitteitä jälkikäteen tarkastellen jäi myös 

hyviä tutkimustuloksia ja näkökulmia käsittelemättä, esimerkiksi miehen ulkopuolisuu-

den tunne synnytyssalissa. Emme myöskään käsitelleet miehen epävarmuutta roolis-

taan synnytyssalissa. Vastauksissa mainitsemme muutamia konkreettisia keinoja tukea 
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äitiä. Emme kuitenkaan esitelleet tarkemmin näitä keinoja. Esimerkiksi erilaiset tavat 

tukea äitiä ponnistusvaiheessa, jäävät paljolti lukijan omalle vastuulle tutustua.   

Opinnäytetyömme julkaisufoorumina toimii Vauvankaa.fi-sivusto, jonka isille suunna-

tussa osiossa työmme esitellään. Sivustolla ei ole vielä yhtään osuutta, joka käsittelisi 

synnytystä isän, äidin tai pariskunnan näkökulmasta.  Jotta työstämme olisi isille hyötyä 

ja se istuisi sivustolle, tulisi sinne kehittää synnytystä laajemmin käsittelevä kokonai-

suus, johon myös meidän opinnäytetyömme tuotos liitettäisiin. On hieman ristiriistaista, 

että sivustolla käsitellään vain synnytykseen liittyviä tunteita, jos lukijalla ei ole mahdol-

lisuutta tutustua myös itse synnytyksen kulkuun. Opinnäytetyömme tuotos voisi toimia 

sivustolla joko isiä synnytysaiheeseen herättelevänä tai tietoa kertaavana osiona. 

 

Tavoitteenamme oli luoda mielenkiinnon herättäviä väitteitä ja niihin lyhyitä, napakoita 

vastauksia. Lähdimme luomaan väitteistä raflaavia, ”urbaanilegendoja” Arjakarin ym. 

(2012) opinnäyteyön tulosten perusteella. Jotta väitteet vastaisivat Terveyden ja hyvin-

voinnin laitoksen sivustolle toivomaa tyyliä, oli väitteitä kuitenkin muokattava neutraa-

limpaan suuntaan. Lisäksi selkeytimme väitteiden sanomaa vastamaan Vauvankaa.fi- 

sivuston tavoitetta isien voimaannuttamisesta. Väitteitä myös yksinkertaistettiin, jotta 

niihin pystyttiin vastamaan selkeästi oikein tai väärin vastauksella.  

 

Lopullisessa tuotoksessa itse vastauksista tuli suunniteltua pidempiä. Arjakarin ym. 

2012 opinnäytetyön tuloksissa isät olivat toivoneet sivuille lyhyitä, jopa ranskalaisin 

viivoin kirjoitettuja tekstejä. Koimme kuitenkin, että sisällön laadukkuus oli merkittä-

vämpi tavoite kuin lyhyt teksti. Jouduimme jo nyt karsimaan vastauksista pois mieles-

tämme tärkeitä asioita. Vastaukset sisältävät paljon tutkimustietoa ja asiaa tunteista. 

Tämän takia oli haastavaa säilyttää teksti helposti luettavana ja mukaansa tempaava-

na. 

 

6.2 Prosessin pohdinta 
 

Opinnäytetyön tekeminen kesti kokonaisuudessaan vuoden. Tekoprosessi oli neljävai-

heinen, ja sisälsi aiheen määrittelyn, suunnitelman tekemisen, toteutusvaiheen ja opin-

näytetyön hyödyntämisen.  Alkukeväästä 2012 määrittelimme opinnäytetyömme aiheen 

aineistohaun perusteella. Aiheen tarkka määritys oli mielestämme melko haastavaa 

tutkitun tiedon vähyyden vuoksi. Halusimme kuitenkin tehdä työmme sellaisesta ai-

heesta, josta löytäisimme tutkittua tietoa, jotta itse toteutuksen tekeminen olisi sujuvaa 

ja helppoa. 
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Suunnitelmavaihe ja teoreettisen viitekehyksen tekeminen oli ehdottomasti työläin vai-

he, ja vaati paljon kärsivällisyyttä. Teoreettista viitekehystä on jatkettu useaan ottee-

seen lähteitä lisäten. Teoreettisen viitekehyksen kehittyessä ja kasvaessa myös suun-

nitelma itse työn toteutuksesta hioutui. 

 

Hyvällä ja perusteellisella teoreettisella viitekehyksellä oli helppo lähteä tekemään itse 

toteutusta. Tutkimukset ja tutkimustulokset olivat tulleet jo tutuiksi, ja molemmilla teki-

jöillä oli yhtenäinen näkemys työn lopullisesta tuotoksesta. Niin tuotoksen kuin opinnäy-

tetyön raportinkin kirjoittaminen on ollut helppoa ja yhteistyö tekijöiden välillä sauma-

tonta. 

 

Opinnäytetyötämme voisi hyödyntää kehitettäessä isille suunnattua synnytysvalmen-

nusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Opinnäytetyömme kokoaa tutkittua tietoa isien 

synnytyskokemuksista sekä tietoa siitä, miten isät kokevat olevansa synnytykseen 

valmistautuneita. Opinnäytetyömme ei käsitellyt kaikkia Arjakarin ym. opinnäytetyön 

tuloksissa esiteltyjä jatkoehdotuksia Vauvankaa.fi-sivuille.  

 

Vauvankaa.fi-sivusto ei sisällä käytännön tason tietoa synnytyksestä tapahtumana, sen 

vaiheista, kivunlievityksestä tai erilaisista sektioista. Opinnäytetyömme kannalta olisi 

mielekästä, että isät pääsisivät tutustumaan näihin asioihin joko ennen tai jälkeen väit-

teiden lukemisen. Myös Arjakari ym. (2012:15) tutkimustuloksissa isät kaipasivat 

enemmän tietoa synnytyksestä.  

 

6.3 Luotettavuus ja eettiset kysymykset 
 

Työmme vahvin puoli on se, että se pohjautuu vahvasti laajaan teoreettiseen viiteke-

hykseen. Kaikki väitteet ja niiden sisältö perustuu useammalle tutkimukselle. Väitteiden 

aiheet ovat teoreettisessa viitekehyksessä eniten tutkitut. Asiantuntijoina osasimme 

poimia tutkimuksista synnytykseen valmentautumisen kannalta oleelliset asiat ja luoda 

niistä järkeviä kokonaisuuksia väite-vastaus-pareiksi. 

 

Suomalaisia tutkimuksia isien kokemuksista synnytyksestä ja perheenlisäyksestä on 

vähän ja monet tutkimuksista ovat jo melko vanhoja. Tutkimusaineiston vähyydestä 

johtuen olemme pitäneet relevantteina myös tutkimuksia, jotka ovat valmistuneet 1990-

luvulla. Ulkomaisia tutkimuksia aiheesta on huomattavasti enemmän ja ne on kaikki 
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julkaistu 2000-luvulla. Ulkomaisten tutkimusten tulkinnassa työmme kannalta on on-

gelmallista äitiyshuollon erilainen rakenne ja mahdollisesti erilainen synnytyskulttuuri. 

On vaikea arvioida, kuinka hyvin ulkomaisten isien kokemukset vastaavat suomalaisten 

isien kokemuksia. Olemme itse kääntäneet tutkimusartikkeleita, joten on mahdollista, 

että tutkimustulos on muuttunut käännöstä tehtäessä. 

 

Monet käyttämämme tutkimukset ovat laadullisia ja näin ollen aineistoltaan pieniä. Vain 

kolme tutkimusta on aineistoltaan merkittävän kokoisia, ja näistä ainoastaan Vallimies-

Patomäen tutkimus käsitteli aihettamme laajalti. Otannaltaan suurissa tutkimuksissa on 

käytetty strukturoituja kysymyksiä, jolloin tutkimustuloksissa nousee esiin tutkijoiden 

omat mielenkiinnon kohteet. Avoinhaastattelu taas toisi menetelmänä esille ne isien 

kokemukset, jotka he itse haluavat kertoa, eikä se ohjaile isien vastauksia niin vahvasti.  

Lukemistamme tutkimuksista avointa haastattelua on käytetty vain osassa aineistoltaan 

pienissä tutkimuksissa. Koska suurin osa käyttämistämme tutkimuksista on otannal-

taan pieniä, ei ole itsestään selvää, että tieto on luotettavasti yleistettävissä. 

 

Suurin osa tutkimuksista ei ole käsitellyt spesifisti isien kokemuksia synnytykseen osal-

listumisesta vaan isyydestä ylipäänsä. Olemme ottaneet mukaan myös tutkimuksia 

isien osallistumisesta synnytykseen myös äitien ja kätilöiden näkökulmasta. Lisäksi 

mukana on tutkimuksia synnytykseen valmistautumisesta. Näistä tutkimuksista olemme 

poimineet ne tutkimustulokset, jotka liittyvät aiheeseemme. Tällöin poimintamme eivät 

siis ole aina merkittäviä tutkimustuloksia tutkimusten näkökulmasta, vaan merkittäviä 

meidän opinnäytetyöllemme. 

 

Tutkimuksia etsittäessä käytimme vain kahta tietokantaa: kotimaista Mediciä ja ulko-

maista Cinahlia. Medicissä saavutimme saturaatiopisteen laajalla hakusanastolla, joten 

uskomme, että käytössämme on kaikki suomalaiset tutkimukset aiheesta. Cinahlissa 

pystyimme käyttämään vain aihetta tarkasti käsitteleviä hakusanoja, sillä niillä löytyi jo 

laaja kirjo aihettamme käsitteleviä tutkimuksia. Emme kuitenkaan saavuttaneet ulko-

maisten tutkimusten kohdalla saturaatiota. Tämä näkyi siten, että hyviä tutkimuksia tuli 

vastaan myös muiden tutkimusten lähteinä sekä Helka-tietokannasta. Näitä tutkimuksia 

on lisätty teoreettiseen viitekehykseen jälkikäteen. Ulkomaiset tutkimukset ovat keski-

määrin kotimaisia huomattavasti uudempia. 
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Väittämät 

 

Instruktio: Hyvä Tuleva isä,  

tässä on sinulle kymmenen väitettä synnytykseen liittyen. Testaa tietosi! Lue väittämät 

ja klikkaa auki vastaukset. Arvasitko oikein? Lisätietoja aiheista löydät sivuston muista 

linkeistä. 

 

Vastaukset perustuvat tutkittuun tietoon. Alla on lähdeluettelo 

 

 

1. Synnytykseen osallistuminen on isän etuoikeus. 

Oikein. Isät osallistuvat synnytykseen erilaisista syistä.. Moni osallistuu joko omasta tai 

yhteisestä päätöksestä, usein myös puolison toiveesta. Useat isät pitävät synnytykseen 

osallistumista itsestään selvyytenä. Toisaalta joskus joku saattaa kokea painostusta 

osallistumiseen. Toiset isät eivät halua osallistua synnytykseen ollenkaan. Huolimatta 

siitä, mistä syystä osallistut synnytykseen, on sinun etuoikeutesi kokea lapsesi syntymä 

yhdessä puolisosi kanssa.  (6, 7, 8, 15) 

 

Lähes kaikki synnytykseen osallistuneet isät kuvaavat sitä yhdeksi elämän hienoimmis-

ta hetkistä ja osana isäksi tulemista. Toiset löytävät merkityksen osallistumiselle puoli-

son tukemisesta, toiset lapsen syntymähetken näkemisestä. Useat isät kokevat isyy-

den konkretisoituvan synnytyksessä. Synnytyksen parhaimmiksi hetkiksi kuvataan 

esimerkiksi lapsen ensi-itkun kuulemista, lapsen syliin saamista, puolison kanssa ko-

kemuksen jakamista tai perheen syntymisen kokemista. Vauvan ensi-kylvetys on usein 

isän tehtävä, ja monet pitävät sitä tärkeänä osana synnytyskokemusta. Nämä hienot 

kokemukset ovat monelle syitä osallistua synnytykseen. (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12) 

 

Synnytykseen osallistuminen saatetaan joskus kokea isän velvollisuutena, mutta ennen 

kaikkea se on sinulle hieno mahdollisuus. Jos synnytykseen osallistuminen mietityttää, 

ota asia puheeksi puolisosi kanssa. Miettikään yhdessä, mikä synnytyksessä jännittää. 

Voit yllättyä. Puolisoasi voi jännittää aivan samat asiat. (6, 7) 

 

 

 



Liite 1 

  2 (7) 

 

 

2. Synnytykseen ei kannata valmistautua. 

Väärin. Kokemus osoittaa, että synnytykseen voi ja kannattaa valmistautua. Synnytys-

kokemukseenne vaikuttaa se, miten hyvin olette yhdessä synnytykseen valmistautu-

neet. Voit valita internetin, kirjojen lukemisen tai perhevalmennuksen väliltä. Monien 

mielestä myös kokemusten vaihtaminen muiden isien kanssa on hyödyllistä. On totta, 

ettei synnytyksen kulkua voi ennustaa. Sinun kannattaa kuitenkin valmistautua synny-

tykseen tutustumalla niihin asioihin, joihin pystytte yhdessä äidin kanssa vaikuttamaan.  

(1, 2, 9, 12, 14, 15, 16) 

 

Näistä tärkein on erilaisiin lääkkeettömiin ja lääkkeellisiin kivunlievitysmenetelmiin tu-

tustuminen. Hyödyllistä on myös tutustua erilaisiin ponnistusasentoihin ja siihen, miten 

pystyt tukemaan äitiä niissä. Myös synnytyksen kulun pääpiirteet on hyödyllistä tuntea, 

jotta tiedät missä mennään ja mitä tapahtuu.  Tutustumalla näihin asioihin etukäteen 

synnytyskokemus on yleensä positiivisempi teille molemmille. (5, 15, 16) 

 

 

3. Synnytyskokemus voi olla yllättävän voimakas. 

Oikein. Synnytys voi olla isällekin yllättävän voimakas tunnekokemus. Varsinkaan en-

sikertalaisena et useinkaan tiedä mitä odottaa. Tunteet ahdistuksesta valtavaan on-

neen vaihtelevat koko prosessin läpi. Synnytyksessä näet ja kuulet paljon uusia asioita. 

Voit kokea tunteita, jollaisia et olisi voinut kuvitella tuntevasi. Kokemus voi olla erittäin 

voimakas, ja jännittäessä sinua saattaa esimeriksi pyörryttää. Muistathan siis pitää 

huolta myös itsestäsi. Synnytyssalista saa poistua hetkeksi syömään tai vaikka vain 

vetämään henkeä käytävälle. (4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, ) 

 

 

4. Synnytys jännittää kaikkia isiä. 

Oikein. Kaikkia isiä jännittää jonkin verran synnytykseen osallistuminen. Vaikka mieli-

kuvissasi olisit synnytyssalissa rauhallinen ja tyyni, niin todellisuudessa voit kokea itse-

si hyvinkin epävarmaksi. Varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa synnytystapahtuma on 

sinulle vieras etkä välttämättä löydä heti paikkaasi synnytyssalissa. Muista, ettet ole 

ainoa isä, joka tuntee näin. (1, 2, 6, 7, 11, 15) 
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Vaikka jännitystä ei voi kokonaan poistaa, epävarmaa oloasi voi helpottaa, jos olet etu-

käteen valmistautunut. Valmistautukaa äidin kanssa yhdessä pohtimalla erilaisia tapoja 

tukea toisianne synnytyksessä. Käykää yhdessä läpi asioita, jotka teitä synnytyksessä 

jännittävät. Itse synnytyssalissa saatte tukea myös kätilöltä. Kätilö kertoo sinulle synny-

tyksen kulusta, synnytyssalin tavoista ja erilaisista keinoista lievittää äidin kipuja. (1, 2, 

3, 6, 7, 11, 14, 15, 16) 

 

 

5. Vaikka synnytys pelottaa, se on yleensä positiivinen kokemus. 

Oikein. Monet isät kokevat ennen synnytystä ja synnytyksen aikana pelkoa ja ahdis-

tusta. Sinua saattaa pelottaa äidin tai vauvan hyvinvointi, synnytystoimenpiteet tai sai-

raalaympäristö. Sinua voi myös ahdistaa puolison synnytyskivun näkeminen. Nämä 

pelot ovat hyvin yleisiä. Synnytyssalissa kätilö kuitenkin huolehtii äidin ja vauvan hyvin-

voinnista, äidin kivunlievityksestä ja synnytyksen etenemisestä, jotta sinä voit keskittyä 

puolisosi tukemiseen. (6, 7, 11, 12, 13, 15) 

 

Monet isät pelkäävät myös hallinnan tunteen menettämistä itselle vieraassa tilantees-

sa. Pelko kasvojen menettämisestä tai häpeä omasta käytöksestä ovat yllättävän ylei-

siä. Kätilö on kuitenkin nähnyt ja kuullut jo kaiken mahdollisen, eikä sinun tarvitse mu-

rehtia minkälaisen kuvan itsestäsi annat. Kaikki roolit äänekkäästä kannustajasta hiljai-

seen tukijaan ovat ok. Huolimatta synnytykseen liittyvästä jännityksestä yleensä isille 

synnytyksestä jää todella positiivinen kokemus, ja vauvan syntymää kuvataan usein 

elämän yhdeksi hienoimmista hetkistä. (3, 4, 6, 7, 8, 10, 15) 

 

 

6. Äidit toivovat useimmiten juuri isän tulevan mukaan synnytykseen. 

Oikein. Useimmat äidit toivovat nimenomaan isän osallistuvan synnytykseen. Toisi-

naan äidin tukena voi olla myös ystävä, oma äiti tai muu tukihenkilö. Synnytyssalissa 

olisi tilaa myös teille kaikille. Jotkut kokevat, että isän lisäksi toisen tukihenkilön läsnä-

olo on hyödyllistä. Äidit arvostavat kuitenkin erityisesti isältä saamaansa tukea ja jaet-

tua yhteistä kokemusta. Äidille tuttu ihminen vieraassa ympäristössä on tärkeä turvalli-

suuden tuoja. Sinä tunnet parhaiten puolisosi ja hänen toiveensa synnytykseen liittyen. 

(5, 6, 15) 
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Tukihenkilö on tärkeä linkki äidin ja kätilön välillä. Puolisona voit antaa voimaa ja roh-

keutta kannustamalla äitiä aivan eri tavalla kuin kätilö. Kätilöllä ei useinkaan ole mah-

dollisuutta olla synnytyssalissa läpi koko prosessin. Sen sijaan sinä voit antaa äidille 

jakamattoman huomiosi. Muista, että synnytys on merkittävä kokemus myös sinulle. (5, 

11) 

 

 

7. Synnytyskipu on äidille vaarallista. 

Väärin. Vaikka puolisosi synnytyskivun seuraaminen voi ahdistaa, kipu itsessään ei 

kuitenkaan ole vaarallista. Kivun on tarkoitus ohjata äitiä vaistonvaraisesti liikkumaan 

synnytystä edistävällä tavalla. Liikkuminen auttaa paitsi kipuun, myös vauvan laskeu-

tumiseen. Synnytyskipu on laadultaan erityistä. Sen palkintona syntyy teidän vauva. 

Synnytyskipua voi lievittää monella eri tavalla. Jos synnytyskipu on sietämätöntä, sii-

hen saa aina lääkitystä. (7, 9, 11) 

 

 

8. Synnytyssalissa isä ei saa muuta kuin istua ja katsella. 

Väärin. Vaikka synnytys voi kestää kauan ja sinusta voi tuntua siltä että vain istuskelet 

ja odottelet sivussa, sinulla on kuitenkin mahdollisuus toimia aktiivisesti puolisosi hy-

vinvoinnin eteen. Isän tärkein tehtävä synnytyssalissa on olla jatkuvasti läsnä äidille ja 

tukea häntä henkisesti. Pelkkä hiljaisuus, juttelu tai kädestä kiinni pitäminen ovat todel-

la hyviä tapoja tukea äitiä. (5, 6, 7, 15) 

 

Tämän lisäksi, sinulla on tärkeä rooli auttaessasi puolisoa selviämään synnytyskivun 

kanssa. Parhaat keinot ovat usein kuitenkin ne yksinkertaisimmat: liike, kosketus, läm-

pö ja hengitys. Kaikkien näiden tarkoitus on rentouttaa äitiä. Kannusta puolisoasi liik-

kumaan hänelle miellyttävällä tavalla ja hengittämään syvään. Puolisosi käyttäessä 

ilokaasua, voit muistutella häntä oikeasta tekniikasta. Jotkut äidit saavat apua koske-

tuksesta. Voit hieroa, sivellä tai vaikka pidellä kädestä. Myös lämpötyynyt auttavat. 

Nämä kaikki keinot ovat paitsi loistava apua sairaalassa myös käytettävissä jo kotona.  

(6, 11, 15)  

 

Lapsen syntymähetken lähestyessä ponnistamisen tarve nousee päällimmäiseksi ja 

tällöin äiti tarvitsee kivunlievityksen lisäksi tukea hyviin ponnistusasentoihin. Teidän on 
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yhdessä hyvä etukäteen miettiä niin sopivia keinoja kipujen kanssa selviämiseen kuin 

mahdollisia ponnistusasentoja.  Älä kuitenkaan hämmästy, jos jokin ennalta mietitty 

keino ei äidistä tunnukaan synnytyksen edetessä hyvältä. Muista että kaikkeen saat 

ohjausta kätilöltä. 

 

 

9. Vauva voi olla syntyessään oudon näköinen. 

Oikein. Luotte yhdessä äidin kanssa mielikuvia vauvasta jo läpi raskausajan. Tämä on 

tärkeää valmistautumista vanhemmuuteen. Syntymän hetkellä vauva ei ehkä kuiten-

kaan vastaakaan kaikkia mielikuviasi tai odotuksiasi. Myös vauvan ulkonäkö voi häm-

mentää sinua. Tämä on normaalia. Syntyessään vauva on valkoisen lapsikinan peittä-

mä ja hänen päänsä on yleensä muovautunut synnytyksessä. Lapsikina kuitenkin pes-

tään syntymän jälkeen pois ja vauvan pään muoto palautuu päivien kuluessa normaa-

liksi.  

 

Vauva voi synnyttyään myös tuntua vieraalta eivätkä ne kuuluisat vanhemman rakkau-

den tunteet välttämättä syty ensi näkemällä. Näin voi olla myös äidillä. Toisilla isillä 

vahva tunne isyydestä ja rakkaus lapseen ovat muodostuneet jo raskausaikana. Joilla-

kin se syntyy lapsen syntymän hetkellä. Syvä kiintymys ja rakkaus vauvaan syntyvät 

kuitenkin viimeistään, kun hoidat häntä ja opit tuntemaan lapsesi.  (6, 7, 12) 

 

 

10.  Parisuhde muuttuu synnytyksen jälkeen. 

Oikein. Moni kokee parisuhteen muuttuneen synnytyksen mutta erityisesti vauvan tu-

lon myötä. Usein muutos koetaan positiivisena, parisuhdetta lähentävä. Parisuhde 

saattaa muuttua fyysisellä ja henkisellä tasolla. Usein nämä muutokset eivät johdu itse 

synnytyskokemuksesta vaan vauvaperhearjen mukana tulevista muutoksista. Monet 

parit huomaavat, että yhteistä aikaa on vähemmän ja ajatukset pyörivät uuden vauvan 

ympärillä. Saatat nähdä puolisosi uudessa valossa: naisena ja nyt myös äitinä. Voit 

myös hetkittäin kokea etäisyyttä puolisoosi. Vaikka parisuhde voi muuttua, ei muutos 

useinkaan ole huonompaan. Yhteinen synnytyskokemus usein vahvistaa parisuhdetta.  

(1, 5, 6, 8,) 
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