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1 Johdanto

Veteen synnyttämistä saatetaan pitää ohimenevänä trendinä, mutta se kuitenkin
vetoaa sekä synnyttäviin naisiin, että synnytyksessä avustavaan henkilökuntaan.
Erityisesti veteen synnyttäminen kiinnostaa heitä, jotka pyrkivät synnyttäjäkeskeiseen ”normaaliin” synnytyskokemukseen, johon ei liity lääketieteellisiä interventioita (liite 1). (Cluett & Burns 2009.) Ammeen käyttö synnytyksen avautumisvaiheessa on mahdollista lähes kaikissa Suomen synnytyssairaaloissa, mutta veteen synnyttämiseen on suhtauduttu monessa sairaalassa kriittisesti. Veteen
synnyttämiseen liittyy pelkoja ja oletuksia riskeistä ja myös epävarmuutta kätilöiden omasta ammatillisesta osaamisesta toimia veteen synnytyksessä , koska kätilökoulutus ei opeta veteen synnyttämisen hoitoa. Tutkittu tieto hälventää aiheen
ympärillä vellovaa epätietoisuutta. Viimeisen vuoden aikana veteen synnyttäminen on alkanut yleistyä koko Suomessa, ja Pohjois-Karjalassakin on asiaa tarkasteltava, koska lisääntyvä valinnanvapaus voi aiheuttaa sairaaloiden välillä kilpailua vähenevistä synnyttäjistä. Perheet harkitsevat vaihtoehtoja ja vaatimukset
saadun hoidon suhteen ovat kasvaneet.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Siun Soten Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytysosasto 3E. Opinnäytetyön tarkoitus on mahdollistaa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan avulla veteen synnyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja auttaa näin äitejä saavuttamaan luonnonmukainen synnytyskokemus. Opinnäytetyöllä kehitetään myös Pohjois-Karjalan keskussairaalan houkuttelevuutta synnytyspaikkana, asiakaslähtöisyyttä, hoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Opinnäytetyön tavoite on kirjallisuuskatsauksen ja toiminnallisten menetelmien avulla luoda synnytyssalihenkilökunnan käyttöön ohjeistusmalli veteen synnyttämisen kriteereistä ja hoidosta.
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2 Synnytystoiminta Suomessa ja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa

Synnytyspalveluiden järjestämistä koskevat säännökset tulevat Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta kiireellisen hoidon asetuksesta A782/2014
§ 14. Asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa tulee hoitaa vuosittain vähintään 1 000 synnytystä. Lisäksi synnytyssairaalassa pitää olla valmius
sekä hätä- että kiireellisiin keisarileikkauksiin suunniteltujen keisarileikkausten
(liite 1) lisäksi. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee sairaalassa olla ympärivuorokautinen synnytys-, anestesia- ja lastenlääkäripäivystys sekä päivystävä leikkaussalitiimi. Keskeisin tavoite synnytyspalveluiden järjestämisessä on synnyttäjän ja syntyvän lapsen turvallisuuden lisäksi synnyttäjien ja perheiden yhdenvertainen kohtelu. Palveluita järjestettäessä on huomioitava väestölliset, alueelliset
ja kielelliset erityispiirteet, sekä yksilöiden erilaiset tarpeet. Terveydenhuollon palvelujärjestelmien tulee pystyä antamaan asiakkaiden omille toimintatavoille ja käsityksille tilaa ja mahdollistaa valinnanvapaus. Synnytyssairaaloiden on tulevaisuudessa pystyttävä tarjoamaan yhä enemmän vaihtoehtoja perheiden toiveiden
mukaisesti vaarantamatta kuitenkaan äidin tai syntyvän lapsen turvallisuutta .
(Tapper 2011.)

Vuonna 1975 Suomessa oli 62 synnytysyksikköä (Tapper 2011). Vuonna 2017
synnytyssairaaloita oli jäljellä enää 25. Vuosina 2010 – 2017 synnytystoiminta
loppui kahdeksasta sairaalasta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a, 2.) Keskustelu synnytysyksiköiden vähentämisestä jatkuu edelleen ja vuonna 2018 synnytysyksiköitä oli jäljellä enää 24. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Joulukuussa 2018 määrä väheni vielä yhdellä Oulaskankaan synnytysyksikön lopettaessa toimintansa. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2018.)
Vuonna 2015 Suomessa tilastoitiin yhteensä 55 007 synnytystä eli keskimäärin
2037 synnytystä jokaista synnytyssairaalaa kohden. Vuonna 2017 synnytyste n
määrä oli alhaisin 150 vuoteen: 50 151 synnytystä (50 854 vastasyntynyttä). Joka
kolmannessa synnytyssairaalassa synnytysten vuosittainen määrä jäi alle tuhanteen eli alle Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 synnytystoiminna n
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jatkamiselle asettaman rajan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 1-2; 2018a,
2; 2018b; Suomen virallinen tilasto 2017.)

Yli 90 % synnyttäjistä saa jotain kivunlievitystä synnytyksessään. Epiduraalipuudutusten (liite 1) määrä on kasvanut huomattavasti 2000-luvun alusta lähtien ja
samaan aikaan imukuppiulosauttojen määrä on hiljalleen lisääntynyt. Vuonna
2017 9,3 % kaikista synnytyksistä päätyi imukuppiulosauttoon. Kaikista alateitse
synnyttäneistä noin puolet saa epiduraalipuudutuksen, ensisynnyttäjistä kolme
neljästä eli noin 74 % (kuvio 1). Spinaalipuudutusten (liite 1) määrä on noin 20 %
synnyttäjistä, jolloin selkäpuudutteiden käyttöprosentti nousee hyvin korkeaksi.
Selkäpuudutteiden käyttö on noussut vuodesta 2007 noin 6 %. Myös keisarileikkausten määrä oli vuonna 2017 korkeimmillaan 30 vuoteen: 16,7 % kaikista synnytyksistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 7-8; 2018a, 8-9.) Monet kuitenkin toivovat mahdollisimman luonnonmukaista synnytystä ja etsivät vaihtoehtoisia synnytystapoja. Yksi tapa vahvistaa naisen mahdollisuuksia luonnonmukaiseen, lääkkeettömään synnytykseen on vesisynnytys (liite 1).

Kuvio 1. Epiduraalipuudutukset 1997 – 2017 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2018a, 8).
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Synnyttäjien kiinnostus veteen synnyttämistä kohtaan lisääntyy ja tähän on monissa muissa synnytyssairaaloissa jo reagoitu. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen synnytyssairaaloissa (Naistenklinikka, Espoo, Hyvinkää, Lohja)
veteen synnyttäminen on ollut mahdollista jo pitkään. (Honkanen 2018; Teeriaho
2018; Lohjan sairaala 2018; Hyvinkään sairaala 2018b; Halava 2018.) Muista
synnytyssairaaloista veteen synnyttäminen on tullut mahdolliseksi vuoden 2018
aikana Turussa, Mikkelissä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Lahdessa, Vaasassa, Kajaanissa, Kotkassa, Hämeenlinnassa ja Oulussa. (Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri 2018; Kääriäinen 2018; Vesisynnytyskoulutus KYS 2018; Eksote
potilasohje 2018; Päijät-Häme 2018; Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
2018; Kainuun sote 2018; Tahkokorpi 2018; Synnytä Hämeenlinnassa 2018;
Hakkarainen 2018.) Joulukuussa 2018 lakkautetussa Oulaskankaan synnytys yk sikössä veteen synnyttäminen oli ollut mahdollista jo pidempään. (Ala-Nikula
2008.) Kyse on siis varsin ajankohtaisesta asiasta myös muissa synnytyssairaaloissa. Joensuussa synnytyssalissa työskentelevät kätilöt ovat jo pitkään tuoneet
esille halunsa hoitaa synnytyksiä veteen. Veteen synnyttämisen mahdollisuutta
kysytään usein myös sairaalan potilaspalautteissa ja erilaisilla sosiaalisen median keskustelupalstoilla.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on aktiivisessa käytössä 5 synnytyssalia
sekä ammesali, joka voidaan tarvittaessa ottaa myös synnytyskäyttöön. Synnytysten määrä on ollut viime vuosien ajan laskeva. Vuonna 2017 synnytyksiä oli
1305. Vedessä voi oleilla avautumisvaiheen aikana, mutta veteen synnyttämine n
ei ole sallittua. Veden käyttäminen on suosittu tapa synnytyskivun lievittämiseen
ja amme on usein synnyttäjien käytössä. (Pohjois-Karjalan keskussairaala 2017).

Ammetta Pohjois-Karjalan keskussairaalassa käyttää avautumisvaiheen kivunhoitoon noin 18 % synnyttäjistä. Suihkun puolestaan valitsee 4,7 % (vuonna
2017). Selkäpuuduteluvut ovat Joensuussa korkeat: vuonna 2017 epiduraalipuudutuksen sai 50,7 % ja spinaalipuudutuksen 16 % kaikista synnyttäjistä. Näissä
luvuissa ei onneksi ole juurikaan kasvua vuoteen 2016 verrattuna, mutta vuonna
2014 vastaavat luvut olivat pienemmät: epiduraalipuudutukset 46,5 % ja spinaalipuudutukset 14,7 %. Imukuppiavusteisia synnytyksiä vuonna 2017 oli 9,1 % kaikista synnytyksistä, samoin vuonna 2016. Kiireelliseen keisarileikkaukseen
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päätyneitä synnytyksiä oli 5,74% vuonna 2016. (Pohjois-Karjalan keskussairaala
2016 ja 2017.)

3 Synnytys ja kätilötyö synnytyksessä

Synnytys on monimutkainen ja monitahoisesti merkittävä elämäntapahtuma, johon liittyy fysiologisia, emotionaalisia, psykologisia ja sosiaalisia elementtejä.
Synnytyskokemus on aina erittäin yksilöllinen, eikä synnytyksen lopputulosta
voida etukäteen varmuudella ennustaa. Terveydenhuolto perustuu suurelta osin
sairauksien ja erilaisten poikkeavuuksien ymmärtämiseen. Raskaudessa ja synnytyksessä on kuitenkin kyse normaalista fysiologisesta prosessista. Kätilötyön
tulisikin keskittyä ensisijaisesti terveyden edistämiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen eli salutogeneesiin patogeneesin sijaan. Salutogeneesin ytimessä on
myönteisen lopputuloksen ja itsearvon tunteen edistäminen, jotta yksilöt voimaantuisivat ymmärtämään täyden potentiaalinsa. Tämä voimaantuminen on
keskeinen elementti naiskeskeisessä hoitotyössä ja synnytyksen normalisoimisessa. (Cluett & Burns 2009, Downe & McCourt 2004.)

Nykyään synnytyksiin liittyy paljon interventioita (liite 1) ja yksi merkittävä syy interventioiden käyttöön on lääkkeellinen kivunlievitys. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa selkäpuudutusten määrät synnytyksissä ovat n. 50 - 60 prosenttia (Pohjois-Karjalan keskussairaala 2017). Green & Baston (2007) ovat tutkineet synnyttäjien mielipiteiden ja asenteiden muutosta synnytysten ja synnytysinterventioiden suhteen 1980-luvulla ja 2000-luvulla toistamalla saman tutkimuksen. Tutkimuksen mukaan halukkuus hyväksyä interventiot liittyvät vahvasti koulutuksen
tasoon. Synnyttäjät hyväksyivät 2000-luvulla tehdyssä tutkimuksessa teknologian käytön yhä enenevässä määrin, ja varsinkin nuoret synnyttäjät hyväksyvät
interventiot helpommin. Interventiot hyväksyvillä oli selvästi enemmän operatiivisia synnytyksiä. Epiduraalipuudutuksen saaneilla oli 5,93-kertainen riski päätyä
operatiiviseen synnytykseen (esimerkiksi imukuppiulosauttoon). Konsensuksena
tutkimuksessa oli, että interventioiden kasvavalla hyväksymisellä on merkittävä
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yhteys epiduraalipuudutusten käyttöön, mikä taas voi vaikuttaa interventioiden
lisääntymiseen synnytyksessä.

3.1 Synnytyksen vaiheet ja synnytyksessä avustaminen
Kun lapsi syntyy yli 500 gramman painoisena tai raskauden kestettyä vähintään
22 viikkoa, on kyseessä synnytys. Täysiaikainen raskaus kestää 37-42 viikkoa.
Ennen 37. raskausviikkoa synnytys on ennenaikainen ja 42. viikon jälkeen yliaikainen. Maailman terveysjärjestön määritelmän mukaan synnytys on säännöllinen, kun se alkaa spontaanisti raskausviikoilla 37-42 eikä siihen liity ennalta tiedettyjä riskejä. Säännöllinen synnytys etenee matalan riskin synnytyksenä, sikiö
syntyy päätilassa ja sekä äiti että lapsi ovat synnytyksen jälkeen hyvävointisia.
(World Health Organization 1996.)

Synnytyksen käynnistymisen tarkkaa mekanismia ei tunneta, mutta sen tiedetään
olevan monien tekijöiden summa. Siihen vaikuttavat mm. äidin, sikiön ja istukan
erittämät hormonit sekä kohdun kasvu ja venyttyminen. Synnytys voi käynnistyä
joko supistuksilla tai sikiökalvojen puhkeamisella eli lapsivedenmenolla. (Raussi Lehto 2015.)

Synnytys jaetaan kolmeen vaiheeseen: avautumis-, ponnistus- ja jälkeisvaiheisiin. Avautumisvaiheen aikana kohtu supistelee säännöllisesti, kohdunkaula lyhenee ja lopulta häviää ja kohdunsuu avautuu. Avautumisvaiheen kesto vaihtelee suuresti. Ponnistusvaihe alkaa, kun kohdunsuu on täysin avautunut ja äiti
tuntee ponnistamisen tarvetta. Aktiivisessa ponnistusvaiheessa synnyttäjä ponnistaa sikiön ulos supistusten tahdissa. Tämä vaihe kestää muutamasta minuutista jopa kahteen tuntiin ja päättyy lapsen syntymään. Jälkeisvaiheessa syntyvät
istukka ja sikiökalvot tavallisesti noin 5-15 minuutin kuluttua lapsen syntymästä.
(Raussi-Lehto 2015.)

Säännöllisesti etenevään synnytykseen ei ole tarvetta puuttua lääketieteen keinoin. Suomessa kätilö hoitaa tavanomaisesti etenevät alatiesynnytykset itsenäisesti. Äidin ja sikiön vointia seurataan erilaisin keinoin tarkasti koko synnytykse n
ajan, jotta mahdolliset riskitilanteet havaittaisiin ajoissa. Lisäksi seurataan
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supistusten tiheyttä, kestoa ja voimakkuutta. Supistukset vaikuttavat oleellisesti
sikiön vointiin ja synnytyksen edistymiseen. Supistukset avaavat kohdunsuuta ja
työntävät sikiötä alaspäin synnytyskanavassa. Lisäksi ne vaikuttavat kohdun verenkiertoon ja sikiön hapensaantiin. Synnytyksen aikana sikiön voinnista kertovat
sikiön syke ja liikkeet, sekä lapsiveden väri. Sikiön sykettä ja äidin supistuksia
seurataan kardiotokografialla (KTG) (liite 1) joko ulkoisilla tai kohdunsisäisillä antureilla. WHO (1996) on todennut, että säännöllisesti etenevässä synnytyksessä
sikiön sykkeen jaksoittainen kuuntelu on riittävä ja suositeltu menettelytapa.
(Raussi-Lehto 2015; Tiitinen 2013; World Health Organization 1996.)

Suomessa pahojen synnytysvaurioiden määrät ovat pieniä, mikä on paljolti seurausta suomalaisten kätilöiden tavasta tukea välilihaa aktiivisesti lapsen pään
syntyessä. Tukemisella pyritään estämään pään liian nopea syntyminen ja täten
ehkäisemään välilihan repeämiä. Kun pään syntymistä hidastetaan, kudokset venyvät vähitellen ja repeämäriski pienenee. (Raussi-Lehto 2015; Suomen kätilöliitto 2011, 5.)

Synnytys voi missä tahansa vaiheessa muuttua säännöllisesti etenevästä epäsäännölliseksi. Liian heikot tai harvat supistukset eivät välttämättä edistä synnytystä ja liian tiuhat tai voimakkaat supistukset voivat puolestaan johtaa sikiön ahdinkotilaan. Sikiön asema synnytyskanavassa saattaa olla poikkeava tai tarjonta
epäoptimaalinen alatiesynnytyksen onnistumisen kannalta. Lisäksi esimerkiksi
erilaisista syistä johtuvat verenvuodot ovat mahdollisia missä vaiheessa synnytystä tahansa. Sikiön pään synnyttyä hartiat saattavat jäädä kiinni äidin symfyysin
taakse. Tällöin puhutaan hartiadystokiasta, jonka riski on suurentunut suurikokoisilla sikiöillä, mutta sitä esiintyy kaikenkokoisilla sikiöillä. Hartiadystokiaa esiintyy
0,15-1,5 %:ssa synnytyksistä. Lapsen synnyttyä istukka irtoaa yleensä spontaanisti, mutta mikäli näin ei tapahdu, se voidaan joutua irrottamaan manuaalisesti
leikkaussaliolosuhteissa. Istukan irtoamattomuus, massiiviset repeämät ja huonosti supistuva kohtu voivat aiheuttaa runsasta verenvuotoa. Yli 500 millilitran
verenvuoto synnyttäjällä on poikkeavaa. (Uotila & Tuimala 2008.)

Operatiivisella synnytyksellä tarkoitetaan synnytystä, jossa tarvitaan lääkärin
suorittamia päästäviä toimenpiteitä imukupilla tai synnytyspihdeillä.

Näitä
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toimenpiteitä käytetään, kun alatiesynnytykseen on edellytykset, mutta synnytys
on syystä tai toisesta hidastunut tai pysähtynyt tai sikiön vointi edellyttää nopeaa
syntymää. Käytännössä pihtejä ei Suomessa nykyään enää juurikaan käytetä,
mutta muualla maailmassa ne ovat edelleen yleisemmin käytössä. (Uotila & Tuimala 2008.)

3.2 Kätilötyö synnytyksen hoidossa
Äidin ja sikiön voinnin seurannan lisäksi kätilön tärkeä tehtävä on toimia synnyttävän naisen tukena. Hyvä kätilö pystyy voimaannuttamaan synnyttäjää omalla
läsnäolollaan. Synnyttäjän luona vietettyjä minuutteja tärkeämpää on henkinen
läsnäolo ja sitoutuminen, jotka luovat luottamusta synnyttäjän ja kätilön välille.
Tutkimusten mukaan synnyttäjät arvostavat kätilön tukevaa läsnäoloa ja mahdollisuus kätilön jatkuvaan tukeen myös lisää äitien tyytyväisyyttä synnytyskoke muk seensa. Kätilön tuella on myös suuri merkitys, kun tavoitellaan säännöllistä synnytystä ja pyritään vähentämään lääketieteelisiä toimenpiteitä. (Aune, Amundsen
& Skaget 2014; Ross-Davie & Cheyne 2014.)

Kätilön tehtävä on kuunnella synnyttäjän toiveita ja tuntemuksia, esitellä erilaisia
vaihtoehtoja ja antaa synnyttäjälle mahdollisuus valita niistä itselleen sopivin.
Synnyttäjän on tärkeää ymmärtää mitä synnytyksen aikana tapahtuu ja miksi. He
myös kaipaavat perusteluja erityisesti synnytyksenaikaisille toimenpiteille. Erilaiset väärinymmärrykset ja liian vähäinen informointi voivat johtaa luottamuksen
menettämiseen. Kun synnyttäjä on saanut tehdä informoidun päätöksen, hän tuntee hallitsevansa tilannetta. (Borelli 2014; Domanjko, Drglin & Pahor 2011.)

Kätilön jatkuvan läsnäolon on todettu lisäävän luonnonmukaisen synnytyksen
todennäköisyyttä, sillä se antaa kätilölle paremman käsityksen synnytyksen etenemisestä ja sikiön voinnista. Mikäli kätilö epäonnistuu luomaan yhteyden synnyttäjään eikä ehdi olla riittävästi läsnä, alkaa hän todennäköisemmin epäröidä
ja puuttua synnytyksen kulkuun. Synnyttäjän kannalta kätilön epäonnistuminen
jatkuvan tuen tarjoamisessa saattaa johtaa siihen, että synnyttää kokea olonsa
turvattomaksi, mikä puolestaan voi johtaa traumaattiseen synnytyskokemukseen. Kätilön on todettu olevan sitä sitoutuneempi tekemään synnyttäjän olon
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turvalliseksi ja luottavaiseksi mitä enemmän hän tietää jatkuvan läsnäolon vaikutuksista. (Aune ym. 2014.)

4 Vesi synnytyksessä

Synnytysten medikalisoituminen on saanut monet synnyttävät naiset uskomaan,
että synnytys on luonnostaan vaarallinen tapahtuma (Green & Baston 2007).
Vesi elementtinä ja toimintaympäristönä muuttaa kontekstia, jossa hoitoa tarjotaan. Se helpottaa paradigman muutosta ammattilaiskeskeisestä naiskeskeiseksi ja patologisesta normaaliksi. Vedessä synnyttäjä on ikään kuin omassa
maailmassaan veden ympäröimänä. Vesi elementtinä tuo synnytystilanteesee n
tietynlaista lämpöä ja rentoutta. Synnytysammeen käyttö tarjoaa kätilöille mahdollisuuden kehittää niitä taitoja, joita tarvitaan, kun halutaan toimia synnyttä jälähtöisesti. (Cluett & Burns 2009.)

Veteen haluaa useimmiten synnyttää nainen, jota viehättää ajatus luonnonmukaisesta synnytyksestä ilman kipulääkkeitä. (Menakaya, Albayati, Vella, Fenwick
& Angstetra 2012.) Lewis, Hauck, Crichton, Barnes, Poletti, Overing, Keyes ja
Thompson (2018) toivat tutkimustuloksissaan esille syitä, miksi äidit valitsivat veteen synnyttämisen. Tällaisia syitä olivat mm. kivunlievitys ja epiduraalipuudutuksen välttäminen, ajatus veteen synnyttämisestä tuntui hyvältä, vesi luo rentouttavan ilmapiirin, veteen synnytystä oli suositeltu ja kätilö tuki ajatusta. Kätilön jatkuva läsnäolo ja tuki koettiin tärkeäksi asiaksi. Äidit kuvasivat synnytystään sanoilla luonnollinen ja voimaannuttava, rauhallinen, hellä, sekä rentoutunut. Tutkimuksessa oli tutkittu mikä oli synnyttävien äitien synnytyskokemus synnytettäessä veteen ja perinteisesti (esimerkiksi sänky tai synnytysjakkara).

Vedessä

synnyttäneiden äitien kokemukset synnytyksestä olivat huomattavan paljon positiivisempia. Veteen synnyttäminen on stressitön, vahvistava, luonnollinen ja voimaannuttava synnytys, jota naiset useimmin kuvasivat positiivisin sanoin. Ympäristöllä on siis suuri vaikutus siihen, miten synnyttävä nainen kivun kokee. (Lewis
ym. 2018.)
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4.1 Vesisynnytysten historiaa
Veden käytöstä synnytyksessä löytyy viitteitä jo antiikin Kreikasta ja Roomasta
sekä Keski-Amerikan intiaanien keskuudesta. Myös japanilaiset, egyptiläiset, kiinalaiset ja assyyrialaiset ovat käyttäneet vettä kivunlievityskeinona jo pitkään.
Länsimaissa veden käyttöä synnytyksissä toivat tietoisuuteen venäläinen Igor
Tjarkovsky 1960-luvulla ja ranskalainen synnytyslääkäri Michel Odent 1970-luvulla. Ensimmäinen Odentin julkaisema artikkeli vesisynnytyksistä on vuodelta
1983. Britanniassa veden käyttö hyväksyttiin virallisesti yhdeksi synnytyski vun
lievitykseen käytettävistä menetelmistä vuonna 1993 kun sikäläiset viranomaiset
päätyivät suosittelemaan ammeen hankkimista kaikkiin Britannian synnytyssairaaloihin. Ensimmäinen kansainvälinen vesisynnytyskonferenssi pidettiin Lontoossa vuonna 1995. (Cluett & Burns 2009.)

4.2 Veden vaikutus synnyttävään äitiin
Synnyttävän naisen kannalta vedellä on monia positiivisia fysiologisia vaikutuksia. Esimerkiksi veden kelluttava ominaisuus edesauttaa synnyttäjän liikkumista
ja tekee siitä helpompaa. Äidin vapaampi liikkuminen taas mahdollistaa paremmin sikiön oikean asennon. Veden käyttö synnytyksessä saattaa parantaa kohdun verenkiertoa, helpottaa supistuskipua, lyhentää synnytyksen kestoa ja vähentää lääketieteellisten interventioiden tarvetta. Rinnansyvyinen lämmin vesi
myös laskee äidin verenpainetta vaikuttamalla ääreisverisuonten laajenemiseen.
Veteen synnyttämisen on todettu lisäävän synnyttäneen naisen tyytyväisyyttä ja
hallinnan tunteen kokemista. Nainen, joka kokee hallitsevansa itse omaa synnytystään, voi emotionaalisesti paremmin synnytyksen jälkeen. (Cluett & Burns
2009.)

Cluett & Burns (2009) tuovat esille myös sen, kuinka vesi rauhoittavana elementtinä normalisoi synnytystapahtumaa. Rentouttava vesi vähentää stressihormonien määrä ja edistää siten synnytyksen etenemistä. Samanlaisia tuloksia ovat
saaneet myös Menakaya ym. (2012) tutkimuksessaan. Vesi lisää myös katekolamiinien ja endorfiinin eritystä, edistää kohdun verenkiertoa ja kiihdyttää täten
myös kohdunsuun avautumista (Minjun, Wanling, Si & Wenjiao 2018, 1320-
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1321). Minjun ym. (2018) toteavat myös, että virtsatieretentiota tavataan veteen
synnyttävillä vähemmän. Toisaalta veden käytön pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedetä.

Tutkittua on, että ammeen käyttö lyhentää synnytyksen kestoa keskimäärin 50
minuuttia (Gayiti, Li & Zulifeiya 2015). Toisen tutkimuksen mukaan synnytykse n
kokonaiskeston lyheneminen perustuu lähinnä synnytyksen toisen vaiheen eli
ponnistusvaiheen nopeutumiseen (Thoeini, Zech, Moroder & Ploner 2005). Veteen synnyttämisen vaikutuksesta synnytyksen eri vaiheiden kestoon on siis ristiriitaista tutkimustietoa. Cluettin & Burnsin (2009) Cochrane-katsaus osoitti, että
veteen synnyttäneillä synnytyksen ensimmäinen vaihe oli keskimäärin 32 minuuttia lyhyempi kuin muilla. Kolmessa viidestä tutkimuksesta veteen synnyttäneiden
avautumisvaihe oli lyhyempi muihin synnyttäjiin verrattuna. Yhdessä tutkimuksessa ei todettu eroa avautumisvaiheiden kestossa ja yhdessä todettiin avautumisvaiheen olleen pidempi veteen synnyttäneillä kuin perinteisesti synnyttäneillä .

Myös ponnistusvaiheen kestosta kertovat tutkimustulokset olivat ristiriitaisia: kolmessa tutkimuksessa veteen synnyttäneiden ponnistusvaihe oli muita lyhyempi,
kahdessa tutkimuksessa eroa ponnistusvaiheen kestossa ei todettu. Vain yhdessä tutkimuksessa eroteltiin ensi- ja uudelleensynnyttäjät ja tässä tutkimuksessa todettiin molempien ponnistusvaiheen keskimääräisen keston olevan lyhyempi, kun synnytetään veteen. Vain neljässä tutkimuksessa tarkasteltiin synnytyksen kolmannen vaiheen eli jälkeisvaiheen kestoa. Tulokset olivat jälleen ristiriitaisia. Kahdessa tutkimuksessa jälkeisvaihe oli veteen synnyttäneillä lyhyempi,
yhdessä pidempi ja yhdessä eroa ei todettu. Tulosten tulkintaa hankaloittaa se,
että joissain tutkimuksissa synnyttäjiä vaadittiin nousemaan synnytysaltaasta ennen jälkeisten syntymää ja toisissa ei erikseen kerrottu synnytettiinkö jälkeiset
veteen. (Cluett & Burns 2009.)

Vesisynnytystutkimuksissa ei yleensä ole tutkittu sitä, kuinka kauan synnyttäjä on
ollut vedessä ennen lapsen syntymää. Näin ollen näistä tutkimuksista on vaikea
päätellä mikä yhteys vesisynnytyksellä on avautumisvaiheen kestoon. Vesisynnytyksen vaikutusta synnytyksen kestoon on muutenkin vaikeaa tutkia, koska siihen liittyy niin paljon muuttujia. Useimmiten tutkijat eivät kerro, miten synnytykse n
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eri vaiheiden alkaminen ja loppuminen on määritetty. Lisäksi ensisynnyttäjie n
synnytyksen kesto on tyypillisesti pidempi kuin uudelleensynnyttäjillä, mutta tätä
ei ole tutkimustuloksissa aina huomioitu. Vanderlaanin (2017) tutkimuksessa todettiin, että pisimpään ammeessa viihtyneet synnyttäjät olivat myös niitä, jotka
todennäköisimmin joutuivat lääketieteellisistä syistä nousemaan ammeesta ennen lapsen syntymää. Veteen synnyttäneet puolestaan olivat niitä, joiden synnytyksen kesto oli lyhyt, joten he myös viettivät ammeessa vähiten aikaa. Ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, että lyhyempi ammeessa vietetty aika vähentää komplikaatioita, mutta itse asiassa saattaa olla niin, että synnyttäjät, joiden synnytys
etenee nopeasti ja suoraviivaisesti, eivät vain yksinkertaisesti ehdi viettää ammeessa kauempaa aikaa. (Vanderlaan 2017.)

Cluett, Pickering, Getliffe ja James (2004) tutkivat, miten vedessä oleminen vaikuttaa huonosti etenevään synnytykseen vaihtoehtona interventioille, kuten sikiökalvojen puhkaisu tai synteettinen oksitosiini suoneen annosteltuna. Otanta heidän tutkimuksessaan oli verrattain pieni (N=99), mutta antaa viitteitä siitä, että
vesi voi olla vaihtoehto edistää synnytystä ja vähentää interventioiden määrää.
Interventioita synnytyksen edistämiseen veteen menneistä tarvitsi 71 % kun verrokkiryhmässä vastaava luku oli 96 %. Operatiiviseen synnytykseen päätyvien
synnytysten määriin ei heidän tutkimuksessaan havaittu eroa ryhmien välillä.
Huomattavaa heidän tutkimuksessaan oli se, että vedessä oleilu ei kuitenkaan
pidentänyt synnytyksen kestoa, vaikka interventioiden käyttöä ei heti aloitettu.
(Cluett ym. 2004.)

Episiotomioita (liite 1) tehdään vähemmän veteen synnyttäneille. Tämä on toki
järkeenkäypää jo senkin vuoksi, että synnytyksessä avustavan henkilökunnan on
paljon vaikeampi leikata väliliha, jos synnyttävä äiti on vedessä. Repeämien
esiintyvyydestä löytyy ristiriitaista tutkimustietoa, mutta kaiken kaikkiaan tutkimustulokset viittaavat siihen, että vesisynnytykseen saattaa liittyä enemmän ensimmäisen ja toisen asteen repeämiä mutta vähemmän kolmannen ja neljännen
asteen repeämiä. Toisaalta on olemassa myös tutkimuksia, joiden mukaan veteen synnyttäminen suojaa myös niiltä pienemmiltä repeämiltä. Lisäksi on tutkimuksia, joissa eroa repeämien esiintyvyydessä ei ollut. Repeämien syntyyn vaikuttaa toki muukin kuin se, onko synnytys tapahtunut vedessä vai perinteisesti.
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Tutkimusten mukaan ensisynnyttäjyys, yli 35 vuoden ikä, pitkä ponnistusvaihe ja
suurikokoinen lapsi lisäävät repeämien esiintyvyyttä. (Nutter, Mayer, Shaw-Battista & Marowitz 2014a; Suto, Takehara & Misago 2015.)

Hands-off -tekniikalla tarkoitetaan synnytyksen hoidossa sitä, että synnytyksessä
avustava kätilö ei rutiininomaisesti koske syntyvän lapsen päähän tai synnyttä vä n
naisen välilihaan lapsen syntyessä. Päinvastaisessa, ns. hands-on -tekniikassa,
kätilö tukee käsillään synnyttäjän välilihaa ja samalla hidastaa lapsen pään syntymää. Vesisynnytyksissä suositellaan käytettävän hands-off -tekniikkaa. (Nutter
ym. 2014a.) Tuoreessa Cochrane-katsauksessa ei todettu näiden tekniikoiden
välillä eroja repeämien esiintyvyydessä. Samassa katsauksessa todettiin myös,
että hands-off -tekniikkaa käytettäessä episiotomioita tehtiin 42% vähemmän.
(Aasheim, Nilsen, Reinar & Lukasse 2017.)

Veteen synnyttämisen ei ole todettu tutkimusten mukaan lisäävän äitien infektioriskiä. (Cluett ym. 2009.) Käytännössä infektiomäärissä synnytystapojen välillä
ei havaittu merkittävää eroa. Myöskään Boybjerg, Cheyney ja Eyerson (2016) ja
Minjun ym. (2007) eivät tutkimuksessaan havainneet veden lisäävän äitien infektioriskiä.

Nutter ym. (2014a) ja Shaw-Battista (2017) ovat tutkimuskatsauksissaan todenneet, että veteen synnyttäneet käyttävät vähemmän kipulääkkeitä synnytyski vun
hoidossa ja kokevat vähemmän kivun, levottomuuden tai ahdistuneisuuden tunteita synnytyksen aikana kuin muut synnyttäjät. Myös Cluett ym. (2009) ja Minjun
ym. (2007) toivat tutkimuksessaan esille äitien vähäisemmän lääkkeellisen kivunlievitystarpeen, mutta hänen tutkimuksessaan itse kivun kokemisessa ei löydetty
eroa. Veteen synnyttäneet äidit ovat tutkimusten mukaan tyytyväisempiä synnytyksen aikana saamaansa kivunlievitykseen (Nutter ym. 2014a). Erään tutkimuksen mukaan vain 3 % synnyttäneistä naisista luokitteli kipunsa kohtalaisen sietämättömäksi, kun muilla synnyttäjillä vastaava luku oli 23 % (Gayiti, Li & Zulifeiya
2015). Veden kipua lievittävän vaikutuksen on todettu olevan samankaltainen
kuin injektiona annettavien morfiinijohdannaisilla lääkkeillä. Vedellä ei kuitenkaan
ole samoja tunnettuja haittavaikutuksia kuin vahvoilla kipulääkkeillä. Vesisynnyttäjistä 49 % koki veden lievittävän kipua erittäin hyvin. Vedessä synnyttäneet äidit
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ovat kuitenkin kuvailleet ponnistusvaiheen kipua kovemmaksi kuin perinteisesti
synnyttäneet äidit. Tästä huolimatta synnytyksen jälkeen veteen synnyttä neet
muistivat synnytykseen liittyneen vähemmän kipua kuin muut synnyttäneet, ja
tämä saattaakin ainakin osittain selittää sitä, miksi vesisynnyttäjät ovat usein
muita tyytyväisempiä synnytyskokemukseensa. (Eberhard, Stein & Geissbuehler
2005.) Torkamani, Kangani, & Jananin tutkimuksessa (2010) 72 % veteen synnyttäneistä ilmoitti, että haluaisi ehdottomasti synnyttää uudelleen veteen, kun
vain hieman alle 9 % ei valitsisi vesisynnytystä enää uudelleen.

Veteen synnyttävät tarvitsevat vähemmän selkäpuudutuksia. Cluett ym. (2004)
tutkimuksessa todettiin, että veteen synnyttäneistä noin 47 % tarvitsi selkäpuudutteen, kun vastaava luku perinteisesti synnyttäneillä oli 66 %. Otanta tutkimuksessa oli melko pieni, mutta antaa kuitenkin viitteitä veden kipua lievittävästä vaikutuksesta.

Eberhard ym. (2005) tulivat tutkimuksessaan päinvastaiseen tulokseen veden kipua lievittävästä vaikutuksesta. Heidän mukaansa vesi ei merkittävästi vähennä
synnyttäjien kipukokemusta, mutta todennäköisesti auttaa hyväksymään kivun
niin, että vedessä synnyttävät tarvitsevat harvemmin lääkkeellistä kivunlievitystä
ja saavat siksi paremman synnytyskokemuksen, koska eivät pety itseensä päätyessään valitsemaan lääkkeelliset keinot kivun lievittämiseksi. Tutkimuksessa
kuitenkin todetaan, että äidit kokivat avautumisvaiheen kivun kovimmaksi sängyllä, joka toisaalta puoltaa ajatusta veden kipua lievittävästä vaikutuksesta,
koska vedessä kipu oli helpommin kestettävissä. Tutkimuksessa ponnistusvaiheen kipu koettiin vastaavasti kovemmaksi vedessä tai synnystystuolissa. Kivunlievityksen käyttö oli suurinta perinteisesti synnyttäneillä ja tutkijat pohtivatkin,
johtaako suurempi avautumisvaiheen kipu ”maalla” herkempään ja suurempaan
lääkkeellisen kivunlievityksen käyttöön. (Eberhard ym. 2005.)

Eberhardin kanssa samansuuntaisia tuloksia saivat myös Eckert, Turnbull & MacLennan (2001) tutkiessaan veden vaikutusta avautumisvaiheen kipuun. Tämän
tutkimuksen mukaan 84 % ammetta käyttävillä tarvitsi lääkkeellistä kivunlievitystä, kun verrokkiryhmässä tarve oli 81 %. Tässä tutkimuksessa todettiin, että
veden käytöllä ei ole merkittävää hyötyä synnyttävälle äidille.
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4.3 Veden vaikutus sikiöön
Apgar-pisteytyksellä (liite 1) pyritään nopeasti tarkistamaan ja arvioimaan vastasyntyneen vointi yhden, viiden ja 10 minuutin iässä. Pisteitä annetaan nollasta
kymmeneen arvioiden syntyneen lapsen syke, ihon väri, jäntevyys, ärtyvyys ja
hengitys. Yli seitsemän Apgar-pistettä saanut vastasyntynyt katsotaan hyväkuntoiseksi. Osassa tutkimuksissa todettiin ensimmäisen minuutin Apgar-pisteissä
veteen syntyneillä alhaisemmat pisteet, mutta viiden minuutin Apgar-pisteissä ei
todettu eroa. Ensisynnyttäjien vauvoilla oli veteen syntyneillä paremmat Apgarpisteet. (Menakaya ym. 2012.) Joissain tutkimuksissa ei löydetty eroa lapsen
saamissa Apgar-pisteissä veteen syntyneiden ja perinteisesti syntyneiden lasten
välillä. (Vanderlaan ym. 2017; Taylor ym. 2016; Cluett & Burns 2009.) HB Ros
(2009) sai vastaavasti tutkimuksessaan veteen syntyneille paremmat Apgar-pisteet. Myös Boybjerg ym. (2016) tutkimuksessa veteen syntyneillä oli vähemmän
alle 7 Apgar-pisteitä kuin perinteisesti syntyneillä. Vastasyntyneiden vointi oli kaiken kaikkiaan veteen syntyneillä parempi. Tutkimustulokset siis ovat hyvin ristiriitaiset, mutta huonovointisemmaksi veteen syntyneitä lapsia ei kuvattu. Osassa
tutkimuksissa esiin tulleita ensimmäisen minuutin alhaisempia Apgar-pisteitä on
selitetty veteen syntyneen sikiön hitaammalla sopeutumisella elämään kohdun
ulkopuolella, ei niinkään huonommalla voinnilla.

Napaverisuonten pH-arvoissa ei ole todettu eroja veteen syntyneillä ja muilla vastasyntyneillä. Napaveren pH-arvoja käytetään vastasyntyneen kunnon arvioinnissa: korkeampi pH tarkoittaa parempikuntoista vastasyntynyttä. (Vanderlaan
ym. 2017.) HB Rossin (2009) tutkimuksessa ei tullut esille yhtään (N=27 veteen
syntynyttä) lasta, jolla pH olisi ollut alle seitsemän. Ross nostaa esille myös veteen syntyneiden paremmat hemoglobiiniarvot. Minjun ym. (2018) tutkimuksessakaan ei vastasyntyneen asfyksiamäärissä havaittu eroa veteen ja perinteisesti
syntyneiden välillä.

Cluett & Burns (2009) ei todennut katsauksessaan veden käytön kasvattavan sikiön infektioriskiä. Vesisynnytysten yhteydestä B-ryhmän streptokokkien (GBS)
esiintyvyyteen vastasyntyneillä on olemassa näyttöä vain rajallisesti. Zanetti Daellenbachin (2007b) mukaan veteen syntyneillä lapsilla todettiin vähemmän
streptokokki B -kolonisaatioita kuin perinteisesti syntyneillä (liite 1) (nenästä
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otetuissa näytteissä 1,5 % vs. 11,7 %, nielunäytteissä 1,4 % vs. 8,4 %). Tämä
tukee ajatusta siitä, että streptokokki B -positiivisuus ei ole este veteen synnyttämiselle. Tutkimustuloksen kohdalla on toki huomioitava, että kolonisaatio ja infektio eivät ole sama asia. Tarvittaisiin todella suuri tutkimus, jotta voitaisiin selvittää, onko streptokokki B -infektioiden esiintyvyydessä eroja vedessä ja perinteisesti syntyneiden välillä. Myös Cohain (2010/2011) käsittelee artikkelissaan
streptokokki B:n tarttuvuutta veteen synnytyksessä. Hän toteaa, että streptokokki
B -infektioluku on kuusi kertaa korkeampi perinteisesti syntyneillä.

Äidin synnyttäessä veteen siirtyvät eritteet ovat pohdituttaneet tutkijoita. On pohdittu, vaikuttavatko ne äidin tai sikiön infektioiden syntyyn. Useiden tutkimusten
mukaan eritteet vedessä eivät lisää infektioita. (Demirell, Moraloglu, Celik, Erdeve, Mollamahmutoglu, Oguz, Uras, & Dilmen 2013.) Synnytysvedessä olevien
mikro-organismien vaikutuksista infektioiden syntyyn ovat tutkineet myös Thoeni,
Ploner & Zech (2008). Hekin totesivat, että vedessä olevat bakteerit eivät näytä
lisäävän infektioita. Infektioiden ehkäisyssä painottuvat ammeen ja ammeveden
puhtaudesta huolehtiminen ja hyvä desinfektio. Tässä tutkimuksessa veteen syntyneillä vauvoilla infektioluvut olivat 1,05 % kun muilla vastaava luku oli tuona
aikana 1,75 %. Tulehdusarvo CRP oli veteen syntymeillä vauvoilla 1,5, muilla
2,82, eikä ihoinfektioita tai silmäinfektioita esiintynyt. Vedestä löytyi synnytykse n
jälkeen otetuissa näytteissä 82 % coliformsia, 64 % Eschericia colia, 8-12 %
pseudomonas aeruginosaa. Lisäksi vedessä oli vaihtelevina lukuina Staphylococcus aeriusta ja candida-bakteeria.

Peacock, Zengeya, Cochrane ja Sleath (2018) tutkivat mm. vastasyntyneen lämpötilaa veteen synnytyksen jälkeen. Heidän tutkimustulostensa mukaan vastasyntyneiden ruumiinlämmössä ei ollut merkittäviä eroja veteen ja perinteisesti
syntyneiden välillä. Alle 36 asteen lämpötilaa tavattiin kuitenkin vähemmän veteen syntyneillä.

Vastasyntyneiden tehostetun hoidon tarpeesta veteen synnytyksen jälkeen on
ristiriitaisia tutkimustuloksia. Monessa tutkimuksessa veteen syntyneillä vastasyntyneillä on todettu olevan pienempi riski päätyä syntymänsä jälkeen hoitoon
lastenosastolle. Menakaya ym. (2012) saivat tutkimuksessaan tästä poikkeavia
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tuloksia, mutta mikään tehostetun hoidon tarve vastasyntyneellä (hartiadystokia
(liite 1), pieni paino, imemisongelmat, mekoniumaspiraatio (liite 1), apnea (liite 1)
ja lisähapen tarve) ei ollut suoraan veteen syntymisestä johtuva. Pienempi riski
tehostetun hoidon tarpeeseen selittyy osin sillä, että synnyttäjiä yleensä pyydetään nousemaan ammeesta, mikäli ennakoidaan ongelmia. (Vanderlaan ym.
2017.) Vanderlaanin ym. (2017) tutkimuskatsauksessa ei löydetty eroja vastasyntyneiden elvytyksen tarpeessa veteen ja perinteisesti syntyneiden välillä. Samanlaisia tutkimustuloksia sai myös HB Ros (2009).

Cochrane-katsauksessa todettiin, että useampi tutkimus on tullut siihen johtopäätökseen, että synnytyksen aikana hyvin voinutta sikiötä suojaa sukellusrefleksi
hänen syntyessään veteen. (Cluett ym. 2009.) Noin 24-48 tuntia ennen syntymää
sikiö vähentää hengitysliikkeitä prostaglandiini E2 -tason noustessa. Tämä sallii
suuremman verenvirtauksen tärkeille elimille, kuten aivoille, ja mahdollistaa hitaan hengityksen alkamisen syntymässä. Kaikki sikiöt kärsivät vähäisestä hypoksiasta (liite 1) syntymän hetkellä. Tämä aiheuttaa apneaa ja nielemistä estäen
hengitysliikkeet. Niin kauan kun sikiö ei ole kosketuksissa ilmalle tai kärsi ahdinkotilasta, häntä suojaa sukellusrefleksi, mikä estää häntä vetämästä ammevettä
keuhkoihinsa. (Young & Kruske 2013.)

Peacock ym. (2018) eivät havainneet tutkimuksessaan veteen syntymisen lisäävän hengitysvaikeutta vastasyntyneellä. Päinvastoin hengitystieongelmista kärsivät tutkimuksen mukaan enemmän perinteisellä tavalla syntyneen lapset. Perinteisesti synnyttävillä oli muutoinkin enemmän komplisoituneita synnytyksiä, mikä
on ymmärrettävää.

Vastasyntyneiden

kuolleisuus

ei veteen syntyneillä

ole muita korkeampi

(Boybjerg ym. 2016). Samaan tulokseen ovat tulleet Vanderlaan (2017) ja Taylor,
Kleine, Bewley, Loucaides & Sutcliffe (2016). Cluett ym. (2009) löysi katsauksessaan kaksi veteen synnytyksessä kuollutta vastasyntynyttä, mutta selvää syy-yhteyttä veteen syntymiseen ei löydetty.
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4.4 Riskit ja hätätilanteet
Napanuoran katkeaminen on tiedostettu riski synnytettäessä veteen (Cluett &
Burns 2009; Cro & Preston 2002). Veteen synnytystä hoitava kätilö tunnistaa riskin olemassaolon, jolloin hän osaa tarkkailla tilannetta ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla, mikäli napanuora katkeaa. Suuria haittavaikutuksia veteen synnytyksessä katkenneista napanuorista ei ole raportoitu, koska katkennut napanuora
on suljettu heti, kun tilanne on huomattu. Nutter ym. (2014a) mukaan napanuoran
katkeamisriski on noin 2,4/1 000 veteen synnytystä.

Hartiadystokialla tarkoitetaan tilannetta, jossa sikiön pää on syntynyt, mutta hartiat jäävät kiinni synnytyskanavaan (Politi, D’Emidio, Cignini, Giorlandino & Giorlandino 2010). Vanderlaanin ym. (2017) tutkimuskatsauksessa todettiin, ettei hartiadystokian esiintyvyydessä ole eroja vesisynnytyksissä muihin synnytystapoihi n
verrattuna

Cluett ym. (2009) katsauksessa ei havaittu merkittävää eroa äitien verenvuodon
määrässä veteen. Myöskään Menakaya ym. (2012) ei löytänyt eroja verenvuodon määrissä. Henderson, Burns, Regalia, Casarico, Boulton & Smith (2014) tutkimuksessa edes jälkeisvaiheen fysiologinen hoitaminen ei aiheuttanut suurempaa verenvuotoa sen enempää kuin interventioin autettu jälkeisten synnyttäminen. Jälkeisvaiheen fysiologinen hoitaminen tässä tapauksessa tarkoittaa sitä,
että jälkeisten annetaan syntyä spontaanisti ilman lääkkeitä tai hoitavan kätilön
aktiivista jälkeisten syntymisen auttamista. Nutter ym. (2014b) mukaan jälkeisvaiheen voi hoitaa vedessä, mikäli se hoidetaan fysiologisesti ilman lääkkeitä.
Lääkkeitä ja muita interventioita käytettäessä jälkeisvaihe hoidetaan perinteisellä
tavalla veden ulkopuolella.

Äidin pyörtyminen veteen on erittäin harvinaista. Tutkimustiedon saaminen asiasta on haasteellista. Äidin voinnin romahtamisen välttämiseksi ei suositella esimerkiksi opiaatteja tai narkoottisia aineita ammetta käyttävillä. Hätätilanteita varten on toimipaikkaan luotava ohjeet ja protokolla, sekä työntekijät koulutettava
asianmukaisesti. Kun toimintamallit ovat tiedossa ja tilanteen mahdollisuuteen
varauduttu, ei vaaratilanteita yleensä synny. Asiakkaan ohjeistaminen tilanteiden
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varalta jo etukäteen on osa hätätilanteisiin varautumista. Tajuntansa menettäneen äidin poistaminen vedestä on helppoa veden kannattavan ja ruumiin painoa
vähentävän vaikutuksen ansiosta. (Young & Kruske 2013.)

4.5 Kätilötyö vesisynnytyksessä
Veteen synnytyksen hoito on monelle kätilölle uusi asia. Kätilökoulutus ei anna
valmiuksia hoitaa synnytyksiä veteen, vaan tähän vaaditaan erillinen kouluttautuminen. Muutama kätilö on Suomessa omistautunut kouluttamaan kätilöitä veteen synnytyksen hoitoon ja he toimivat myös itse kotikätilöinä oman sairaalatyönsä ohella tai kokopäiväisenä yrittäjänä. (Kätilötalo 2018, Kätilö, kädet ja sydän 2018.) Nicholls, Hauck, Bayes & Butt (2015) ovat tehneet pienimuotoisen
katsauksen siitä minkälaiset asiat lisäävät kätilöiden luottamusta hoitaa syntymä
veteen. Otanta tutkimuksessa oli pieni (N=10), mutta antaa näkökulmaa. Kätilöllä, joilla on ollut mahdollisuus oppia normaalia fysiologista synnytyksen hoitoa
kätilöjohtoisessa synnytysyksikössä, on suuremmat taidot tukea äitiä veteen synnytyksessä, koska hän on tottunut käyttämään mahdollisimman vähän interventioita synnytyksen hoidossa. Tutkimuksen mukaan myös vanha kätilökoulutus oppeineen voi olla este uuden oppimiselle. Tässä tapauksessa tietoisuutta elinikäisestä oppimisesta ja viimeisimpään tutkittuun tietoon perustuvasta hoidosta tulisi
vahvistaa. Mentorointi, reflektio ja työyhteisön myönteinen asenne fysiologiseen
synnytykseen vahvistavat kätilön luottamusta hoitaa synnytys veteen.

Kätilön näkökulmasta veteen synnytyksen voi hoitaa vain veteen synnyttämistä
varten koulutuksen saanut kätilö. Ihannetilanne olisi, jos kätilö olisi voinut hoitaa
edes yhden veteen synnytyksen yhdessä kokeneemman kollegan kanssa tai hänellä olisi kokeneemman kätilön tuki veteen synnytystä hoitaessaan. Veteen synnytyksessä on syntymän hetkellä aina kaksi kätilöä läsnä. Veteen synnytystä hoitavalla kätilöllä tulee aina olla tarvittavat välineet saatavilla ja tieto siitä, kuinka
toimia hätätilanteessa ja kuinka poistaa äiti ammeesta tilanteen niin vaatiessa.
(Use of Pool for labour and delivery guideline 2016.)

Kätilön on huolehdittava sikiön sydänäänten (KTG) seuraamisesta myös veteen
synnytyksen aikana. Hyvästä KTG:n laadusta on huolehdittava. Ammeen vesi
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täytetään juuri ennen käyttöä, jotta veden seisoessa lisääntyviltä bakteerimääriltä
vältytään. Vesi tulee pitää mahdollisimman puhtaana ja eritteet poistetaan vedestä välittömästi. Mikäli eritteitä ei pystytä poistamaan, on vesi tarvittaessa vaihdettava kokonaan. (Use of Pool for labour and delivery guideline 2016.)

Streptokokki B -positiivisten äitien kohdalla antibiootti tulisi antaa ennen ammeeseen menoa ja kanyyli poistaa antibiootin annon jälkeen. Antibiootiksi suositellaan Clindamycin 900 mg kahdeksan tunnin välein tiheämmin annosteltavan penisilliinin sijaan. (Use of Pool for labour and delivery guideline 2016.)

Muutaman lähteen mukaan sopivin hetki ammeeseen menemiselle on, kun kohdunsuu on 3,5 cm auki. (Thoeni ym. 2004; ICEA.) Mikäli supistukset hiipuvat vedessä ollessa äitejä kannustetaan nousemaan jaloittelemaan ja odottelemaan
supistusten tihenemistä. Tämän jälkeen ammeeseen voi palata uudelleen. Suositellaan, että äidin nousisivat vedestä jalkeille avautumisvaiheen aikana 1,5 – 2
tunnin välein ja olisivat jalkeilla noin 30 minuutin ajan. Myös virtsarakon säännöllisestä tyhjentämisestä on äitejä muistutettava. Veden lämpötilaa tulisi seurata
tunneittain ja kirjata tulokset asianmukaisesti. Veden lämpötila ei saisi ylittää yli
37,5 astetta. Äitiä muistutetaan juomaan paljon nesteitä kuivumisen ehkäisemiseksi, koska äiti haihduttaa vedessä ollessaan. Riittävä nestemäärä on 500 –
1000ml tunnissa. Synnytyksen edistymistä seurataan ja mikäli jotain epänormaalia havaitaan, äiti poistetaan ammeesta välittömästi. (Use of Pool for labour and
delivery guideline 2016; Nutter ym. 2014b; McCloghry 2003; Thoeni 2004.)

Halu synnyttää veteen täytyy tulla aina äidiltä itseltään. Ponnistusvaiheessa veden lämpötilaa seurataan 30 minuutin välein. Synnytys hoidetaan hands off -tekniikalla suullisesti äitiä ohjaten. Sikiöön ei yleensä ole tarpeellista koskea, mutta
tarvittaessa pään syntymistä voi jarrutella. (Thoeni 2004.) Mikäli äiti nostaa lantionsa vedenpinnan yläpuolelle lapsen pään syntyessä, synnytystä ei voida jatkaa vedessä, vaan äidin on noustava vedestä tai pidettävä itsensä vedenpinnan
yläpuolella. Napanuoran kiertymistä kaulan ympäri ei tunnustella. Myöskään hartioiden syntymistä ei auteta aktiivisesti. Mikäli hartiat eivät synny spontaanisti
kahden pään syntymistä seuranneen supistuksen aikana, ryhdytään toimenpiteisiin hartioiden ulosauttamiseksi. Mikäli hartiat eivät synny

spontaanista,
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pyydetään äitiä vaihtamaan asentoa esimerkiksi kontalleen tai kyljelleen. Mikäli
nämä toimenpiteet eivät auta, poistetaan äiti ammeesta välittömästi. Tässä kohdin on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska lapsi voi lähteä syntymään äidin noustessa ammeesta. Lapsen päätä on myös varottava. Lapsen syntyessä
veteen hänet nostetaan rauhallisesti äidin rinnan päälle ja varotaan samalla napanuoraa. Napanuoraa ei koskaan suljeta ja leikata veden alla. (Use of Pool for
labour and delivery guideline 2016; Nutter ym. 2014b; McCloghry 2003.)

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävät

Tällä hetkellä Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ei ole mahdollista synnyttää
veteen. Synnytysammeessa voi oleilla synnytyksen avautumisvaiheen aikana,
mutta ponnistusvaiheen alkaessa ammeesta tulee nousta pois. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on mahdollistaa tutkimuksellisen kehittämistoiminnan avulla veteen synnyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja auttaa näin äitejä saavuttamaan luonnonmukainen synnytyskokemus entistä paremmin. Työllä kehitetään myös Pohjois-Karjalan keskussairaalan houkuttelevuutta synnytyspaikkana ,
asiakaslähtöisyyttä, hoidon vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työn tavoite
on kirjallisuuskatsauksen ja toiminnallisten menetelmien avulla luoda synnytys salihenkilökunnan käyttöön ohjeistusmalli veteen synnyttämisen kriteereistä ja
hoidosta.

Ohjeistus sisältää veteen synnyttämisessä erityisesti huomioitavat asiat, kriteerit,
joiden tulee täyttyä, jotta veteen synnyttäminen on ylipäänsä mahdollista ja lisäksi
käytännön ohjeita kätilöille ja lääkäreille erilaisten tilanteiden hoitoon. Ohjeistus
laadittiin yhdessä synnytyssalissa työskentelevistä kätilöistä ja lääkäreistä (obstetriikka ja pediatria) kootun työryhmän kanssa. Kehittämistoiminta kohdistuu
tässä tapauksessa sekä organisaatiossa käytössä olevaan toimintatapaan, että
yksittäisiin työntekijöihin ja heidän osaamiseensa. Kehittämishankkeella tavoitellaan muutosta tavassa tehdä työtä.

Ohjeistuksen käyttötarkoitus on toimia Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytyssalin kätilöiden tukena veteen synnyttävien hoidossa. Ohjeistuksen avulla
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pyritään vahvistamaan kätilöiden ammattitaitoa erilaisten synnytystapojen hoidossa ja saamaan veteen synnyttämisen mahdolliseksi Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Asiakas ei ole osallistuvassa roolissa itse työssä, mutta ohjeistus
palvelee myös asiakkaita. Työn jalkauttaminen on rajattu työn ulkopuolelle. Työn
tilaaja huolehtii työntekijöiden kouluttamisen veteen synnyttämisen hoitoon.

6 Kehittäminen

Kehittämisellä tarkoitetaan konkreettista toimintaa, joka tähtää jonkin selkeästi
määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Kehittämisellä pyritään muutokseen; sillä
tavoitellaan parannusta aiempiin toimintatapoihin ja -rakenteisiin. Lähtökohtana
kehittämistoiminnalle voi olla jokin ongelma nykyisessä toiminnassa tai tilanteessa tai toisaalta visio jostain täysin uudesta. (Toikko ym. 2009, 14,16.)

Terveydenhuollossa kehittämistoiminnalla pyritään parantamaan tai luomaan kokonaan uusia palveluita, menetelmiä ja järjestelmiä. Terveydenhuollon organisaatioissa kehittämistoiminta on usein luonteeltaan kokemuksellista. Käytännön
osaajat käyttävät tutkimustietoa muuttaakseen ympäristöään tai asiantilaa jollain
tavoin paremmaksi ja sitoutuvat itse osallistumaan toiminnan kehittämiseen.
(Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 55.)

6.1 Tutkimuksellinen kehittämistoiminta
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta on väljä yleiskäsite, jolla kuvataan yhteyttä
tutkimus- ja kehittämistoiminnan välillä. Tutkimuksellista kehittämistoimintaa voidaan tarkastella sekä tutkimuksen, että kehittämistoiminnan näkökulmasta. Kehittävä tutkimus etenee tutkimuksellisesta kysymyksenasettelusta ja metodologisista tarkasteluista konkreettiseen kehittämistoimintaan. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tietoa tuotetaan aidoissa toimintaympäristöissä tutkimuksellisten asetelmien ja menetelmien toimiessa apuna, ja käytännön ongelmien ja
kysymysten ohjatessa tiedontuotantoa. (Toikko & Rantanen 2009, 21-22.)
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Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen on käytäntöön suuntautunutta toimintaa, joka tähtää olemassa olevan tilanteen kehittämiseen hyödyntäen tieteellistä tietoa. Tällaisessa tilanteessa tutkimus palvelee kehittämistä kehittämisen
ollessa ensisijainen asia ja tutkimus toissijainen. Tutkimusavusteinen kehittäminen on siis luonteeltaan käytännöllistä ja käytäntöä palvelevaa, mutta se pyritään
toteuttamaan tutkimuksellisessa mielessä perustellusti. Kehittämistä ei toteuteta
tutkimuksen ehdoilla, vaan tutkimus ainoastaan tukee kehittämistoiminnan etenemistä. Tutkimusavusteinen kehittämistoiminta ei ole sitoutunut tarkoin määriteltyihin teoreettisiin oletuksiin ja menetelmiin, mutta pyrkimyksenä on kuitenkin
saavuttaa myös laajemmin yleistettävää tietoa kehittämistoiminnan tueksi.
(Toikko & Rantanen 2009, 33-34.)

Suunnittelu ja suunnitelman mukaisen etenemisen hallinta korostuvat tutkimuksellisessa kehittämistyössä. Lähtökohdat, tavoitteet, työmuodot ja työn eteneminen, sekä lopputulokset kuvataan kehittämistyön raportissa. Raportoinnin pääpaino on kehittämistehtävän, tietoperustan ja kehittämisprosessin tarkassa kuvaamisessa, sekä tulosten selittämisessä ja arvioinnissa. (Ojasalo ym. 2014, 20,
46-47.)

Eri menetelmiä käyttämällä saadaan kehittämistyön tueksi monipuolisesti tietoa,
näkökulmia ja ideoita. Tämän vuoksi kehittämistyöstä keskeistä onkin monipuolinen menetelmien käyttö. Asiantuntijatyötä kehittäessä on tyypillistä käyttää yhteisöllisiä menetelmiä. (Ojasalo ym. 2014, 40.)
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6.2 Kehittämisprosessin vaiheet ja eteneminen
Kehittämisprosessi muodostuu erilaisista tehtäväkokonaisuuksista. Vaikka prosessin vaiheet ovat tavallaan erillisiä toimintoja, ne muodostavat ketjuuntunee na
jäsennellyn ja tavoitteellisen toimintakokonaisuuden, jonka tarkoituksena on saavuttaa tavoiteltu tulos. Vaiheet kuvataan erillisinä, toisiaan seuraavina lenkkeinä
ketjussa, mutta todellisuudessa hankkeet harvoin etenevät niin suoraviivaisesti ,
vaan eri vaiheisiin voidaan palata hankkeen edistyessä. Lisäksi jokaisen vaiheen
lopussa tehty työ arvioidaan ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. (Heikkilä,
Jokinen, Nurmela 2008, 58.)

Aivan ensimmäiseksi kehittäminen edellyttää perusteluja, mitä ja miksi kehitetään. Terveydenhuollossa kehittämishankkeen käynnistämisen lähtökohtana pidetään uusien asioiden esille saamista ja uusien ratkaisujen löytymistä olemassa
oleviin ongelmiin. Kehittämishankkeilla etsitään uusia ja edistyneempiä työskentelytapoja ja -käytäntöjä vastaamaan kulloistakin tilannetta. Kehittämistarpeet
voivat nousta valtakunnallisista, alueellisista, organisaatio- tai työyhteisökohtaisista strategioista ja kehittämissuunnitelmista, käytännössä todetuista ongelmista, tutkimusten esiin nostamista ongelmista, yksittäisen työntekijän aloitteesta
tai potilaspalautteesta. (Heikkilä ym. 2008, 60.)

Kehittämistoiminnan organisointi eli käytännön toteutuksen suunnittelu ja valmistelu edellyttää tavoitteenasettelun hyväksyntää ja virallistamista. Tätä varten tulee käytännössä laatia jonkinlainen toimintasuunnitelma, jossa kehittämisen tavoite ja kohde pyritään määrittelemään mahdollisimman konkreettisesti. Keskeinen osa kehittämistoiminnan organisointia on toimijoiden määritteleminen. Lähtökohtana tulisi olla, että toimintaan osallistuvat kaikki, joita kehittäminen tavalla
tai toisella koskettaa. Keskeisistä toimijoista voidaan muodostaa esimerkiksi työryhmä, joka vastaa käytännön kehittämistoimista. (Toikko & Rantanen 2009, 58.)

Kun tavoitteet ovat tiedossa, suunnitelmaan voidaan kirjata, mitä toimia tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan ja miten ongelman ratkaisemiseksi aiotaan toimia.
Kehittämistyön toteutus pyritään rajaamaan ja kohdentamaan mahdollisimman
tarkasti. Suunnitelmassa on tarpeen kuvata, ketkä vastaavat toimien toteuttamisesta ja milloin kunkin toimen tulee olla valmis. Tehtävien suoritusjärjestys ja
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mahdolliset riippuvuussuhteet tulisi myös kirjata suunnitelmaan. Kehittämishankkeen aikataulu ja käytössä olevat resurssit tulee niin ikään kirjata suunnitelmaan
huolellisesti. Tosin hankkeille on myös tyypillistä, että lopputuloksen sisältöä ja
toteutustapoja koskevat ratkaisut täsmentyvät työn edetessä, joten kaikkea ei
välttämättä voi etukäteen kovin tarkasti suunnitella. Kun tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma on laadittu täsmällisesti, on resurssitarpeiden suunnittelu kuitenkin
yleensä suhteellisen vaivatonta. (Heikkilä ym. 2008, 78.)

Hankkeen arviointi auttaa pitämään kehittämistyön oikeassa kurssissa ja työn tekijät tietoisina työn etenemisestä kohti tavoitteita. Arvioinnin tiedetään parantavan ja kehittävän hanketyön laatua. Se on tehokas ja vaikuttava tapa ohjata hanketta koko sen toteutuksen ajan – se ei siis kuulu vain hankkeen loppuvaiheeseen. Hankkeen laajuuden ja tavoitteiden mukaan arviointia voidaan tehdä hankkeen eri vaiheissa. Laadun varmistamiseksi arvioinnin tulee olla suunnitelmallista
ja systemaattista. (Heikkilä ym. 2008, 88.)

Kehittämisprosessin viimeisenä vaiheena pidetään tulosten levittämistä eli juurruttamista. Tämä edellyttää usein omaa, erillistä prosessiaan. Juurruttamista voidaan tukea esimerkiksi koulutusten avulla. Yksittäiset koulutuspäivät eivät vielä
tue uuden toimintatavan levittämistä vaan tämä edellyttää sitouttamista pidempiin
prosesseihin. Juurruttamisvaiheessa voidaan myös kerätä palautetta uuden toimintatavan toimivuudesta, jonka jälkeen kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä
käyttäjien kanssa. Tällöin juurruttaminen on yhtä lailla osallistava prosessi kuin
itse kehittäminenkin. (Toikko ym. 2009, 62-63.)

Terveydenhuollossa kehittämishankkeet ovat usein jonkin tietyn toimintayksikön
toimintatapojen kehittämistä. Tällöin yksikön esimiehellä on tärkeä tehtävä saada
kehittämisen tulokset elämään käytännössä. Tämä vaatii kehittämismyönteisyyttä ja kykyä nähdä kehittämishankkeen tulosten arvo yksikön toiminnassa ,
sekä kykyä ohjata ja kannustaa henkilöstöä hyödyntämään kehittämistyön tuloksia. (Heikkilä ym. 2008, 133.)
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6.3 Benchmarking
Benchmarkingilla tarkoitetaan vertaiskehittämistä eli oman toiminnan vertaamista
toisten toimintaan. Vertaiskehittämisessä tarkoituksena on oppia toisilta ja kyseenalaistaa omaa toimintaa. Omaa toimintaa verrataan toisiin tavoitteena kehittää̈ omaa toimintaa ja oppia paremmilta. Benchmarking auttaa myös oman toiminnan heikkouksien tunnistamisessa ja niiden kehittämiseen tähtäävien tavoitteiden ja kehittämisideoiden laatimisessa. Vertailukumppani etsitään yleensä itseä jossain suhteessa paremmasta organisaatiosta. Vertailua voidaan tehdä
myös toisen organisaation parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Yleisimmin
benchmarking toteutetaan suorittamalla vertaisarviointi vertailtavaan organisaatioon. Myös muilla tavoin voidaan benchmarkingia toteuttaa, kuten etsimällä̈ tietoa parhaista käytännöistä eri artikkeleista, kirjoista tai internetistä. (Sarajärvi,
Mattila & Rekola 2011, 60–62.)

Benchmarking etenee prosessimaisesti:

1. Määritä benchmarkingkohde

2. Tunnista benchmark yritykset

parhaan valinta

3. Opi
miten ME sen teemme

4. Opi
miten HE sen tekevät

parhaalta oppiminen

6. Sovella ja ota käyttöön

7. vakiinnuta ja kehitä
edelleen

5. aseta tavoitteet
Kuvio 3. (Tuominen 2016, 9.)

Ylläolevasta kuviosta nähdään kuinka benchmarkingin toteuttaminen etenee prosessimaisesti. Organisaation tunnistettua kehittämistä kaipaava kohde, valitaan
benchmarking-kohteeksi vastaavassa asiassa hyvin menestynyt toinen organisaatio, jolta halutaan oppia tai ottaa mallia. Oppi sovelletaan käytäntöön,
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vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen omaan organisaatioon sopivaksi ja oman
organisaation tavoitteisiin sopivaksi.

7 Kehittämistyön menetelmälliset valinnat ja toteutus

Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin mukaillen Ojasalo, Moilanen & Ritalahden (2014) kuvaamaa kehittämistyön kulkua. Ojasalo ym. (2014) mukaan kehittämistyö aloitetaan kehittämiskohteen tunnistamisella ja alustavien tavoitteiden määrittämisellä. Kehittämiskohteeseen perehdytään teoriassa ja käytännössä, jonka jälkeen kehittämistehtävä määritetään ja rajataan. Tältä pohjalta
laaditaan tietoperusta ja lähestymistapa aiheeseen, sekä pohditaan aiheeseen ja
työhön soveltuvien menetelmien valintaa. Tietoperustan laatimista seuraa kehittämishankkeen toteuttaminen ja lukitseminen, sekä kehittämisprosessin ja lopputuloksen arviointi. Koko prosessin ajan on huolehdittava järjestelmällisyydestä ,
analyyttisyydestä, kriittisyydestä, aktiivisesta vuorovaikutuksesta, kirjoittamisesta
eri tahoille sekä eettisyydestä. Kehittämistyö etenee prosessimaisesti työvaiheesta toiseen kuvion 4. mukaisesti. (Ojasalo ym. 2014.)

6.
kehittämisprosessin
ja lopputuloksen
arviointi

1. Kehittämiskohteen
tunnistaminen ja alustavien
tavoitteiden määrittäminen

koko prosessin ajan huolehditaan
5. Kehittämishankkeen
toteuttaminen ja
lulkistaminen eri muodoissa

-

järjestelmällisyydestä
analyyttisyydestä
kriittisyydestä
aktiivisesta vuorovaikutuksesta
kirjoittamisesta eri tahoille
eettisyydestä

4. Tietoperustan
laatiminen sekä
lähestymistavanja
menetelmien
suunnittelu

2.
Kehittämisko
hteeseen
perehtymine
n teoriassa ja
käytännössä

3. Kehittämistehtävän
määrittäminen ja
kehittämiskohteen
rajaaminen

Kuvio 4. Kehittämistyön kulku (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti, 2014, 24).
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7.1 Lähtökohta
Tämä kehittämistyö sai alkunsa käytännön työelämässä todetusta tarpeesta.
Synnytysten määrä Suomessa on laskussa. Samaan aikaan valmistellaan soteuudistusta, joka sisältää vapauden valita oma hoitopaikka, joten synnytyssairaalat joutuvat tulevaisuudessa kilpailemaan synnyttäjistä. Mahdollisuus synnyttää
veteen on yksi tekijä, joka saattaa vaikuttaa synnyttäjän synnytyspaikan valintaan. Ympäristökunnissa veteen synnyttäminen on tullut mahdolliseksi vuoden
2018 aikana ja myös Joensuun on tähän uudistukseen vastattava.

Oheisessa kuviossa (kuvio 5) on kuvattuna loogisen viitekehykseen matriisin
muodossa se, mitä tällä kehittämistyöllä pyritään kehittämään. Eri tason tavoitteet
ja toiminnot on kuviossa asetettu keskenään loogiseen järjestykseen ja yhteyteen. Matriisia luetaan vasemmalta oikealle etenemällä alhaalta ylöspäin kuviossa olevien nuolten mukaisesti. (Toikko & Rantanen 2009, 76.)

tavoite

kuvaus

indikaattorit todentaminen

edellytykset

Veteen

IPANA- tilas- Veteen

koulutus +

synnyttäminen

tot

syntyneet/vuosi

ohjeistus

tuoda lisää

Koulutuksen

Koulutetut henki-

Asenne-

mahdollisuuk-

osallistum-

löt lkm

muutos

sia lääkkeettö-

iset

veteen synnyttä-

tilat &

mään synnyt-

esityslista

miseen sopiva vä- välineet

tämiseen

hankinnoista

lineistö hankittu

Ohjeistus käti-

ohjeistuksen

tuotettu ohjeistus

löille synty-

testaus

PKKS:ssa
tarkoitus

tulokset

Tutkitun tiedon

män hoidosta

etsiminen

veteen
toimen-

Tutkitun tie-

Yhtey-

Toimeksianto-

Lupa organ-

piteet

don etsiminen

denotot or-

sopimus

isaation

Tutkimuslupa

johdolta

Hiljaisen ja ko- ganisaation
kemusperäisen tiedon

johtoon
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etsiminen jamallintaminen
Moniammatillinen
yhteistyö
Työryhmä
Kuvio 5 Kehittämistyön viitekehyksen matriisi mukaellen Toikko & Rantanen
2009, 76.

Syyskuussa 2017 saimme hyväkynnän toteuttaa tutkimuksellisen kehittämisen
keinoin tietopohja veteen synnyttämisen ohjeistukselle. Tammikuussa 2018 hanketta vietiin eteenpäin tiedustelemalla obstetriikan ja pediatrian lääkäreiden mielipidettä aiheeseen. Myös lääkärit tukivat kehittämistehtävää. Maaliskuussa 2018
aihevalinta esitettiin opinnäytetyön ohjaajalle opinnäytetyön ideapaperina. Aihe
hyväksyttiin opinnäytetyöksi. Kesäkuussa 2018 saimme työlle toimeksiannon
Pohjois-Karjalan keskussairaalalta. Synnytysosaston kätilöistä koottiin työryhmä
suunnittelemaan veteen synnyttämisen käytännön toteutusta ja olemaan tukena
kehittämisprosessissa. Kesäkuussa 2018 laadittiin opinnäytestyösuunnite lma
esitykseksi työstä ja ohjaamaan työn kulkua.

Opinnäytetyösuunnitelmassa kuvattiin tiiviisti mutta kattavasti aiheeseen liittyvää
tutkimustietoa. Tätä varten tehtiin pienimuotoinen kirjallisuuskatsaus eli käytiin
järjestelmällisesti läpi eri kansainvälisiä artikkelitietokantoja ja löytyneistä tutkimuksista koottiin hankkeen kannalta keskeisimmäksi koettu tieto tiiviiseen muotoon. Läpikäytyjä tutkimuksia oli 25 kappaletta. Lisäksi suunnitelmassa kuvattiin
opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä, menetelmälliset valinnat, aikataulu ja rahoitus,
luotettavuus ja eettisyys sekä käytetyt lähteet. Elokuussa 2018 solmittiin toimeksiantosopimus ja lähetettiin tutkimuslupahakemus Siun sotelle. Myönteinen päätös tutkimuslupaan tuli nopeasti 28.8.2018. Kaiken muodollisen toiminnan ohella
aloitettiin kirjallisuuden läpikäyminen.

Tälle kehittämistyölle laadittu aikataulu- ja toteutussuunnitelma on kuvattu oheisessa kuviossa (kuvio 6). Aikatauluun eniten vaikuttavia tekijöitä ovat opinnäytetyön tekijöiden käytössä olevat resurssit (aika), sekä työnantajapuolen (Siun
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sote) toive siitä, että veteen synnyttämisen ohjeistus saataisiin talon käyttöön
mahdollisimman nopeasti.
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Kuvio 6. Kehittämistyön prosessi ja aikataulu (mukaillen Ojasalo ym. 2009, 24,
Toikko & Rantanen 2009, 56-63)

7.2 Menetelmät
Tässä opinnäytetyössä ei tuoteta tutkimusaineistoa, mutta kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia käytetään teoriatiedon lähteenä. Tämä työ toteutettiin hyödyntäen tutkivaa kehittämistoimintaa. Menetelmänä tutkiva kehittämistoiminta tukee käytännöstä nousseiden ongelmien ratkaisua ja luo uutta tietoa työelämän
tarpeisiin, sekä uudistaa käytäntöjä. Kehittämisen tueksi kerättiin tietoa käytännön työelämän lisäksi teoriasta ja kehittämisprosessissa käytettiin monipuolisesti
erilaisia menetelmiä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 17-19.)

Tutkimukselliseen kehittämistyöhön kuuluu olennaisesti toimijoiden osallisuuden
näkökulma. Kehittämistoiminta rakentuu useiden eri toimijoiden sitoutumisen ja
aktiivisen osallistumisen varaan. Projektikirjallisuudessa tuloksellisuuden ehtona
pidetään tärkeimpien sidosryhmien ottamista mukaan suunniteluun ja päätöksentekoon heti alusta lähtien. Näin varmistetaan eri tahojen tarpeiden ja intressien
mahdollisimman hyvä huomioiminen ja samalla toimijat sitoutetaan toimintaan.
Toimijat, joille työ tehdään, ovat tasavertaisia kehittämiskumppaneita, jolloin he
suunnittelevat ja kehittävät työtä yhdessä meidän kanssamme (Toikko & Rantanen 2009, 10, 90.) Toimijoilla on asiantuntijan rooli ja he osallistuvat kehittämistyöhön aktiivisesti. Tietoa tuotetaan esimerkiksi erilaisten yhteistoiminnallisten
menetelmien kautta. (Ylitalo-Kallio 2012, 4.)

Työssä tekijöiden lisäksi toimijoina ja suunnittelijoina ovat organisaation puolelta
koottu työryhmä. Työryhmän tarkoituksena on toimia asiantuntijaorganisaationa,
jossa noudatetaan matalaa hierarkiaa ja kompetenssiin perustuvia tehtävämäärityksiä. Työryhmätyöskentelyn avulla pyrittiin saamaan kaikkien synnytysprosessiin osallistuvien ammattikuntien näkökulma esiin, jotta voitiin mahdollisimman
tehokkaasti hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta, sekä hahmottaa
veteen synnyttämiseen liittyviä seikkoja mahdollisimman monipuolisesti. Prosessin aikana pyrittiin myös aktiivisesti lisäämään synnytyksiä hoitavan henkilökunnan tietämystä liittyen veteen synnyttämiseen.
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Työryhmän kanssa kokoonnuttiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2018, jolloin
hahmoteltiin työn sisältöä ja ammattilaisten ajatuksia, odotuksia ja pelkoja veteen
synnyttämisestä. Apuna tässä käytettiin SWOT-nelikenttäanalyysiä (liite 2), jonka
avulla luotiin kokonaiskuvaa kollegoiden mielikuvista veteen synnytystä kohtaan.
Nelikenttäanalyysissä määritettiin nelikenttään kehitettävän kohteen sisäiset ja
ulkoiset vahvuudet ja heikkoudet. Menetelmä on subjektiivinen, jolloin eri toimijoiden erilaiset näkemykset tulevat esiin (Opetushallitus). Aikaa SWOT-lomakkeen täyttöön annettiin kaksi viikkoa.

Gynekologeja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa työskenteli vastausajankohtana 13. Heiltä vastauksia SWOT-analyysillä ei saatu. Kätilöille annettiin osaston
ilmoitustaululle yhteinen SWOT-lomake, johon he saivat laitaa omia ajatuksiaan
veteen synnyttämiseen liittyen. Työssä olevia kätilöitä Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytyssalissa oli vastausajankohtana 21.

Kätilöt kokivat osaston

vahvuutena hyvän hoidon, asiakkaan toiveiden kuuntelemisen, sekä työntekijöiden innokkuuden luoda mahdollisuutta synnyttää veteen. Veteen synnyttämine n
nähtiin lempeänä tapana synnyttää ja lempeänä syntymänä myös vauvalle. Veteen synnyttäminen on myös tapa vähentää lääkkeellisiä kivunlievityksiä. Osaston heikkouksina nähtiin huonot tilat, välineistön puute, koulutuksen puute/saatavuus ja se, ettei aikaa veteen synnyttämisen vaatimalle kätilön läsnäololle aina
ole johtuen osaston kokonaismiehityksen pienuudesta ruuhkatilanteissa. Veteen
synnyttämisessä nähtiin paljon mahdollisuuksia. Menetelmä lisää uusien synnytysmahdollisuuksien lisääntymistä, hyvää kivunlievitystä, uudistumista kätilön
työhön, sekä perhekeskeisyyden lisääntymistä. Synnytysosaston tulevat uudet
tilat ja käynnissä oleva tilasuunnittelu mahdollistavat tilaisuuden päivittää käytäntöjä. Huolenaiheina työntekijät näkivät mahdolliset hätätilanteet veteen synnytyk sissä sekä innostuksen lopahtamisen.

Gynekologit puolsivat veteen synnyttämisen käyttöönottoa, kunhan hyvät kriteerit
ja ohjeet saadaan tehtyä, sekä tilat tehtyä toimiviksi veteen synnytystä ajatellen.
Lastenlääkärin suurimmat huolenaiheet olivat sikiön vointi veteen synnyttämise n
aikana ja infektioriski.
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Yhteistoiminnallisten menetelmien lisäksi käytettiin benchmarkingia, joka on menetelmä, jossa ollaan kiinnostuneita siitä, miten toiset toimivat ja menestyvät. Menetelmä on hyvä organisaation laadun, tuottavuuden, toimintaprosessien, sekä
työtapojen kehittämisessä. Menetelmässä pyritään oppimaan menestyksen syitä
ja ottamaan käyttöön muualla hyväksi havaittuja tapoja toimia. Menetelmässä
identifioidaan oma kehittämistä kaipaava kohde, jonka jälkeen etsitään organisaatiot, joissa kyseinen asia onnistuu parhaiten. Tämän jälkeen kerätään tietoa
siitä, kuinka valitut organisaatiot tässä onnistuvat. Omaan toimintaan voidaan löytää sopiva ratkaisu toisesta organisaatiosta ja soveltaa sitä suoraan omaan toimintaan. Organisaatioiden erilaisia tunnuslukuja vertailemalla voi löytää organisaatiot, joiden toimintaan halutaan perehtyä tarkemmin.

Benchmarkingissa

oman toiminnan taso muihin verrattuna selkiytyy, toisten innovaatiot nopeuttavat
omaa kehitystä ja tietoisuus kilpailijoista kasvattaa omaa kehittymishalukkuutta .
(Ojasalo ym. 2010, 43-44 ja 163 -164.) Tässä työssä tavoitteena oli kartoittaa
veteen synnytyksiä hoitavien sairaaloiden käytänteitä.

Sähköpostitse otettiin yhteyttä Hyvinkään, Lohjan, Espoon ja Oulaskankaan synnytyssairaaloiden osastonhoitajiin heinäkuussa 2018. Kyseiset sairaalat valittiin,
koska niissä on voinut synnyttää veteen jo pidemmän aikaa, joten heillä on paljon
kokemusta veteen synnyttämisestä. Sähköpostissa kerrottiin veteen synnyttämisen valmistelusta Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, kiinnostuksesta muiden
sairaaloiden käytänteisiin ja myös se, että aiheen tiimoilta tehdään YAMK-opinnäytetyötä (liite 3). Vapaamuotoista sähköpostia laitetiin yhteensä neljään sairaalaan, joista vastauksia saimme 2. Lisäksi vaihdoimme sähköpostia HUS:n naistenklinikan käytännöistä siellä työskentelevän kätilön kanssa. Toinen opinnäytetyön tekijöistä osallitui hänen vesisynnytyskoulutukseensa, joka oli toukokuussa
2018. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin hiljattain veteen synnyttämisen aloittaneet
sairaalat, joissa toiminta on vielä muotoutumassa. Viestissä kysyttiin sairaaloiden
toimintatapoja, välineitä ja kriteereitä veteen synnyttämiselle. Kollegiaalinen yhteistyö ja avunanto toimi tässä tilanteessa hyvin ja saatiin kattavia vastauksia.
Nämä vastaukset auttoivat osaltaan muodostamaan kriteerit ja toimintamallit
Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytysosastoa varten.
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Benchmarkingilla kerätyssä aineistossa veteen synnyttävien määrä vuodessa
vaihtelee eri sairaaloilla 33-78 synnytystä sairaalan koon ja synnyttävien kokonaismäärän mukaan. Veteen voi kahdessa sairaalassa synnyttää alkaen raskausviikosta 36 ja yhdessä raskausviikosta 37. Kontraindikaatioita (liite 1) veteen
synnyttämiselle ovat lämmönnousu tai infektio-oireet, pre-eklampsia (liite 1),
KTG-muutokset, runsas verinen vuoto, akuutti herpes genitalis, epilepsia mikäli
kohtauksia raskauden aikana, epiduraali, hepatiitti jos viruksia osoitettavissa, opiaatin saamisesta alle kaksi tuntia, aikaisempi hankala sikiön ulosautto, raskausviikkoihin nähden pieni- tai suurikokoinen sikiö (SGA, LGA), monisikiöraskaus,
perätila (liite 1), puuromainen lapsivesi ja muutokset äidin tai sikiön voinnissa.
Yhdessä sairaalassa kontraindikaatio (liite 1) on myös pitkittynyt ponnistusvaihe
ja lapsivesikalvojen puhkeamisesta kulunut yli 24 tuntia. Yksi sairaala erosi myös
asettamalla äidin runsaan ylipainon tai huonon liikkuvuuden, runsaan tupakoinnin
(>15/pvä) sekä lääkehoitoisen diabeteksen kontraindikaatioksi veteen synnyttämiselle. Vain yksi sairaala nostaa Streptokokki B-kantajuuden (GBS) esille ohjeissaan. Tässä sairaalassa GBS ei ole este veteen synnyttämiselle, jos antibiootti on aloitettu. Suurelta osin sairaaloiden ohjeet olivat yhtenevät.

Vedessä olemiselle ei yhdessä sairaalassa ole aikarajaa, mutta veteen mennään
vasta kun kohdunsuu on 4-7 cm auki. Toisessa sairaalassa vedessä oleillaan
noin kaksi tuntia kerrallaan, minkä jälkeen pidetään taukoa vedessä olemisessa.
Ammeena sairaaloissa oli käytössä Active birth pool ja Amor -amme. Veden lämpötila on yhtenevästi ensin 37 astetta. Lämpötila lasketaan ponnistusvaiheessa
35 asteeseen. Sikiön sykettä rekisteröidään kahdessa sairaalassa joko ulkoisella
tai sikiön päähän kiinnitettävällä scalp-anturilla (Liite 1). Yhdessä sairaalassa
käytössä vain ulkoinen rekisteröinti. KTG:n ottaminen oli jaksottaista, yhdessä
sairaalassa tunnin välein 20 minuuttia kerrallaan. Ponnistusvaiheessa jatkuva
KTG. Koneina sairaaloissa on Philips Avalon, Huntleigh ja telemetrialaitteena Lifemed Edan express.

Kaikissa sairaaloissa otetaan napavaltimon verikaasunäyte heti virtaavasta suonesta. TSH-näyte ja muut tarvittavat näytteet otetaan myöhemmin. Jälkeisten
synnyttämisessä näyttää vallitsevan mieltymys niiden synnyttämisestä niin, että
äiti ei ole vedessä. Yhdessä sairaalassa jälkeiset voi synnyttää myös veteen.
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Kaikkien sairaaloiden mielipide repeämistä oli, että repeämiä esiintyy veteen synnyttävillä vähemmän. Veteen syntyneiden vauvojen vointi on kaikkien sairaaloiden mukaan ollut hyvä. Napasuonen pH:t vaikuttavat olevan veteen syntyneillä
korkeammat kuin perinteisesti syntyneillä, vaikka Apgar-pisteet ovat usein huonommat. Apgar-pisteet eivät kuitenkaan korreloi vastasyntyneen vointiin veteen
synnytyksen yhteydessä, koska veteen syntyvät lapset reagoivat syntymään hitaammin.

Hätätilanteisiin sairaaloissa on varauduttu huolellisella veteen synnyttävien arvioinnilla ja ennakoinnilla. Sairaalat painottavat tärkein asioiden läpikäymistä perheen kanssa ennen veteen menoa. Ponnistusvaiheessa on läsnä aina kaksi hoitajaa.

Tässä kehittämishankkeessa juurruttamistyö jää itse hankkeen ulkopuolelle. Toimeksiantaja eli Siun Sote on sitoutunut järjestämään synnytyssalin henkilökunnalle vesisynnytyskoulutukset ostopalveluna ulkopuolisen tahon toimesta. Koulutuksissa käydään läpi samat asiat, joiden pohjalta veteen synnyttämisen ohjeistus ja -kriteerit on laadittu. Työn toimeksiantajan vastuulle jää myös hankitun
osaamisen ylläpitämisestä huolehtiminen. Opinnäytetyön tekijöiden osuus loppuu käytännössä siihen, kun valmis veteen synnyttämisen ohjeistus luovutetaan
Siun soten Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytysyksikön käyttöön.
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7.3 Tiedonhaku
Tiedonhaku aloitettiin heti opinnäytetyön aiheen varmistuttua. Tiedonhakua helpottamaan määritettiin artikkeleille sisäänotto- ja poissulkukriteerit, jotka helpottivat tiedonhaun rajaamista. Kriteerit on esitetty taulukossa 1.

SISÄÄNOTTOKRITEERIT
• Valittu tutkimus julkaistu
2000-2018 luvulla
• Näkökulmana vesisynnytys,
veteen synnytys, vaikutus ja
riskit
• Tutkimuksesta saatava tieto
on sovellettavissa yksikköön,
johon työ tehdään
• Eri metodein tehdyt tutkimukset hyväksytään
• Ammattilehtien artikkelit hyväksytään
• Otanta tutkimuksessa on riittävän kattava
• Tutkimuksen julkaisukieli
suomi tai englanti
• Julkaisu saatavana elektronisena aineistona kokonaisuudessaan
• Artikkeli käsittelee sairaalasynnytystä ja synnytystä veteen
Taulukko 1. Lähdeaineiston kriteerit.

•
•
•
•
•
•

POISSULKUKRITEERIT
Tutkimus julkaistu vuonna 1999
tai ennen sitä
Julkaisua ei ole saatavana kokonaisuudessaan
Julkaisut, jotka eivät sovellu
työn tilaajayksikön käyttöön
Liian pieni otanta
Henkilökohtaiset vesisynnytyskertomukset
Kotisynnytykset

Tiedonhaussa käytettiin apuna PICO-mallia (kuvio 7), jolla saatiin hakutermit jäsenneltyä vastaamaan tarvittua tietoa. Tutkimusongelmaksi määritettiin veteen
synnytyksen vaikutukset ja riskit äitiin ja syntyvään lapseen. PICO- malli on kehitetty näyttöön perustuvan tiedon haun avuksi. Mallissa hakupyyntö rakennetaan
PICO-kysymyksen avulla:
P= patient group (potilas, populaatio, ongelma) → mother and neonatal
I= Interventions (interventio, tutkittava toimenpide, hoito) → waterbirth,
waterimmersion
C= comparisons (vertailtava toimenpide) → landbirth
O= Outcomes (tulos, seuraus)→ effects and risks
Kuvio 7. PICO-kysymys mukaellen Lodenius 2009.
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Koska suomenkielistä tutkimusta ei ole veteen synnyttämisestä tehty, ovat hakusanat PICO-mallissa englanniksi. Aikamääreeksi asetettiin 2000-2018 julkaistut
tutkimukset ja artikkelit. Pubmedissä jouduttiin käyttämään hakusanayhdistelmää
mother/neonatal and waterbirth and risk/effects, koska koko PICO-kysymyksellä
Pubmed ei tarjonnut osumia. Sama toistui EBSCOssa, jossa parhaiten tuloksia
antoi yksi hakusana: waterbirth. Tuloksissa oli päällekkäisyyttä Pubmedin tulosten kanssa, jotka otettiin tuloksia tarkasteltaessa huomioon. Scholariin pystyttiin
syöttämään koko PICO-kysymys ja saatiin hyvin täsmennettyjä osumia. Suurin
osa osumista oli kuitenkin samoja Pubmedistä löydettyjen tutkimusten kanssa,
joten niitä ei huomioitu. Osumia etsittiin myös käyttämällä vapaata hakua suoraan
tutkimusten nimillä Google-palvelimen kautta. Erinäisiä tutkimuksia, joihin mielenkiinto kiinnittyi, tuli esiin myös artikkelien lähdeluetteloista. Näitä tutkimuksia
löytyi kokoteksteinä Googlen kautta yhdeksän. Hakuosumat taulukoitiin (taulukko
2).
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vapaa
haku
Google
Tutkimuksen nimellä haettu tutkimus Oslon yliopiston
tietokannat
yht.

9

9

9

2

13

13

13

11

876 osumaa

157

42

33 lähdettä,
joista 26
tutkimuksia ja 7 artikkelia

(Taulukko 2.)

Kirjallisuushaussa löytyi paljon otsikoltaan lupaavia tutkimuksia, mutta koko
teksteinä tutkimuksia oli saatavissa varsin vähän. Kirjallisuushakuun käytettiin
Karelia AMK:n tietokantalistauksia sekä Siun Soten kirjaston tietokantoja. Tietokannoiksi valikoitui eniten osumia antaneet kolme tietokantaa: Pubmed, EBSCO,
Google Scholar sekä vapaaseen hakuun Google. Haulla löydetyt tutkimukset valittiin ensin otsikon perusteella. Otsikon tuli vastata tutkimuskysymykseen, mitkä
ovat veteen synnytyksen vaikutukset ja riskit äitiin ja syntyvään lapseen. Kiinnostavan otsikon kohdalla tutkimusta tarkasteltiin lähemmin, vaikka otsikko ei täysin
tutkimuskysymykseen vastannutkaan. Tämän jälkeen tutkimus joko hylättiin tai
hyväksyttiin. Vaikka otsikko ei täysin vastannut tutkimuskysymystä, paljastui
muutamasta tutkimuksesta mielenkiintoinen sisältö tutkimuskysymyksen kannalta. Otsikon perusteella valituksi tuli 157 julkaisua. Päällekkäisyydet ja toistuvat
otsikot hylättiin. Viitteet taulukoitiin Microsoft Word -tiedostoon.

Otsikoiden mukaan tehdyn valinnan jälkeen siirryttiin lukemaan abstraktit. Koska
kielenä koko aineistossa oli englanti, päädyttiin monen julkaisun kohdalla lukemaan koko julkaisu tutkimuksen kokonaiskuvan ja sen luotettavuuden hahmottamiseksi. Monessa tutkimuksessa esimerkiksi otanta osoittautui varsin pieneksi,
mikä johti automaattisesti julkaisun hylkäämiseen. Tutkimuskysymyksen lisäksi
kiinnostivat

myös

äitien kokemukset

veteen

synnyttämisestä,

sekä eri
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sairaaloiden käytänteet, vaikka näitä ei itse tutkimuskysymykseen määritettykään. Näistä tiedoista koettiin joka tapauksessa olevan myöhemmin hyötyä ohjeistusta laatiessa. Tekstin tuli kuitenkin vastata tutkimusaihetta ja täyttää julkaisun sisäänottokriteerit.

Eräiden tutkimusten lähdeviitteistä löytyi tutkimuskysymyksen kannalta mielenkiintoisia ja usein toistuvia tutkimuksia, joihin ei kuitenkaan päästy käsiksi käytössä olleilla tietokannoilla. Tässä saatiin apua kontaktilta Oslon yliopistoon,
jonka kautta saatiin käyttöön vielä 13 tutkimusta. Näistä mukaan työhön hyväksyttiin 11.

7.4 Tutkimusten hakusanat ja hakujen tulokset
Hakusanoina tiedonhaussa käytettiin seuraavien sanojen yhdistelmiä: waterbirth,
vesisynnytys, veteen synnytys, mother and waterbirth, risk, neonatal and waterbirth, effects ja landbirth. Osumia saatiin yhteensä 867, joista otsikon perusteella
hyväksyttiin 157 lähdettä. Näistä luettiin abstraktit, joiden perusteella tarkempaan
lukuun otettiin 42 lähdettä, joista 15 tutkimusta ja seitsemän artikkelia sisällytettiin
mukaan kirjallisuuskatsaukseen. Tämän lisäksi saatiin joidenkin artikkeleiden
lähdetiedoista löytyneistä 13 tutkimuksesta kokotekstit Oslon yliopiston kautta.
Näistä hyväksyttiin mukaan 11 tutkimusta. Yhteensä kirjallisuuskatsauksessa
käytettyjä tutkimuksia saatiin 26 kappaletta, sekä lisäksi seitsemän artikkelia.

Koska opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jossa tutkittua tietoa
käytetään vain apuna kehittämisessä, kirjallisuuskatsauksesta ei tehty varsinaista sisällön analyysiä. Työstä ulkopuolelle jätetyt tutkimukset karsittiin pois niiden oltua sisällöltään tai otannaltaan epäsopivia tai ne katsottiin epäluotettaviksi
käytettäväksi työssä. Kaikki työssä käytetyt tutkimukset taulukoitiin taulukkoon
(liite 4), johon eriteltiin tutkimuksen tekijä ja nimi, otanta, metodi, tulokset ja johtopäätökset helpottamaan tutkimuksissa esille tulleen informaation lukemista.
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7.5 Ohjeistus
Kirjallisuuskatsauksen ja benchmarkingin kautta saatujen tietojen pohjalta tehtiin
mallipohjan ohjeistus veteen synnyttämisen hoidosta. Tähän jätettiin lääkäreiden
kannanottoa odottamaan, mitä antibioottia lääkärit suosittavat antibioottiprofylaksiana, jos lapsivesi on mennyt. Avoimeksi jäi myös kysymys, pitääkö lääkärien
mielestä veteen synnyttämisen kontraindikaatioihin liittää synnytyksen käynnistäminen, aiempi sektiosynnytys, synnyttäjän runsas obesiteetti, runsas tupakointi, oireeton pre-eklampsia (liite 1) tai äidin 1-tyypin diabetes. Lisäksi lääkäreiden päätettäväksi jätettiin, mikä on aikaraja veteen synnyttämiselle silloin kun
lapsivesi on mennyt. Näihin kohtiin haluttiin lääkäreiden kannanotto, koska selkeää vastausta ei tutkimuksista näihin saatu tai tiedot olivat ristiriitaisia. Ohjeistusmalleja tehtiin visuaaliselta ilmeeltään kolme erilaista. Sisällöltään ohjeistusmallit olivat identtiset.

Tutkimuspohja ja ohjeistusmallit jaettiin synnytyssalin kätilöille ja lääkäreille lokakuussa 2018 opinnäytetyösuunnitelmaan laaditun aikataulun mukaisesti. Kannanottoja odotellessa alettiin työstää opinnäytetyön muuta osiota ja keskityttiin
työssä johtajuuden näkökulmaksi valittuun muutosjohtajuuden käsittelyyn. Johtamisen näkökulmaksi valittiin muutosjohtaminen, koska kehittämistyöhön liittyy
selkeä toimintatapojen muutos työyhteisössä. Näinkin suuri muutos totuttuihin
toimintatapoihin aiheuttaa ainakin osassa henkilökuntaa jonkinasteista vastarintaa, joten muutosjohtajuuden näkökulma sopi tilanteeseen hyvin.

Tehty tutkimuspohja sai myönteisen vastaanoton. Ehdotetut korjaukset tehtiin
itse tekstiin ja ohjeistukseen. Arviointikierroksella ollut toimintaohjemalli sai kiitettävää palautetta ja se koettiin selkeäksi. Ohjeeseen ei parannusehdotuksia tullut,
ja yksi malleista oli visuaaliselta ilmeeltään ylivoimaisesti henkilökuntaa miellyttävin. Ohjeen visuaaliseen ilmeeseen vaikutti paljon myös Siun Soten linjaus ohjeistusten ulkonäöstä. Lääkärien kannanottoa joihinkin asioihin jouduttiin vielä
odottamaan ja niiden perusteella tehtiin lopuksi tarvittavat korjaukset.

Opinnäytetyön kirjallisen osuuden valmistuttua valmis työ luovutetaan tilaajalle.
Päätös veteen synnyttämisen mahdollisuudesta Pohjois-Karjalan keskussairaalassa saatiin tammikuussa 2019 ja veteen synnytykset tulevat mahdollisesti
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toteutumaan vuonna 2019. Henkilökunta saa veteensynnytyskoulutuksen ostopalveluna maaliskuun 2019 aikana. Veteen synnyttäminen on suunniteltu aloitettavaksi alkuun puhalletavissa ammeissa veteen synnytykseen sopivien kiinteiden
ammeiden hankkimista ja uusien tilojen valmistumista odotellessa. Lopullinen
päätös ohjeistuksen käyttöönotosta ja veteen synnyttämisen mahdollistamisesta
Pohjois-Karjalan keskussairaalassa jää opinnäytetyön tilaajalle.

8 Muutos ja muutosjohtaminen

Muutoksen määritteleminen yksiselitteisesti on haastavaa. Käsitteenä muutos
tarkoittaa minkä tahansa piirteen, olemuksen tai ilmiön muuttumista tilasta toiseen. Organisaatioista puhuttaessa muutoksella tarkoitetaan jonkin organisaatioon kuuluvan osan muuttumista tiettynä aikana. Mitkä tahansa organisaation
toimintatavat voivat olla muutoksen kohteena. Muutos on aina yhteydessä organisaation toimintaan, sillä muutoksella pyritään muuttamaan organisaation toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Muutoksen kohteena voivat siis olla erilaiset
palvelut, järjestelmät ja toimintatavat mutta se voi myös kohdistua ihmisiin tai organisaation rakenteisiin. Sen tavoitteena voi olla esimerkiksi saada toiminta vastaamaan paremmin ympäristön vaatimuksiin tai parantaa organisaation tehokkuutta. Kuitenkin muutos vaikuttaa lähes poikkeuksetta aina ihmisiin. (Syväjärvi,
Perttula, Stenvall, Majoinen & Vakkala 2007, 3-6.)

Kun muutoksesta puhutaan muutosjohtamisen yhteydessä, on yleensä kyseessä
organisaation sisäisen tai ulkoisen toimintaympäristön muuttumisesta tai tietoisesta muuttamisesta. Saavuttaakseen riittävän vastuullisuuden ja luotettavuude n
on organisaation kyettävä uusiutumaan. Organisaatiomallin tulee tukea ja edesauttaa tämän tavoitteen toteutumista. Muuttumaton organisaatio ajautuu helposti
törmäyskurssille muuttuvan toimintaympäristön vaatimusten kanssa. Mitä pidempään organisaatio pysyy muuttumattomana, sitä enemmän toimintaympäristö ehtii muuttumaan. (Meyer & Stensaker 2006; Stenvall & Virtanen 2007.)
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Muutosjohtamisella tarkoitetaan organisaation johtamista haluttuun päämäärään
muutoksen kautta. Sen ensimmäinen tavoite on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa, joita se ei nykytilassa voi saavuttaa ja toisena tavoitteena on
minimoida muutosvastarinta. Muutosjohtaminen on yksi vaativimmista johtamistehtävistä. Se on tavoitesuuntautunutta ihmisten johtamista, joka pyrkii hallitsemaan ja ohjaamaan muutosta sekä luomaan muutosvalmiuksia. Se eroaa päivittäisestä asioiden johtamisesta, sillä se vaikuttaa organisaatiokulttuuriin ja vallitseviin valtasuhteisiin. Muutoksen keskellä henkilöstön perustehtävä saattaa hämärtyä ja muutosta johtavan esimiehen rooliin kuuluukin olennaisesti henkilöstön
palauttaminen perustehtävänsä pariin. (Pearce 2007.)

Muutosprosessin johtamisella on suuri merkitys muutoksen onnistumisen kannalta. Samoin merkittävää on se, kuinka hyvin muutos pystytään perustelemaan
organisaation jäsenille. Johtaminen on organisaatiosidonnaista ja niinpä myös
muutosjohtamisen tulisi olla kunkin organisaation kulttuuriin sovellettua. Lopputuloksen kannalta merkittäviä tekijöitä muutoksen johtamisessa ovat näkymättömien voimavarojen hallinta ja johtaminen. (Marchionni & Ritchie 2008.)

Tiedottaminen, henkilöstöstä huolehtiminen sekä arjen työn ohjaaminen korostuvat keskeisinä osaamisalueina muutosjohtamisessa. Alaisiaan kuunteleva, esimerkillä johtava ja hyvillä ihmissuhdetaidoilla varustettu esimies on hyvä muutosjohtaja. Ihmisten johtaminen ja keskustelevan ilmapiirin luominen on muutosjohtamisessa erityisen tärkeää. Viestintätaitojen hallitseminen on myös suureksi
hyödyksi. (Erwin 2009.)

Muutosjohtamisen vaiheita on kuvattu erilaisilla malleilla. Yhteistä niille on johdonmukaisuus ja eteneminen tietynlaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi Pearce
(2007) on laatinut hoitotyön johtajien avuksi oppaan, joka auttaa hallitsemaan
muutosten läpikäymistä työyhteisössä. Opas koostuu kymmenestä vaiheesta,
jotka toimivat esimiehen apuna ja ohjenuorana. Näitä vaiheita ovat suunnitteluvaihe, muutoksessa tukeminen, henkilöstön mukaan ottaminen, esimiehen sitoutuneisuus, muutoksen vaikutukset henkilöstöön, muutoksesta aiheutuneen vastarinnan tunnistaminen

ja käsitteleminen, kommunikointi, hallintatyökaluje n

käyttö, muutoksen arviointi sekä sudenkuoppien välttäminen. (Pearce 2007.)
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Toisena esimerkkinä mainittakoon Kotterin (1996) malli, jonka mukaan muutosjohtamisen keskeiset tehtävät on jaettu kahdeksaan vaiheeseen. Tässä mallissa
ensimmäinen vaihe on määritellä muutostarve, perustella muutokset ja siten
saada henkilöstö tietoiseksi muutoksen välttämättömyydestä. Toinen vaihe on
muutosjohtajan tueksi perustetun ohjaavan tiimin perustaminen. Kaksi ensimmäistä vaihetta ovat muutosta valmistelevia vaiheita. Kolmas vaihe on vision kirkastaminen, millä pyritään luomaan selkeä kuva siitä, mihin muutoksella pyritään,
selvitetään tulevaisuudennäkymät ja keinot, joilla asetettuihin tavoitteisiin voidaan päästä. Neljäntenä keskitytään viestintään, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä
mahdollisen muutosvastarinnan syntyä ja kerrotaan muutosprosessin etenemisestä. Viidennessä vaiheessa pyritään poistamaan esteet ja siten helpottamaan
muutosta. Mallin kuudes vaihe on esteiden näkyväksi tekeminen. Tällä pyritään
vaikuttamaan henkilöstöllä oleviin mielikuviin muutoksesta, joten hyvä, oikea-aikainen ja rehellinen viestintä on tässä vaiheessa merkittävässä roolissa. Seitsemännessä vaiheessa muutosta syvennetään ja laajennetaan. Tällä tarkoitetaan
toimenpiteitä, joilla saadaan henkilöstön usko muutokseen säilytettyä. Henkilöstöä pyritään sitouttamaan ja parannuksia vakiinnuttamaan. Viimeisessä eli kahdeksannessa vaiheessa muutos ankkuroidaan eli uusi toimintamalli pyritään juurruttamaan organisaatioon. (Kotter 1996, 23.)

Muutosjohtamisessa fokus on menestyksekkäässä vaiheesta toiseen pääsemisestä. Tässä apuna käytetään erilaisia prosesseja, metodeja, työkaluja ja lähestymistapoja. Vastuu prosessin toteutuksesta on yhteisesti esimiehellä ja työntekijöillä. Onnistunut muutos edellyttää johdonmukaista muutoksen johtamista. Esimiehen tehtävät muutosprosessin johtamisessa liittyvät sekä ihmisten että asioiden johtamiseen. Muutoksen johtajan tulee arvioida lähtötilanne tarkasti ja realistisesti sekä selventää miksi muutosta tarvitaan. Uudet toimintatavat tulee
käydä läpi ja henkilöstö sitouttaa niihin. Työntekijät kokevat muutoksen sitä merkittävämmäksi, mitä enemmän he kokevat heillä olevan vaikutusmahdollisuuksia .
Muutos voi olla myös työntekijöille tilaisuus näyttää omaa osaamistaan. (Pirinen
2014, 61-67.)

Merkityksellistä muutosjohtamisessa on myös ihmisen muutosdynamiikan ymmärtäminen,
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emotionaalisuutta. (Syväjärvi ym. 2007, 11.) Kotterin (1996) mukaan muutosprosessissa onnistuminen edellyttää jopa 90-prosenttisesti ihmisten johtamista. Asioiden johtamisella, kuten budjetoinnilla, suunnittelulla, organisoinnilla ja valvonnalla, on onnistumisen kannalta vain pieni rooli. (Kotter 1996, 23.)

Muutokset sujuvat vain harvoin ongelmitta. Muutos voi synnyttää myös muutosvastarintaa. Uuden vastustamisen sijaan kyseessä on usein ennemminkin vanhasta luopumisen vastustaminen. Muutokselle ei haluta nähdä perusteita ja se
voi näyttäytyä pelottavana. Muutosvastarinta ilmenee eri tavoin. Joskus se on
selkeää vastustusta, jolloin muutokseen ei haluta lähteä mukaan tai sitä saatetaan jopa tahallisesti pyrkiä sabotoimaan. Toisinaan vastarinta näyttäytyy passiivis-aggressiivisessa muodossa, jolloin muutosta ei varsinaisesti kovaäänisesti
vastusteta, mutta jatketaan kuitenkin vanhojen rutiinien mukaan toimimista. (Pakkanen 2011, 64-69.)

Muutosvastarintaa voidaan parhaiten ehkäistä avoimella ja ajantasaisella tiedottamisella sekä osallistamalla henkilökunta muutosprosessiin. Myös muutoksen
hyvä valmistelu ja perustelu helpottavat muutosvastarintaa. (Laaksonen, Niskanen, Ollila & Risku 2007, 46-52.)

Muutosvastarinta on osa muutosprosessia ja organisaation tulisikin laatia strategia sen ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Muutosvastarinta tekee muutosprosessista haastavamman ja saattaa myös nostaa kustannuksia laskeneen
työtehokkuuden tai prosessiin kuluvan ajan lisääntymisen myötä. Näkyvä johtaminen ja johdon näyttämä esimerkki ovat tarpeen vastarinnan murtamisessa
mutta olennaisinta on kuitenkin hyvä vuorovaikutus eli se, että kaikki osapuolet
tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi. (Ponteva 2012, 20-21.)
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9 Pohdinta

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkimuksellisen kehittämistoiminnan
avulla mahdollistaa veteen synnyttäminen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja
auttaa näin äitejä saavuttamaan luonnonmukainen synnytyskokemus aiempaa
paremmin. Tavoitteena oli luoda synnytysosaston henkilökunnalle ohjeistus veteen synnytyksen hoitamisesta käyttäen perustana kirjallisuuskatsausta ja toiminnallisia menetelmiä. Kehittämisprosessi eteni suunnitellusti, ja lopputuloksena syntyi ohjeistus veteen synnyttämisestä Siun soten Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytysosaston käyttöön. Ohjeistuksen kehittelyvaiheessa hyödynnettiin muiden suomalaisten synnytyssairaaloiden osaamista ja jo olemassa
olevia ohjeistuksia. Lisäksi mielipiteitä, havaintoja ja huomioita pyydettiin myös
synnytyssalissa työskenteleviltä kätilöiltä ja lääkäreiltä. Prosessin tuloksena syntynyttä ohjeistusta pidettiin ensisilmäyksen perusteella selkeänä ja perusteltuna.
Synnytyssalista vastaavat lääkärit toivoivat siihen vain pieniä muutoksia. Kokemuksia ohjeistuksen käyttöönotosta ei valitettavasti tähän työhön ehditty saada,
sillä ohjeistuksen juurruttaminen jouduttiin rajaamaan työn ulkopuolelle.

Tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta veteen synnyttämise n
olevan turvallinen synnytystapa ja mahdollisuutta siihen tulisi tarjota matalan riskin synnyttäjille. Selkeitä ja yksiselitteisiä hoito-ohjeita tarvitaan, jotta turvallisuudesta voidaan varmistua. Synnytyksiä hoitavalla henkilökunnalla tulee olla tiedossaan veteen synnyttämisen vasta-aiheet, riskit, hyödyt ja toiminta eri tilanteissa synnytyksen edetessä. Kattavan ohjeistuksen lisäksi henkilökunnan osaaminen tulisi tarvittaessa varmistaa lisäkoulutuksella. Pohjois-Karjalan keskussairaalalle laaditusta veteen synnyttämisen hoito-ohjeistuksesta pyrittiin tekemään
visuaalisesti selkeä ja looginen, sisällöltään perusteltu ja riittävän laaja, mutta
kuitenkin niin tiivis, että se on käytössä mahdollisimman helposti hyödynnettävissä. Ohjeistukseen liitettiin perustelut veteen synnyttämisen vasta-aiheille ja toimintaohjeille, jotta henkilökunta pystyisi perehtymään asiaan halutessaan syvällisemmin.
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Opinnäytetyön työstämisen aikana valmistui kaksi muuta veteen synnyttämisestä
tehtyä YAMK-opinnäytetyötä. Molemmat opinnäytetyöt on tehty Satakunnan ammattikorkeakoulussa: Sohvi Hienosen (2018) Vesisynnytys synnytyksen hoidossa – Esiselvitys ja hoito-ohjeistuksen laatiminen Satakunnan keskussairaalalle ja Elina Inkisen (2018) Turvallinen vesisynnytys- Taustaselvitys vesisynnytyksen hoitamisesta Tampereen yliopistollisen sairaalan kehittämistä varten. Työt
olivat sisällöltään vastaavanlaiset oman opinnäytetyömme kanssa. Hienosen ja
Inkisen opinnäytetöiden tulokset tukivat saamiamme tuloksia veteen synnyttämisen turvallisuudesta matalan riskin synnytyksissä.

Synnytyssalin henkilökunnan lisäksi laatimastamme ohjeistuksesta hyötyvät
myös synnyttävät perheet, joille veteen synnyttämisen mahdollistaminen luo uusia vaihtoehtoja. Vesi elementtinä tuo synnytystilanteeseen lämpöä ja rentoutta
ja siirtää painopistettä ammattilaiskeskeisestä naiskeskeiseksi, patologisesta
normaaliin (Cluett 2009). Synnyttäjän voi olla helpompi säilyttää oma tilansa ja
vaipua synnytyskuplaansa, kun hän on ammeessa veden ympäröimänä. Veteen
synnyttämisellä tiedetään olevan synnyttäjän kannalta monia oivallisia etuja. Esimerkiksi repeämiä esiintyy veden kudoksia pehmittävän vaikutuksen vuoksi vähemmän, toimenpiteet vähenevät ja lääkkeellistä kivunlievitystä tarvitaan harvemmin.

Kätilön näkökulmasta veteen synnytyksen hoitaminen eroaa melko paljon niin
sanotusta perinteisestä synnytyksestä. Veteen synnytettäessä korostuu kätilön
läsnäolon ja tuen merkitys. Työn luonne ja painopiste muuttuu, kun erilaisia toimenpiteitä ja tutkimuksia tehdään vähemmän. Moni saattaa kokea muutoksen
pelottavana, kenties jopa uhkaavana. Oma ammattitaito ei ehkä tunnu enää riittävältä ja uudet tavat sekä käytännöt voivat tuntua vierailta ja vaikeasti omaksuttavilta.

Muutokset nostattavat usein enemmän tai vähemmän muutosvastarintaa. Tästä
syystä opinnäytetyön johtamisnäkökulmaksi valikoitui luontevasti muutosjohtaminen. Nykypäivän hoitotyön esimiehiltä vaaditaan hyvää muutosjohtajuutta, sillä
sote-ala elää jatkuvassa muutoksessa. Taitava esimies pystyy erilaisin keinoin
ennakoimaan mahdollista muutosvastarintaa ja tukemaan työntekijöitään niin,
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että muutos sujuu mahdollisimman jouhevasti. Taitava esimies saa työntekijät
innostumaan uusista tavoista tehdä työtä.

Kun puhutaan muutosvastarinnasta liittyen veteen synnyttämisen aloittamiseen,
on vaikea päätellä, mistä vastarinta kumpuaa. Halutaanko vastustaa uutta vai
pelottaako vanhasta luopuminen? Hyvä tiedottaminen ja tiedonjako vähentää
osaltaan muutosvastarinnan esiintymistä. Synnytyssali on kuitenkin työpaikkana
tämän suhteen jonkin verran haasteellinen. Työtä tehdään päivystysluonteisesti
kolmessa vuorossa, joten on käytännössä mahdotonta saada koko henkilöstöä
paikalle yhtä aikaa, jotta asiasta voitaisiin yhteisesti keskustella. Myös tämän
opinnäytetyöprosessin aikana tähän haasteeseen törmättiin. Työn kannalta olisi
ollut hyödyllistä löytää aikaa yhteiselle ajatuksenvaihdolle. Tämä olisi saattanut
vähentää aiheeseen liittyviä epävarmuuksia ja pelkoja. Lisäksi yhteinen aika olisi
ohjannut ohjeistuksen laadinnassa mahdollisimman käyttäjäystävälliseen suuntaan. Nyt tuo ajatuksenvaihto jäi varsin suppeaksi, vaikka tilaisuus puhua koko
henkilökunnalle tarjoutuikin ison osastokokouksen yhteydessä. Kokouksessa oli
kuitenkin paljon muitakin käsiteltäviä asioita, jolloin veteen synnyttämisestä ja
työn alla olevasta ohjeistuksesta keskusteluun varattu aika oli erittäin rajallinen
eikä annetun ajan puitteissa ehtinyt keskustelua syntyä juuri lainkaan. Lisäksi
koko prosessin ajan on muutenkin ollut haastavaa saada ihmisiä keskustelemaan
ja tuomaan mielipiteitään julki.

Asiakkaiden toiveiden huomioimista ja heidän kokemuksiaan saamastaan hoidosta painotetaan yhtenä terveydenhuollon laatukriteerinä. Asiakaslähtöisyyden
lisääntyessä ja asiakkaiden ollessa yhä tietoisempia omista oikeuksistaan on sairaaloidenkin panostettava vetovoimaisuuteen. Veteen synnyttämisen mahdollistaminen edesauttaa synnyttäjien vaikutusmahdollisuuksia koskien omaa synnytystään. Etenkin mahdollisimman luonnonmukaista synnytystä tavoitteleville veteen synnyttämisen mahdollistuminen on tervetullut uudistus ja lisännee PohjoisKarjalan keskussairaalan vetovoimaisuutta synnytyssairaalana ja parantanee
synnyttäjien kokemusta saamansa hoidon laadusta.

Tässä opinnäytetyössä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa veteen

synnyttämisen

mahdollistamista

Pohjois-Karjalan

keskussairaalassa.
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Asiakastyytyväisyyden ja sairaalan vetovoiman lisääntymisen lisäksi veteen synnyttäminen toisi mukanaan myös taloudellisia säästöjä sen vähentäessä lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta.

Toimintamallien kehittäminen lisää myös

työntekijöiden tyytyväisyyttä, kun he pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä.

Tutkimusnäyttöön perustuva ohjeistus veteen synnytyksen hoitoon lisää omalta
osaltaan Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytyssalikätilöiden ammattitaitoa.
Vaikka veteen synnyttäminen ei vielä ole virallisesti mahdollista, voi ammeessa
kuitenkin oleilla avautumisvaiheen aikana ja näin ollen lapsi voi toisinaan vahingossa syntyä veteen. Tällöin on erityisen tärkeää, että henkilökunta osaa toimia
oikealla tavalla ja että heillä on tukenaan asianmukainen ohjeistus.

Tämän kehittämishankkeen jälkeen Pohjois-Karjalan keskussairaalassa tulisi jatkaa töitä veteen synnyttämisen mahdollistamiseksi. Jotta veteen synnyttämine n
voi tulla Joensuussakin yhdeksi mahdolliseksi synnytystavaksi, tulee henkilökunnalla olla riittävä osaaminen veteen synnytyksen hoitamiseksi. Vesisynnytyskoulutukset jäävät työnantajan järjestettäväksi ennen veteen synnyttämisen aloittamista. Lisäksi uusia tiloja suunniteltaessa tulee huomioida veteen synnytykse n
vaatimukset. Mikäli laadittu ohjeistus ei tule käyttöön, jää tämän työn merkitys
selkeästi toivottua vähäisemmäksi.

9.1 Kehittämistyön prosessin arviointi
Kehittämistyö eteni lähes suunnitelman mukaisesti. Aikataulullisesti työn valmistuminen viivästyi joulukuulta 2018 tammikuulle 2019 työn tekijöiden ajankäytöllisistä syistä. Itse ohjeistusmalli esiteltiin aikataulun mukaisesti työn tilaajalle, Eniten työtunteja vaati tutkimustiedon etsiminen, koska veteen synnyttämiseen liittyviä luotettavia tutkimuksia oli saatavilla vähän. Useimmat tutkimuksista olivat
otannaltaan pieniä, jolloin tulosten yleistettävyyteen ei voinut luottaa. Suomenkielistä tutkimusta ei ole saatavilla, joten kaikki tutkimustieto täytyi kääntää englanninkielisistä tutkimuksista suomeksi. Kattava teoriapohja saatiin kuitenkin
koottua.
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Tutkimusten tulokset olivat yhteneviä puoltaen ajatusta siitä, että veteen synnyttäminen matalan riskin synnytyksissä on turvallista, kunhan laadittuja kriteereitä
noudatetaan. Laaditusta viitekehyksestä poikkeavia tuloksia ei tutkimuksista löydetty. Ainoat veteen synnyttämisen turvallisuutta vastaan olleet lähteet olivat yksittäisiä tapaustutkimuksia, joissa veteen synnyttämisen haittavaikutuksia ei pystytty yleistämään tai suoraan määrittämään juuri veteen synnyttämisen aiheuttamaksi.

Benchmarking osoittautui hyväksi menetelmälliseksi valinnaksi, koska sairaalat,
joissa veteen on saanut synnyttää jo pidempään, kertoivat mielellään omia toimintatapojaan veteen synnytykseen liittyen. Tästä oli ohjeistusta laadittaessa
suurta apua ja eri sairaaloiden käytänteitä sovellettiin laadittuun ohjeistusmalliin.
Benchmarkingin tuloksista kävi selväksi, että eri sairaaloilla on hyvin yhtenevät
käytännöt veteen synnyttämisen hoitamisessa.

Yhteistoiminta ja työryhmätyöskentely osoittautui työn kannalta haastavimmaksi.
Kahteen otteeseen kokoontunut työryhmä toi hyvin esille ajatuksia ja ideoita työn
toteuttamiseen ja veteen synnyttämisen kriteereiden valintaan. Toiveissa kuitenkin oli koko työyhteisön laajempi osallistuminen ideointiin ja ajatusten vaihtoon.
Isosta osastokokouksesta toivottiin tähän ratkaisua, mutta ajankäytöllisistä syistä
yhteinen ideointiaika kyseisessä kokouksessa oli erittäin lyhyt. Työryhmätyöskentelyä oli tarkoitus hyödyntää enemmän, mutta se osoittautui päivystyksellisessä työyksikössä ja kolmea vuoroa tekevässä työyhteisössä erittäin haasteelliseksi. Työyhteisöltä tuli esille veteen synnyttämistä kohtaan innokkuutta, mutta
myös epävarmuutta. Yrityksistä huolimatta koko työyhteisön potentiaalia kehittää
synnytyksen hoitoa veteen synnytyksissä ei saatu hyödynnettyä. Kätilöistä koottu
työryhmä huolehtii veteen synnyttämisen käytännön toiminnan toteutuksesta jatkossa ja on saanut käytännön toiminnan valmistelut hyvin alkuun. Lääkärit ovat
aktiivisesti olleet mukana ohjeistuksen laatimisessa. Ohjeistusta arvioitiin ja muokattiin saadun palautteen perusteella kahteen kertaan.

Kokonaisuutena kehittämistyön prosessi eteni kehittämistyölle ominaisen prosessimaisen kulun tavoin. Kehittämiskohteen tunnistamisen ja tavoitteiden määrittämisen jälkeen kehittämiskohteeseen perehdyttiin teoriassa ja käytännössä.
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Tämän jälkeen määritettiin kehittämistehtävä (ohjeistusmalli) ja rajattiin kehittämiskohde (veteen synnytys). Seuraavaksi laadittiin tietoperusta, valittiin lähestymistapa (veteen synnyttämisen vaikutukset synnyttävään äitiin ja sikiöön), sekä
menetelmät (benchmarking ja yhteistoimita). Tietoperustan koonnin jälkeen ohjeistus julkaistiin. Kehittämistyön jalkauttaminen jätettiin tietoisesti työn ulkopuolelle työyhteisössä toteutettavaksi. Lopuksi kehittämisprosessi ja lopputulos arvioitiin. Prosessin aikana pidetty päiväkirja toimi arvioinnin työkaluna.

9.2 Luotettavuus ja eettisyys

Luotettavuus on tieteellisen tiedon keskeisin tunnusmerkki. Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan luotettavuutta arvioitaessa merkittävässä roolissa on tulosten
käyttökelpoisuus. Kehittämisprosessin tuloksena syntyneitä tuloksia on siis kyettävä hyödyntämään käytännössä – ei riitä, että ne ovat todenmukaisia. (Toikko &
Rantanen, 121-122, 126.) Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi Pohjois-Karjalan keskussairaalan synnytysyksikölle laadittu hoito-ohjeistusmalli veteen synnytysten hoitoon. Ohjeistusmalli sai hyväksyvän vastaanoton synnytysyksikössä,
mutta sen käyttöönottoon tekijät eivät voi vaikuttaa.

Tiedonhankinnassa tarvitaan lähdekritiikkiä, jotta pystytään tunnistamaan tiedon
tarve ja erilaset tiedonlähteet. Lähdekritiikin ydin on tiedon kriittinen arviointi ja
erilaisten tiedonhankintatapojen käyttäminen. Saatavilla olevasta tiedosta tulee
valita ongelman ratkaisuun soveltuvin tieto, jota pystytään soveltamaan käytännön tarpeisiin. (Ojasalo ym. 2014, 31.)

Tämän opinnäytetyön tietoperusta on koottu luotettaviksi arvioiduista ja mahdollisimman tuoreista lähteistä. Eri lähteitä on pyritty käyttämään monipuolisesti ja
omin sanoin referoiden niin, että alkuperäinen viesti välittyy oikein. Hyvää tieteellistä käytäntöä on noudatettu kunnioittamalla muiden tutkijoiden työtä viittaamalla
heidän julkaisuihinsa asianmukaisesti.

Opinnäytetyön tarkoitus, tehtävä ja tavoitteet on selkeästi kirjattu ja opinnäytetyöprosessi on viety läpi ne mielessä pitäen. Opinnäytetyön tekemisestä on tehty
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toimeksiantosopimus opinnäytetyön tekijöiden ja toimeksiantajan välillä. Työ on
toteutettu toimeksiantosopimuksessa sovittuja ehtoja ja sääntöjä noudattaen. Tekijät ovat hakeneet työlle tutkimusluvan kohdeorganisaatiolta ja sitoutuneet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Opinnäytetyö on toteutettu johdonmukaisesti ja suunnitellusti. Opinnäytetyön vaiheet on esitetty raportissa yksityiskohtaisesti ja todenmukaisesti. Tekijät perehtyivät aiheen tietoperustaan tekemällä kirjallisuuskatsauksen. Tiedonhakuprosessi pyrittiin toteuttamaan ja kirjaamaan
niin, että se voidaan tarvittaessa toistaa. Tämä lisää myös kirjallisuuskatsauksen
pohjalta laaditun ohjeistuksen käyttöarvoa ja luotettavuutta. Tutkimuksen laadun
arviointiin kiinnitettiin huomiota ja kaikki kirjallisuuskatsaukseen hyväksytyt tutkimukset taulukoitiin (liite 4).

Opinnäytetyössä huomioitiin hyvän tieteellisen käytännön säännöt, sillä tieteellisen tutkimuksen normit koskevat myös työelämälähtöisiä kehittämistöitä. Työn
tekemisessä noudatettiin huolellisuutta ja tarkkuutta ja käytettiin soveltuvia tiedonhankinta- ja arviointimenetelmiä.

Opinnäytetyön luotettavuutta saattaa osaltaan vähentää kirjallisuuskatsauksessa
käytetyn aineiston englanninkielisyys. On mahdollista, että tekijöiltä on jäänyt
huomioimatta korkeatasoisia tutkimuksia, koska niiden raportointikieli ei ole tekijöiden hallussa. Lisäksi vieraskielinen aineisto itsessään lisää aineiston tulkinnan
haasteellisuutta.

9.3 Jatkotutkimusehdotukset

Tämä opinnäytetyö rajattiin kattamaan ohjeistus veteen synnyttämisen hoitoon ja
sen tietopohjaksi tehty kirjallisuuskatsaus. Ohjeistuksen käyttöönotto ja juurruttaminen jouduttiin aikataulullisista syistä rajaamaan tämän työn ulkopuolelle. Kiinnostavaa ja tarpeellista olisikin tutkia, miten laadittu ohjeistus ja uudet toimintamallit otetaan käytännössä vastaan ja kuinka kätilöt ne kokevat.

Veteen synnyttämisestä ei ole tehty lainkaan suomenkielistä tai suomalaista tutkimusta. Nyt kun veteen synnyttäminen on alkanut nopeasti yleistyä myös
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Suomessa, olisi mielenkiintoista tutkia ja vertailla eri sairaaloiden veteen synnyttämisen lukuja ja kätilöiden kokemuksia kätilötyöstä hoidettaessa synnytyksiä vedessä. Lisäksi kiinnostavia tutkimuskohteita olisivat veteen synnytysten vaikutukset äitiin ja sikiöön sekä toimenpiteiden ja käytettyjen lääkkeellisten kivunlievitysten määrään. Myös suomalaisten synnyttäjien kokemukset veteen synnyttämisestä olisivat mielenkiintoisia.
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Keskeiset käsitteet

Apgar-pisteet ~ menetelmä, jolla arvioidaan vastasyntyneen kunto heti syntymän jälkeen yhden minuutin, viiden minuutin ja 10–15 minuutin iässä. Kustakin
ominaisuudesta: Ärtyvyydestä, sydämen sykkeestä, hengityksestä, lihasjänteydestä ja väristä annetaan 0–2 pistettä, ja enimmäismäärä on 10. (Duodecim terveyskirjasto 2018c.)
Apnea ~ Yli 20 sekuntia kestävä hengityskatkos, jonka aikana kehon hapensaanti häiriintyy. (Duodecim 2018e.)
Epiduraalipuudutus ~ selkäpuudutus, jossa puudutusainetta laitetaan ruiskun
avulla epiduraalitilaan kovakalvon ja lukinkalvon muodostaman kalvorakenteen
ulkopuolelle. Tällä saavutetaan vyömäinen puutuminen halutulle alueelle ja epiduraalitilaan viedyn katetrin avulla voidaan saada aikaan kestopuudutus. (Duodecim 2018a, Duodecim 2018b, Paananen ym. 2009, 250.)
Episiotomia ~ välilihan leikkaus (Paananen ym. 2009, 258.)
Hartiadystokia ~ Lapsi kiilautuu hartioistaan luiseen lantioon pään synnyttyä ,
jolloin hartioiden ulosautto hankaloituu. (Paananen ym. 2009, 484.)
Hypoksia, hypoksemia ~ Sikiön veren happipitoisuus on tavallista matalampi
(Paananen ym. 2009, 508.)
Interventio ~ Synnytyksen normaaliin fysiologiseen kulkuun puuttuminen tai ”toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön terveydentilaan tai käyttäytymiseen”
(Duodecim 2018d.)
Kardiotokografia ~ Kardiotokografia eli KTG rekisteröi sikiön sydämen lyöntitiheyttä ja kohdun supistuksia. Laitetta käytetään sikiön synnytyksenaikaisen hypoksian ehkäisemisessä. KTG:n tulkinnassa kiinnitetään huomiota sykkeen perustasoon, lyöntitiheyden lyhyen ja pitkän aikavälin vaihteluun, kiihtymiin ja hidastumiin, supistusten kestoon, tiheyteen sekä sydänäänivaihteluiden ajoittumiseen supistusten suhteen. KTG-seuranta voi olla jaksoittaista tai jatkuvaa. Sikiön
sydämen syke rekisteröidään ensisijaisesti äidin vatsanpeitteiden läpi doppleranturia käyttäen ja supistukset toko-anturia käyttäen. Sikiön sykettä ja supistusten
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voimakkuutta voidaan seurata myös sikiön tarjoutuvan osan ihoon kiinnittettävän
scalp-elektrodin kautta ja kohdunsisäisellä paineenmittausanturilla (Sarvilinna,
Isakksson, Kokljuschkin, Timonen & Halmesmäki 2016).
Keisarileikkaus ~ Lapsen synnyttäminen leikkauksen avulla (Duodecim 2018f.)
Kolonisaatio ~ mikrobin lisääntyminen osana normaaliflooraa aiheuttamatta tautia (Duodecim 2018g.)
Kontraindikaatio ~ vasta-aihe (Duodecim 2018h.)
Mekoniumaspiraatio ~ ulostetta sisältävän lapsiveden (mekonium eli lapsenpihka) joutuminen vastasyntyneen hengitysteihin (Korhonen 2006).
Operatiivinen synnytys ~ synnytys, jossa tarvitaan lääkärin suorittamia päästäviä toimenpiteitä. (Uotila ym. 2008.)
Perätila ~ Sikiön tarjoutuvana osana on perä (Paananen ym. 2009, 449.)
Pre-eklampsia ~ Raskauden aikainen verenpaineennousu (Duodecim 2018i.)
Scalp-anturi ~ Sikiön päähän asetettava sykettä mittaava anturi (Sarvilinna,
Isakksson, Kokljuschkin, Timonen & Halmesmäki 2016.)
Spinaalipuudutus ~ Selkäydinnesteeseen ruiskutettu puuduteaine, jolla saadaan raajoihin ja alavartalolle ulottuva puudutus (Duodecim 2018a, Duodecim
2018b)
Vesisynnytys (water immersion) ~ Synnytyksen aikana on käytetty vettä kivunlievityksenä (suihku, ammeessa olo avautumisvaiheen aikana) mutta itse synnytys on tapahtunut veden ulkopuolella
Veteen synnytys (waterbirth) ~ Äiti synnyttää lapsen kokonaan veden alle
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Sähköposti osastonhoitajille (benchmarking)
Hei
Valmistelemme Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Siun Sote) mahdollisuutta
synnyttää veteen. Työskentelen synnytyssalikätilönä ko. sairaalassa ja yritän
kartoittaa eri sairaaloiden käytänteitä, sekä saada vinkkejä toiminnan aloittamiseen. Samalla teen aiheesta opiskelijakollegani kanssa kehittämistyötä (YAMKopinnäytetyö, Karelia AMK), joka toimii kirjallisuuskatsauksen myötä teoreettisena pohjana tulevalle ohjeistuksellemme.
Olisimme kiitollisia kollegiaalisesta tuesta, jos saisimme teiltä oman toimintamme
suunnittelun pohjaksi konkreettisia vinkkejä ja ajatuksia veteen synnyttämisestä.
Toivoisimme ajatuksia mm. seuraavanlaisiin asioihin:
- Kuinka paljon teillä syntyy veteen/vuosi?
- voiko ensisynnyttäjä synnyttää veteen?
- minkälainen amme teillä on käytössä
- jos käytätte puhallettavia ammeita, millä puhdistatte sen? Minkälainen
suojamuovi näissä on käytössä?
- hoitavatko kaikki kätilöt synnytyksiä veteen? Miten heidät on koulutettu?
- Mitkä ovat kontraindikaatiot (vasta-aiheet)/indikaatiot veteen synnyttämiselle?
- Kuinka kauan vedessä voi oleilla kerrallaan? Pidetäänkö kuinka pitkä
tauko vedessä olemisessa?
- Miten seuraatte sikiön sydänääniä ja mikä laite teillä on käytössä?
- jaksottain vai koko ajan? Kuinka usein? ulkoisella- vai scalp-anturilla?
- onko ponnistusvaiheessa jatkuva ktg käytössä?
- missä vaiheessa otatte napaverinäytteet?
- Synnytetäänkö jälkeiset veteen vai ”maalle”
- esiintyykö synnytyksen yhteydessä repeämiä tai muita vaurioita enemmän vai vähemmän veteen synnytyksissä?
- Minkälainen ohjeistus teillä on hätätilanteita varten?
- Oletteko huomanneet eroa vauvojen voinnissa veteen syntyneiden ja
”maalla” syntyneiden välillä?

Liite 3
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- Kuinka veteen synnyttäminen lähti sairaalassanne käyntiin? Oliko aloituksessa haasteita tai huomioon otettavia asioita? Oliko toiminnan aloittamiseen vastustusta lääkäreiden puolelta?
Emme tee kyselyllä minkäänlaista tutkimusta vaan haluaisimme oppia
teiltä. Jos kuitenkin tarvitsemme sairaalastanne tutkimusluvan näille kysymyksille, niin tietenkin sellaisen pyydämme.
Halutessanne voimme olla yhteydessä myös puhelimitse.
Yhteistyöterveisin
Maarit Lötjönen, klö, STJYS17
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Kirjallisuuskatsauksen taulukointi

Tekijä, julkaisuvuosi

Otanta

Metodi

Tulokset

Johtopäätökset

Boybjerg et al.
2016

N=18343
naista

Maternal and
Newborn Outcomes Following Waterbirth:
The Midwives
Alliance of
North America
Statistics Project, 2004 to
2009 Cohort

10290 perinteisesti synnyttänyttä (38 geminit), 6521 veteen synnyttänyttä (13 geminit) ja 1573
keskeytynyttä
veteen synnytystä

Retrospektiivinen kohorttitutkimus aikavälillä 2004 2009

Apgar <7 1.2%
perinteisesti
syntyneillä/
1.0% vedessä
syntyneillä/2.4%
keskeytyneissä
veteen synnytyksissä

Veteen syntyneillä vähemmän haittavaikutuksia

Siirto sairaalaan lapsen indikaatiolla
1.2% perinteisesti syntyneillä/0.5% vedessä syntyneillä/1.6%
keskeytyneissä
veteen synnytyksissä

- ei lisää riskiä
siirtoa sairaalaan

18397 vastasyntynyttä

Liittyy MANA
stats projektiin.
Kätilöiden
täyttämä kyselytutkimus
(kotisynnytykset tai synnytyskeskuksissa
työskentelevät
kätilöt)

Vastasyntyneen sairaalahoito 6vk syntymästä 4.5%
perinteisesti
syntyneet/3.4%, vedessä syntyneet/5.5%,
keskeytyneissä
veteen synnytyksissä

Lapsen tehohoito 2.4% perinteisesti

Veteen synnyttäminen:
- ei lisää riskiä
<7 pH:lle

- ei lisää riskiä
sairaalahoitoon
äidillä tai lapsella 6 vk synnytyksestä
- ei lisää riskiä
vastasyntyneen
tehohoitoon

Infektioiden
esiintyvyydessä ei eroa

Ei eroa vastasyntyneiden
kuolleisuudessa

Välilihavaurioita enemmän
veteen synnyttäneillä

LIITE 4
syntyneet/1.4%, vedessä syntyneet/2.9%,
keskeytyneissä
veteen synnytyksissä

Lapsen kuolema alle 7vrk
iässä 6 perinteisesti syntyneet/2 veteen
syntyneet /2
keskeytynyt
veteen synnytys

Lapsen kuolema alle
28vrk iässä 3
perinteisesti
syntyneet/1 vedessä syntyneet, ei tietoa
syystä/1 keskeytynyt (syyt
muissa: hypoksia, ductus anterioris, aivovaurio tiukasta
napanuorasta,
chorionamnioniitti, napanuoraruptuura
ja verenvuoto,
hypoksis-iskeeminen aivovaurio, sydänvika)
Välilihavauriot
perinteinen
synnytys/veteen

2(51)

Veteen synnyttäminen on turvallista matalan riskin synnyttäjillä

LIITE 4
synnytys/keskeytynyt veteen synnytys:
vaurio:
49.3%/50.7%/
62.6%

Episiotomia:
0.2%/0.02%/0.
7%

1.ja 2. asteen
repeämä:
30.8%/30.4%/
35.1%

3.ja 4. asteen
repeämä:
0.6%/0.4%/0.8
%

Infektio äidillä:
2.2%/1.8%/2.4
%

Synnytyksen
jälkeinen äidin
siirto sairaalaan:
2.0%/1.8%/2.8
%

Lapsen
sairaalahoito
6vk synnytyksestä:

3(51)
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3.4%/2.4%/4.1
%
Cluett et al.
2004

N=99 ensisynnyttäjää

Randomised
controlled trial
of labouring in
water compared with
standard of
augmentation
for management of dystocia in first
stage of labour

(49 veteen synnyttäjää ja 50
intervention
valinnutta)

Satunnaistettu
kontrolloitu
tutkimus
tammikuu
1999 -joulukuu
2000 yliopistosairaalassa
Etelä-Englannissa

Tutkittu: epiduraalipuudutusten ja operatiivisten synnytysten määrät, kalvojen
puhkaisun
määrät, oksitosiinin käyttö,
synnytyksen
pituus, äidin/lapsen infektiomäärät,
äidin kipuaste,
äidin tyytyväisyys

23 (47%) veteen mennyttä
päätyi epiduraaliin, kun
verrokkiryhmässä vastaava
luku oli 33
(66%) eli epiduraalin tarve
vähäisempi veteen synnyttäneissä

Operatiiviseen
synnytykseen
päätyi vedessä
olleista 24
(49%) ja verrokkiryhmässä
25 (50%) eli
ryhmien välillä
ei ollut eroa

interventioita
synnytyksen
edistämiseen
veteen menneistä tarvitsi
35 (71%) ja
verrokkiryhmässä 48
(96%) eli vesi
edisti synnytyksen etenemistä 29% vedessä olleista
Synnytyksen
kestossa ei
eroa ryhmien
välillä
Vedessä olleilla

Vesi voi olla
vaihtoehto
edistää hitaasti
etenevää synnytystä. Vesi
voi vähentää
interventioiden
tarvetta ja tarjoaa vaihtoehtoisen kivunlievityskeinon

Vedessä olleet
kokivat vähemmän kipua
ja olivat tyytyväisempiä
Vedessä oleilu
ei pidentänyt
synnytyksen
kestoa

Tutkimus liian
pieni tuomaan
esille veteen
synnyttämisen
ja perinteisen
synnytyksen
eroja laajemmin

LIITE 4
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kipukokemus
alhaisempi

Veteen syntyneillä enemmän tehostetun
hoidon tarvetta
(6 veteen syntyneistä, perinteisesti syntyneistä 0. Syyt
tehostetulle
hoidolle: sydänongelmat,
hypotermia,
kuume, infektioepäily 2.
päivänä syntymästä ja huono
syöminen

Ryhmien välillä ei eroa
vastasyntyneiden apgar-pisteissä, napanuoran pH-arvoissa tai infektioiden ilmaantuvuudessa
Cluett, et all

12 tutkimusta,
3243 naista.

Cochranekatsaus

2009

Immersion in
water in labour
and birth

Satunnaistettu,
kontrolloitu
tutkimus

Vesi vähentää
lääkkeellisen
kivunlievityksen tarvetta.
Itse kivun kokemisessa ei
eroa ryhmien
välillä
Interventioiden
todennäköisyys perinteisesti synnyttävillä isompi

Epiduraalin/
spinaalin tarve
vähäisempi vedessä olevilla

Vedessä avautumisvaihe lyhyempi
Synnyttäjien
tyytyväisyys
korkeampi vedessä olleilla

LIITE 4
Ryhmissä ei
eroa avustettujen alatiesynnytysten määrässä, keisarileikkauksissa,
oksitosiinin
käytön tarpeessa, välilihavaurioiden
määrissä tai äidin infektiomäärissä

Verenvuodossa
ei eroa veteen
ja perinteisesti
synnyttäneiden
välillä

Äitien infektioiden määrissä
ei eroa

Vaikutukset
vauvaan:
vesi vähentää
stressihormonien tuotantoa
ja synnytys
edistyy hyvin
Sikiön oikea
asento mahdollistuu äidin
liikkuessa vapaasti

Sukellusrefleksi estää sikiötä aspiroimasta ammevettä,
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Vesi mahdollistaa vapaan
liikkumisen,
rentouttaa ja
edistää synnytystä

Veteen synnyttäminen ei
näyttäisi lisäävän riskiä millään osa-alueella äidillä tai
lapsella

Laajempaa
tutkimusta
tarvitaan

LIITE 4
mikäli sikiö on
voinut hyvin
synnytyksen
aikana

Raportoitu
kahdesta sikiön kuolemasta veteen
syntymän yhteydessä

Ei kasvanutta
infektioriskiä
vastasyntyneelle, jos hygieniasta on
huolehdittu

Ryhmissä ei
eroa vastasyntyneen 5 minuutin apgar
pisteissä
Ryhmissä ei
eroa vastasyntyneen arteria
pH: ssa kun
vedessä oleiltu
avautumisvaiheessa

Ryhmissä ei
eroa vastasyntyneen tehostetun hoidon tarpeessa

Vesiemboliaa
ei ole tavattu
veteen

7(51)

LIITE 4

8(51)

synnytyksen
yhteydessä

Vastasyntyneiden kuolleisuudessa ei
eroa ryhmien
välillä

Napanuoran
katkeaminen
on mahdollinen riski
Davies et al.
2014

The effect of
waterbirth on
neonatal mortality and morbidity:
a systematic
review protocol

Systemaattinen
kirjallisuuskatsaus veteen
synnytyksen
vaikutuksista

Tutkimusten
mukaan vesi
synnytyksessä
lisää äidin rentoutumista, lievittää kipua, lisää tyytyväiTutkittu: vasta- syyttä, lyhentää synnytyksyntyneiden
sen kestoa, väkuolleisuus,
kuolleena syn- hentää interventioita, kastyneet, kuollut
vattaa spontaa28 päivän sinien alatiesynsällä syntynytysten määmästä, vastarää, vähentää
syntyneen elvytys tai RDS- 1. ja 2. asteen
syndrooma 24 repeämiä, sallii
äidin liikkumih syntymästä,
vastasyntyneen sen, edistää
sepsis/kuumei- synnytystä, panen infektio tai rantaa kohdun
perfuusiota ja
muu infektion
vähentää epimerkki alle 7
pv syntymästä, duraalipuuduapgar-pisteet 1, tusten tarvetta
5 ja 10 minuutin iässä, tehostetun hoiTutkimuksissa
don tarve vas- esiin tulleita
tasyntyneellä,
riskejä olivat:
Napanuoran

Komplisoitumattomassa
raskaudessa ja
synnytyksessä
vesi on turvallinen valinta
äidille, että sikiölle

Tutkimuksissa
ei havaittu lisääntynyttä riskiä äidille tai
sikiölle

Kirjoittaja
myöntää veteen synnyttämiseen liittyvien tutkimusten olevan luotettavuudeltaan
kyseenalaisia
ja usein alimitoitettuja

Tutkimuksia
aiheesta on

LIITE 4
pH, napanuoraruptuura,
hyponatremia,
hypoksis-iskeeminen enkefalopatia ja
synnytystraumat

Vastasyntyneellä ammeveden aspiroiminen, infektiot, lämmönsäätelyyn
liittyvät ongelmat, avustavan
kätilön taidot,
toiminta hätätilanteessa,
RDS, napanuoran katkeaminen, hypoksis-iskeeminen
enkefalopatia,
vesiembolia

9(51)

verrattain vähän.

Assosiaatiot
veteen synnyttämisen riskeistä tulevat
yksittäisistä tapaustutkimuksista
Demirell et al.
2013

N=191

26% ensisynThe effects of nyttäjiä, keskiwater birth on määräinen rasneonatal outkauden kesto
comes:
39 raskausviikkoa, lapsen
a five -year rekeskimääräisult of a refernen paino
ral tertiary cen3326g
tre

Retrospektiivinen tutkimus
veteen syntymän vaikutuksista sikiöön

Tammikuu
2005 –
maaliskuu
2010

1 hartiahermon
vaurio

1 napanuoran
katkeaminen

1 veripahka
(cephalohematoma)

6 lasta tehostetussa valvonnassa lastenyksikössä, joista
4: llä hengitystieoireita.
Yhdellä

Veteen synnyttäminen on turvallinen tapa
synnyttää, kunhan laadittuja
kriteerejä noudatetaan

Huolimatta äidin eritteistä
vedessä, on veteen synnytys
turvallinen sikiön kannalta.
Veteen synnyttäminen ei lisää vastasyntyneen infektioriskiä

LIITE 4

Eberhard et al.
2005

Experience of
pain and analgesia with water and land
births

N=7139, joista
veteen synnytti
3327, sängylle
2763 ja synnytystuolilla
1049

9v. (1991 –
2000) vuoden
prospektiivinen havainnollistava tutkimus synnytyksen aikaisesta
kipukokemuksesta vedessä
ja perinteisesti
synnytettäessä.
Mittareina
VAS-asteikko
ja analgesian
tarve
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todettiin pneumonia.

Kirjoittaja viittaa useisiin
muihin tutkimuksiin ja toteaa saaneensa
samansuuntaisia tuloksia
omassa tutkimuksessaan

Avautumisvaiheessa kipu
kovinta sängyllä

Vesi ei merkittävästi vähennä synnyttäjien kipua,
mutta todennäköisesti auttaa
hyväksymään
kivun niin, että
vedessä synnyttävät tarvitsevat harvemmin analgesiaa
ja saavat siksi
paremman
synnytyskokemuksen, koska
he säästyvät
lääkkeellisen
analgesian aiheuttamalta
syyllisyydentunnolta ja
epäonnistumisen tunteelta

Ponnistusvaiheessa kipu
kovinta vedessä ja synnytystuolissa

Analgesian
tarve suurin
vuoteella synnyttävissä

Synnytystuolia
käyttävillä ja
veteen synnyttävillä ei ollut
merkittäviä
eroja kivun kokemisessa

Tutkijat pohtivat, johtuuko
sängyllä synnyttäjien suurempi
analgesian
tarve kipeämmästä avautumisvaiheesta

LIITE 4
Eckert et el.
2001

Immersion in
water in the
first stage of
labour: A randomized controlled trial

N= 274

n=137, ammetta käyttävät
ja n=137 verrokkiryhmä
(saivat käyttää
suihkua)

Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus

71% synnyttävistä halusi
käyttää ammetta. Keskimääräinen ammeessa oloaika
60 minuuttia

84% ammeryhmästä
käytti lääkkeellistä kivunlievitystä,
kun taas verrokkiryhmässä
lääkkeellistä
kivunlievitystä
käytti vain
81%
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Veden käytöllä
ei merkittävää
hyötyä synnyttävälle naiselle

Kaikki synnyttäjät eivät halua käyttää ammetta synnytyksen aikana

Tyytyväisyys
suurempi
niillä, jotka eivät olleet ammeessa
(74,62% vs
68.74%)

Gayiti et al.
2015

Comparison of
the effects of
water and traditional delivery on birthing
women and
newborns
European review for

120 ensisynnyttäjää, joilla
täysiaikainen
ja yksisikiöinen raskaus,
päätarjonta

Äidit jaettiin
satunnaisesti
kahteen ryhmään. 60 äitiä
synnytti vedessä, 60 perinteisesti
Tutkimuksessa
vertailtiin synnytyksen kestoa, verenvuodon määrää,
välilihan tilannetta,

Synnytyksen
kestossa, vuodon määrässä
ja apgar-pisteissä ei ollut
merkittävää
eroa ryhmien
välillä

Repeämiä ja
episiotomioita
oli selvästi vähemmän

Vesisynnytys
voi vähentää
synnytyskivun
kokemista vaarantamatta äidin tai syntyvän lapsen hyvinvointia

LIITE 4
medical and
pharmacological sciences

synnytyskivun
määrää, sekä
vastasyntyneen
apgar-pisteitä

12(51)

vesisynnytysryhmässä (repeämät 8,33%
vs. 25%, episiotomiat
1,67% vs.
20%).

Synnytyskipua
koettiin
vähemmän
vesisynnytysryhmässä
Green et al.
2007
Have women
become more
willing to accept obstetric
interventions
and does this
relate to mode
of birth? Data
from a prospective study

n= 977

Prospektiivinen tutkimus,
jossa tutkittiin
vuosina 1987
ja 2000 äitien
mielipiteiden
ja asenteiden
muutosta synnytyksestä ja
interventioiden
käytöstä synnytyksessä

Tutkimuksessa
toistettu v.
1987 tehty tutkimus, joissa
tutkittiin äitien
odotuksien ja
kokemusten
muutosta synnytyksessä

Halukkuus hyväksyä interventioita liittyi
vahvasti koulutuksen tasoon

Vuonna 2000
tehdyssä tutkimuksessa synnyttäjät iäkkäämpiä ja paremmin koulutettuja kuin
vuonna 1987

Nuoremmat
hyväksyivät
interventiot
herkimmin

Synnyttävät
naiset hyväksyvät teknologian käytön
synnytyksissä
yhä enenevässä määrin

Interventiot
hyväksyvillä
oli enemmän
operatiivisia
synnytyksiä

Epiduraalin
saaneella synnyttäjällä oli
tutkimuksen
mukaan 5.93kertainen riski
saada avustettu/operatiivinen synnytys

Interventioiden
hyväksymisellä on merkittävä yhteys
korkeaan epiduraalin käyttöön, joka taas
voi vaikuttaa
synnytyksen
kulkuun ja lisätä interventioita

LIITE 4
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Hyvin koulutettu ja iäkkäämpi synnyttäjä hyväksyi interventioita huonommin
HB Ros, M.
(2009)

Effects of waterbirths and
traditional
bedbirths on
outcomes for
neonates

University of
Johannesburg

N=27 synnytystä veteen ja
27 synnytystä
sängyllä

Terveitä matalan riskin synnyttäjiä, yksisikiöinen raskaus ja rt-tarjonta. Raskausviikot 37-42.

Veteen ja perinteisesti tapahtuneet synnytykset tapahtuivat eri sairaaloissa

Kuvaileva tutkimus

Veteen syntyneillä korkeammat Apgarpisteet (veteen
syntyneillä ei
alle 7 pH: ta),
korkeampi Hbarvo ja matalammat natriumarvot,
sekä parempi
lämpö

Tutkittu: apgar
pisteet 1 ja 5minuutin iässä,
vauvojen kainalolämpö, napanuoran pH-,
Hb ja Natriumarvot, vauvan
refleksit ja vastasyntyneen
sairastavuus 14 Vastasyntyneivrk iässä
den sairastavuudessa ei
eroa

Perinteisessä
sänkysynnytyksessä vauvoilla enemmän tarvetta
hengityksen
tukemiseen
syntymän jälkeen

Kummassakaan ryhmässä
ei tullut esille
tarvetta välittömälle vauvan
tehostetulle
hoidolle

Veteen synnyttäminen ei
näytä lisäävän
sikiön riskejä
vaan sikiö
vointi näyttäisi
olevan parempi veteen
syntyneillä
kuin perinteisesti syntyneillä

Otanta todella
pieni

LIITE 4
Henderson et
al. 2014
Labouring
women who
used a birthing
pool in obsteric units in
Italy: prospective observational study

N=2505 synnyttäjää, jotka
käyttivät ammetta,
näistä114 synnytti veteen ja
459 perinteisesti

152 käynnistettyä synnytystä, joista
6.9% ensisynnyttäjiä ja
4,7% uudelleensynnyttäjiä

Kartoittava havainnollistava
tutkimus Italian 19 synnytysyksiköstä
vuosina 20022005

Veteen synnytyksissä ehjä
väliliha 35.4%
ensisynnyttäjistä / 42.7%
uudelleen synnyttäjistä

Perinteisesti
synnyttäneillä
ehjä väliliha
ensisynnyttäjistä 19.8% ja
uudelleen synnyttäjistä
39.7%

Veteen synnytyksissä 2. asteen repeämä
23.4% ensisynnyttäjistä /
20.3% uudelleen synnyttäjistä
Perinteisesti
synnyttäneillä
2. asteen repeämä 14.9%
ensisynnyttäjistä / 20.2 uudelleen synnyttäjistä

Veteen synnytyksissä 3. asteen repeämä
0.4% ensisynnyttäjistä/0.1
uudelleen synnyttäjistä
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Veden käyttö
assosioitiin
spontaaniin
alatiesynnytykseen

Veden käyttö
helpottaa kipua
ja epämukavaa
oloa synnytyksessä

Fysiologinen
3. vaiheen
hoito ei lisää
riskiä runsaalle
verenvuodolle

Veden käyttö
matalan riskin
synnytyksissä
vähentää interventioita synnytyksissä,
sekä episiotomioiden määrää. Tätä korreloi korkeampi 1. ja 2.
asteen repeämien määrä

Vedessä synnyttäneillä perinteisesti synnyttäneitä
useimmin ehjä
väliliha

Isoja vuotoja
vähemmän

LIITE 4
Episiotomia
perinteisesti
synnyttäneillä
53% ensisynnyttäjistä/18.3% uudelleen synnyttäjistä

95.3%: lla
spontaani synnytys

Veteen synnyttäneillä 3.3%
yli 500ml
vuoto

Perinteisesti
synnyttäneillä
15.1% yli
500ml vuoto ja
2.2% yli
1000ml vuoto

Veteen syntyneillä apgar
alle 7
1.1% 1 minuutin iässä, 0.1%
5 minuutin
iässä

Veteen syntyneillä kaksi napanuoran
(0.2%) katkeamista
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vedessä synnyttäneillä

LIITE 4
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2 lasta siirtyi
tehostettuun
hoitoon veteen
synnytyksen
jälkeen (matala
apgar + pieni
paino)

3 lasta (0.5%)
meni tehostettuun hoitoon
veteen synnytyksen jälkeen
infektioepäilyn
tai kuumeen
takia

Lewis et al.
2018
The perceptions and experiences of
women who
achieved and
did not achieve
a waterbirth

Kohdunsuun
tilanteella ammeeseen mennessä ei ollut
vaikutusta synnytyksen kulkuun
N=296, joista
Haastattelutut- Syitä miksi äi93 synnytti ve- kimus (avoin
dit suunnitteliteen
kysely)
vat veteen synnyttämistä: kivunlievitys ja
Aikaväli joulu- Vertailtu koke- epiduraalin
välttäminen,
kuu 2015 –
muksia äisynnyttäjä piti
heinäkuu 2016. deillä, joiden
ajatuksesta
toive veteen
synnyttää vesynnyttämiteen, yhteys
sestä toteutui
ja joiden ei to- luonnonmukaisuuteen, vesi
teutunut.
luo rentouttaHaastattelu 6
viikkoa synny- van ilmapiirin,
veteen synnytyksestä putystä suositelhelimitse
tiin, kätilö tuki
ajatusta veteen
synnyttämisestä

Tutkimuksen
tulokset tukevat selvästi käsitystä siitä,
että veteen
synnyttäneet
ovat pääosin
tyytyväisempiä
synnytykseensä ja kuvaavat synnytystään positiivisemmin kuin
perinteisesti
synnyttäneet

Vedessä synnytys koettiin
hellempänä ja
synnyttävällä

LIITE 4
Syitä miksi osa
ei saanut veteen synnytystä: obstetriset komplikaatiot, käynnistys, alle 37 rv,
pysähtynyt
synnytys, sikiön ahdinkotila, mekonium
lapsivedessä,
sikiön virheasento. 17% ei
ehtinyt altaaseen, 2% tarvitsi enemmän
kivunlievitystä, 9% äiti
valitsi toisin,
3% amme ei
saatavilla, 3%
ei ammetta

Synnytystä sanoilla luonnollinen ja voimaannuttava,
rauhallinen,
hellä, rentoutunut ilmapiiri
kuvasi 18%
veteen synnyttäneistä ja 5%
perinteisesti
synnyttäneistä

57% veteen
synnyttäjistä
uudelleensynnyttäjiä ja
useimmiten
veteen synnytys ei ollut
suunniteltu
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oli parempi
luottamus itseensä, omiin
voimavaroihinsa ja kykyihinsä

Vesi toimii hyvänä kivunlievityksenä ja
mahdollistaa
luonnonmukaisen syntymän.
Ympäristö siis
vaikuttaa siihen, miten nainen kokee kivun

Kätilön jatkuva läsnäolo
ja tuki olivat
tärkeä osa äidin pärjäämistä

Veteen synnyttäminen on
stressitön, vahvistava, luonnollinen ja voimaannuttava
synnytys, jota
naiset useimmin kuvaavat
positiivisin sanoin

Synnytys on
psyykkinen,
fyysinen ja
emotionaalinen
kokemus

LIITE 4
Kätilön tuella
oli iso rooli,
jotta veteen
synnytys saavutettiin
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Sairaalasynnytyksissä keskitytään liikaa
riskeihin tapahtuman
luonnollisuuden sijaan

Synnytystä sanalla nopea kuvasi 12% veteen synnyttäneistä ja 8%
perinteisesti
synnyttäneistä

Synnytystä sanoilla ahdistava, kivulias,
traumaattinen,
pelottava,
odottamaton,
tuhoava kuvasi
4% veteen synnyttäneistä ja
16% perinteisesti synnyttäneistä

Sanoilla kestävä, intensiivinen, vaikea,
haastava kuvasi 8% veteen
synnyttäneistä
ja 12% perinteisesti synnyttäneistä
Menakaya, Albayati, Vella,
Fenwick &
Angstetra

2012

N=438, (n=
219 + 219)
42% (184) ensisynnyttäjiä

Retrospektiivinen tapausverrokki -tutkimus vuosilta
2000 – 2009.

Veteen synnyttämisen todettuja hyötyjä:

Veteen synnyttämisessä
useita hyötyjä
synnyttävän äidin näkökulmasta ja äitien
tyytyväisyys

LIITE 4
A retrospective
comparison of
water birth and
conventional
vaginal birth
among women
deemed to be
low risk in a
secondary
level hospital
in Australia

Raskauden
kesto vähintään 37 raskausviikkoa,
spontaani synnytyksen käynnistyminen,
kirkas lapsivesi, käynnissä
oleva synnytys
(kohdunsuu
vähintään 4cm
auki ja äidillä
kipeät, säännölliset supistukset)

Tutkittu: synnytyksen
kesto, välilihavauriot, verenvuoto heti lapsen syntymän
jälkeen, vastasyntyneen
apgar-pisteet,
vastasyntyneen
tehohoidon
tarve

-Synnyttäjän
turvallisuuden
tunne

-rentoutuminen

-itsekontrollin
pysyminen ja
tunne pärjäämisestä

-liikkumisen
mahdollistuminen

-parempi kivunsieto

-vähemmän
välilihavaurioita

-suurempi tyytyväisyys synnytyskokemukseen

avautumisvaiheen ja ponnistusvaiheen kulussa ei selkeitä eroja veteen synnytyksen ja perinteisen synnytyksen välillä

Ryhmien välillä ei eroa
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synnytykseen
parempi

veteen synnyttäminen näyttäisi suojelevan synnyttäjää isoilta välilihavaurioilta,
sekä episiotomialta

vastasyntyneillä 1 minuutin apgar pisteet huonommat kuin perinteisesti syntyneillä, mutta 5
min. iässä ei
eroa. Veteen
syntyneiden
vauvojen hitaampi virkistyminen on fysiologista ja
tiedossa oleva
asia eli apgar
pisteet eivät
korreloi vastasyntyneen
vointiin 1 minuutin iässä

Tässä tutkimuksessa vastasyntyneen tehostetun hoidon tarve suurempi veteen
syntyneillä.
Syyt tehostettuun hoitoon
eivät olleet

LIITE 4
verenvuodon
määrässä

40%: lla veteen synnyttäneistä ehjä väliliha. (31%
verrokkiryhmässä). Eniten
3. ja 4. asteen
välilihavaurioita perinteisesti synnyttäneillä

episiotomioita
ei ollenkaan
veteen synnyttäneiden ryhmässä (verrokkiryhmässä
33/219).

Veteen syntyneillä vauvoilla enemmän 7 tai alle
apgar pisteitä 1
minuutin iässä.
5 minuutin
iässä apgar pisteissä ei eroa
Ensisynnyttäjien vauvoilla
paremmat 1minuutin apgar
pisteet veteen
synnytyksissä

Veteen syntyneillä enemmän tehostetun
hoidon
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suoraan veteen
syntymisestä
aiheutuneita
(seuranta, pieni
syntymäpaino,
mekoniumaspiraatio, hartiadystokia,
imemisongelmat)

veteen syntyneillä lapsilla
enemmän imemisongelmia

LIITE 4
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tarvetta: 8 veteen syntynyttä
tarvitsi tehohoitoa (perinteisesti syntyneistä 1). syinä
tehohoidolle
olivat seuranta,
syntymän jälkeen tarvittu
ventilaatio,
apnea, lisähapen tarve,
2560g paino ja
tiukat hartiat
ulos autossa,
sekä imemisongelmat.
Yhdellä
lapsella oli mekoniumaspiraatio
Nicholls et al.
2015

Exploring midwives’ perception of confidence around
facilitating water birth in
Western Australia: A qualitative descriptive study

Tutkittu kätilöiden luottamusta omiin
taitoihin veteen synnytyksen hoitamisessa
Rekisteröityneet kätilöt,
jotka työskentelivät yhdessä
neljästä julkisin varoin ylläpidetyistä äitiyshuollon yksiköistä. Yksikköt tarjosivat vesisynnytysmahdollisuutta kesäkuun 2011 ja
kesäkuun 2013
välisenä aikana.

Sovellettu GT,
jossa käytetty
temaattista
analyysiä

Kätilöllä, joilla
on ollut mahdollisuus kätilökoulutuksen
aikana oppia
normaalia fysiologista synnytystä tukevassa kätilöjohtoisessa yksikössä, on
suuremmat taidot tukea äitiä
myös veteen
synnyttämisessä, koska he
ovat tottuneet
käyttämään
mahdollisimman vähän interventioita
synnytyksen
hoidossa

Mentorointi ja
reflektio, sekä
työpaikan
myönteinen
asenne fysiologista synnytystä kohtaan
vahvistavat kätilön luottamusta osata
hoitaa veteen
synnytys

Elinikäinen
oppiminen,
näyttöön perustuvat hoitolinjat ja työnantajan antama
mahdollisuus
oppia edistävät
osaamista

LIITE 4
16 kätilöä
haastateltiin
henkilökohtaisesti ja lisäksi
10 kätilöä osallistui kohderyhmähaastatteluun

Nutter et al.
2014a

Waterbirth: An
Integrative
Analysis of
Peer-Reviewed
Literature

38 tutkimusta,
joista 2 satunnaistettua tutkimusta ja 36
havainnollistavaa tutkimusta
11 eri maasta
(31 453 veteen
synnytystä)
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Vanha koulutus voi olla esteenä oppia
uutta, jolloin
tietoisuutta
elinikäisestä
oppimisesta ja
viimeisimpään
tutkittuun tietoon perustuvasta hoidosta
pitäisi mahdollistaa
Tutkimuskatsaus

Äitien korkea
tyytyväisyys
kivunlievitykseen ja synnytyskokemukseensa

Veteen synnyttäminen saattaa lisätä todennäköisyyttä
välilihan ehyenä säilymiseen, sekä vähentää episiotomioita ja
pahoja repeämiä
Vesi saattaa
olla osatekijä
vähäisemmässä synnytyksenjälkeisessä verenvuodossa

Napanuoran
katkeamisen
esiintyvyys
2,4/ 1000 vesisynnytystä.

Suurin osa vesisynnytystutkimuksista on
havainnoivaa
ja kuvailevaa
tutkimusta, joten tutkimustuloksista ei
voida suoraan
osoittaa syyseuraussuhteita. Tutkimustulokset
kuitenkin
osoittavat vakuuttavasti samaan suuntaan

Tapaustutkimuksissa on
tutkittu tuhansia veteen synnyttäneitä naisia ja heidän
synnytyksiään.
Äiti- ja lapsikuolleisuuteen
ja -sairastuvuuteen veteen
synnytyksellä
ei ole ollut vaikutusta. Potentiaaliset riskit

LIITE 4
Ei tiedetä, miten tämä vertautuu ns. perinteisiin synnytyksiin,
koska tarvittavaa dataa ei
ole käytettävissä vertailua
varten
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vaikuttavat minimaalisilta ja
ovat käytännössä samat
kuin synnytyksissä yleensäkin

Ei eroa äidin
tai lapsen infektioiden
määrässä tai
vastasyntyneiden osastohoidon tarpeessa
verrattuna perinteisiin synnytyksiin

Veteen syntyneiden kuolleisuus on matala
ja luvut samankaltaisia kuin
ns. perinteisissä säännöllisissä synnytyksissä
Nutter et al.
2014 b

Waterbirth
fundamentals
for clinicians

N=38 tutkimusta

Katsaus veteen
synnyttämisen
turvallisuudesta ja käytännöistä pohjaksi sairaaloiden ohjeistukselle

Veteen synnytystä hoitavan
kätilön on tunnettava synnytyksen fysiologia, sikiön
hengitykseen
vaikuttavat tekijät, sekä sukellusrefleksin
fysiologia

Veteen synnyttämisen haitat
synnyttävälle
äidille tai sikiölle ovat minimaaliset

Veteen synnytykseen soveltuu äiti, joka
itse toivoo vesisynnytystä,
on matalan

LIITE 4
Hormonit, erityisesti endorfiinit, estävät
sikiön hengitysrefleksin.
Myös syntymän aikainen
luonnollinen
hypoksia estää
sikiötä tekemästä hengitysliikkeitä veden alla, kun
kyseessä on
lääkkeetön ja
komplisoitumaton raskaus
ja synnytys

Opioidien
käyttö voi nostaa sikiön vesiaspiraation
riskiä

Veden lämpötila ei saa olla
yli 38 astetta
C. Veden lämpötila tulisi mitata tunneittain

“Hands offtekniikka”
ponnistusvaiheessa. Äiti
ponnistaa
omien tuntemusten mukaan

Sikiön kasvojen osuminen
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riskin synnyttäjä ja on tietoinen potentiaalisista veteen
synnytyksen
eduista ja riskeistä

LIITE 4
huoneilmaan
voi käynnistää
hengitysrefleksin. Näin ollen,
jos äiti nostaa
takapuolensa
lapsen pään
syntyessä vedenpinnan yläpuolelle, on
synnytys hoidettava loppuun poissa
vedestä

Napanuora selvitetään veden
alla, kunhan
lapsi on syntynyt kokonaan.
Lapsi nostetaan vedestä
kasvot alaspäin
varoen napanuoraa kiristymästä. Mikäli
vuoto erityisen
runsasta (äidin
jalat eivät
erotu vedestä)
- tarkista napanuora ja sulje
se heti
Jälkeisvaiheen
voi hoitaa veteen, mikäli
jälkeisten syntymiseen ei
käytetä interventioita (lääkkeet, kohdun
painaminen
jne.) = fysiologinen jälkeisvaihe. Jos
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LIITE 4
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interventioita
käytetään, hoidetaan jälkeisvaihe perinteisen tavan mukaan veden ulkopuolella
Peacock et al.
2018

Neonatal outcomes following delivery in
water: Evaluation of safety
in a district
general hospital

N=3507
vauvaa, joista
592 syntyi veteen

Takautuvasti
kerätty ja analysoitu tieto
huhtikuu 2014
– maaliskuu
2016

Great Western
hospital, Swindon. Synnytysosasto ja kätilöjohtoinen
birth center tai
kotisynnytys

2.4% kotisynnytyksiä

Uudelleensynnyttäjiä enemmän veteen
synnyttäjissä

Kolmella veteen syntyneistä lämpö
alle 36 astetta.
Perinteisesti
syntyneistä 14:
lla

Eroa tehohoidon tarpeessa
veteen ja perinteisesti syntyneiden välillä ei todettu

1 min Apgarpisteet hieman
korkeammat
veteen syntyneillä

Vastasyntyneen lämpötilassa ei eroa
veteen ja perinteisesti synKaksi veteen
syntynyttä pää- tyneiden välillä
tyi vastasyntyneiden tehostetun hoidon yksikköön hengi- Hengitykseen
tystieoireiden
liittyviä ongeltakia. Perintei- mia suhteessa
sesti syntyenemmän peneistä vastaava rinteisesti synluku oli 31,
tyneillä
joista 18 joutui
tehostettuun
hoitoon hengi- Perinteisesti
tystieoireiden
synnyttäneiden
takia ja 8 hyryhmässä
poksis-iskeeenemmän
misen enkefakomplisoitulopatian takia
neita synnytyksiä, joka voi

LIITE 4
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vääristää lukuja

Eri yksiköissä
erilainen tapa
antaa vastasyntyneelle apgarpisteitä. Tämä
vaikuttaa
tutkimuksen
tuloksiin
Shaw-Battista,
J. 2017.

Systematic Review of Hydrotherapy Research. Does a
warm bath in
labor promote
normal physiologic childbirth?

The Journal of
perinatal and
neonatal nursing

Seitsemän
tutkimusta,
2615
synnyttäjää

Kirjallisuuskatsaus

Veden käytön
synnytyksessä
todettiin vähentävän muun
kivunlievityksen tarvetta

Veden käytön
todettiin vähentävän äidin
ahdistuneisuutta ja sikiön
virhetarjontoja,
sekä lisäävän
äitien tyytyväisyyttä synnytyskokemukseensa yksityisyyden ja liikkumismahdollisuuksien parantumisen
myötä. Lisäksi
kohdunsuun
avautuminen
nopeutuu ja
kalvojen puhkaisemisen
tarve vähenee

Vesisynnytyksestä ei todettu
olevan haittaa

Tutkimusten
mukaan matalan riskin synnyttäjät voivat
turvallisesti
käyttää synnytysallasta synnytyksen aikana. Tämän
tuloksena lääkkeiden ja toimenpiteiden
tarve synnytyksen aikana
vähenee
Vesisynnytys
edesauttaa perhekeskeisyyden toteutumista, tukee
hoidon laadun
parantamispyrkimyksiä, sekä
edistää normaalin, fysiologisen synnytyksen todennäköisyyttä vähentämällä
obstetristen interventioiden
tarvetta

LIITE 4
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vastasyntyneelle

Vesisynnytys
edesauttaa fysiologista synnyttämistä ja
lisää äitien tyytyväisyyttä
saamaansa hoitoon
Veden käyttöä
suositellaan
synnytyskivun
lievittämiseen
ja hidastuneen
tai pysähtyneen synnytyksen vauhdittamiseen ennen
lääketieteellisiä interventioita
Suto et al.
2015

Prevalence of
Perineal Lacerations in
Women Giving Birth at
Midwife-Led
Birth Centers
in Japan: A
Retrospective
Descriptive
Study

Journal of
Midwifery &
Womens
Health

1521
synnyttäjää

Retrospektiivinen kuvaileva
tutkimus.

Tutkittiin repeämien esiintyvyyttä ja tehtiin muuttujaja monimuuttaja-analyysia
repeämien
esiintyvyydestä ja äitiin,
sekä vastasyntyneen ominaisuuksiin liittyvistä tekijöistä

Ensisynnyttäjillä väliliha
säilyi ehjänä
49,5%: lla, uudelleensynnyttäjillä 69,9%:
lla.
Ensimmäisen
asteen repeämiä ensisynnyttäjillä
36,7% ja uudelleensynnyttäjillä 27,1%
Toisen asteen
repeämiä ensisynnyttäjillä
13,5% ja uudelleensynnyttäjillä 3,0%.
Yhdellä

Säännöllisessä
spontaanissa
alatiesynnytyksessä matalan
riskin synnyttäjien on mahdollista välttää
episiotomia repeämien todennäköisyyden pysyessä
silti melko matalana

LIITE 4
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uudelleensynnyttäjällä todettiin kolmannen asteen repeämä (0,1%).
Neljännen asteen repeämiä
tai kohdunkaulan repeämiä ei todettu lainkaan
Repeämäriskin
todettiin suurentuneen yli
35-vuotiailla ja
nelinkontin tai
jakkaralla synnyttäneillä,
sekä ensi- että
uudelleensynnyttäjien ryhmissä

Vesisynnytyksen todettiin lisäävän repeämäriskiä uudelleensynnyttäjillä
Taylor et al
2016.

Neonatal outcomes of waterbirth: a systematic view
and meta-analysis.

Archives of
disease in
childhood.

29 tutkimusta

Kirjallisuuskatsaus ja
meta-analyysi

Valtaosa kirjallisuuskatsauksen 29 tutkimuksesta oli
pieniä ja niissä
oli metodologisia virheitä
Tutkimukset
toteutettiin eurooppalaisissa
valtioissa,
joissa tulotaso
on korkea. Raportoitu data

Tässä systemaattisessa
katsauksessa ei
löydetty selkeää näyttöä,
että veteen
syntyminen
kasvattaisi riskejä vastasyntyneen kannalta. Kuitenkin on myös
todettava, että
näyttö ei ole
riittävää, jotta
voitaisiin

LIITE 4
Fetal and neonatal edition

Thoeni et al.
2008

Water Contamination and
the Rate of Infections for
Water Births

oli heterogeenistä

N=300
(300 näytettä
1625 veteen
synnytyksestä)

Prospektiivinen, havainnollistava tutkimus veteen
synnytyksessä
esiintyvistä
mikro-organismeista synnytysvedessä ja
niiden yhteydestä vastasyntyneiden infektioihin

2001- 2007

Vastasyntyneiden kuolleisuudessa ja tehohoidon tarpeessa, Apgarpisteissä ja infektioiden
esiintyvyydessä ei todettu
tilastollisesti
merkittäviä
eroja veteen ja
perinteisesti
syntyneiden
lasten välillä
Alkuun löytyi
paljon ennen
synnytystä otetuista näytteistä legionella pneumophilia ja
pseudomonas
aeruginosa
bakteereja.
Ammeeseen
asennettiin
suodattimet,
jotka hävittivät
legionella bakteerit pois,
pseudomonas
määrä oli 3%,
coliforms 13%

Desinfiointi ja
hyvä puhdistus
vähensivät
bakteerikuormaa huomattavasti
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todeta, ettei
kasvaneita riskejä ole tai että
veteen syntymisestä olisi
vastasyntyneelle etua

Vedessä olevat
bakteerit eivät
näytä lisäävän
infektioriskiä
vauvalle tai äidille

Tutkimussairaala otti käyttöön yksittäiskäytetyt filtterit (vaihto 7
päivän välein)
vähentämään
bakteerimäärää, joka saastuttaa vettä
ammeen vesijohdoista ja
viemäristä

Huono vedenlaatu, huono
siivous ja
huono ammeen
desinfiointi
voivat

LIITE 4
Synnytyksen
jälkeen otetuissa näytteissä kasvoi
82% coliforms,
64% eschericia
coli, 8-12%
pseudomonas
aeruginosa. Lisäksi vedessä
oli vaihtelevina lukuina
staphylococcus
aeriusta ja candida-bakteeria
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vaikuttaa bakteerimäärään
vedessä

Veteen syntyneillä vauvoilla infektioluvut olivat
1.05%
(=17:1625),
perinteisesti
syntyneillä
vastaava luku
oli tuona aikana 1.75%
(20:1139)
CRP vauvoilla
vedessä syntyneillä 1.5, perinteisesti syntyneillä 2.82

Veteen syntyneillä ei ihoinfektioita tai silmäinfektioita
Torkamani, S.,
Kangani, F. &
Janani, F.
2010.

100
synnyttäjää
(ensi- ja toissynnyttäjiä)

100 tutkittavaa
synnyttäjää jaettiin kahteen
ryhmään: veteen synnyttävät ja

Tutkimustulosten mukaan
sekä avautumisvaihe, että
ponnistusvaihe
oli selkeästi

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että
vesisynnytys
voi olla sopiva,
lääkkeetön ja

LIITE 4
The effects of
delivery in water on duration
of delivery and
pain compared
with normal
delivery
Pakistani Journal of Medical
Science

Vanderlaan, J.
2017.

327 synnyttäjää yhden yhdysvaltalaisen
synnytyssairaalan synnyRetrospective
cohort study of tysosastolla
vuosina 2006hydrotherapy
2013
in labor.

Journal of obstetric, gynecologic and neonatal nursing

perinteisesti
synnyttävät.
Tutkittiin äitien kokemaa
kipua ja synnytyksen kestoa
tilastollisin
menetelmin
analysoiden

Retrospektiivinen kohorttitutkimus

lyhyempi vedessä
Kipukokemusta mitattiin
VAS-asteikolla
0-10. Veteen
synnyttäjillä
keskiarvoksi
tuli 3,53, perinteisesti synnyttäneille 6,9
Veteen synnyttäneet kokivat
merkittävästi
vähemmän kipua
327 tutkimukseen osallistuneesta synnyttäjästä 268
(82%) meni
synnytysaltaaseen. Heistä 80
(29,9%) poistettiin altaasta
ilmaantuneiden
vasta-aiheiden
vuoksi ja 24
(9%) tarvitsi
lääkkeellistä
kivunlievitystä
Ammeen käytön keskimääräinen kesto oli
156,3 minuuttia
Vesisynnytysmahdollisuutta
ei tarjottu synnyttäjille, joiden synnytys
käynnistettiin
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non-invasiivinen vaihtoehto,
joka vähentää
koettua kipua
ja lyhentää
synnytyksen
kestoa

LIITE 4

Minjun et al.
2018

Maternal and
perinatal outcomes among
low risk
women giving
birth in water:
a retrospective
study in a maternity & infant health
hospital over 7
years

N=5420 veteen
synnyttänyttä
ja 45154 perinteisesti synnyttänyttä

Ensisynnyttäjiä, yksisikiöinen raskaus,
raivotarjonta,
raskauden
kesto yli 38
raskausviikkoa, säännöllinen raskaus ja
matalan riskin
synnytys

Retrospektiivinen tutkimus

Tammikuu
2010 –
joulukuu 2016

Ensisynnyttäjyys yhdistettiin kasvaneeseen todennäköisyyteen ammeesta poistamiselle
Vastasyntyneen asfyksiaa
vähemmän veteen syntyneillä

Vastasyntyneen tehostetun hoidon tarpeessa ei eroa
ryhmien välillä

Kipukokemus
VAS-asteikolla
perinteisesti
synnyttäneillä
korkeampi,
kun kohdunsuu
3cm auki

1 asteen repeämiä enemmän vedessä
synnyttäneillä

2 ja 3. asteen
repeämiä vähemmän vedessä synnyttäneillä

Virtsaretentiota
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Veteen synnyttäminen ei lisää riskiä infektioihin, repeämiin tai verenvuotoon.

Vedessä vähemmän 2. ja
3. asteen repeämiä

Vesi luo miellyttävän ympäristön synnyttää

Vedessä kipu
siedettävämpää
ja vähemmän
lääkkeellisen
kivunlievityksen tarvetta

Vesi lisää endorfiinien ja
katekolamiinien eritystä.
Vesi lisää kohdun verenkiertoa ja kiihdyttää kohdunsuun avautumista

LIITE 4
vähemmän veteen synnyttäneillä

Synnytyksen
kesto ja synnytyksen jälkeinen verenvuoto ja emättimen bakteerikanta eivät
eronneet ryhmien välillä.
Veteen synnyttäneillä streptokokki B:tä
0%

Veteen synnyttäneillä vähemmän lääkkeellisen kivunlievityksen
tarvetta

Synnytyksen
pysähtymistä/
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Vesi rentouttaa, mahdollistaa liikkumisen
ja antaa synnyttäjälle mahdollisuuden
kontrolloida
synnytystään

Veden käytön
pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedetä.
Tutkimus vain
yhdestä sairaalasta

Tutkimuksessa
viitataan
Geissbuhlerin,
Bodnerin ja
Daellenbachin
ja Cluettin tutkimuslöydöksiin tätä tutkimusta tukevina

hidasta edistymistä vähemmän vedessä
olleilla
Young, Kate & Ammeveden
Kruske Sue
aspiraatio: 4
isoa prospek2013
tiivista tutkimusta. Aikaväli 4-9 vuotta.
How valid are
N=19 139 (vethe common
teen 6457)
conserns raised synnytystä.
against water
birth? A

Kirjallisuuskatsaus
hakusanoilla
vesisynnytys,
veden käyttö
synnytyksessä,
huolenaiheet,
esteet ja riskit
(water birth,
water immersion, conserns,

Yhtään vastasyntyneen ammeveden aspiraatiota ei todettu 4: ssä
prospektiivisessa tutkimuksessa

Lasten epidemologisessa

Kirjallisuuskatsauksen
mukaan ei ole
näyttöön perustuvia syitä
kieltää veteen
synnyttäminen.
Veteen synnyttäminen on kirjallisuuskatsauksen mukaan turvallista

LIITE 4
focused review
of the literature

Yksi lasten
epidemologinen tutkimus 2
vuoden ajalta,
jossa n=4032
veteen syntynyttä.

4 tapaustutkimusta n=8
lasta.

Infektiot:
2 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta
infektioiden
määrästä veteen synnytyksissä.

2 kontrolloitua
tapaustutkimusta veteen
synnytyksestä
ja infektiomääristä äideillä ja
vastasyntyneillä.

Otigbah ym.
N=602
(301/301) 5
vuoden ajalta.

Bodner ym.
N=280
(140/140) 1,5
vuoden ajalta.

barries and
risks).

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus selvittää
liittyykö veteen synnyttämiseen sikiön
aspiraatioriskiä, onko veteen synnytyksessä sikiön/äidin infektioriskiä, mitkä ovat
sikiön/äidin
lämpötilavaihtelut, mikä on
työntekijöiden
osaamisen tilanne ja ovatko
mahdolliset
hätätilanteet
näyttöön perustuvia syitä
evätä veteen
synnyttäminen

Mukaan luettu:
haastattelut,
satunnaistetut
kontrolloidut
tutkimukset,
havainnollistavat tutkimukset, tapaustutkimukset, mikrobiologiset
vertailevat tutkimukset.

tutkimuksessa
2/4032 veteen
syntyneestä
lapsesta joutui
teho-osastolle
48h syntymästä aspiraatio-oireiden takia. Syy-yhteyttä veteen
syntymiseen ei
pystytty näyttämään

Monien lähteiden mukaan n.
24 – 48 tuntia
ennen syntymää sikiö vähentää hengitys liikkeitä
prostaglandiini
E2 tason noustessa. Tämä
sallii suuremman verenvirtauksen tärkeille elimille,
kuten aivoille
ja mahdollistaa
hitaan hengityksen alkamisen syntymässä. Kaikki
sikiöt kärsivät
vähäisestä hypoksiasta syntymän hetkellä,
joka aiheuttaa
apneaa ja nielemistä, estäen
hengitysliikkeet. Niin
kauan, kun sikiö ei ole kosketuksissa

35(51)

niin äidille
kuin sikiölle.

Artikkelissa
todetaan veden
käytön hyödyiksi: rentoutuminen, erilaisten asentojen mahdollistuminen, ja lisääntyvä tyytyväisyys synnytyskokemukseen, sekä
lääkkeellisen
kivunlievitystarpeen väheneminen. Tätä
kautta myös sikiö välttyy
lääkkeiden sivuvaikutuksilta.

Queenslandissa, Australiassa tehdyn
tutkimuksen
mukaan n.
20% naisista
haluaisi synnyttää veteen,
mutta ei saa
siihen lupaa ja
noin 3% todella synnyttää
veteen.

LIITE 4
5 havainnollistavaa tutkimusta 4-9 vuoden aikavälillä
N=12 797 veteen synnytystä ja 30016
perinteisesti tapahtunutta
synnytystä
Geissbuehler
ym.

2 lasten epidemiologista tutkimusta vastasyntyneiden
infektioiden
yhteydestä veteen synnytyksiin. Alderdice
ym. N=4494
veteen synnytystä. Gilbert
ja Tookey
N=4032 veteen
synnytystä.

2 mikrobiologista tutkimusta mikrobikannoista vedessä, äidissä
ja vastasyntyneessä veteen
synnytyksessä.
Fehervary ym.
N=96 (34 veteen synnytystä). Thoeni
ym. N=250 veteensynnytystä

ilmalle, häntä
suojaa myös
sukellusrefleksi estäen
häntä vetämästä vettä
keuhkoihin.

Tutkimusten
mukaan näyttöä veden infektioita lisäävästä vaikutuksesta ei löydetty. Eroa infektiomäärissä
ei löytynyt veteen synnyttäneiden ja perinteisesti synnyttäneiden
äitien välillä,
eikä myöskään
syntyneillä
vauvoilla

Tutkimusten
mukaan veteen
synnytyksissä
esiintyy jopa
vähemmän infektioita. Yhden tutkimuksen mukaan
antibioottihoitoa tarvittiin
useimmin perinteisesti synnyttäneillä
Lasten epidemiologisessa
tutkimuksessa
51/4494 veteen
syntyneestä
lapsesta
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LIITE 4
3 tapaustutkimusta. Parker
ja Boles, Eawal ym.

Lämpötila: Satunnaistettu
kontrolloitu
tutkimus
Woodward ja
Kelly N=60
(40 veteen synnytystä).

Geissbuehler
ym. havainnollistava tutkimus.
8 vuoden seurantajakso
N=10775 ja
toinen tutkimus N=47
(3162 veteen
synnytystä)

Zanetti-Daellenbach ym.
Havainnollistava tutkimus 4
vuoden ajalta
N=513 (83 veteen synnytystä)

Dean ja Steer
tapaustutkimus
N=353 (112
veteen synnytystä) 3 vuoden
aikana

raportoitiin infektoituneen.
Toisessa vastaavassa tutkimuksessa
2/4032. Näissäkään ei voitu
todistaa veden
vaikuttaneen
infektion syntyyn

Mikrobiologisessa tutkimuksessa ei
eroja mikrobikontaminaatioissa äidillä
tai vastasyntyneillä veteen
synnytäneiden
ja perinteisesti
synnyttäneiden
välillä
2 pseudomonas-infektiota löytynyt
vastasyntyneellä veteen
syntymisen jälkeen. 1 legionella infektio löydetty
vastasyntyneellä, tässä
syynä sairaalavedessä kasvanut legionellabakteeri

Äidin tai sikiön lämpötiloissa ei eroja
vedessä tai perinteisesti
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Henkilökunnan
taidot:
Meyer ym.
N=53 kätilöä.

Hätätilanteet:
haastattelu.
Kitzinger,
Mills ja Stirrat
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synnyttäneillä,
mikäli ammeen veden
lämpötilasta
huolehdittu

Hätätilanteita
varten luotava
ohjeet ja protokolla, sekä
työntekijät
koulutettava

Äidin pyörtyminen veteen
on erittäin harvinaista. Pyörtymisvaaran
takia ei suositella opioideja
tai narkoottisia
aineita ammetta käyttävillä. Toisaalta
vesi kannattaa
ja vähentää
ruumiin painoa, jolloin äidin saaminen
altaasta on
helppoa
ZanettiDaellenbach et
al.
2007

N=966 (31.2%
GBS pos.)

213 synnytti
veteen (streptokokki B poNeonatal Colositiivisia 66) ja
nization-Rate
261 avautuwith Group B
misvaiheessa
Streptococcus
ammeessa olis Lower in
lutta, mutta
Neonates Born
synnytti perinUnderwater
teisesti

Avautumisvaiheen kestossa
ei suurta eroa:
262min vedessä / 292min
perinteisesti

Ponnistusvaihe
vedessä lyhyempi

Veteen syntyneillä lapsilla
oli vähemmän
streptokokki
B- kolonisaatiota, joten
streptokokki
B- positiivisuus ei ole
vasta-aihe veteen synnyttämiselle
Pieni otanta

LIITE 4
than after Conventional Vaginal Delivery

(streptokokki
B- positiivisia
39)

32min vedessä
/ 65min perinteisesti

vastasyntyneiden sivelynäytteet nenä +
nielu N= 139
veteen syntyneistä ja N=84
perinteisesti
syntyneistä

Vastasyntyneen apgarpisteissä ei
eroa ryhmien
välillä

Vastasyntyneen napaveren pH: ssa ei
merkittävää
eroa ryhmien
välillä

Kylpyvesi veteen synnyttäneillä streptokokki B positiivinen 21: ssä
66: sta
Vastasyntyneillä enemmän streptokokki B- positiivisia löydöksiä perinteisesti syntyneissä (nenä: 2
Streptokokki
B- positiivista
veteen syntyneissä ja 9
Streptokokki
B- positiivista
perinteisesti
syntyneissä.
Nielusta vastaavat luvut 2
ja 7)
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ei satunnaistettu tutkimus

LIITE 4
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Vastasyntyneen NRDS
veteen syntyneellä 0, perinteisesti syntyneillä 2

Vastasyntyneen silmän sidekalvon tulehduksia
enemmän veteen syntyneillä (5 vedessä, perinteisesti syntyneillä 0. Infektiota ei todettu
streptokokki
B:n aiheuttamaksi)

Vastasyntyneen kuume
veteen syntyneellä 2, perinteisesti syntyneillä 0

ARTIKKELEITA:

Kassim,
Zainab.,
Sellars, Maria.,
Greenough,
Anne.,

2005

Tapausselostus
veteen syntyneestä lapsesta,
jolla todettiin
syntymän jälkeen RDS (respiratory
distress-oireyhtymä)

Synnyttyään
hyvävointinen
vauva. Tunnin
iässä ähkyvä
hengitys. Siirretty tehostettuun hoitoon
3h iässä. ei
kuumetta,

Artikkelin kirjoittaja pohtii,
onko vähäiset
aspiraatioluvut
tilastoharhaa
tai alidiagnosointia

LIITE 4
Underwater
birth and neonatal respiratory distress

artikkeli

aspiraation
seurauksena

mutta takykardia, kylkivälilihakset käytössä ja nenänsiipihengitys.
Lisähapen
tarve 9 h. Rtgkuvassa laajalle levinneet
muutokset aiheutuen ammeveden aspiraatiosta. Ei infektionmerkkejä

Artikkeli pohtii veteen synnytyksen riskejä vastasyntyneen näkökulmasta

Tapauksen
synnyttäjä ensisynnyttäjä,
jolla säännöllinen raskaus,
lapsen paino
3150g. spontaani synnytys,
ei infektioriskejä

Tutkimusten
mukaan syntyvä lapsi voi
aspiroida ammevettä syntyessään, mikäli
tämä on kärsinyt vaikeasta
hypoksiasta
synnytyksen
aikana.

vuosina 19941996 tehdyn
tutkimuksen
aikana ammeveden aspiraatioita tuli esille
kaksi. Samansuuntaisia
tuloksia esiintyy kirjallisuudessa
Cro, Susanne.,
Preston, Julia

2002

Artikkeli napanuoran katkeamisesta veteen
synnytyksessä
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RDS on varsin
yleinen ongelma vastasyntyneillä ja
etiologialtaan
se voi olla moninainen

Artikkelin kirjoittaja muistuttaa, että veteen synnytys
sisältää riskejä
lapsen kannalta, joita voivat olla vesiintoksikaatio,
hyponatremia,
hypoksis-iskeeminen enkefalopatia,
napanuoraruptuura ja siitä
aiheutuva verenvuoto, sekä
pneumonia
huolimatta
siitä, että synnytys olisi ns.
matalan riskin
synnytys
Artikkeli kertoo yksittäisestä tapauksesta

Napanuoran
katkeaminen
on tiedostettu
riski veteen
synnytyksessä.
Asia

LIITE 4

tiedostamalla
vakavat seuraamukset vältetään, eikä tilanteista ole aiheutunut muutamaa tapausta
lukuun ottamatta vakavaa
haittaa vastasyntyneelle

Cord snapping
at waterbirth
delivery

artikkeli

McCloghry,
Kim

Artikkeli vesisynnytyskokemuksista ja
hoitokäytännöistä Edware
birth centressä.
Yksikössä hoidetaan vain
matalan riksin
synnytyksiä,
eikä saatavilla
ole selkäpuudutteita

2003

Edware Birth
centre: a waterbirth experience

veden lämpötila 35-37 astetta C.

”hand’s off” tekniikka käytössä

jälkeisvaihe
hoidetaan veteen tai perinteisesti

artikkeli
kriteerit: yli 37
rv, säännöllinen raskaus,
kalvojen puhkeamisesta alle
96h, ei mekoniumia lapsivedessä, ei
kuumetta, ei
jatkuvan ktg: n
tarvetta

Jessiman,
Wendy C

2009
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1997 – 2008
1122 vettä
käyttänyttä
synnyttäjää,
joista 110 synnytti veteen

Artikkeli veden käytöstä
synnytyksessä,
miksi naiset
valitsevat veteen synnyttämisen

vedenkäyttö
mahdollistaa
luonnonmukaisen synnytyksen

Synnyttäjä voi
valita itse sopivan asennon
synnyttää
Kriteerit
vedessä oloon:

syyt veden
käytölle:

-

-

>h37
RT-tarjonta
normaali
ktg

-

kivunlievitys
rentoutuminen

LIITE 4
UK

-

Immersion in
water: use of a
pool by
women in labour

kirkas
lapsivesi
>4h sedatoivasta
lääkkeestä

-

-

artikkeli
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toive veteen
synnyttämi
sestä
äidin toive
supistusten
vahvistaminen
veden
käyttö
avautumisvaiheessa

syitä jättää
amme ennen
lapsen syntymää:
-

-

-

-

-

toive analgesiasta
ponnistamisen
tarve, ponnistuvaihe
kohdunsuun tutkiminen, kalvojen puhkaisu, ktg:
n ottaminen
poistuminen
syntymän
jälkeen
halu liikkua
äidin
pyyntö
liian
kylmä/kuuma
wc-käynti
epämukavu
us
laantuneet
supistukset

LIITE 4
-

-

-
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meconium
lapsivedessä
väsymys
sydänäänimuutokset
spontaani
kalvojen
puhkeaminen
ei tykännyt
altaasta

vedessä oloaika 10min –
255minuuttia.
Keskimääräinen vedessäoloaika 91 minuttia

Vuonna 2008
yli puolet veden käyttäjistä
oli ensisynnyttäjiä
Cohain, Judy
Slome

2011

Waterbirth and
GBS

artikkeli

Artikkeli
StreptokokkiB:n tarttuvuudesta veteen
synnytyksessä

Lämmin vesi
on hyvä elatusalusta bakteerille

Tutkimus, johon kirjoittaja
viittaa (v. 1993
tehty) ei raportoitu ainuttakaan infektioita tai vastasyntyneen kuolemaa streptokokki B-bakteeriin 4030
veteen syntyneestä lapsesta

Perinteisesti
syntyneissä
Streptokokki
B- infektioluku
oli 6 kertaa

LIITE 4
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korkeampi
kuin veteen
syntyneissä
Nykyään vastaava suhde on
3 kertaa korkeampi antibioottisuojan takia

Artikkelin mukaan nykyään
riski vastasyntyneen streptokokki B- tartuntaan on vähemmän kuin
1:1400 perinteisessä synnytyksessä ja
1:5000 veteen
synnytyksessä.
Eli veteen synnytys mahdollisesti madaltaa vastasyntyneen riskiä
saada Streptokokki B: n aiheuttama infektio

Kirjoittaja kritisoi antibioottien profylaktista käyttöä
synnytyksissä
ja väittääkin
antibiootin
käytön lisänneen vastasyntyneiden streptokokki B- infektioiden ja
streptokokki
B-positiivisten

LIITE 4
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synnyttäjien
määrää

Olisiko vesi
avain ehkäisemään Streptokokki B: n tarttuvuus ja
kasvu?
Thoeni, Albin

2004

Giving birth
and being born
in water

Artikkelissa
pohditaan,
onko veteen
syntymälle lääketieteellistä
etua

Artikkeli käsittelee Italiassa
tehtyä tutkimusta, jossa
N=1355 veteen
synnytystä

Sairaalassa, johon artikkelissa viitataan,
hoidetaan 500
synnytystä
/vuosi. Kaikki
Synnytykset
ovat matalan
riskin synnytyksiä

Veteen synnytysten määrä
vuosien mittaan kasvanut
ollen v. 2003
yli puolet kaikista synnytyksistä

Vedessä olleilla vähemmän episiotomioita

Nykyään synnytykset ovat
hyvin medikalisoituneita, joten meidän tu57% ensisynlisi nähdä synnyttäjistä peritymä enemmän
neum säilyi ehluonnollisena
jänä (vastaava
osana elämää,
luku sängyllä
joka harvemtai synnytysuomin tarvitsee
lissa synnyttälääketieteelneillä 36% ja
listä hoitoa.
48%)
Asiakkaamme
eivät ole potilaita vaan
Kolmella vekumppaneita ja
teen synnyttäsynnytysympäjällä oli harristöön tulisi
tiadystocia,
kiinnittää
jotka hoidettiin enemmän huoBarnum mamiota
nooverillä =
posteriorisen
käden ulosveteen synnytveto. Syntytäminen on turneet vauvat hyvallinen, tyyvävointisia
dyttävä ja perheorientoitunut
tapa synnyttää
Napasuonen
matalan riskin
arvoissa ei olsynnytyksissä
lut eroa perinteisellä tavalla
syntyneisiin

LIITE 4
Ammeessa ei
ollut tarvetta
analgesiaan

Tutkimuksessa
otettiin vedestä
näytteitä ennen
ja jälkeen synnytyksen, sekä
tilastoitiin infektoituneet
vauvat. Veteen
syntyneillä vähemmän infektioita
(1.34% veteen
syntyneistä
osoitti infektio-oireita,
muilla vastaava luku oli
3.40%)

Ensisynnyttäjillä avautumisvaihe nopeampi vedessä

Ammeeseen
mennessä kohdunsuu 3-5cm
Ammeessa ei
olla pidempään
kuin 120min,
koska supistukset usein
harvenevat.
Tällöin synnyttäjän on hyvä
poistua ammeesta 30min
ajaksi, jolloin
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supistelu paranee

Lapsen pään
syntymistä voi
hidastaa tukemalla käsin

Altaan hyvää
desinfiointia ja
veden puhtautta korostettiin

Äidit tyytyväisiä veteen synnytyksen jälkeen
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ICEA (The international
childbirth education association)

Waterlabor &
Water birth

Tarkasteltu eri
tutkimusten
kautta veteen
synnyttämisen
vaikutuksia

Japanissa naiset käyttivät
vettä synnytyksessä lievittämään kipua,
samoin Brittiläiset kätilöt.
Ensimmäinen
veteen synnytys tapahtui
Ranskassa
v.1805. Charkovsky, Odent,
Rosenthal ja
Dick-Read levittivät tietoisuutta veteen
synnyttämisestä Venäjälle, Ranskaan, Englantiin ja USA:
han

Vesi saa äidin
kehon erittämään endorfiineja, jotka
lievittävät kipua

Ammeen vesi
täytyy ylettyä
rintaan asti
niin, että kohtu
peittyy

Paras aika ammeeseen menolle on, kun
kohdunsuu on
3-5cm auki ja
noin 2 tuntia
ammeessa on
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Vesi vähentää
kipua, lyhentää
synnytystä ja
voi vähentää
lääkkeellisten
interventioiden
tarvetta

Matalan riskin
synnytyksissä
vesi ei ole
kontraindikoitu
ja veteen synnytys voi edustaa lempeää fysiologista synnytystä

Vesi edesauttaa äitiä hakeutumaan sopivaan asentoon
ja kasvattaa siten lantion mittoja

vedessä esiintyy vähemmän
välilihavaurioita

Vedessä esiintyy vähemmän
verenvuotoja

Veteen synnytys edesauttaa
ihokontaktin
toteutumista
synnytyksen
jälkeen

LIITE 4
optimaalinen
aika saavuttaa
riittävä rentoutuminen ja
synnytyksen
edistyminen
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Veteen syntymällä ei löydetty olevan
haitallisia vaikutuksia vastasyntyneeseen

Streptokokki
B:n kantajuus
Suositeltu amei ole vastameveden lämaihe veteen
pötila on 35-38
synnyttämi‘C. Jotkut lähselle
teet suosittavat
lämpötilaksi
35 – 36 ‘C.
Artikkelissa
Ammeveden
käytetty luotetaiheuttama sitavia tutkimukkiön hypertersia, joita myös
mia voi aiheutme olemme altaa merkkejä
kuperäislähsikiön ahdinteenä käyttägosta
neet
Sikiön ammeveden aspiraatio estyy,
koska istukan
erittämän
prostaglandiini
E2 pitoisuus
nousee. Tämä
aiheuttaa sikiön hengitysliikkeiden vähenemisen. Sikiö vähentää
liikkeitään, jolloin tärkeille
elimille, kuten
aivoille riittää
enemmän
verta. Tämä aiheuttaa sen,
että vauva ei
tee hengitysliikkeitä

LIITE 4
syntymän jälkeen ennen
kuin saa aistiärsykkeen
hengitykselle
(ilmavirta kasvoille, viileä
vesi). Lisäksi
vastasyntyneet
kärsivät syntyessään lievästä
hapenpuutteesta, joka aiheuttaa apneaa
ja nielemisrefleksiä hengitysrefleksin sijaan. Huomattavaa on, jos
sikiö on kärsinyt ahdingosta
synnytyksen
aikana, voi
hengitysrefleksi käynnistyä liian aikaisin ja sikiö voi
aspiroida ammevettä. Siksi
epäiltäessä sikiön ahdinkoa,
äiti poistetaan
vedestä
Napanuoran
katkeaminen
on harvinaista
GBS esiintyi
veteen synnytyksissä
1/4432 ja perinteisesti tapahtuvneissa
synnytyksissä
1/1450
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Veteen synnyttäminen – ohje kätilölle

Ennen ammeen täyttämistä
HARKITSE aina etukäteen, soveltuuko äiti veteen synnytykseen
Käy perheen kanssa läpi ammeessa ja mahdollisissa hätätilanteissa toimiminen
TARKISTA, onko kontraindikaatioita
GBS- positiiviselle antibioottiprofylaksia ennen ammeeseen menoa. Poista kanyyli ammeeseen mentäessä

Kontraindikaatiot
Avautumisvaihe vedessä
* Ennenaikaisuus (alle 37+0)
* Yliaikaisuus
* Synnyttäjän runsas ylipaino tai huono liikkuvuus
* Synnyttäjän infektio-oireet
* Pre-eklampsia
* KTG-muutokset
* Oksitosiinin tarve
* Runsas verinen vuoto
* Aktiivinen genitaaliherpes
* Epilepsia (mikäli raskausaikana ollut kohtauksia)
* Epiduraalipuudutus
* Hepatiitti B tai C
* HIV, jos viruksia osoitettavissa
* Diabetes I
* Alle 2h oksikodonin annosta
* Antibioottiresistentin bakteerin kantajuus
* Lapsivedenmenosta yli 24h

LIITE 5
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Kontraindikaatiot
Ponnistusvaihe vedessä
* IUGR
* Aikaisempi hankala sikiön ulosautto
* Makrosominen sikiö
* Monisikiöraskaus
* Perätila
* Puuromainen vihreä lapsivesi
* Muutokset äidin tai sikiön voinnissa
* Poikkeava synnytyksen edistyminen
* Synnyttävän äidin runsas ylipaino tai huono liikkuvuus
* Käynnistetty synnytys, aiempi sectiosynnytys

Ammetta täyttäessä huomioitavaa
* Rinnan syvyinen vesi
* Veden lämpötila korkeintaan 37,7C. Syntymähetkellä optimaalinen lämpötila on 35
C
 Huoneen lämpötila 23 astetta
 Varaa tarvittava välineistö ja siirtopaarit lähelle ammetta
 Kohdunsuu ammeeseen mentäessä mielellään 4-5cm
* Altaan reunalla voi käyttää pehmustetta tai vedessä esim. kelluttavaa rengasta

LIITE 5
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Avautumisvaihe ammeessa
* KTG-seuranta 1- 2 h välein
* Äidin lämmön seuranta tunneittain
* Veden lämmön seuranta tunneittain (seuraa hypertermian oireita)
 Verenpaine ja pulssi 2h välein
* Kannusta äitiä nousemaan välillä jaloittelemaan 2h välein ja huolehdi äidin säännöllisestä virtsaamisesta
* Huomioi äidin lisääntynyt nesteentarve
 Seuraa synnytyksen edistymistä
 Jos äidin tai sikiön voinnissa muutoksia, poista äiti ammeesta

Ponnistusvaihe ammeessa
* Jatkuva KTG
 Puhdista / vaihda vesi sen likaantuessa
* Äiti toimii omien tuntemustensa mukaan. Ei aktiivista ponnistuttamista
* Hands off -tekniikka
o Kätilön ei välttämättä tarvitse koskea äitiin tai syntyvään lapseen lainkaan. Seuraa pään syntymistä esim. peilillä. Pään syntymistä voi tarvittaessa jarrutella
* Seuraa lapsiveden väriä verenvuodon määrän arvioimiseksi
* Lapsi täytyy syntyä kokonaan veden alle. Jos äiti nostaa itsensä vedenpinnan yläpuolelle lapsen pään syntyessä, synnytystä jatketaan vedenpinnan yläpuolella
* Napanuoran kiertymistä lapsen kaulan ympäri ei ole tarpeen rutiininomaisesti tarkistaa. Napanuoraa ei saa katkaista veden alla.
* Hartioiden syntymistä ei yleensä tarvitse auttaa. Mikäli hartiat eivät lähde syntymään
spontaanisti, voi hartioiden syntymistä auttaa. Tarvittaessa auta äiti pois ammeesta.
Huomioi, että äidin asennon muutos voi saada lapsen syntymään yllättäen
* Lapsi nostetaan vedestä hitaasti kasvot alaspäin huomioiden napanuoran kireys
* Tarkkaile vuodon määrää ja napanuoran eheyttä
 Tarkkaile vastasyntyneen vointia. Veteen syntynyt reagoi syntymään hitaammin kuin
muut. Lapsen täytyy itkeä kunnolla 1,5 – 2 min. iässä
* Pidä lapsi lämpimänä ihokontaktissa vartalo veden alla. Älä käytä pyyhkeitä. Kuivaa
lapsen pää lämmönhukan estämiseksi
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* Ota Astrup-näytteet virtaavasta napasuonesta vedenpinnan yläpuolella. Paina pistokohtaa, jotta vuoto tyrehtyy. Muut näytteet otetaan myöhemmin

Jälkeisvaihe
* Aktiivinen jälkeisvaihe:
o Äiti autetaan ammeesta sängylle ja annetaan supistava lääke. Napanuora katkaistaan, kun se on lakannut sykkimästä
* Fysiologinen jälkeisvaihe:
o Napanuoraa ei suljeta, eikä katkaista ennen istukan syntymistä. Huomaa, että vedessä napanuora sykkii kauemmin. Jälkeisten syntymistä ei edesauteta lääkkein tai
kohtua painamalla. Jälkeisten annetaan syntyä spontaanisti veteen. Käytä kelluvaa
astiaa istukalle. Äitiä pyydetään nousemaan ammeesta, jos on epäily runsaasta verenvuodosta tai istukan kiinnijäämisestä
*

Ota loput tarvittavat napasuoninäytteet



Repeämien ompelu 1h kuluttua vedestä nousemisen jälkeen

*

Ammeen puhdistus ja desinfiointi
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Kontraindikaatiot

Avautumisvaihe vedessä
* Ennenaikaisuus (alle 37+0) (7, 8, 10, 24, 29)
→ vesisynnytyksestä on riittävästi tutkimustietoa, kun kyseessä on täysiaikainen,
komplisoitumaton raskaus
* Yliaikaisuus (24, 27, 29)
* Synnyttäjän BMI >35 (20, 25)
→ synnyttäjän paino indeksiä olennaisempaa on huomioida synnyttäjän liikkuvuus. Synnyttäjän on tarvittaessa kyettävä poistumaan ammeesta ripeästi
* Synnyttäjän infektio-oireet (23, 26)
* Pre-eklampsia gravis (23, 27)
→ Olkapäihin ulottuva lämmin vesi myös laskee äidin verenpainetta vaikuttamalla ääreisverisuonten laajenemiseen. Lievässä pre-eklampsiassa veteen
synnyttäminen ei ole poissuljettua, kunhan riittävästä verenpaineseurannasta
huolehditaan.
* KTG-muutokset (10, 23, 25, 29)
* Oksitosiinin tarve
* Runsas verinen vuoto (23, 24, 26)
* Aktiivinen genitaaliherpes (10, 23, 24, 29)
* Epilepsia (mikäli raskausaikana ollut kohtauksia) (23)
* Epiduraalipuudutus (23, 29)
* Hepatiitti B tai C (10, 23, 24, 29)
* HIV, jos viruksia osoitettavissa (10, 23, 24, 29)
* Alle 2h oksikodonin annosta (23, 28)
→ Opiaatit vaikuttavat sekä äidin että syntyvän lapsen vireystilaan. Äitiä ei tulisi päästää ammeeseen myöskään, jos lääkkeen annosta on kulunut pidempi
aika, mutta äiti kokee silti olonsa tokkuraiseksi.
* Antibioottiresistentin bakteerin kantajuus

Kontraindikaatiot
Ponnistusvaihe vedessä

* IUGR (10 ,23 ,26, 29)
* Aikaisempi hankala sikiön ulosautto (10, 23, 29)
* Makrosominen sikiö (10, 23, 29)
* Monisikiöraskaus (7, 23, 24, 25, 26, 29)
* Perätila (7, 10, 23, 24, 29)
* Puuromainen vihreä lapsivesi (23, 26, 29)
* Muutokset äidin tai sikiön voinnissa (23, 25, 26)
* Poikkeava synnytyksen edistyminen (23, 25)
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Ammetta täyttäessä huomioitavaa

* Rinnan syvyinen vesi (1, 2, 3, 4, 6, 7, 12)

→ Kohdun tulee peittyä kokonaan veden alle, jolloin veden positiiviset ja kipua
lievittävät vaikutukset tulevat esille
* Veden lämpötila korkeintaan 37,7 C. Syntymähetkellä optimaalinen lämpötila on 35
astetta. (1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 20, 23)

→ Synnytyksen alussa vesi voi olla lämpimämpää (37 astetta), kun äidin lihastyö
(supistelu) ei vielä nosta äidin kehon lämpötilaa. Synnytyksen aktiivisessa
vaiheessa veden lämpötila lasketaan 35 C  .
35 C vesi on lämpöneutraali, jossa synnyttävälle ei tule kylmä tai kuuma.
Tällöin vedessä ei tule huono olo äidille, eikä sikiölle. Liian kuuma vesi aiheuttaa hypertermian, joka voi kasvattaa sikiön hapenkäyttöä ja nostaa sykettä. Tilan jatkuessa sikiö voi altistua hapenpuutteelle
Sikiö ei saa syntyä liian kylmään veteen, ettei kylmä vesi aiheuta liian aikaista
hengitysrefleksin heräämistä
 Huoneen lämpötila 23 astetta (3)

→ Lämmin huone tuo äidille miellyttävän ympäristön ja varmistaa v astasyntyneen lämpimänä pysymisen syntymän jälkeen


Kohdunsuu ammeeseen mentäessä 4-5cm (5, 9, 17, 21)

→ Tähän ei missään lähteessä ollut selitystä, mutta liittynee uskomukseen veden
supistuksia harventavaan vaikutukseen silloin kun synnytys ei ole kunnolla
käynnissä. Monissa lähteissä varsinaista cm rajaa kohdunsuulle ei kuitenkaan ollut vaan ammeeseen voi mennä missä synnytyksen vaiheessa tahansa

* GBS- positiiviselle äidille antibioottiprofylaksia ennen ammeeseen menoa. Kanyyli
pois ammeeseen mentäessä (20, 30)
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Avautumisvaihe ammeessa

* KTG-seuranta 1-2 h välein (4, 18, 21, 22)
* Äidin lämmön seuranta tunneittain (4)

→ Äidin korkea ruumiin lämpö voi pitkittyessään aiheuttaa sikiön ahdinkotilan.
Poista äiti ammeesta tai viilennä vesi, mikäli äidillä on korkea lämpö. Liian
korkea lämpö ilmenee hikoiluna, punaisina poskina ja huonona olona
* Veden lämmön seuranta tunneittain (4, 12, 14)

→ Veden lämpötila liittyy äidin lämpötilan seurantaan. Liian lämmin vesi altistaa äidin nestehukalle, hypertermialle ja huonolle ololle
 RR + pulssi 2h välein (4)

→ Korkea pulssi ja verenpaine tai pulssi voi kieli hypertermiasta tai äidin voinnin huononemisesta
* Kannusta äitiä nousemaan välillä jaloittelemaan 2h välein ja muistuta virtsaamise sta
(4) (5) (17) (20)
→ Yleensä äidit haluavat nousta vedestä itsekin välillä jaloittelemaan. Liian pitkä
vedessä oleilu voi heikentää supistuksia ja saa äidin voimaan huonosti
* Huomioi äidin lisääntynyt nesteentarve (5)

→ Vedessä äiti haihduttaa paljon, jolloin nesteentarve lisääntyy
 Seuraa synnytyksen edistymistä
 Jos äidin tai sikiön voinnissa muutoksia, poista äiti ammeesta (14)
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Ponnistusvaihe ammeessa
* Jatkuva KTG (4, 5, 14, 16, 20, 21, 22)
→ Huolehdi hyvästä ktg:n laadusta myös vedessä
 Puhdista/vaihda vesi sen likaantuessa (4, 10)

→ Näkyvä kiinteä erite poistetaan siivilällä. Selvästi likaantunut vesi vaihdetaan
kokonaan. Veden puhtaus on merkittävää ehkäistäessä infektioiden syntymistä
* Äiti toimii omien tuntemustensa mukaan. Ei aktiivista ponnistuttamista. (14, 16)
*Hands off -tekniikka (4, 5, 7, 14, 16, 17)
o Kätilön ei välttämättä tarvitse koskea äitiin tai syntyvään lapseen lainkaan. Seuraa pään syntymistä esim. peilin avulla. Tarvittaessa pään syntymistä voi jarruttaa

→ Lisätään äidin autonomiaa. Sikiön päähän voi useiden lähteiden mukaan koskea ja sen syntymistä tarvittaessa jarrutella äidin itsensä tai kätilön toimesta.
Tärkeintä on, että äiti kuuntelee omia tuntemuksiaan ponnistusvaiheessa
* Seuraa lapsiveden väriä verenvuodon määrittämiseksi (7, 13)

→ Verenvuodon määrä arvioidaan veden värin perusteella. Mikäli epäilet äidin
vuotavan runsaasti, poista äiti ammeesta. Jos äidin jalat eivät erotu vedestä
tai veteen syntyy ”veripilviä”, on vuoto runsasta


Lapsi täytyy syntyä kokonaan veden alle. Jos äiti nostaa itsensä vedenpinnan yläpuolelle lapsen pään syntyessä, synnytystä jatketaan vedenpinnan yläpuolella. (3, 4, 14,
19)
→ Sikiö ei saa altistua kylmälle huoneilmalle ennen kuin se on syntynyt kokonaan,
muutoin hengitysrefleksi voi käynnistyä ennenaikaisesti. Jos äiti laskeutuu takaisin veteen, voi sikiö vetää ammevettä henkeen

* Napanuoran kiertymistä lapsen kaulan ympäri ei ole tarpeen rutiininomaisesti tarkistaa.
Napanuoraa ei saa katkaista veden alla. (14, 15)
→ Normaalisti sikiö syntyy hyvin, vaikka napanuora olisi kaulan ympäri, joten
napanuoran ehtii selvittää sikiön synnyttyä. Samalla estyy tarpeeton sikiön
koskettaminen.
* Hartioiden syntymistä ei yleensä tarvitse auttaa. Mikäli hartiat eivät lähde syntymää n
spontaanisti, voi hartioiden syntymistä auttaa. Tarvittaessa auta äiti pois ammeesta.
Huomioi, että äidin asennon muutos voi saada lapsen syntymään yllättäen (19)
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→ Mikäli hartiat eivät lähde syntymään spontaanisti voi äidin asennon vaihto
auttaa. Äiti voi nousta ammeessa seisomaa ja nostaa toisen jalan ylemmän,
jolloin lantioon tulee lisää tilaan. Vaihtoehtoisesti äidin voi poistaa ammeesta
ja jatkaa synnytystä tavanomaisesti tiukkojen hartioiden toimintaohjeen mukaisesti toimien (19)
* Lapsi nostetaan vedestä hitaasti kasvot alaspäin huomioiden napanuoran kireys (3, 4, 5,
14, 16, 19)

→ Lasta nostettaessa voi laskea hitaasti 10:een. Liian nopea nostaminen voi aiheuttaa napanuoran katkeamisen.
* Tarkkaile vuodon määrää ja napanuoran eheyttä (13, 14, 15)
→ Veden värjäytyminen voi johtua napanuoran katkeamisesta. Mikäli havaitset
runsasta verenvuotoa, tarkista napanuora koko matkalta. Jos napanuora on
katkennut (useimmin katkeaminen tapahtuu istukan päästä), sulje napanuora
heti


Tarkkaile vastasyntyneen vointia. Veteen syntynyt reagoi syntymään hitaammin. Lapsen tulisi huutaa kuunnolla 1,5 – 2 minuutin iässä (22)

* Pidä lapsi lämpimänä iho kontaktissa vartalo veden alla. Älä käytä pyyhkeitä. Kuivaa
lapsen pää lämmönhukan estämiseksi (4, 14, 16)
→ Märkä lapsi haihduttaa paljon. Äiti tuottaa lämpöä iho kontaktissa, ja lämmin
vesi lapsen vartalolla ehkäisevät vastasyntyneen hypotermian syntymisen.


Ota Napasuonen pH-näyte virtaavasta suonesta vedenpinnan yläpuolella. Paina
suonta, jotta vuoto tyrehtyy. TSH ja muut tarvittavat näytteet ehtii myöhemmin. (20,
21, 22)

Jälkeisvaihe

* Aktiivinen jälkeisvaihe:
o

Äiti autetaan ammeesta sängylle ja annetaan supistava lääke. Napanuora
katkaistaan, kun se on lakannut sykkimästä (4, 7, 14, 16, 20, 21, 22)

* Fysiologinen jälkeisvaihe:
o

Napanuoraa ei suljeta, eikä katkaista ennen istukan syntymistä. Huomaa,
että vedessä napanuora sykkii kauemmin. Jälkeisten syntymistä ei
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edesauteta lääkkein tai kohtua painamalla. Jälkeisten annetaan syntyä spontaanisti veteen. Äitiä pyydetään nousemaan ammeesta, jos on epäily runsaasta verenvuodosta tai istukan kiinnijäämisestä (7, 14)


Repeämien ompelu 1h kuluttua vedestä nousemisen jälkeen

→ Veden aiheuttama kudosturvotus ehtii laskea (19)


Ammeen puhdistus ja desinfiointi (3, 8, 11, 14, 17)

→ Monen lähteen mukaan ammeeseen tulisi laskea kuumaa vettä päivittäin. Ammeen huolellinen puhdistaminen ehkäisee infektioiden syntymistä. Muutaman
lähteen mukaan ammeesta olisi hyvä ottaa mikrobiologinen näyte 1krt/kk.
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