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TAUSTA 

 
Synnytyksenaikaisella tuella ja varhaisella 

ihokontaktilla on osoitettu olevan monia 

positiivisia vaikutuksia äidille ja 

vastasyntyneelle. Suomesssa niiden 

toteutumisesta on kuitenkin edelleen vähän 

tietoa.  

 

 

 

 TULOKSET 

 

Pirkko Nikula, TtM, osastonhoitaja,  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS 

Helena Laukkala, FM, tilastotieteilijä, Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos 

Tarja Pölkki, TtT, dosentti, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS 

TARKOITUS 

 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata äitien 

käsityksiä synnytyksenaikaisesta tuesta ja 

varhaisen ihokontaktin toteutumisesta 

synnytyksen jälkeen vastasyntyneen ja vanhemman 

kanssa. 

 

 

 

 

  

                 

  

 

 

 

 

 

 

       SYNNYTYKSENAIKAINEN TUKI JA    

           VARHAISEN IHOKONTAKTIN   

      TOTEUTUMINEN ÄITIEN ARVIOIMA 

MENETELMÄT 
 

Tutkimukseen osallistui synnyttäneitä äitejä (n= 260 )  yhdestä 

yliopistollisesta sairaalasta (vastausprosentti 87). 

Aineisto kerättiin kansainvälisellä Bryanton Adaptation of Nursing 

Support In Labor  (BANSILQ) -mittarilla ja  analysoitiin tilastollisin 

menetelmin.   

                     Kuvio 2. Ihokontaktin toteutuminen synnytyksen jälkeen.  

Taustatekijöistä synnytyskokemus oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 

emotionaaliseen  (p=0.001), konkreettiseen (p=0.001) ja tiedolliseen (p=0.006) 

tukeen. Lisäksi taustatekijöistä synnyttäneisyyden ja tiedollisen tuen välillä (p=0.049) 

löytyi merkitsevä yhteys.  

                                    JOHTOPÄÄTÖKSET 

1. Myönteisen synnytyskokemuksen turvaamiseksi ja häiriintymättömän 

ihokontaktin toteutumiseksi tulisi synnytyksenaikainen tuki mahdollistaa 

jokaiselle synnyttävälle naiselle.  

 

2. Tiedollisen tuen antamiseen tulee kiinnittää huomiota varsinkin 

ensisynnyttäjien kohdalla.   

 

3. Sairaaloihin on tärkeä luoda näyttöön perustuvat vauvamyönteiset  

     hoitokäytännöt, koska ne tukevat myös  varhaisen  ihokontaktin    

     toteutumista heti synnytyksen jälkeen.  

 

4. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kätilötyössä  

     sekä kehitettäessä näyttöön perustuva synnytyksenaikainen tuen   

     malli hoitotyöhön. 
 

 

 

 

 

                                              Kuvio 1. Synnytyksenaikaisen tuen osa-alueet. 

Kuva: P.Nikula 

EMOTIONAALINEN 

TUKI  

α=0.91 

(n=14) 

•  Kätilö… 

•  sai minut tuntemaan, että minusta välitetään yksilönä (ka 4.75) 

•  vastasi totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi (ka 4.71) 

•  oli luottamusta herättävä ja varma hoitaessaan minua (ka 4.71) 

•  hoito minua kunnioittavasti (ka 4.68) 

•  sai tuntemaan oloni turvalliseksi (ka 4.65) 

•  huolehti, että sain kipulääkettä (ka 4.60) 

•  kertoi minulle mitä synnytyksen aikana  tapahtui ja piti minut  ajan 

•  tasalla synnytyksen edistymisestä (ka 4.57) 

•  hyväksyi mitä sanoin, eikä tuominnut minua (ka 4.55) 

KONKREETTINEN 

TUKI 

α=0.77 

(n=5) 

• Kätilö… 

• kehui minua (ka 4.77) 

• opasti minua hengitys – ja rentoutumistekniikoissa (ka 4.17) 

• auttoi minua hengittämisessä ja rentoutumisessa (ka 4.01) 

• kiinnitti huomioni muualle juttelemalla minulle (ka 3.80) 

• kosketti minua (ka 3.78) 

TIEDOLLINEN  

TUKI 

α=0.84 

(n=4)  

• Kätilö… 

• tuki sitä tapaa, miten minä ja kumppanini toimimme yhdessä (ka 3.99) 

• rohkaisi kumppaniani olemaan aktiivisesti mukana ja antoi  hänelle 
positiivista palautetta (ka 3.87) 

• huolehti kumppanini fyysisestä hyvinvoinnista (ka 3.85)  

• auttoi minua tutustumaan ympäristöön (ka 3.70) 

 

 Esimerkkejä muuttujista, joita äidit arvioivat Likert -asteikolla 1-5.   

                                                        S Y N N Y T Y K S E N A I K A I N E N  T U K I 

                                                                   

   Äidit arvioivat ihokontaktin       
   toteutuneen  92% tapauksista 

Ihokontaktin kesto äitien arvioimana 

•64% arvioi kestoksi  <  30 min 

•25 % arvioi  kestoksi 30-59 min 

•5 % arvioi keston > 60 min 

Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli ihokontaktin 
toteutumisen ja synnytyskokemuksen välillä 
(p=0.003) 
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TIEDEKUNTA LAITOS  YKSIKKÖ  TUTKIMUSYKSIKKÖ 

EMOTIONAALINEN 

TUKI  

•  Kätilö…(14) 

•  sai minut tuntemaan, että minusta välitetään yksilönä (ka 4.75) 

•  vastasi totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi (ka 4.71) 

•  oli luottamusta herättävä ja varma hoitaessaan minua (ka 4.71) 

•  hoito minua kunnioittavasti (ka 4.68) 

•  sai tuntemaan oloni turvalliseksi (ka 4.65) 

•  huolehti, että sain kipulääkettä (ka 4.60) 

•  kertoi minulle mitä synnytyksen aikana  tapahtui ja piti minut ajan tasalla synnytyksessä     (ka 
4.57) 

•  hyväksyi mitä sanoin, eikä tuominnut minua (ka 4.55) 

KONKREETTINEN 

TUKI 

• Kätilö…(5) 

• kehui minua (ka 4.77) 

• opasti minua hengitys – ja rentoutumistekniikoissa (ka 4.17) 

• auttoi minua hengittämisessä ja rentoutumisessa (ka 4.01) 

• kiinnitti huomioni muualle juttelemalla minulle (ka 3.80) 

• kosketti minua (ka 3.78) 

TIEDOLLINEN  

TUKI  

• Kätilö…(4) 

• tuki sitä tapaa, miten minä ja kumppanini toimimme yhdessä (ka 3.99) 

• rohkaisi kumppaniani olemaan aktiivisesti mukana ja antoi  hänelle positiivista palautetta (ka 3.87) 

• huolehti kumppanini fyysisestä hyvinvoinnista ( ka 3.85)  

• auttoi minua tutustumaan ympäristöön (ka 3.70) 



  

TIEDEKUNTA LAITOS  YKSIKKÖ  TUTKIMUSYKSIKKÖ 

Äidit arvioivat ihokontaktin  toteutuneen  
92% tapauksista 

Ihokontaktin kesto äitien arvioimana 

•64% arvioi kestoksi  <  30 min 

•25 % arvioi  kestoksi 30-59 min 

•5 % arvioi keston > 60 min 

Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli 
ihokontaktin toteutumisen ja 
synnytyskokemuksen välillä (p=0.003) 

Äidit arvioivat ihokontaktin  
toteutuneen  92% tapauksista 

Ihokontaktin kesto äitien arvioimana 

•64% arvioi kestoksi  <  30 min 

•25 % arvioi  kestoksi 30-59 min 

•5 % arvioi keston > 60 min 

Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli 
ihokontaktin toteutumisen ja 
synnytyskokemuksen välillä 
(p=0.003) 


