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Osa raskaana olevista hakeutuu päivystykseen toistuvasti raskauden aikana. Kattavaa 
selvitystä raskaana olevien naisten toistuvien synnytysvastaanottokäyntien syistä tai niiden 

aiheuttamasta kuormituksesta päivystystoimintaan ei kuitenkaan ole saatavilla. Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ketä ovat ne synnyttäjät, joilla on toistuvia 
raskaudenaikaisia päivystyskäyntejä, millainen heidän raskauksiensa ennuste on ja mitkä 

ovat yleisimmät syyt raskaana olevien toistuville päivystyskäynneille. Tutkimme 
takautuvasti niiden vuonna 2019 ja 2020 Oulun yliopistollisessa sairaalassa synnyttäneiden 

naisten tietoja, jotka hakeutuivat synnyttäjien päivystysvastaanotolle raskausviikoilta 22 
lähtien vähintään viisi kertaa raskauden aikana. Tiedot kerättiin Esko-
potilastietojärjestelmästä ja OYS:n Ipana-synnytystietojärjestelmästä. 

 
Päivystyskäyntejä oli tutkittavilla naisilla paljon. Valtaosa odottajista hakeutui ensimmäisen 
kerran päivystykseen jo ennen raskausviikkoa 28. Toistuvasti päivystykseen hakeutuneilla 

naisilla kolme yleisintä tulosyytä olivat supistukset (29,9 %), sikiön liikehälytys (18,1 %) ja 
lapsivedenmenoepäily (10,0 %). Pre-eklampsiaoireet olivat tulosyynä vain 6,9 % kaikista 

synnyttäjien vastaanottokäynneistä, mutta kuitenkin niistä jopa 71,1 %:ssa todettiin 
poikkeavia löydöksiä ja 44,7 %:ssa käynneistä jatkohoito järjestettiin osastolle, joten pre-
eklampsian merkitys päivystystä ja erikoissairaanhoitoa kuormittavana syynä on merkittävä.   

 
Kaikista päivystyskäynneistä lähes neljäsosassa tapauksista synnyttäjä otettiin osastolle 

jatkohoitoon. Tutkittavista 18,1 %:lla oli myös synnytyspelko-diagnoosi, mikä on hieman 
suurempi osuus yleiseen tasoon verrattuna. Tutkimusaineistossamme ennenaikais ten 
synnytysten osuus oli yli kaksi kertaa suurempi kuin Suomessa yleisesti – 13,2 % lapsista 

syntyi ennenaikaisesti. 
 

Kaikkinensa tutkimus antoi merkittävää tietoa raskaana olevien naisten toistuvien 
päivystyskäyntien syistä. Yleisimmät tulosyyt eli supistukset, liikehälytys ja 
lapsivedenmenoepäily aiheuttavat huomattavasti kuormitusta päivystystoimintaan. Myös 

pre-eklampsiaoireet ovat merkittävä tulosyy, sillä se johtaa varsin usein jatkotutkimuks iin 
tai jatkoseurantaan. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että toistuvasti päivystykseen 

hakeutuneilla naisilla ensimmäiset päivystyskäynnit toteutuvat melko aikaisin raskaudessa.  
 
 

 
Avainsanat: synnyttäjien vastaanotto, päivystyskäynnit, tulosyy, supistukset, liikehälytys, 

lapsivedenmeno, pre-eklampsia, synnytyspelko  
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1. JOHDANTO 

 

Raskaana oleville naisille on järjestetty ympärivuorokautinen päivystys 

synnytyssairaaloissa. Usein neuvolan terveydenhoitaja, kätilö tai lääkäri kirjoittaa 

päivystyslähetteen arvioidessaan odottajan tarvitsevan päivystyksellistä hoitoa. Raskaana 

oleva voi hakeutua päivystykseen myös ilman lähetettä kiireellistä arviota ja hoitoa 

vaativissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsivedenmenoepäilyt, sikiön 

liikkeiden väheneminen, uhkaava ennenaikainen synnytys sekä keski- ja loppuraskauden 

verenvuoto. (Tapanainen ym. 2019) 

 

Kohdun supistelut ovat yksi yleisimmistä päivystykseen hakeutumisen syistä. 

Supistusherkkyys lisääntyy raskauden viimeisillä viikoilla. Kivuttomia ja epäsäännöllis iä 

supistuksia voidaan pääsääntöisesti pitää vaarattomina ja ne johtavat harvoin synnytyksen 

käynnistymiseen. Synnytykseen liittyvät supistukset taas ovat kivuliaita, kovia ja 

säännöllisiä ja niitä tulee alussa vähintään kymmenen minuutin välein. (Tapanainen ym. 

2019, Uotila ja Sikkinen 2009) Ennen raskausviikkoa 37+0 esiintyvät säännöllise t 

supistukset, jotka saavat aikaan kohdunkaulan lyhentymistä, pehmenemistä ja avautumis ta, 

tarkoittavat uhkaavaa ennenaikaista synnytystä (Berghella ym. 2016). Helsingin 

Yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin supistusten 

vuoksi sairaalapäivystykseen raskausviikoilla 22–34 hakeutuneita odottajia. Heistä vain 4,1 

% (n=10/246) synnytti raskausviikolla 34+0 tai sitä aiemmin. Kyseinen tutkimuspopulaat io 

edusti pääasiassa matalan riskin odottajia uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen suhteen. 

(Rahkonen ym. 2009) 

 

Synnytyksistä 5–20 % alkaa sikiökalvojen puhkeamisella eli lapsivedenmenolla ilman 

edeltäviä supisteluja. Noin 70 %:lla naisista synnytys käynnistyy vuorokauden kuluessa 

lapsivedenmenosta. Mikäli supistukset eivät spontaanisti käynnisty, tulee synnytys 

käynnistää, sillä sikiökalvojen puhjettua kohdun ja sikiökalvojen tulehduksen riski kasvaa. 

(Tapanainen ym. 2019) Ennenaikaisen eli alle 37 raskausviikolla tapahtuneen 

lapsivedenmenon (preterm prelabour rupture of membranes, PPROM) taustalla voi olla 

myös kliininen tai subkliininen kohdunsisäinen infektio. PPROM voi johtaa monenlais iin 

istukan toiminnan häiriöihin ja ongelmiin, kuten istukan verenvuotoon ja ennenaikaiseen 

irtautumiseen. Se voi johtaa myös kohdun ja sikiökalvojen tulehdukseen, sikiön 
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infektoitumiseen, sikiön virheasentoihin ja vastasyntyneen keuhkohypoplasiaan. (Simhan & 

Canavan 2005) 

 

Raskausviikoilla 18–20 äiti alkaa tuntea sikiön liikkeitä kohdussaan. Terveen sikiön 

liikkeiden määrä voi vaihdella neljästä sataan tunnin aikana. Sikiön liikkeiden väheneminen 

voi olla merkki sikiön voinnin heikkenemisestä. Sikiön ahdinkotilanteessa sikiö vähentää 

hapenkulutustaan pyrkiessään säästämään energiavarojaan. (Mangesi ym. 2015) Kohdun 

etuseinämään kiinnittynyt istukka, äidin ylipaino, tupakointi ja ensisynnyttäjyys voivat 

heikentää sikiön liikkeiden tuntemista. Vaikka useimmiten liikkeiden väheneminen on 

tilapäinen, korjaantuva tilanne, voi sen taustalla olla myös esimerkiksi lapsiveden niukkuus, 

sikiön kasvun hidastuminen, sikiön kehityshäiriöt sekä epämuodostumat ja jopa 

kohtukuolema. (Heazell ja Frøen 2009) Mikäli äiti tuntee toistetusti alle 10 sikiön liiket tä 

tunnin aikana, tulee hänen hakeutua synnytyssairaalan päivystykseen, jossa sikiön voint i 

voidaan varmistaa. (Sariola ym. 2020) 

 

Myös raskaudenaikainen verenvuoto emättimestä voi olla syynä päivystysvastaanoto lle 

hakeutumiseen (Tapanainen ym. 2019). Yksisikiöisessä raskaudessa verinen vuoto 1. 

trimesterissä 2-kertaistaa ja 2.–3. trimesterissä 4–6-kertaistaa PPROM:n riskin (Lykke ym. 

2010). Kohdunkaulan kypsyessä limaa puristuu sen rauhasista, joten kohdunkaulan 

kypsymiseen voi liittyä myös limaista vuotoa. Vuoto muuttuu vereslimaiseksi, kun synnytys 

alkaa. Noin 2–5 %:lla naisista ilmenee verenvuotoa emättimestä raskauden jälkipuolisko lla  

ja se vaatii aina selvittelyjä. Taustalla voi synnytyksen käynnistymisen lisäksi olla istukan 

ennenaikainen irtoaminen, etinen istukka, istukan kiinnittymishäiriö, vasa praevia  

(verisuonet kohdun sisäsuulla), kohdun repeämä tai emätin- ja kohdunkaulan tulehdus. 

(Tapanainen ym. 2019)   

 

Kohonnut verenpaine (> 140/90 mmHg) todetaan kirjallisuuden mukaan Suomessa 6–7 

%:lla odottajista. Synnyttäjistä 2-3 % sairastuu pre-eklampsiaan, jolloin raskausviikon 20+0 

jälkeen todetaan kohonneen verenpaineen lisäksi proteinuriaa tai proteinurian puuttuessa 

ainakin yksi seuraavista löydöksistä: trombosytopenia, transaminaasipitoisuuden 

suureneminen, kreatiinipitoisuuden suureneminen, neurologiset oireet tai sikiön 

kasvunhidastuma. Pre-eklampsiaa pidetään istukkasairautena ja tauti paranee pian istukan 

synnyttämisen jälkeen. (Roberts ym. 2013) Eklampsia määritellään kouristukseksi, joka 
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esiintyy pre-eklampsian yhteydessä. Eklampsia on harvinainen, mutta vakava uhka äidin ja 

sikiön voinnille. (Jaatinen & Ekholm 2016) 

 

Synnytyspelko on yleinen raskautta kuormittava ja varjostava tila. Se voi ilmetä psyykkisten 

oireiden lisäksi myös fyysisenä ja psykosomaattisena oireiluna. Synnytyspelkoisi lla 

odottajilla onkin enemmän neuvola- ja päivystyskäyntejä kuin raskaana olevilla 

keskimäärin. (Tapanainen ym. 2019) Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tutkittiin 

synnytyspelon esiintymistä 1348 raskaana olevan potilaan aineistossa. Synnytyspelkoa 

arvioitiin VAS-mittarilla sekä W-DEQ (The Wijma Delivery Expectancy/Experience 

Questionnaire) -kyselylomakkeella, joka mittasi synnytykseen liittyviä tunteita ja pelkoja. 

Ensisynnyttäjistä 7,0 % ja uudelleensynnyttäjistä 7,7 % saivat W-DEQ-pisteitä yli 100 tai 

enemmän, viitaten vaikeaan synnytyspelkoon. Synnytyspelko oli yleisempää raskauden 

loppupuolella kuin raskauden alussa. Tutkimuksessa todettiin myös, että aiempi 

päivystyksellinen keisarileikkaus tai imukuppiavusteinen synnytys lisäsi synnytyspelkoa 

uudelleensynnyttäjillä. (Rouhe ym. 2009) Vaikea synnytyspelko on yksi yleisimmis tä 

elektiiviseen keisarileikkaukseen johtavista syistä (Tapanainen ym. 2019). Suomalaisen 

tutkimuksen mukaan synnytyspelkoa hoitamalla suuri osa alun perin keisarileikkaus ta 

toivoneista naisista kuitenkin luopuu keisarileikkaustoiveesta ja päätyy alatiesynnytykseen 

(Saisto ym. 2001). 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ketä ovat ne synnyttäjät, joilla on toistuvia (≥ 

5) raskaudenaikaisia päivystyskäyntejä, mitkä ovat käyntien yleisimmät syyt ja miten paljon 

ne vaativat päivystyskapasiteettia. Lisäksi selvitettiin näiden raskauksien ennustetta. 

 

 

2. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Kyseessä on retrospektiivinen kohorttitutkimus. Tutkimusaineisto koostuu vuonna 2019 ja 

2020 Oulun yliopistollisessa sairaalassa synnyttäneistä naisista, jotka hakeutuiva t 

synnyttäjien päivystysvastaanotolle vähintään viisi kertaa raskauden aikana ja joiden raskaus 

oli kestänyt ≥ 22 raskausviikkoa. Kaikki synnyttäjiä ja heidän lapsiaan koskevat tiedot 

kerättiin Esko-potilastietojärjestelmästä ja OYS:n Ipana-synnytystietojärjestelmäs tä. 

Aineistosta poistettiin seitsemän synnyttäjää, joille oli järjestelmään kirjattu viis i 

päivystyskäyntiä, mutta viidennen päivystyskäynnin sijaan nämä synnyttäjät oli otettu 



 7 

suoraan synnytyssaliin ja todellisuudessa päivystyskäyntejä oli vain neljä. Lisäksi 

aineistosta poistettiin yksi synnyttäjä, jonka synnytykseen liittyviä tietoja ei löytynyt Ipana-

järjestelmästä. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 83 synnyttäjästä. Synnyttäjistä on 

kerätty esitietoja aiemmista raskauksista ja synnytyksistä sekä niihin liittyvistä ongelmis ta, 

synnyttäjien terveydentilasta, nykyraskauden kulusta sekä synnytyksestä. Myös syntyneis tä 

lapsista kerättiin varhaisvaiheen tietoja.  Tutkimusaineiston tiedot kerättiin Excel-

taulukkolaskentaohjelmaan ja data analysoitiin SPSS-ohjelmistolla.   

 

2.1 Synnyttäjän perustiedot 

 

Synnyttäjien esitiedoista kerättiin ikä synnytyksen hetkellä ja odottajan perussairaude t. 

Aiempiin raskauksiin ja synnytyksiin liittyen kerättiin tiedot edellisten raskauksien 

lukumäärästä, mahdollisten keskenmenojen, raskaudenkeskeytysten ja ektooppisten 

raskauksien lukumäärästä, aiemmista synnytystavoista ja siitä, oliko aiemmissa raskauksissa 

ja/tai synnytyksissä ollut ongelmia. Myös tieto mahdollisesta nykyistä raskautta edeltäneestä 

hedelmöityshoidosta kirjattiin. Synnytyspelko kirjattiin synnyttäjille, joiden 

synnytysvastaanotolla, äitiyspoliklinikkakäynnillä tai osastolla kirjattuihin 

potilasasiakirjamerkintöihin oli merkitty synnytyspelko-diagnoosikoodi O99.80 tai jotka 

olivat käyneet lääkärin tai kätilön synnytyspelkovastaanotolla. 

 

2.2 Nykyraskauden tiedot 

 

Tutkimusaineisto koostui kaiken kaikkiaan 551 synnyttäjien vastaanottokäynnistä (SVO-

käynnistä). Näistä käynneistä kerättiin tieto käyntien määrästä, ilmoittautumisajas ta, 

raskausviikoista ensimmäisellä käynnillä, tulosyystä, diagnoosista ja mahdollisis ta 

poikkeavista löydöksistä. Jatkohoitopaikaksi kirjattiin koti, osasto tai synnytyssa li. 

Jatkoseurantapaikaksi kirjattiin neuvola, äitiyspoliklinikka, synnyttäjien vastaanotto tai 

osasto. Lisäksi huomioitiin, oliko kyseessä vastaanottokäynti lääkärin vai kätilön luona.  

Synnyttäjien vastaanottokäyntien lisäksi aineistoon kerättiin tieto mahdollisis ta 

äitiyspoliklinikkakäynneistä raskauden aikana sekä osastohoitojaksojen lukumäärästä ja 

siitä, kuinka monta osastohoitopäivää odottajalla oli yhteensä raskauden aikana.  

 

SVO:lle ilmoittautumisaika luokiteltiin kolmeen ryhmään virka-ajaksi 8.00-15:29, ilta-

ajaksi 15:30-20:59 ja yöajaksi 21:00–7.59. Tulosyyksi luokiteltiin supistukset, liikehälytys, 
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lapsivedenmenoepäily, verinen vuoto, toksemiaoireet, vatsakipu, muu kiputila, sikiön 

sykkeen poikkeavuudet, induktioon liittyvä syy tai muu syy. Induktioon liittyviä käyntejä 

olivat sovitut yliaikaisuuskontrollit ja käynnit, joihin odottaja hakeutui 

käynnistysmenetelmänä käytetyn ballongin irtoamisen vuoksi. Huomioitavaa on, että usein 

käynneillä oli useita tulosyitä, mutta aineiston käsittelyn mahdollistamiseksi valitsimme 

yhden tulosyyn, joka oli käynnin kannalta merkittävin. 

 

 Pääasiallinen diagnoosi kirjattiin käyttäen ICD-10 tautiluokitusta. Usein diagnoosikoode ja 

oli kirjattu yhdelle käynnille useita, mutta valitsimme niistä osuvimman käyntitekst in 

perusteella. Haasteita toi myös lääkäreiden kirjava diagnoosikoodien käyttö, sillä aina 

yksiselitteisiä diagnoosikoodeja ei oireelle tai löydökselle ole olemassa. Tutkimusaineis ton 

yhtenäistämiseksi käytettiin aina tietyissä tilanteissa samaa diagnoosikoodia, joka saattoi 

poiketa lääkärin sairauskertomukseen kirjaamasta diagnoosikoodista. Kun odottaja tuli 

vastaanotolle lapsivedenmenoepäilyn vuoksi, mutta lapsivesi ei ollut mennyt, 

diagnoosikoodina käytettiin tällaisessa tilanteessa Z34.0 (normaalin ensiraskauden seuranta) 

tai Z34.8 (muun normaaliraskauden seuranta). Lapsivedenmenossa diagnoosikood ina 

käytettiin O42.9 (Määrittämätön ennenaikainen sikiökalvojen repeytyminen) huolimatta 

siitä, millä raskausviikoilla lapsivedenmeno tapahtui. Odottajan tullessa päivystyskäynnille 

sikiön sykkeen poikkeavuuden vuoksi ja kun tutkittaessa löydökset olivat normaalit, 

diagnoosikoodiksi sovittiin Z35.8 (muun riskiraskauden seuranta) ja kun poikkeava syke 

todettiin sikiöllä myös päivystyskäynnillä, diagnoosikoodiksi sovittiin O36.8 (äidin hoito 

raskauden aikana sikiön muiden määritettyjen ongelmien vuoksi). Koodia Z35.8 käytettiin 

tutkimusaineistossa myös käynneissä, joissa odottaja oli tullut vastaanotolle kaatumisen, 

vatsaan kohdistuneen iskun tms. vuoksi. Mikäli odottaja tuli synnyttäjien vastaanotolle 

KTG-kontrolliin, diagnoosiksi kirjattiin Z35.9 (äidin hoito raskauden aikana sikiön 

määrittämättömän [epäillyn] poikkeavuuden tai vaurion vuoksi). Diagnoosikoodi O28.8 

(Muu poikkeava löydös synnytystä edeltävässä äidin terveystarkastuksessa) on pitkään ollut 

käytössä liikehälytyksen diagnoosikoodina. Diagnoosikoodit luokiteltiin diagnoosiryhmiin 

taulukon 1 mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty yleisimmät tutkimusaineistossa esiintynee t 

diagnoosit.  
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Taulukko 1. ICD-10-diagnoosikoodien luokittelu. 

Diagnoosit ICD-10-koodit 

Ennenaikaisuusuhka ja supistukset O47.0, O47.1, O34.3 

Liikehälytys O28.8 

Kipu R10.1, R10.3, R10.4, M54.4, M54.8, M54.9 

Verenpaine ja pre-eklampsia O13, O14.9, O12.1 

Vedenmenot ja vuodot O42.9, O46.8, O46.9 

Infektiot N76.0, N76.8, N77.1*B37.3 

Päänsärky ja neurologiset oireet G43.1#, G43.9#, R51.80 

Muut sikiöstä johtuvat syyt Z35.9, O36.8, O32.1, O32.2 

Normaaliraskauden seuranta Z34.0, Z34.8 

Muut diagnoosit Z35.8, O26.82, R11, O48 ja muut 

yksittäiset diagnoosikoodit 

 

2.3 Synnytyksen kulku 

 

Synnytyksen kulusta kartoitettiin raskausviikot synnytyksen tapahtuessa, synnytystapa, 

mahdollinen synnytyksen käynnistäminen ja lääkkeelliset kivunlievitykset. Raskausviiko t 

synnytyshetkellä luokiteltiin seuraavasti: täysiaikainen synnytys ≥ h37+0, lieväst i 

ennenaikainen synnytys h34+0 – 36+6, kohtalaisen ennenaikainen synnytys h32+0 – 33+6, 

hyvin ennenaikainen synnytys h28+0 – 31+6 ja erittäin ennenaikainen synnytys < h28+0. 

Synnytystavaksi kirjattiin spontaani alatiesynnytys, imukuppiavusteinen synnytys, 

elektiivinen keisarileikkaus, kiireellinen keisarileikkaus ja hätätilakeisarileikkaus.  

 

Lääkkeellisistä kivunlievityksistä huomioitiin mahdolliset epiduraali- ja 

spinaalipuudutusten käyttö, kohdunkaulapuudutus (PCB), pudendaalipuudutus ja ilokaasun 

käyttö. Kahden tai useamman eri lääkkeellisen kivunlievitysmenetelmän käyttö huomioitiin.  

 

2.4 Syntyneen lapsen tiedot 

 

Syntyneistä lapsista kerättiin tiedot sukupuolesta, syntymäpainosta, Apgar-pisteistä 1 

minuutin ja 5 minuutin kohdalla syntymästä sekä napavaltimon pH-arvosta. Merkittäväksi  
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 raja-arvoksi määritettiin Apgar-pisteistä < 7 ja napavaltimon pH-arvoista ≤ 7,05. 

Mahdollinen lastenosastohoito synnytyksen jälkeen kirjattiin.  

 

 

3. TULOKSET 

 

Tutkimusaineiston 83 synnyttäjää olivat iältään 19–42-vuotiaita. Keski-ikä oli 28,2 vuotta 

(5,6 SD). Synnyttäjistä 38,6 % (n=32) oli perusterveitä. Yleisimmät perussairaudet olivat 

astma, endometrioosi, migreeni, hypotyreoosi ja jokin psykiatrinen sairaus – näiden osuudet 

ainoana perussairautena on esitetty taulukossa 2. Kaksi tai useampi perussairaus oli 19,3 

%:lla (n=16). Synnyttäjistä 22,9 %:lla (n=19) kyseessä oli ensimmäinen raskaus.  25,3 %:lla 

oli varmuudella taustalla yksi tai useampi keskenmeno, 15,6 %:lla varmuudella yksi tai 

useampi raskaudenkeskeytys ja vain yhdellä tutkittavalla (1,2 %) oli varmuudella aie mpi 

ektooppinen raskaus. Synnyttäjistä 34,9 % (n=29) oli ensisynnyttäjiä. Aiemmin 

synnyttäneistä suurimmalla osalla (74,1 %:lla) kaikki edeltävät synnytykset olivat 

tapahtuneet spontaanisti alateitse. Mahdollisten alatiesynnytysten lisäksi 

imukuppiavusteinen synnytys oli ollut 13 %:lla synnyttäjistä, elektiivinen sektio oli tehty 

3,7 %:lle ja kiireellinen sektio 9,3 %:lle synnyttäjistä. Yhtään aiempaa hätäsektiota ei 

tutkittavassa ryhmässä ollut. 54 aiemmin synnyttäneistä naisista 16,9 %:lla (n=14) oli ollut 

aiemmissa raskauksissa tai synnytyksissä ongelmia, kuten KTG-muutoksia, pre-eklampsiaa, 

raskausdiabetesta tai ennenaikaisia synnytyksiä.  

 

Raskauksista 4 (4,8 %) oli kaksosraskauksia ja loput olivat yksisikiöisiä raskauksia. 8,4 % 

kaikista raskauksista oli keinoalkuisia. Raskauden aikainen synnytyspelko todettiin 18,1 

%:lla (n=15) odottajista, eli näillä odottajilla oli sairauskertomusteksteihin kirjattu 

synnytyspelko-diagnoosikoodi tai he olivat käyneet raskauden aikana kätilön tai lääkärin 

synnytyspelkovastaanotolla.   
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Taulukko 2. Synnyttäjien taustatiedot.  

   

Ikä, v, keskiarvo (SD)  28,2 (5,6) 

Raskauksien määrä, n (%) 1 19 (22,9) 

 2 27 (32,5) 
 3 17 (20,5) 
 4 7 (8,4) 

 ≥ 5 13 (15,6) 

Aiemmat synnytykset, n (%) ensisynnyttäjä 29 (34,9) 
 1 36 (43,4) 

 2 10 (12,0) 
 3 5 (6,0) 

 4 3 (3,6) 

Raskauden keskeytykset, n (%) * 0 59 (71,1) 
 1 10 (12,0) 
 ≥ 2 3 (3,6) 

Keskenmenot, n (%) ** 0 52 (62,7) 

 1 12 (14,5) 
 2 5 (6,0) 

 3 1 (1,2) 
 ≥ 4 3 (3,6) 

Perussairaudet, n (%) Ei 32 (38,6) 
 Endometrioosi 5 (6,0) 

 Astma 4 (4,8) 
 Migreeni 8 (9,6) 

 Psykiatrinen sairaus 8 (9,6) 
 Hypotyreoosi 4 (9,6) 
 Muu 6 (7,2) 

 Useita 16 (19,3) 

Hedelmöityshoito, n (%)  7 (8,4) 

Synnytyspelko, n (%)  15 (18,1) 

Sikiöiden lukumäärä, n (%) 1 79 (95,2) 
 2 4 (4,8) 

* tieto puuttuu n=11 
** tieto puuttuu n=10 

 

 

3.1 Tulokset raskauden aikaisista päivystyskäynneistä 

 

Raskaudenaikaisia päivystyskäyntejä synnyttäjien vastaanotolle oli tutkittavilla 5-13. Viisi 

SVO-käyntiä oli 39,8 %:lla (n=33). Suurimmalla osalla eli 51,8 %:lla (n=43) käyntejä oli 6-

9 ja 8,4 %:lla (n=7) käyntejä oli 10 tai enemmän. Kaiken kaikkiaan tutkimusryhmässä  

raskauden aikaisia SVO-käyntejä oli 551. Näistä 90 % oli lääkärin vastaanottokäyntejä ja 10 

% kätilökäyntejä. Suurin osa (47,0 %, n=39) tutkittavien ensimmäisestä SVO-käynnistä 

sijoittui raskausviikoille 23+0 – 27+6. Ennen raskausviikkoa 23 ensimmäiselle SVO-  
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käynnille hakeutui 15,7 % (n=13) odottajista. Raskausviikoilla 28+0 – 31+6 hakeutui 

ensimmäisen kerran 19,3 % (n=16) odottajista ja raskausviikoilla 32+0 – 36+6 hakeutui 13,3 

% (n=11) odottajista. Ensimmäinen SVO-käynti oli vain 4,8 %:lla (n=4) raskausviikko jen 

36+6 jälkeen. Odottajat hakeutuivat 45,0 %:ssa (n=248) kaikista käynneistä SVO:lle virka-

aikana eli aikavälillä 8:00-15:29. 34,8 % (n=192) käynneistä odottajat ilmoittautuiva t 

päivystykseen ilta-aikaan 15:30-20:59 ja 20,1 % (n=111) käynneistä odottajat 

ilmoittautuivat yöaikaan 21:00-7:59.  

 

Taulukko 3. Tiedot SVO-käynneistä.  

  n % 

SVO käyntien määrä 5 33 39,8 
synnyttäjillä 6 14 16,9 

 7 14 16,9 
 8 8 9,6 

 9 7 8,4 
 ≥ 10 7 8,4 

Raskausviikot 1. SVO-
käynnillä, 

< h23+0 
h23+0 – h27+6 

h28+0 – h31+6  
h32+0 – h36+6 

> h36+6 

13 
39 

16 
11 

4 

15,7 
47,0 

19,3 
13,3 

4,8 

Ilmoittautumisaika 8:00-15:29 248 45 
 15:30-20:59 192 34,8 
 21:00-7:59 111 20,1 

Löydökset Kyllä 174 31,6 

Käynti Lääkäri 496 90,0 
 Kätilö 55 10,0 

Jatkohoitopaikka Koti 416 75,5 
 Osasto 131 23,8 

 Synnytyssali 4 0,7 

Jatkoseuranta Neuvola 308 55,9 
 Äitiyspoliklinikka 52 9,4 

 SVO 55 10,0 
 Osasto 136 24,7 

 

 

Kolme yleisintä päivystykseen hakeutumisen syytä olivat supistukset (29,9 %, n= 165), 

liikehälytys (18,1 %, n=100) ja lapsivedenmenoepäily (10,0 %, n=55). Muita yleisimp iä 

tulosyitä olivat verinen vuoto, toksemiaoireet, vatsakipu, muu kiputila, sikiön sykkeen 

poikkeavuudet ja induktioon liittyvä syy. Näiden tulosyiden osuudet kaikkien käyntien 

tulosyistä on esitetty kuvassa 1. Suurimalla osalla SVO-käynneistä (68,4 %) tutkittavilla ei 

todettu poikkeavia löydöksiä. Eniten patologisia löydöksiä todettiin, kun SVO-käynnin 
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tulosyynä oli toksemiaoireet, sillä jopa 71,1 %:lla (n= 27) todettiin poikkeavat löydökset. 

Verisen vuodon vuoksi SVO:lle hakeutuneista odottajista 45,8 %:lla (n= 11) oli poikkeavaa 

statuksessa. Muilla tulosyillä odottajilla todettiin enimmäkseen normaaleja löydöksiä. 

Päivystykseen hakeuduttua supistusten vuoksi 27,3 %:lla (n=45), liikehälytyksen vuoksi 

30,0 %:lla (n=30), lapsivedenmenoepäilyn vuoksi 29,1 % (n=16), vatsakivun vuoksi 26,8 

%:lla (n=11), muun kiputilan vuoksi 16,2 %:lla (n= 6) ja induktioon liittyvän syyn vuoksi 

33,3 %:lla (n=5) odottajista oli poikkeavia löydöksiä. Kun tulosyynä oli jokin muu syy, 

poikkeavia löydöksiä todettiin 30,2 %:lla. (Kuva 2) 

 

 

 

Kuva 1. Odottajien tulosyyt synnyttäjien vastaanotolle. 
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Kuva 2. Poikkeavien löydösten osuus ryhmiteltynä päivystyskäyntien tulosyyn mukaan. 

 

 

SVO-käynneistä 31,4 %:ssa (n=173) tapauksista annettu päädiagnoosi liittyi 

ennenaikaisuusuhkaan tai synnytykseen liittymättömiin supistuksiin. Toiseksi yleis in 

päädiagnoosi käynneillä oli liikehälytys (17,6 %, n= 97). Päädiagnoosiksi todettiin jokin 

kipudiagnoosi 8,3 %:ssa (n=46), normaaliraskauden seuranta 8,0 %:ssa (n=44), 

vedenmenoon tai vuotoihin liittyvä diagnoosi 6,0 %:ssa (n=33), verenpaineeseen ja pre-

eklampsiaan liittyvä diagnoosi 4,4 %:ssa (n=24), päänsärky tai jokin neurologinen diagnoos i 

3,1 %:ssa ja jokin infektio 3,1 %:ssa (n=17) käynneistä. (Kuva 3)  
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Kuva 3. SVO-käynneillä annetut diagnoosit.  

 

 

Valtaosassa (75,5 %, n=416) käynneistä synnyttäjä kotiutettiin SVO:lta. Kuitenkin lähes 

neljäsosassa (23,8 %, n=131) synnyttäjä otettiin SVO:lta osastolle jatkohoitoon. Vain 0,7 

%:ssa (n=4) tapauksista synnyttäjät siirrettiin suoraan synnytyssaliin. Kaikista 

osastoseurantaan otetuista suurin osa oli supistusten vuoksi SVO:lle hakeutuneita (29,8 %, 

n=39). Osastolle otetuista liikehälytys oli tulosyynä 12,2 %:lla (n=16) ja toksemiaoireet 13,0 

%:lla (n=17) raskaana olevista. Muut tulosyyt olivat vähemmän edustettuina osastolle 

otetuista.  Supistusten vuoksi päivystykseen hakeutuneista valtaosa (76,4 %, n=126) 

kotiutettiin. Suurin osa kotiutettiin SVO:lta myös niillä käynneillä, joissa tulosyynä oli 

liikehälytys (84,0 %, n=84), lapsivedenmenoepäily (76,4 %, n=42), verinen vuoto (79,2 %, 

n=19), vatsakipu (68,3 %, n= 28), muu kiputila (83,8 %, n=31) ja sikiön sykkeen 

poikkeavuudet (92,3 %, n=12). Sen sijaan, kun tulosyynä oli toksemiaoireet, merkittävä osa 

eli 44,7 % (n=17) heistä otettiin osastolle jatkohoitoon. Myös SVO:lle induktioon liittyvän 

syyn vuoksi tulleista synnyttäjistä yli puolet (53,3 %, n=8) otettiin osastolle. (Kuva 4) 
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Kuva 4. Päivystyskäynneillä ohjelmoidut jatkohoitopaikat ryhmiteltynä käyntien tulosyyn 

mukaan.  

 

 

Yli puolessa päivystyskäynneistä (55,9 %) jatkoseuranta ohjelmoitiin neuvolaan. 

Äitiyspoliklinikalle jatkoseuranta järjestettiin 9,4 %:ssa käynneistä ja synnyttäj ien 

vastaanotolle 10,0 %:ssa käynneistä. 24,7 %:ssa käynneistä jatkoseuranta järjestettiin 

osaston kautta. Kun tulosyynä oli supistukset, liikehälytys, lapsivedenmenoepäily, verinen 

vuoto, vatsakipu, muu kiputila tai jokin muu syy, valtaosa jatkoseurannoista järjestettiin 

neuvolaan. Kun tulosyynä oli toksemiaoireet, vain 23,7 %:ssa (n=9) käynneis tä 

jatkoseuranta ohjelmoitiin neuvolaan. Toksemiaoireisista 21,1 %:ssa (n=8) tapauksista 

jatkoseuranta järjestettiin äitiyspoliklinikalle, 10,5 %:ssa (n=4) tapauksista SVO:lle ja 44,7 

%:ssa (n=17) jatkoseuranta tapahtui osastolla. Sikiön sykkeen poikkeavuuden vuoksi 

johtuneista käynneistä 38,5 %:ssa (n=5) jatkoseuranta ohjelmoitiin neuvolaan, 23,1 %:ssa 

(n=3) äitiyspoliklinikalle, 30,8 %:ssa (4) SVO:lle ja 7,7 %:ssa (n=1) osastolle. Induktioon 

liittyvän syyn vuoksi päivystykseen tulleista 60,0 %:ssa (n=9) jatkoseuranta tapahtui 

osastolla ja 40,0 %:ssa (n=6) jatkoseuranta järjestettiin SVO:lle. Päivystyskäyntien tulosyyn 

mukaan ryhmitellyt jatkoseurantapaikat on esitetty kuvassa 5.  
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Kuva 5. Päivystyskäynneiltä ohjelmoidut jatkoseurantapaikat ryhmiteltynä käyntien 

tulosyyn mukaan. 

 

 

3.2 Äitiyspoliklinikkakäynnit ja osastohoitojaksot 

 

Noin kolmasosalla odottajista ei ollut SVO-käyntien lisäksi yhtään äitiyspoliklinikkakäyntiä 

raskauden aikana. Enimmillään äitiyspoliklinikkakäyntejä oli 13. Yleis in 

äitiyspoliklinikkakäyntien määrä oli viisi (22,2 %, n=12). Odottajista 24,1 % (n=20) kävi 

äitiyspoliklinikalla 1-2 kertaa, 30,1 % (n=25) kävi 3-5 kertaa ja 10,8 % (n=9) kävi enemmän 

kuin viisi kertaa äitiyspoliklinikalla.  

 

Tutkittavista raskaana olevista 85,5 %:lla (n=71) oli yksi tai useampi osastohoitojakso 

raskauden aikana. Suurimmalla osalla (42,2 %, n=35) osastohoitojaksoja oli yksi.  

Osastojaksoja oli kaksi 21,7 %:lla (n=18) ja 7,5 %:lla (n=6) osastohoitojaksoja oli viisi tai 

enemmän. Valtaosalla (42,1 %) kaikista 83 odottajasta osastohoitopäiviä oli yhteensä 1–3. 

Osastohoitojaksojen ja osastohoitopäivien lukumäärät on esitetty tarkemmin taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Tiedot odottajien raskauden aikaisista äitiyspoliklinikkakäynneistä ja 

osastohoitojaksoista. 

  N % 

Äitiyspoliklinikkakäyntien 0 29 34,9 
määrä 1 11 13,3 

 2 9 10,8 
 3 8 9,6 
 4 5 6,0 

 5 12 14,5 
 ≥ 6 9 10,8 

Osastohoitojaksojen määrä 0 12 14,5 

 1 35 42,2 
 2 18 21,7 
 3 4 4,8 

 4 8 9,6 
 ≥ 5 6 7,2 

Osastohoitopäivät yhteensä 0 12 14,5 

 1–3 35 42,1 
 4–10 22 26,4 

 11–20 10 12,0 
 21–31 4 4,8 

 

 

3.3 Raskauden päättyminen  

 

Yksi (1,2 %) 83:sta raskaana olevasta synnytti erittäin ennenaikaisesti raskausviikolla 27+5, 

yksi (1,2 %) synnytti kohtalaisen ennenaikaisesti raskausviikolla 32+2 ja yhdeksän 

synnyttäjää (10,8 %) synnytti hieman ennenaikaisesti raskausviikoilla 34+0 – 36+6. 

Valtaosa synnyttäjistä (86,7 %, n=72) synnytti täysiaikaisesti. 59,0 % synnytyksis tä 

käynnistettiin. Synnytyksistä 69,9 %:ssa (n=58) oli synnytystapana spontaani 

päätilasynnytys mukaan luettuna kaksi kaksossynnytystä, joissa molemmat lapset syntyivä t 

spontaanisti alateitse. Imukuppisynnytyksiä oli yksi imukuppiavusteinen kaksossynnytys 

mukaan luettuna 9,6 %:lla (n=8). Elektiivinen sektio oli synnytystapana 8,4 %:ssa (n=7) 

synnytyksistä ja kiireellinen sektio 10,8 %:ssa (n=9) synnytyksistä. Hätäsektio oli 

synnytystapana vain yhdellä synnyttäjistä. Yhtä tai useampaa lääkkeellistä kivunlievitys tä 

käytettiin 83,1 %:ssa synnytyksissä. Eri kivunlievitysmenetelmien käytön osuudet kaikista 

synnytyksistä on esitetty taulukossa 5. 
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 Taulukko 5. Raskauden päättymisen tiedot.  
 n % 

Synnytyksen ajankohta < h28+0 
h28+0 – h31+6 

h32+0 – h33+6 
h34+0 – h36+6 

 ≥ H37+0 

1 
0 

1 
9 

72 

1,2 
0 

1,2 
10,8 

86,7 

Käynnistys Kyllä 49 59,0 

Synnytystapa  Spontaani päätilasynnytys 56 67,5 
 Imukuppisynnytys 7 8,4 

 Elektiivinen sektio 6 7,2 
 Kiireellinen sektio 9 10,8 
 Hätäsektio 

Molempien lasten spontaani kaksossynnytys 
Kaksossynnytys, jossa molemmat lapset on 

synnytetty imukupin avulla 
Kaksossynnytys, jossa molemmat lapset on 
synnytetty sektiolla 

1 

2 
 

1 
 
1 

1,2 

2,4 
1,2 

 
1,2 

Kivunlievitys Epiduraali 

Spinaali 

51 

9 

61,4 

10,8 
 PCB 

Pudendaali 

25 

7 

30,1 

8,4 
 Ilokaasu 

Useita 
33 
45 

39,8 
54,2 

 

 

3.4 Syntyneiden lasten tulokset 

 

Syntyneitä lapsia oli 87 ja heistä poikia oli 47 (54,0 %). Syntyneiden lasten syntymäpainon 

keskiarvo oli 3333 g (SD 603). Yhtään makrosomista lasta ei syntynyt 

tutkimuspopulaatiossa. Pienipainoisia alle 2500 g lapsia syntyi 9,2 % (n=8) ja alle 1500 g 

painoisia lapsia syntyi 2,3 % (n=2). Matalia Apgar-pisteitä (alle 7) sai 1 minuutin iässä 

lapsista viisi ja 5 minuutin iässä lapsista kaksi. Vain yhdellä vastasyntyneellä napavaltimon 

pH arvo oli < 7,05. Lastenosastohoitoa syntymän jälkeen tarvitsi 12,6 % (n=11) syntyneis tä 

lapsista. 
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 Taukukko 6. Syntyneiden lasten tiedot.  
  n % 

Sukupuoli poika 47 54,0 

Syntymäpaino < 1500 g 
1500–2499 g 

2500–3499 g 
3500–4499 g 

≥ 4500 g 

2 
6 

42 
37 

0 

2,3 
6,9 

48,3 
42,5 

0 

Apgar 1min <7 < 7 5 5,7 

Apgar 5min <7 < 7 2 2,3 

Napavaltimon pH* ≤ 7,05 1 1,1 

Lastenosastohoito kyllä 11 12,6 
*tieto puuttuu n=9  

 

 

4. POHDINTA 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että raskaudenaikaisia päivystyskäyntejä oli 

tutkittavilla henkilöillä paljon. Heillä oli myös paljon äitiyspoliklinikkakäyntejä – lähes 

kolmasosa naisista kävi päivystyskäyntien lisäksi äitiyspoliklinikalla yli kolme kertaa. 

Tutkimuksestamme kävi ilmi, että ensimmäiset päivystyskäynnit toteutuivat melko aikaisin 

raskaudessa. Odottajista 62,7 % hakeutui päivystykseen ensimmäisen kerran jo toisen 

raskauskolmanneksen aikana eli ennen raskausviikkoa 28. Tämän vuoksi on tärkeää 

tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa odottajat, joilla on riski toistuville käynneille ja puuttua 

heidän ongelmiinsa ajoissa. 

 

Tutkimuksemme perusteella supistukset olivat yleisin tulosyy hakeutua päivystykseen 

toistuvasti raskauden aikana. Supistusten vuoksi päivystykseen hakeutuneilla odottajilla 

poikkeavia löydöksiä todettiin 27,3 %:lla käynneistä ja supistelijoista 23,6 % otettiin 

osastolle jatkoseurantaan. Supistukset voidaankin todeta olevan merkittävä synnyttäj ien 

vastaanottoa kuormittava syy. Toiseksi yleisin tulosyy oli liikehälytykset, jotka aiheuttiva t 

18,1 % käynneistä. Näistä käynneistä poikkeavia löydöksiä todettiin lähes kolmasosalla ja 

osastohoito järjestettiin 16,0 %:ssa tapauksista. 

 

Aiempaan kirjallisuuteen perustuen kohonnut verenpaine todetaan Suomessa 6–7 %:lla 

raskaana olevista naisista ja 2–3 % sairastuu pre-eklampsiaan (Roberts ym. 2013). 

Tutkimuksessamme toksemiaoireet olivat tulosyynä vain 6,9 % kaikista synnyttäj ien 

vastaanottokäynneistä. Verenpaineeseen ja pre-eklampsiaan liittyvä diagnoosi todettiin 5,4 
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%:lla päivystyskäynneistä.  Kuitenkin poikkeavia löydöksiä todettiin toksemiaoireisilla jopa 

71,1 %:lla. Tutkimuksemme mukaan toksemiaoireet johtaa varsin usein jatkotutkimuks iin 

tai jatkoseurantaan, sillä osastohoitoon otettiin toksemiaoireiden vuoksi päivystykseen 

hakeutuneista naisista jopa 44,7 %. Tutkimuksemme perusteella toksemian voidaan katsoa 

olevan tärkeä ja aiheellinen syy yhteydenottoon, koska useat odottajat tarvitseva t 

jatkohoitoa. 

 

Synnyttäjien vastaanotolta osastohoitoon otetaan kohtalaisen paljon potilaita. 

Tutkimuksemme mukaan 23,8 %:ssa eli lähes neljäsosassa päivystyskäynneistä odottaja 

otettiin osastolle jatkohoitoon. Tutkittavista 85,5 %:lla oli yksi tai useampi osastohoitojakso 

raskauden aikana. Yleisimmät päivystyskäyntien tulosyyt eli supistukset ja liikehälytys 

olivat myös suurimpia syitä osastolle otetuilla. Supistusten ja liikehälytyksen lisäksi myös 

toksemiaoireet olivat yleisimpiä tulosyitä odottajilla, jotka otettiin osastolle hoitoon, vaikka 

toksemiaoireet olivat vain 6,9 %:ssa tulosyynä kaikista käynneistä. 

 

Aiemman kirjallisuuden mukaan arviolta 6–10 % synnyttäjistä kärsii vaikeasta 

synnytyspelosta (Rouhe ym. 2009). Tutkimusaineistomme odottajista 18,1 %:lla todettiin 

varmuudella synnytyspelko, eli heidän sairauskertomusteksteistään löytyi lääkärin asettama 

synnytyspelko-diagnoosi tai he olivat käyneet synnytyspelkokäynnillä raskauden aikana . 

Lukuisat päivystyskäynnit voivatkin liittyä myös tunnistamattomaan synnytyspelkoon, sillä 

synnytyspelko saattaa ilmetä psyykkisten oireiden lisäksi myös psykosomaattisena 

oireiluna, kuten epämääräisinä vatsakipuina ja supistuksina. Olisikin tärkeää tunnistaa 

varhaisessa vaiheessa vaikeaa synnytyspelkoa kärsivät potilaat niin neuvolassa kuin 

erikoissairaanhoidon päivystyksessäkin, jotta synnytyspelon aiheuttamat raskautta 

haittaavat vaikutukset ja päivystystä kuormittavat lisäkäynnit saataisiin minimoitua.  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2020 tilastojen mukaan kaikista Suomessa 

syntyneistä lapsista 5,6 % syntyi ennenaikaisesti eli ennen raskausviikkoa 37. Tässä 

tutkimusryhmässä ennenaikaisia synnytyksiä oli 13,2 % kaikista synnytyksistä eli 

ennenaikaisesti syntyneiden lasten osuus oli suurempi kuin yleisesti. Pienipainoisia (alle 

2500 g) lapsia syntyi 9,2 % mikä on myös yleistä tasoa suurempi osuus sillä vuonna 2020 

Suomessa syntyneistä lapsista 4,0 % oli pienipainoisia. Keisarileikkausten osuus kaikista 

synnytyksistä on Suomessa 18,4 % ja imukuppisynnytysten osuus on 9,6 %. Tulokset 

synnytystavoista mukailevat yleistä tasoa. (Kiuru ym. 2021)  
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Tutkimus antoi merkittävää tietoa raskaana olevien naisten toistuvien 

synnytysvastaanottokäyntien syistä ja niiden aiheuttamasta kuormitukses ta 

päivystystoimintaan. Kattavaa selvitystä ja tutkimustietoa aiheeseen liittyen ei ole aiemmin 

ollut saatavilla. Kansainvälisen tutkimusmateriaalin soveltaminen suomalaiseen kontekstiin 

on vaikeaa johtuen Suomen terveydenhuoltojärjestelmän erityispiirteistä, kuten 

äitiysneuvolajärjestelmien eroavaisuuksista. Kokonaisvaltainen ymmärrys toistuvien 

synnytysvastaanotolle hakeutumisen syistä ja seurauksista on tärkeää, jotta voidaan arvioida 

hoidonporrastuksen toteutumista, allokoida terveydenhuollon resursseja ja turvata tehokas 

hoitoon pääsy.  
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