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Perhelähtöinen 
keisarileikkaus

Infopaketti perheille ja ammattilaisille

Tässä esitteessä kerrotaan, miten perhelähtöinen keisarileikkaus kuvataan 
ajankohtaisissa tutkimuksissa sekä mitä vaikutuksia sillä tutkimusten mu-

kaan on tai saattaa olla. Lopuksi pohditaan menetelmän mahdollisia vaiku-
tuksia äidin roolin muodostumiseen. Perheitä ja synnyttäjiä on monenlaisia. 

Esitteessä on kuitenkin käytetty niitä sanoja, joita lähdeaineistossakin on 
käytetty. Esite on osa kätilökoulutukseen kuuluvaa opinnäytetyötä.

perhelähtöisyys äitiyshuollossa tarkoittaa 

näyttöön perustuvaa hoitoa, joka vastaa naisen ja 

perheen tarpeisiin.1,2 Se kunnioittaa perhettä yksikkönä sekä 

perheen ajatusmaailmaa, ja on turvallista sekä fyysisesti että 

emotionaalisesti.3 Perhelähtöisessä hoidossa vauvan syntymä 

nähdään ennemminkin merkittävänä elämäntapahtumana 

kuin lääketieteellisenä toimenpiteenä. Perhelähtöisyys

 auttaa perhettä sopeutumaan lapsen syntymän 

ja vanhemmuuden aiheuttamaan 

kuormitukseen.⁴

ihokontakti on yksi perhelähtöisen keisari-

leikkauksen tärkeimmistä piirteistä. Ihokontakti tarkoittaa 

sitä, että vauva laitetaan ilman vaatteita vatsalleen äidin 

paljaan rintakehän päälle peiteltynä lämpimällä peitolla. 

Ihokontakti alkaa ihanteellisesti vauvan syntymästä ja jatkuu 

ensimmäisen imetyksen loppuun asti. Ihokontaktia sanotaan 

välittömäksi, kun se alkaa kymmenen minuutin kuluessa 

vauvan syntymästä. Jos ihokontaktin alkamiseen kuluu 

kymmenen minuuttia tai kauemmin, kuitenkin 

korkeintaan 24 tuntia, kutsutaan 

sitä varhaiseksi.5
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Perhelähtöisestä keisarileikkauksesta 
käytetään englannin kielessä eri nimityksiä: 

Perhelähtöisen keisarileikkauksen 
keskeisimmät elementit:

• Perheen valmennus etukäteen, jos leikkaus on suunniteltu6,7

• Vauvan hidas ulosautto eli walking the baby out 6,7

• Fysiologinen autoresuskitaatio: kun vauvan pää on autettu ulos  

 leikkaushaavasta, vauvan annetaan alkaa hengittää itse muun  

 kehon ollessa vielä kohdussa ja yhteydessä istukkaverenkiertoon.  

 Kohdun ja äidin pehmeiden kudosten paine auttavat nesteiden  

 poistumista vauvan keuhkoista alatiesynnytyksen tapaan.6,7

• Puolison tai muun tukihenkilön läsnäolo7,8

• Vanhempien mahdollisuus katsella vauvan syntymää6,9

• Äidin ja vauvan pitäminen yhdessä leikkauksen ja toipumisen aikana9

• Ihokontakti ja imetys jo leikkaussalissa, jos vauvan ja äidin vointi sen sallivat6,9

Perhelähtöisen keisarileikkauksen etuja: 

• Menetelmä saattaa parantaa äidin synnytyskokemusta verrattuna perinteiseen keisarileikkaukseen7,9

• Ihokontakti ja läheisyys edistävät oksitosiini-hormonin erittymistä12,18

• Äidin ja vastasyntyneen pitäminen yhdessä ja välitön ihokontakti lisäävät äidillistä käyttäytymistä16,17

• Ihokontakti lisää äidin ja vastasyntyneen välistä vuorovaikutusta12 ja edistää kiintymisen alkamista10,13

• Menetelmä voi lievittää synnyttäjän kokemaa kipua,9,14 nopeuttaa fyysistä palautumista ja lyhentää sairaalassaoloaikaa9

• Perhelähtöinen menetelmä ottaa huomioon synnytyksen jälkeisen sensitiivisen ajanjakson, jolloin äidin ja vastasyntyneen välinen läheinen  

 kontakti ja aistiyhteys herättävät äidin ja lapsen vaistonvaraisia käyttäytymismalleja ja tyydyttävät biologiset perustarpeetkts.5

• Saattaa auttaa vastasyntyneen fysiologista sopeutumista kohdun ulkopuoliseen maailmaan6 ja vähentää vastasyntyneiden osastohoidon  

 tarvetta.9 

• Ihokontakti ei lisää vastasyntyneen alilämpöisyyden riskiä8,15

• Edistää imetyksen onnistumista7,10,13

huomiota kiinnitetään siihen, että synnyttäjälle annetut lääkkeet,6,10 

monitorointilaitteiden sijoittelu sekä suonensisäisen kanyylin paikka6,8 

eivät estä vauvan turvallista pitämistä ihokontaktissa.6,10 Perhelähtöisen 

keisarileikkauksen muita piirteitä voivat olla muun muassa napanuo-

ran sitomisen ja leikkaamisen viivyttäminen,8 se, että tukihenkilö saa 

leikata napanuoran,6,7 hiljainen puhe leikkaussalissa,7 synnyttäjän valit-

sema taustamusiikki6,8 ja himmeämpi valaistus.7 Vauvalle voidaan antaa 

K-vitamiini ihokontaktissa, ja punnitus voidaan tehdä vasta leikkauksen 

päätyttyä.6 Vastasyntynyttä ei kylvetetä heti.10,11 Joissakin tutkimuksissa 

perhelähtöistä menetelmää on sovellettu vain suunnitelluissa keisa-

rileikkauksissa,6,7 toisissa tutkimuksissa myös kiireellisissä keisarileik-

kauksissa.8,9

perhelähtöisen keisarileikkauksen elementtien 

lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia sekä äitiin että vauvaan 

pitäisi tutkia enemmän.8  Tarvittaisiin lisää tutkimusta menetelmän 

hyötyjen ja riskien arvioimiseksi.9 Haasteena on käytännön järjestelyjen 

suunnittelu ja toteutus,10 sekä se, miten henkilökunta suhtautuu uudenlaiseen 

menetelmään.6,10 Perhelähtöiseen keisarileikkaukseen kohdistuu kritiikkiä, jonka 

mukaan toimenpiteen muokkaaminen ”luonnollisemmaksi” saattaa tehdä 

siitä houkuttelevamman vaihtoehdon sekä perheille että ammattilaisille

 ja näin lisätä keisarileikkausten osuutta kaikista synnytyksistä.19 

Kritiikissä korostetaan, että keisarileikkaus ei ole luonnollinen 

tapa synnyttää,7,20 ja että suunnitellun keisarileikkauksen 

indikaatioita tulisi arvioida huolella.9

tämän esitteen taustalla on pidempi kirjallinen opinnäytetyö, joka käsitte-

lee perhelähtöistä keisarileikkausta laajemmin. Opinnäytteessä on pohdit-

tu sitä, miten perhelähtöinen keisarileikkaus vaikuttaa äidiksi tulemiseen 

ja äidin roolin muodostumiseen. Työssä on käytetty teoreettisena viiteke-

hyksenä Ramona Mercerin teoriaa äidiksi tulemisesta (Becoming A Mother). 

Äidiksi tulemisen prosessi on Mercerin mukaan monitahoinen ja vaihte-

lee suuresti yksilöllisten ja ympäristön vaikutusten mukaan.21 Nainen on 

haavoittuvainen tässä muutoksessa.22 Muodollinen äidin roolin omaksumi-

nen alkaa Mercerin mukaan vauvan syntymästä.23 Äidin rooli-identiteetin 

muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa raskaus ja syn-

nytyskokemus, parisuhde ja perhe, äidin ja vauvan varhainen erottaminen 

syntymän jälkeen sekä sosiaalinen stressi ja tuki.21 Kehon toiminnallisen 

kontrollin menettämisen tunteet voivat vaikuttaa negatiivisesti äidin itse-

tuntoon.24 Vauvan reagoivuus ja kyky antaa äidille viestejä sekä toisaalta 

äidin herkkyys vauvan viesteille vaikuttavat myös äidin identiteetin muo-

dostumiseen.21 Hoitajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea synnyttäjää 

äidin identiteetin omaksumisessa.22

Mercerin teorian valossa odottajan tai vanhempien valmennus etukäteen, 

synnytyskokemuksen parantaminen sekä tukihenkilön läsnäolo saattavat 

tukea synnyttäjää äidin rooliin kasvamisessa. Äitien tyytyväisyyttä parantaa 

se, että he saavat pitää vastasyntyneen luonaan,25 ja yhdessäolo voi näin 

edistää äidin rooli-identiteetin muodostumista. Perhelähtöisessä keisari-

leikkauksessa vanhempien aktiivista osallistumista synnytykseen  pyritään 

tukemaan.7 Menetelmä antaa synnyttäjälle enemmän kontrollin tunnetta 

kokemukseen,19 ja ihokontaktissa äiti voi paremmin vastata vauvan viestei-

hin.12 Perhelähtöinen menetemä saattaa näin tukea äidin rooli-identiteetin 

kehittymistä.

Koko opinnäytetyö lähdeluetteloineen on luettavissa osoitteessa theseus.fi. 
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