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Suunnittelematon synnytys  
sairaalan ulkopuolella Medi-Heli 01:n  

toiminta-alueella 1.4.2003–31.12.2005
Tom Silfvast, Jelena Oulasvirta ja Erja Halmesmäki 

Synnytyshälytys nostattaa lievän hien pintaan useimmilla sairaalan ulkopuolella 
toimivilla. Tilanne on harvinainen eikä kenellekään kerry riittävästi kokemusta, 
jotta voisi tuntea itsensä osaavaksi tällaisessa auttajan roolissa. Koska kattavaa 
tietoa näiden tilanteiden esiintyvyydestä tai hoidon sujuvuudesta ensihoitojär-
jestelmässä ei ole, päätimme yrittää selvittää asiaa tarkemmin.

Vuonna 2004 Suomessa syntyi 56 878 las-
ta eli 48,7 lasta 1000:ta hedelmällisyysiäs-
sä (15–49-vuotiaat) olevaa naista kohden 

(hedelmällisyysluku 48,7). Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella hoidettiin 
30,3 % koko maan synnytyksistä. Suomen synnyt-
täjien keski-ikä tuolloin oli 30,0 vuotta ja ensisyn-
nyttäjien 27,8 vuotta. HUS:n alueen synnyttäjistä 
ensisynnyttäjiä oli 46,1 %, toisssynnyttäjiä 33,0 %, 
kolmas synnytys oli menossa 13,1 %:lla ja 7,8 %:a 
oli jo synnyttänyt kolme kertaa tai useammin. Kes-
kimääräinen hoitoaika sairaalassa synnytyksen jäl-
keen oli 3,4 päivää. Yksösraskaudesta syntyneiden 

lasten keskipaino oli 3548 g. Synnyttyään teho- tai 
valvontaosastolle joutui 10,6 % lapsista. Intubaatio 
suoritettiin 0,7 %:lle vastasyntyneistä ja antibioot-
tihoito aloitettiin 4,8 %:lle. 1

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämis-
keskus (Stakes) on kerännyt tietoa lasten synty-
mäpaikasta vuodesta 1991 lähtien (kaavio 1). Sai-
raalan ulkopuolella syntyneiden lasten prosentti-
osuus pysyi 1990-luvun alusta pitkään tasaisena 
noin 0,1 %:ssa. Vuoden 2000 jälkeen lapsia on kui-
tenkin syntynyt yhä enemmän sairaalan ulkopuo-
lella (kaavio 2). Vuonna 2004 sairaalan ulkopuo-
lella syntyneiden lasten osuus oli jo 0,17 %. Myös 

Kaavio 1. Sairaalan ulkopuoliset synnytykset 
1991–2004
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absoluuttinen sairaalan ulkopuolella syntyneiden 
lasten määrä on noussut, vaikka vastasyntyneiden 
määrä on samanaikaisesti laskenut. 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että suun-
nittelematta sairaalan ulkopuolella syntyneillä 
lapsilla on suurentunut perinataalikuolleisuuden, 
morbiditeetin ja hypotermian riski 2, 4, 5. Vuosien 
1991–1995 aikana Suomessa syntyi suunnittele-
matta sairaalan ulkopuolella 0,1 % kaikista lapsis-
ta 2. Suurempi riski synnyttää suunnittelematta sai-
raalan ulkopuolella oli etenkin pohjois- ja itäaluei-
den asukkailla. Lisäksi ei-suunniteltu sairaalan ul-
kopuolinen synnytys korreloi huonoon osallistu-
miseen raskauden aikaiseen neuvolaseurantaan. 
Myös yksinäisten, monisynnyttäneiden ja tupa-
koivien naisten ei-suunnitellun sairaalan ulkopuo-
lisen synnytyksen riski oli korkeampi. Syntyneet 
lapset taas olivat usein alipainoisia, ennenaikaisia 
ja heidän perinataalikuolleisuutensa oli suurempi 
kuin sairaalassa syntyneillä 2.

Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää millaisia 
synnytyksiin liittyviä hälytyksiä lääkärihelikop-
terille tulee, ja kuinka suuressa osassa näistä hä-
lytyksistä nainen synnyttää ja miten tilanne hoi-
tuu. Kiinnostuksen kohteena olivat myös raskaana 
olevien naisten aiempi obstetrinen anamneesi se-
kä syntyneen lapsen selviytyminen sairaalan ulko-
puolisesta synnytyksestä.

Aineisto ja menetelmät 

Lääkärihelikopteri Medi-Heli 01:n toiminta-alue 
kattaa noin 850  000 asukkaan väestön ja käsit-
tää pääasiassa HUS-piirin pois lukien Helsin-
gin kaupungin alueen väestön. Tutkimusaineis-
tona oli Medi-Helin ensihoitokertomukset sekä 
hoitolaitoksissa tarkastetut synnytyskertomukset 

1.4.2003–31.12.2005. Mukana eivät ole Helsingin 
kaupungin ensihoitojärjestelmän hoitamat poti-
laat eivätkä pelkkään puhelinkonsultaation rajoit-
tuneet tehtävät. Asiakirjamerkinnöistä kerättiin 
tiedot mm. hälytyksen ajankohdasta, hälytyksen 
aiheesta (supistukset/verenvuoto/lapsiveden me-
no/kipu), synnyttäjän iästä, raskauden kestosta, ai-
kaisempien synnytysten ja raskauksien lukumää-
rästä, tapahtumapaikasta (kotona/kadulla/kyläs-
sä/autossa), lapsen sukupuolesta ja Apgar pistee-
teistä 1 ja 5 min. iässä, ensihoitohenkilöstön teke-
mistä toimenpiteistä, lapsen sairaalassaoloajasta, 
lapsen pituudesta ja painosta sekä tieto siitä, oli-
ko lapsi syntynyt ensihoitohenkilöstön saapumis-
ta edeltävästi vai sen jälkeen. Kerätyt tiedot ver-
rattiin Stakesin koko Suomea koskeviin tietoihin 
vuodelta 2004 1. Koska kyseessä oli rekisteritutki-
mus, eettisen toimikunnan kannanottoa ei tutki-
mukseen hankittu.

Tulokset

Tutkimuksen tarkastelujaksolla Medi-Heli 01 vas-
taanotti noin 4800 hälytystä, joista 32 (0,7 %) liit-
tyi raskaana olevan naisen ongelmiin. Hälytysai-
heina oli synnytys, supistukset, loppuraskauden 
kipu ja verinen vuoto. Yksikään hälytys ei liittynyt 
ennalta suunniteltuun kotisynnytykseen. Tulleet 
hälytykset jakaantuivat tasan synnyttävien (16) ja 
ei-synnyttävien (16) välillä. Ei-synnyttäviksi kat-
sottiin potilaat, joilla ei ollut merkkejä käynnissä 
olevasta synnytyksestä. Medi-Heli ei ollut yhdes-
säkään hälytyksessä ainoa ensihoitoa antava yksik-
kö, vaan paikalla oli aina myös tapahtumapaikka-
kunnan oma ambulanssi. 

Ei-synnyttävien naisten keski-ikä oli 26,5 vuot-
ta, kun taas synnyttävien oli 29,1 vuotta. Ikäja-

Kaavio 2. Sairaalan ulkopuolella syntyneiden lasten %-osuus vuosina 1991–2004
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kauma synnyttävien ryhmässä oli 21–39 vuotta. 
Raskauden keston suhteen lähes kaikki (14) sijoit-
tuivat ryhmään 37–41 raskausviikkoa (kaavio 3). 
Suurin osa (11) synnyttävistä naisista oli jo vähin-
tään kerran synnyttänyt aikaisemmin. 

Synnyttävien naisten hälytyksistä neljäsosa tu-
li klo 8–16, neljäsosa klo 16–24 ja puolet klo 0–8. 
Ei-synnyttävien naisten hälytykset jakaantuivat ta-
saisesti vuorokauden ympäri. Ylivoimaisesti ylei-
sin syy hälytykseen synnyttävien ryhmässä olivat 
supistukset (12 kertaa, kaavio 4). Verenvuoto, ki-
pu tai lapsiveden meno oli hälytysaiheena kohdal-
la kolme kertaa, yhden hälytyksen syystä ei ole tie-
toa. Ei-synnyttävien yleisin hälytyksen syy oli ve-
renvuoto (6 tapausta) ja toiseksi yleisin supistuk-
set (4 tapausta). Muita olivat lapsiveden meno (2 
tapausta) ja kipu (1 tapaus). Kolmessa tapauksessa 
ei hälytyksen syystä ole tietoa.

Seuraavassa käsitellään vain synnyttävien ryh-
mää. 

Puolet lapsista syntyi ennen ambulanssin saa-
pumista ja puolet ensihoitohenkilöstön (lääkärin 
ja/tai ensihoitajien) läsnä ollessa joko kohteessa tai 
matkalla sairaalaan. Suurin osa (11) lapsista syntyi 
kotona. Kaksi lasta syntyi ambulanssissa, yksi hen-
kilöautossa, yksi kadulla ja yksi kotiportailla. Yksi-
kään sairaalan ulkopuolella tapahtunut synnytys ei 
ollut monisynnytys.

Ensihoitohenkilöstön suorittamista toimenpi-
teistä on valitettavan puutteelliset merkinnät. Ole-
tettavasti kuitenkin merkittävät toimenpiteet on 
raportoitu. Merkintöjen mukaan yksi lapsi joudut-
tiin intuboimaan limaisuuden vuoksi. Kahden lap-
sen nielua oli imetty. Yhdelle synnyttäjälle tehtiin 
episiotomia. 

Myös Apgar-pisteiden osalta merkinnät ovat 
puutteelliset. Yhden minuutin Apgar-pisteistä 
kuuden lapsen tietoja ei ole käytettävissä ja viiden 
minuutin pisteistä neljän. Suurin osa lapsista näyt-
tää kuitenkin pärjänneen hyvin – yhden minuutin 
iässä yhdeksän lasta sai 8 pistettä tai enemmän ja 

vastaavasti viiden minuutin iässä yksitoista lasta. 
Sairaalan ulkopuolella tyttöjä syntyi 9 ja poikia 

7. Syntyneiden lasten keskipituus oli 50 cm ja kes-
kipaino oli 3568 g. Lasten tullessa sairaalaan hei-
dän lämpönsä on mitattu vain seitsemän vauvan 
kohdalla. Näistä kolme oli alle 36-asteisia, kolmen 
ruumiinlämpö oli 36–37 °C ja yhden yli 37 °C. Yh-
deksän lapsen lämmöstä ei ole tietoa. Kymmenen 
äidin kohdalla ei ole merkintöjä synnytyksen aihe-
uttamista vaurioista synnytyskanavaan. Viisi äitiä 
sai ensimmäisen asteen repeämän ja yksi toisen as-
teen. 

Ei-suunnitellusti sairaalan ulkopuolella synty-
neiden lasten keskimääräinen hoitoaika sairaalas-
sa oli 2,9 vuorokautta. Yli puolet (7) kotiutui kah-
den ensimmäisen vuorokauden aikana. Viisi lasta 
kotiutui 3–4 vuorokauden iässä ja vain kahta las-
ta hoidettiin yli viisi vuorokautta sairaalassa. Kah-
den lapsen sairaalahoidon pituudesta ei saatu tie-
toa. Suurin osa lapsista (12) hoidettiin primääristi 
osastolla. Kaksi lasta joutui ensin tehostettuun val-
vontaan. Kahden lapsen primäärihoitopaikasta ei 
ole tietoa. Yhdelle vastasyntyneelle aloitettiin val-
vontaosastolla suonensisäinen antibiootti infekti-
on vuoksi.

Pohdinta

Suomalaisten ensihoitojärjestelmien hoitamis-
ta synnytyksistä on niukasti tietoa. Aiemmin on 
Lund julkaissut Varsinais-Suomen alueella toimi-
van Medi-Heli 02:n kokemuksia 6. Heidän tulok-
sensa vastaavat varsin hyvin meidän kokemuksi-
amme. USA:ssa Moscovitz työtovereineen 3 tarkas-
teli ei-suunnitellusti sairaalan ulkopuolella tapah-
tuneita synnytyksiä Yale-New Haven Hospitalin 
alueella 1991–1994. Heidän aineistossaan 91 nais-
ta synnytti ei-suunnitellusti sairaalan ulkopuolel-
la ja näistä 86 %:ssa ensihoitohenkilöstö (parame-
dics) oli paikalla. Aineistoon eivät kuuluneet poti-
laat, joiden hoitoon kentällä osallistui joko lääkäri 

Kaavio 3. 
Raskausviikot
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tai kätilö. Tutkijat totesivat vahvan yhteyden huo-
nosti raskaudenaikaiseen neuvolatoimintaan osal-
listumisen ja suunnittelemattoman sairaalan ulko-
puolella tapahtuvan synnytyksen välillä. Näillä lap-
silla oli huomattavasti suurentunut riski menehtyä 
vastasyntyneenä. Sairaalan ulkopuolella syntyneil-
lä esiintyi sairaalassa syntyneisiin verrattuna huo-
mattavasti enemmän hypotermiaa. Tutkimuksessa 
kiinnitettiin myös huomiota siihen, että ensihoito-
henkilöstön tekemät merkinnät tehtävän hoidosta 
olivat usein puutteelliset, kuten meilläkin.

Brittitutkijat tarkastelivat Glasgow Royal Ma-
ternity Hospitalin alueen ei-suunnitellusti tapah-
tuneita sairaalan ulkopuolisia synnytyksiä neljän 
vuoden ajalta 1995–1999 4. Myös tässä tuli esiin 
korrelaatio huonon raskaudenaikaisen neuvola-
toimintaan osallistumisen ja suunnittelemattoman 
sairaalan ulkopuolisen synnytyksen välillä. Syn-
nyttäjät olivat useimmiten jo aikaisemmin syn-
nyttäneitä, kuten meidänkin aineistossamme. Sel-
vityksessämme synnyttäjien keski-ikä (29,1 vuot-
ta) lähestyi koko maan synnyttävien naisten kes-
ki-ikää, 30,0 vuotta. Valtaosalla (14) laskettu aika 
oli 37–41 raskausviikkoa. Brittiselvityksessä 4 lap-
sensa sairaalan ulkopuolella synnyttäneet synnyt-
tivät keskimäärin 6,6 päivää ennen laskettua aikaa 
ja lapset olivat keskimäärin pienempikokoisia. Sai-
raalan ulkopuolella syntyneitä lapsia otettiin her-
kemmin tehovalvontaan, vaikka he olisivatkin hy-
väkuntoisia. Yleisin syy valvontaan joutumiselle 
oli hypotermia. Vastasyntyneiden perinataalikuol-
leisuus oli tutkimusryhmässä huomattavasti kor-
keampi kuin sairaalassa syntyneillä (51,7 / 1000 vs. 
8,6 / 1000) 4.

Stakesin rekisterin mukaan sairaalan ulkopuo-
lella syntyneistä lapsista suurin osa syntyy matkal-
la sairaalaan (kaavio 1). Tässä selvityksessä vain 
kaksi lasta (13 %) syntyi ambulanssissa matkalla 
sairaalaan ja suurin osa (69 %) lapsista syntyi ko-
tona. Kyseessä saattaa myös olla tilastointitavasta 
johtuva ero. Selvityksemme vastasyntyneet lapset 
voivat keskimäärin hyvin, 11 lasta (69 %) sai vii-
den minuutin iässä kahdeksan tai enemmän pis-
tettä Apgarin asteikolla. 

Vastasyntyneen paino (3568 g) oli sama kuin 
koko maassa yksösraskauksista syntyneiden las-
ten paino (3548 g). Selvityksemme vastasynty-
neet näyttivät viettävän vähemmän aikaa sairaa-
lassa kuin koko Suomessa keskimäärin (2,9 vrk vs. 
3,4 vrk). Pieni ryhmäkoko saattaa selittää tämän 
eron.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suunnitte-
lematon synnytys sairaalan ulkopuolella näyttäisi 

tapahtuvan jo aiemmin synnyttäneelle, se tapah-
tuu täysiaikaiselle ja se sujuu ongelmitta. Se, että 
äiti on aiemmin synnyttänyt vastaa muualta saa-
tuja kokemuksia, mutta täysiaikaisuus ei 2, 4. Muis-
ta tutkimuksista käy myös ilmi, että huono osallis-
tuminen raskaudenaikaiseen neuvolaseurantaan 
on riski ei-suunnitellusti tapahtuvalle sairaalan 
ulkopuoliselle synnytykselle 2, 3, 4, mutta tätä em-
me valitettavasti voineet selvittää omasta aineis-
tostamme. Vastasyntyneen selviytymistä komp-
lisoi muiden tutkimusten valossa hypotermia 3, 4. 
Hypotermian uhan vuoksi sairaalan ulkopuo-
lella syntyviä lapsia pitäisi suojata hyvin ja mita-
ta aikaisempaa herkemmin lämpö sairaalaan tul-
lessa. Nyt lämpöä ei ainakaan dokumentoitu riit-
tävästi. Tutkimuksemme osoitti myös retrospek-
tiivisen selvityksen valitettavan yleisen heikkou-
den: kiinnostuksemme kohteena olevat asiat olivat 
syystä tai toisesta jääneet merkitsemättä potilas-
asiakirjoihin. Potilasasiakirjamerkintöihin pitäi-
si siis kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 
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Kaavio 4. Hälytyksen syy ”synnytys”-ryhmässä




