
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä synnytyksen 

aikana 

- Opas odottaville perheille – 



Hei, Sinä odottava äiti ja perhe! 

 
Synnytyksen hetki alkaa lähestyä ja siihen liittyy monenlaisia ajatuksia. Monet äidit 

pohtivat synnytykseen liittyvä kipua; kuinka pärjään, miltä se tuntuu, miten sitä voi 

helpottaa? 

 

Tähän oppaaseen on koottu erilaisia keinoja, joilla synnytyksen alkuvaiheessa voit 

helpottaa vointiasi kotioloissa sekä halutessasi koko synnytyksen ajan sairaalassa. 

Valitut keinot ovat kaikkien saatavilla. Sinun ei tarvitse tehdä esivalmisteluja tai 

hankintoja etukäteen. Lääkkeettömiin kivunlievitysmenetelmiin liittyy harvoin hait- 

tavaikutuksia. 

 

Sairaalaan lähdön hetki voi mietityttää. Oli kyseessä sitten ensimmäinen tai viides 

lapsi, jokainen synnytys on yksilöllinen ja sairaalaan lähdön hetkeä on vaikea arvata 

ja ennustaa. Ei ole tarkoituksenmukaista lähteä sairaalaan liian myöhään, mutta 

myös liian varhainen saapuminen voi olla turhauttavaa. Mikäli Sinulla on epävarma 

olo synnytyksen edistymisestä tai omasta voinnistasi tai et koe pärjääväsi kotona 

kipujen kanssa, ota ensisijaisesti puhelimitse yhteys synnytysvastaanottoon, jossa 

kätilö arvioi kanssasi tilannetta tarkemmin. 

 
 
 
 
 
 

Keski-Suomen Keskussairaalan synnytysyksikön yhteystiedot: 

 
Puh.  (014) 269 1204 (päivystävä kätilö, 24h) 

 

ja internetissä http://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Synnytys 

http://www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle/Synnytys


Mitä synnytyskipu on ja kuinka sitä voi helpottaa? 

 
Lapsen syntymä on luonnollinen tapahtuma, joten siihen liittyvää kipua voi pitää 

luonnollisena osana syntymään johtavaa työtä. Kuitenkin hallitsemattomalta tun- 

tuva kipu voi haitata luonnollista syntymän prosessia ja äidin kokemusta synnyttämi- 

sestä. 

 

Avautumisvaiheen kipu johtuu kohdun supistelusta, kohdunsuun aukeamisesta ja 

vauvan laskeutumisesta synnytyskanavassa. Kipu tuntuu usein selässä, vatsalla tai 

reisien alueella. Supistuskipu helpottaa supistusten välillä, se on aaltomaista ja jak- 

sottaista. Kipu, jota synnytyksen aikana tunnet, on elämää tuovaa, positiivista ki- 

pua, joka viestittää lähestyvästä syntymän hetkestä ja valmistelee kehoasi lapsen 

syntymään. Voimakkaiden fyysisten tuntemusten hyväksyminen osana synnytystä 

auttaa Sinua selviytymään synnytyskivusta paremmin. 

 

Tämän oppaan tarkoitus on auttaa Sinua valmistautumaan lähestyvään synnytyk- 

seen ja antaa Sinulle keinoja helpottaa omaa oloasi synnytyksen ensivaiheessa. Voit 

käyttää samoja keinoja myös sairaalaan saavuttuasi ja vaikka synnytyksen loppuun 

asti. Synnyttäminen voi olla fyysisesti vaativa kokemus. Siksi synnytyksen avautumis- 

vaiheessa on tärkeää muistaa huolehtia myös levosta ja riittävästä energiansaan- 

nista. 

 

Nykyisin synnytyssairaaloilla on useita lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä kivunhoidon 

mahdollisuuksia. Keski-Suomen keskussairaala tarjoaa lääkkeettöminä kivunhallin- 

nan menetelminä mm. suihkun, voimistelupallon, lämpö- ja kylmätyynyt, TENS-lait- 

teen sekä aqua-rakkuloita. Joillakin kätilöillä löytyy myös vyöhyketerapiaosaamista. 

Pyydä halutessasi kätilöä kertomaan Sinulle enemmän sairaalan tarjoamista vaih- 

toehdoista. 



Rentoutuminen, Hengitys ja Äänenkäyttö 

 
Monet äidit harjoittelevat erilaisia hengitystapoja jo raskausaikana, sillä rentoutumi- 

nen ja hengitys kuuluvat oleellisesti yhteen. Harjoituksia kannattaakin tehdä jo en- 

nen synnytyksen käynnistymistä, jotta ne tuntuvat tutuilta. 

 

Rentoutuminen nopeuttaa synnytyksen edistymistä ja rentoutuneena pystyt toimi- 

maan yhteistyössä kehosi kanssa; vatsan alue rentoutuu ja kohtu työskentelee te- 

hokkaammin, kohdunsuu avautuu nopeammin ja kivunsietosi kasvaa. Rauhallinen, 

luonnollinen hengityksen rytmi tukee rentoutumista. Erityisesti kasvojen, hartioi- 

den ja pakaroiden rentouttaminen tietoisesti supistuksen aikana auttaa Sinua sääs- 

tämään voimiasi ja auttaa kehoasi pysymään mahdollisimman rentona. Rentoutumi- 

sen tukena voit käyttää esim. mielimusiikkiasi, tyynyjä, hämärää valaistusta ja liikku- 

mista oman tuntemuksen mukaan. 

 

Avautumisvaiheessa ei ole hyvä pidättää hengitystä tai hengittää liian tiheästi, lää- 

hättäen. Hengitystä pidätettäessä tai läähättäessä koko vartalo jännittyy ja hapen 

kulku elimistöön ja sikiön verenkiertoon heikkenee ja aiheuttaa hapenpuutetta sekä 

synnyttäjälle, että vauvalle. Muista hengittää mahdollisimman normaalisti supis- 

tusten välillä, ettet väsytä itseäsi ja huokaista syvään aina supistuksen loputtua. 

 

Monelle synnyttäjälle ajatus tietoisesta äänenkäytöstä tai synnytyslaulusta kivun 

hallinnassa tuntuu vieraalle. Siihen liittyy kuitenkin monia etuja. Kun käytät ääntäsi 

tiedostaen, suuntaat ajatukset pois kivusta, hengityksesi syvenee. Myös syke ja ve- 

renpaine laskevat. Kun äänesi on tarkoituksenmukainen ja rohkea, antaa se Sinulle 

voimaa. Kireät, korkeat, varoittavat valitusäänet taas luovat helposti levottoman, pe- 

lokkaan tunteen. Sinun ei tarvitse ujostella äänen käyttöä synnyttäessä, se on 

luonnollinen tapa purkaa jännitystä ja löytää rentoutunut olo. 



HARJOITUKSIA: 

 
 Kun tunnet supistuksen alkavan, hengitä rauhallisesti, luonnollisesti ja pit- 

kään nenän kautta sisään sisään ja suun kautta ulos. Suuntaa kaikki ajatuksesi 

rytmikkääseen, rauhalliseen hengittämiseen. Samanaikaisesti muista pitää 

kasvot, hartiat ja pakarat rentoina. Voit pyytää kumppania muistuttamaan 

Sinua rentoutumisesta. 

 Kun hengität sisään, ajattele suuntaavasi hengitys kipua kohti. Keskity esim. 

alavatsaan tai selkään ja kuvittele, kuinka rentouttava ilma virtaa kohti kipua 

ja helpottaa oloasi. 

 Etsi ääni, joka on noin puheäänesi korkeudella. Pidä käsiä alavatsallasi ja tun- 

nustele, tunnetko äänen värähtelevän käsien alla. Laske ääntäsi matalam- 

maksi, kunnes tunnet äänen värinän käsiesi alla. 

 Uloshengityksen aikana anna äänesi virrata vapaana, tasaisena, matalana A, 

O, U tai M –äänenä. Voit myös laulaa sanoja, jos ne tuntuvat paremmalta. 

Vältä ”kireitä” vokaaleja kuten I tai E. 



Asennot, Liike ja Hieronta 

 
Pystyasento edistää synnytystä ja parantaa supistusten tehoa. Pystyasennossa hal- 

litset kehoasi paremmin ja huomiosi kiinnittyy myös muihin asioihin kuin kipuun. 

Tässä asennossa myös vauva pääsee laskeutumaan optimaaliseen asentoon synny- 

tyskanavassa. Voit istua, seistä tai kävellä, mikä vain itsestäsi tuntuu parhaalta. 

 

Lantion keinuttaminen, heijaaminen tai pyörittäminen supistuksen aikana lievittää 

kipua ja rentouttaa lantionpohjan lihaksia. Keinuminen ja heijaaminen ovat synnyt- 

täjälle luontaisia tapoja helpottaa lihasjännityksiä. Liike helpottaa vauvasi asettu- 

mista synnytyskanavaan. 

 

Kosketuksen voima on mittaamaton. Koskettaminen vapauttaa oksitosiinia, hyvän 

olon hormonia, joka on myös olennainen hormoni synnytyksen etenemisessä supis- 

tuksia voimistavan vaikutuksensa takia. Koskettaminen ja läheisyys ovat luonnon 

tapa helpottaa synnytyksen luonnollista etenemistä. 

 

Kylkiasennossa tai kontallaan oleminen voi myös helpottaa oloasi ja helpottaa ris- 

tiselkään kohdistuvaa painetta. 

 

Monelle kumppanille synnyttävän äidin kipua on vaikea katsella, halu helpottaa toi- 

sen oloa on suuri. Kumppanisi voi kosketuksellaan ja läheisyydellään auttaa Sinua 

synnytyksen aikana ja näin myös hän tuntee olevansa tarpeellinen ja hyödyllinen. 

 
HARJOITUKSIA: 

 

 Seiso keveässä haara-asennossa, keinuttele polvista joustaen lantiota puo- 

lelta toiselle rauhallisessa tahdissa. (Kuva 1 ja 2) 

 Nojaa ristiselkääsi seinää vasten, polvet hieman koukussa. Paina selkää sei- 

nään supistuksen huipussa. Voit käyttää apuna myös esim. tennispalloa selän 

ja seinän välissä. (Kuva 3) 

 Asetu kontalleen esim. sohvan tai tuolin eteen ja nojaa ylävartalo sohvan is- 

tuintasoa vasten. Heijaa lantiota puolelta toiselle tai edestakaisin. (Kuva 4) 



 Istu hajareisin tuolilla ja tukeudu selkänojaan. Voit nojata myös toiseen tuo- 

liin tai kumppaniisi. (Kuva 5) 

 Asetu kylkiasentoon ja tue asentoa esimerkiksi tyynyjen avulla. (Kuva 6) 

 Pyydä kumppania painamaan kämmenellä tai nyrkillä selkäkivun kohtaan ta- 

saisesti ja voimakkaasti. Kerro, millainen paine tuntuu sopivalle. Voit myös 

pyytää häntä kevyesti pyörittämään kämmenen painetta. 

 Pyydä kumppania sivelemään supistusten välissä vatsaa, selkää, hartioita, kä- 

siä tai jalkoja. Kerro, millainen kosketus tuntuu rentouttavalta ja hyvältä. 

 
 

 

   
 

   

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 

Kuva 4 Kuva 5 

Kuva 6 



Vesi, Lämpö ja Kylmä 

 
Lämmin vesi voi lievittää synnytyskipua. Se auttaa Sinua rentoutumaan ja näin aut- 

taa sietämään paremmin kipua ja kehosi oma hormonitoiminta pääsee aktivoitu- 

maan. Lämmin vesi vähentää stressihormonien eritystä ja voi nopeuttaa avautumis- 

vaihetta sekä edesauttaa välilihan alueen kudosten venymistä ja pehmenemistä. 

 

Kylvyssä tai suihkussa oleskelu parantaa verenkiertoa ja helpottaa supistuskipua. Pit- 

kät, toistetut suihkuttelut tuovat parhaan avun, suihkussa kannattaa olla ainakin 30 

minuuttia, mutta ei enempää kuin tunnin kerrallaan hyvän rentoutumisen saavutta- 

miseksi. Myös lempeän lämpimässä saunassa oleskelu voi edesauttaa rentoutu- 

mista. Kylvyssä ollessasi huolehdi, että vettä on riittävän paljon; koko kohdun alueen 

tulee olla veden peitossa. 

 

Suihkun ja kylvyn veden tulisi olla korkeintaan 37-asteista. Muista myös aina huo- 

lehtia riittävästä nesteiden saannista, jos olet lämpimässä kylvyssä tai saunassa. 

 

Lämpötyynyt, lämminvesipullot, lämpimät kääreet tai lämmitetyt peitot voivat myös 

edistää rentoutumista ja hyvänolon tunnetta. Myös viileät kääreet tai kylmäpak- 

kaukset voivat tuoda helpotusta oloosi. Kokeile, mikä Sinusta tuntuu parhaimmalle. 

 

HARJOITUKSIA: 

 
 Suihkuttele erityisesti alueita, joissa supistuskipu tuntuu voimakkaimpana, 

esim. selkää tai vatsaa. Voit suihkussa ollessasi myös heijata tai keinutella it- 

seäsi samalla kun annat veden valua. Voit ottaa suihkuun muovisen jakkaran 

tai jumppapallon, jos Sinulla on sellainen. Voit suihkussa ollessasi myös no- 

jata seinään tai puolisoon supistuksen aikana. Mikäli suihkussasi on hierova 

toiminto, voit kokeilla sitä. 

 Vaihda asentoa kylpyammeessa; kontallaan, kyljellään tai istuallaan oleminen 

tuntuu erilaiselta veden kannatellessa. 

 Lämmitä esim. kauratyyny tai kastele pyyheliina lämpimässä vedessä ja laita 

se kipualueelle. (Kuva 7 ja 8) 



 Pyydä kumppania pyyhkimään niskaa, selkää tai kasvojasi viileällä, kostealla 

pyyhkeellä. 

 Pidä viileää, kosteaa pyyhettä kipeällä alueella. 
 
 

  

Kuva 7 Kuva 8 



Lopuksi 

 
Toivomme, että tämän oppaan neuvoista on apua Sinulle. Kokeile rohkeasti erilaisia 

asentoja ja menetelmiä, ja valitse niistä itsellesi parhaiten sopivimmat. 

 

Valmistautumalla synnytykseen hyvissä ajoin saat parhaan hyödyn oppaan tiedoista. 

Muista kuunnella omaa kehoasi ja pyydä neuvoa synnytyssalin henkilökunnalta si- 

nulle sopivan kivunhallinnan valitsemisessa. Rentouden säilyttäminen supistusten 

keskellä voi olla haastavaa, siksi kätilön kanssa keskustelemalla voit miettiä mikä 

auttaa sinua parhaiten. 

 

Toivotamme sinulle ja perheellesi hyvää ja turvallista synnytystä sekä antoisaa 

vauva-arkea! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oppaan laatijat: 

 
Mari Korhonen ja Kaisa Scribbins 

 


