
Kodusünnitus – kaalutletud ja seaduslik 
 
„Sättisime elutuppa ehk meie sünnituspessa vanni üles ja läksime abikaasaga sinna tuhutama. See on 
maailma parim tunne, kui saad lapse käte vahele oma kodus!“ Kodusünnituse muljeid jagab Triinu 
Oraste (28). 
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Jäädes oma teise lapse Ramose (praegu 17päevane) ootele, tekkis mul peaaegu kohe küsimus: kus ma tahan 
sünnitada? Esimene sünnitus kaks aastat tagasi kodukoha väikses haiglas läks küll selles mõttes hästi, et lapsega 
oli kõik korras ja sünnitus kulges loomulikult, kuid emotsionaalses mõttes ma ise väga rahule ei jäänud. 
Haiglasse minnes tekkis kohe kerge konflikt ämmaemandaga, mis viis mu meeleolu alla, ja ka ülejäänud aeg, mil 
seal viibisin, ei tundnud ma kahjuks soojust ega heatahtlikkust. Taastumine sünnitusest oli pigem raske, sest sain 
palju õmblusi. 

Esimene kindel otsus oli see, et sel korral soovin sünni-tusele doulat ehk sünnitoetajat, toimugu sünnitus siis 
haiglas või kodus. Tahtsin, et peale mu abikaasa oleks olemas veel keegi, kes mind natuke tunneb, kel oleks 
minuga sarnased vaated loomulikule -sünnitusele ja kes oleks toeks ka sünnitusjärgsel perioodil. Keegi, kes toetaks 
emotsionaalselt ja looks turvalise ning meeldiva õhustiku, samal ajal kui ämmaemand keskendub pigem füüsilisele 
poolele. Doula just seda teebki. 

Pöördusin Ann Voolu poole – tema oli mulle juba varasemalt tuttav ja hiljuti doulaõppe läbinud. Tänu Anniga 
kohtumistele, kus sain oma mõtetele selgust, ja samuti abikaasa väga suurele toetusele muutus kindlaks kodus 
sünnitamise soov. Tutvusin kodu-sünnituse lugudega, vaatasin pilte ja videoid ning sain aru, et sünnitus on 
loomulik protsess, mitte haiglas tehtav protseduur, ja sellepärast tundus kodus väga turvaline sünnitada. Samuti 
meeldis mulle idee, et laps sünnib oma koduseinte vahel, mitte aparaate täis kõledas valges haiglaruumis. 

Hakkasin uurima, kas leian ämmaemanda, kes mu sünnitusele tuleks, sest tähtaeg oli „ebamugav“ –  
30. detsember, pidustuste ja puhkuste periood. Minu kodusünnituse ämmaemandaks sai Ülle Piiskoppel. Eestis 
on praegu viis ämmaemandat, kellel on litsents kodusünnitust vastu võtta, ja Ülle on üks neist. Minu-le oli 
oluline, et kõik oleks seadusega kooskõlas ja ämmaemand kursis võimalike ohtudega ning oskaks vastavalt 
vajadusele tegutseda. 

Ettevalmistused 
Kodusünnituse jaoks oli vaja teha mõned ettevalmistused. Rentisime teise kodusünnitusteenust pakkuva 
ämmaemanda käest spetsiaalse täispuhutava sünnitusvanni. Lisaks varusime ühekordseid madratsikaitseid, suuri 
hügieenisidemeid, kätepabereid, süüa, juua jne. Samuti panin valmis dokumendid, rasedakaardi ja riided nii endale 
kui ka beebile, kui peaks tekkima vajadus haiglasse pöörduda. Vahepeal ikka tuli mõte, et mis siis, kui midagi läheb 
halvasti. Samas teadsin, et ka haiglas võib midagi halvasti minna, ja eks mingil määral andis kindlust teadmine, et 
haigla on meile väga lähedal. 

Jõulude ja aastavahetuse peod said peetud ning tuhud hakkasid 3. jaanuari öösel kella kolme-nelja paiku. Lasin 
abikaasal veel natuke magada ja äratasin ta kell viis. Kell kuus otsustasime helistada ämmaemandale ja 
sünnitoetajale, kes jõudsid meie juurde kella kaheksa paiku. Siis läks olemine kuidagi kergemaks, teadsin, et 
nüüd ei saa midagi valesti minna, sest minu sünnituse turvavõrk on kohal. Ka abikaasast oli näha, et tal on 
rahulikum ja turvalisem olla. 

Vanem laps Eliise ärkas kell üheksa ja siis tuli talle vanaema järele. Kaalusin isegi tütre koju jätmist, aga kuna ta 
on alles kaheaastane, siis kartsin, et ta ei saa sünnituse protsessist veel väga hästi aru, sünnitusel osalemine võib 
teda pigem hirmutada ning venna vastu negatiivseid tundeid tekitada. Kella üheksani olid tuhud täiesti talutavad, 
kogu aeg läksid küll natuke tugevamaks, aga olin rõõmus ja elevil. Kui laps vanaemaga ära läks, vaatas 
ämmaemand avatust, mida oli juba 8–9 sentimeetrit. 

Sättisime elutuppa ehk meie „sünnituspessa“ vanni üles ja läksime sinna abikaasaga tuhutama. See oli nii hea 
ja lõõgastav, kuid sealt alates läks ka sünnitus intensiiv-semaks. Mingi hetk oli vaja käia WCs pissil- ja pärast 



seda millegipärast ei tahtnud ma enam tagasi vanni minna, kuigi alguses olin planeerinud kindlasti vannis 
sünnitada. 

Ja ta tuli! 
Jäin vanni kõrvale, ühel hetkel tulid ära looteveed ja hakkasid pressid. Seda ma täpselt ei mäleta, kaua pressid 
kestsid, aga ühel hetkel tekkis ka väsimuse ja jõuetuse tunne. Õnneks toetas doula mind kogu sünnituse vältel 
homöopaatiliste terakestega, mille toimesse ma usun, ja ehk aitaski üks tera mind sellest väsimushetkest üle. Juba 
varsti läksin kükkasendisse, hoidsin ühe käega abikaasa ja teise käega sünnitoetaja kaela ümbert ning pressisin 
meie kalli väikese beebipoisi välja. Kell oli siis 12.03. See on ikka maailma parim tunne, kui saad lapse oma käte 
vahele! 

Natuke puhkasime, siis lõikas abikaasa nabanööri läbi, võttis poja oma sülle ja mina sünnitasin platsenta. 
Läksin voodisse pikali ja ootasime, et laps hakkaks esimest korda rinda imema. Pärast seda ämmaemand mõõtis 
ja kaalus last. Samuti vormistas ta sünnitõendi, millega pidime paari päeva jooksul käima perekonnaseisuametis, 
et lapse sünd registreerida ja talle isikukood saada. Ämmaemand saab teha K-vitamiini süsti, aga meie seda ei 
soovinud. 

Kodusünnitusteenuse juurde kuulub ka sünnitusjärgne kodukülastus, mis toimus kolm päeva pärast sünnitust. 
Ämmaemand kaalus lapse uuesti üle, -vaatas imemisvõtet ja võttis varbaotsast verd vastsündinute 
ainevahetushaiguse skriiningu jaoks. Nädal pärast Ramose sündi läksime lastearsti juurde. Tema kuulas ja vaatas 
last, uuris, kas oleme perearstiga ühendust võtnud, ja saatis meid ka sünnitusosakonda kuulmistesti tegema – see oli 
täiesti korras. 

Sünnitusest taastumine oli palju kergem kui pärast esimese lapse sündi. Seekord polnud vaja teha -ühtegi 
õmblust, ainult emaka kokkutõmbed sünnitusjärgsetel päevadel olid valusamad kui eelmisel korral. Tagantjärele 
olen tänulik oma esimesele sünnitusele haiglas, sest muidu võib-olla polekski mul tekkinud nii sügavat soovi 
kodus sünnitada ja sellist imelist kogemust saada. 

Eriliselt tänulik olen just Annile, tema kohalolek tähendas, et minu abikaasa sai ainult minu toetamisele 
keskenduda. Samal ajal pani Ann küünlaid põlema, sättis beebiriided valmis, pakkus süüa ja juua, hingas minuga 
koos ning aitas pärast ka koristada. Temast õhkas nii suurt rahulikkust ja positiivsust. Iga naise sünnitus võiks 
sellises atmosfääris kulgeda.  
 

 



 
Ametlik ämmaemandusabi kodusünnitusel 
Alates 1. augustist 2014 on Eesti Vabariigis võimalik naistel, kes on valinud sünnitamise kohaks kodu, saada 
ametlikult ämmaemandusabi kodusünnitusel. Samast päevast alates tekkis ämmaemandatel võimalus taotleda 
kodusünnituse tegevusluba. Esimesena pakkus ametlikult võimalust sünnitada turvaliselt kodus Ingrid Kaoküla. 
Peale tema on kodu-sünnituse tegevusluba Eestis neljal ämmaemandal: Siiri Põllumaa, Häli Viilukas, Raina 
Laugamets ja Ülle Piiskoppel. 
http://kodusynnitusejuhend.weebly.com 
www.kodusynnitus.ee 
 
30 kilomeetrit lähimast haiglast 
Ämmaemand Ingrid Kaoküla, OÜ Kodusünnitus ja MTÜ Ämmaemanduskeskus, lektor ja perekooli õpetaja 

Kes tohivad kodus sünnitada? 
Kodusünnitust võib planeerida terve- naine, kelle rasedust on korralikult jälgitud, sünnitusega seotud riske on 
hinnanud ämmaemand ja vajaduse korral ka naistearst ning on leitud, et rasedus on normaalne ja madala riskiga. 
Kui on olnud eelnenud rasedusi ja sünnitusi, siis vaadatakse, kas on esinenud olukordi, mis võivad oodatavat 
sünnitust mõjutada. 

Arst või ämmaemand peab veenduma, et kodusünnitust planeerival perel on tõenduspõhist ja tasakaalustatud 
teavet raseduse ja sünnituse kohta ning kodune keskkond ja sotsiaalne tugivõrgustik toetavad kodusünnitust. 
Sünnituskoht ei tohi asuda lähimast sünnitusosakonnast kaugemal kui 30 kilomeetrit! 

Loomulikult ei saa sünnitada kodus, kui laps sünnib enneaegsena, laps on tuharseisus, tegemist on 
kaksik-rasedusega või on emal või oodataval lapsel avastatud mõni raske haigus. Need on vaid üksikud näited. 

Mis on eelised haigla ees? 
Teaduslike uuringute põhjal on planeeritud kodusünnituse eelisteks väiksem vajadus sünnitusabialasteks 
sekkumisteks, võrdsed või paremad tervisenäitajad nii emadel kui ka lastel ja emade suurem rahulolu 
sünnituskogemusega. 

Milliste riskidega tuleb arvestada? 
Kodusünnitus ei erine oma olemuselt sünnitusosakonna -sünnitusest. Naise kehas toimuv ja sünnitaja vajadused 
on ikka samad. Kui sünnitaja tunneb end kodus turvaliselt, on valmistunud kodusünnituseks, tal on toetavad 
lähedased ja pädev ämmaemand, siis alaneb sünnitaja stressitase oluliselt ja hakkavad toimima kodusünnituse 
eelised. 

Kuna kodus sünnitavad vaid terved naised pärast hästi kulgenud rasedust, siis esineb kodusünnitusel tõsiseid 
probleeme väga harva. Planeeritud kodusünnituse riskid on seotud aeglasema abiga ohuolukordades. Kõiki 
probleeme pole võimalik ette näha ja seepärast on ämmaemandal kaasas hapnikuballoonid, elustamismaskid, 
ravimid ja tilgutisüsteemid, et tulla toime esmaabi andmisega. Raskemate probleemide korral on loomulik, et 
sünnitus lõpeb sünnitusmajas. 

Milliseid ettevalmistusi kodus teha tuleb? 
Igas kodus, kus saab elada, saab ka sünnitada. Kodus peaks olema elekter, vesi ja kanalisatsioon. Seal peaks olema 
soe ja võimalus tuulutada – normaalne hügieeniline puhtus. Suurus ei ole oluline. Oleks hea, kui WC, 
pesemisvõimalus ja voodi emale oleksid samal korrusel, kus sünnitatakse.  

Ämmaemand teeb koju vähemalt ühe sünnituseelse külastuse ja annab soovitused kodu ettevalmistamiseks. 
Lisaks beebi riietele ja hooldusvahenditele paneb pere valmis asjad, mis teevad sünnitamise mugavamaks ja 
pärast koristamise lihtsamaks. 

Kuidas kodusünnitus -kulgeb? 
Samal ajal kui teised sünnitavad pered hakkavad sünnitusmaja poole liikuma, helistavad kodusünnitajad oma 
ämmaemandale. Saabudes teeb ämmaemand esimese läbivaatuse ja -koostatakse sünnituse plaan. Lapse 



südamelöökide kuulamiseks kasutan reeglina elektroonilist doplerit, mõnikord pere soovil ka vanamoodsat puust 
ämmaemanda stetoskoopi.  

Sünnitaja tervise ja sünnituse edenemise jälgimine käib nagu sünnitusmajaski – ainult selle vahega, et kodus ei 
jää sünnitaja kunagi üksi. Paljud pered kasutavad kodus vettesünnituse võimalust. Kui kodus vanni ei ole, saab 
rentida spetsiaalse sünnitusbasseini. 

Kodusünnitusel teen nii palju toiminguid kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Lähtun teadmisest, et igasugune 
sekkumine peab olema põhjendatud ja iga sekkumine võib sünnitajat häirida. Mitte kordagi ei ole ma viimaste 
aastate jooksul pidanud avama looteveepõit ega tegema lahklihalõiget. Ravimeid (v.a  verejooksu tõkestavaid ja 
elustamisega seotud ravimeid) kodusünnitusel kasutada ei tohi. Julgustan, lohutan, kiidan, juhendan, silitan, 
masseerin jms. 

Peale ämmaemanda osaleb sünnitusel reeglina partner, tihti ka sünnitoetaja. Kui peres on suuremaid lapsi, siis 
on ka nemad sageli sünnituse juures. 

Mis saab pärast? 
Sünnitusjärgne läbivaatus sarnaneb sünnitusmajas toimuvaga: kontrollitakse sünnitusteede terviklikkust, 
vajaduse korral õmmeldakse. Ka kodus sündinud saavad Apgari hinde ja täieliku läbivaatuse. Lahkun pere 
juurest, kui olen veendunud, et ema ja lapsega on kõik korras: emme tunneb end hästi, on käinud pesemas ja 
söönud, laps oskab rinda võtta, on pissinud ja kakanud ning ma näen, et pere tuleb lapse eest hoolitsemisega 
toime ja oskab märgata tema vajadusi. 

Koostan iga sünnituse kohta sünnitusloo ning laen sünnituse ja sünnitusjärgsete koduvisiitide- välja-võtted üles 
e-tervise keskkonda, kust need on kättesaadavad sünnitajale endale, tema rasedust jälginud ämmaemandale ja 
perearstile . 

Sünnitusjärgseid koduvisiite teen üks kuni kolm, sõltuvalt vajadusest. Seejärel annan pere jälgimise üle 
perearstile. Sünnitusmaja lastearst vaatab lapse tavaliselt üle 3–7 päeva vanusena. Kodus ei tehta vaktsiini-süste 
ega kuulmise sõeluuringut, seepärast soovitan peredel lastearsti külastada. Selle visiidi korraldab kodu-sünnituse 
ämmaemand, sest registratuurist aega broneerida ei ole võimalik. 

Kodus sündinud lapsed saavad sündimise kohta sünnitõendi, millel ei ole isikukoodi – selle saavad nad 
endale alles nime panemisel. Seepärast soovitan peredega enne sünnitust kohtudes neil nimi juba varakult 
valmis mõelda, et oleks võimalik esimestel elupäevadel lapse sünd perekonnaseisuametis registreerida. Iial ei 
tea, millal võib tekkida vajadus lapsele analüüse või -uuringuid teha, ja selleks peab lapsel olema isikukood. 

Kas litsentseeritud ämma-emandata on sünnitamine -Eestis praegu keelatud? 
Sünnituskoha valiku õigus on üks põhiõigus, mida on tunnustanud rahvusvahelised organisatsioonid ja Euroopa 
Inimõiguste Kohus. Vastavalt sellele on sünnitajal õigus valida sünnitamise koht ja inimesed, kes seal osalevad. 
Et hoida riskid miinimumi lähedal, ei soovita ma siiski sünnitada ainult sünnitoetajaga, vaid kaasata esmalt 
tegevusloaga ämmaemand.  
 
 



	


