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Helsingin kaupunki on pyytänyt lausunnon Emma Karin ja 13 muun kaupunginvaltuutetun 
aloitteesta perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantamisesta. 
 
Valtuustoaloitteen allekirjoittaneet edellyttävät, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimiin lisä-
täkseen perhemyönteisyyttä ja parantaakseen synnytyskokemuksia HUS:n synnytyssairaa-
loissa sekä selvittää keinoja lisätä synnytyssairaaloiden sekä neuvoloiden ja perhekeskusten 
yhteistyötä. 
 
Synnytyskokemus ja potilaan oikeuksien toteutuminen synnytyksen aikana on noussut laa-
jasti julkisen keskustelun aiheeksi. HUS Naistentaudit ja synnytykset tulosyksikössä perus-
tettiin helmikuussa työryhmä, jonka tehtävänä oli kartoittaa synnyttäjän oikeuksien kannalta 
kriittiset tilanteet sekä suunnitella vakioidut toimintamallit ko. tilanteisiin. Työryhmä sai 
työnsä valmiiksi huhtikuun lopussa. Työryhmän raportti synnytyksen aikaisesta hoidosta ja 
menettelytavoista potilaan oikeuksien, itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden var-
mistamisen näkökulmasta on lausunnon liitteenä.  
 
Syksyn 2021 sekä vuoden 2022 aikana tullaan toteuttamaan henkilökunnan koulutusta sekä 
sisäistä ja ulkoista tiedottamista synnyttäjän kohtaamisesta ja kohtelusta sekä synnyttäjän 
oikeuksista. Tämä kaikki tähtää synnytyskokemuksen parantamiseen. HUS Naistentaudit ja 
synnytykset tekee säännöllistä yhteistyötä alueen kuntien neuvoloiden kanssa. Vuodesta 
2018 tulosyksikössä on ollut oma työntekijä koordinoimassa tätä yhteistyötä. Sen tuloksena 
on kuvattu synnytystä pelkäävän lasta odottavan hoitopolku sekä käynnistetty synnytystä 
jännittävien syli -valmennukset. Valmennusta vetävät synnytyssairaalan kätilö ja neuvolan 
terveydenhoitaja yhdessä. Valmennukset on toteutettu koronapandemian aikana Teams-
etäyhteyden kautta. 
 
Tällä hetkellä yhteistyön painopistealue on synnytyksen jälkeisen hoidon kehittämisessä. 
Työn alla on mm. Vauvamatkalla-digihoitopolku, jonne rakennetaan ajastettua materiaalia 
tukemaan niin synnytykseen valmistautumista kuin vauvanhoitoakin. 
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Fyysisten tutustumiskäyntien toteuttaminen Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa on haas-
tavaa suurten synnyttäjämäärien ja tilojen rajallisuuden vuoksi. Lisäksi Naistenklinikalla on 
edelleen käynnissä laaja peruskorjaus. Syli-valmennusten hyvien kokemusten innoittamina 
olemme suunnittelemassa kätilön vetämiä etätutustumiskäyntejä. Ne lisäisivät osaltaan lasta 
odottavien perheiden turvallisuuden tunnetta. 
 
Edellä mainittujen lisäksi palvelemme potilaitamme kolmella kielellä (suomi, ruotsi, eng-
lanti) henkilökunnan toimesta. Lisäksi käytössä 24/7 on Tulka-puhelin, jonka avulla saa tulk-
kauspalveluja yli sadalla eri kielellä. 
 
 
Liite 
Työryhmän raportti. 
 
Helsingissä 10. päivänä elokuuta 2021 
 
 
Aydin Tekay, ylilääkäri, linjajohtaja   Katja Koskinen, ylihoitaja 
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