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§ 39
Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite äitiysneuvolapalvelujen saata-
vuudesta

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sandra Hagman ja 22 muuta allekirjoittajaa esittävät aloit-
teessaan samanlaisten neuvolapalvelujen tarjoamista yhtäläisesti ensi- 
ja uudelleensynnyttäjille.  

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategian 2017-2021 yhtenä 
linjauksena on perustason palvelujen parantaminen. Aloitteessa esitet-
tyjä neuvolapalveluja tarjotaan ensi- ja uudelleensynnyttäjille. Perhe-
valmennusta, useita äitiysneuvolakäyntejä ja kotikäyntejä kohdenne-
taan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, mutta palvelut tarjotaan tarpeen 
mukaan myös uudelleensynnyttäjille ja heidän perheilleen. Samalla ta-
valla tarpeen mukaan on tarjolla valmennuksia, imetysohjausta, yksilö- 
ja ryhmämuotoista äitiysfysioterapiaa, lapsiperheiden kotipalvelua, lap-
siperheiden sosiaaliohjausta ja muita varhaisen tuen palveluja.         

Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.  

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.01.2020 § 52

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.10.2019 § 245

HEL 2019-009098 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon kaupunginvaltuutettu Sandra Hagmanin ja 22 muun valtuu-
tetun äitiysneuvolapalvelujen saatavuutta koskevasta valtuustoaloit-
teesta:
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"Helsingin neuvolatoimintaa ohjaavat kansalliset äitiyshuollon suosituk-
set vuodelta 2013, jotka on laadittu kansallisessa asiantuntijatyöryh-
mässä. Suositusten mukaan synnytyksen jälkeen synnyttäneelle tarjo-
taan joko vastaanotto tai kotikäynti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan 
ensimmäistä lastaan odottavan perheen luokse tai lapsen saaneen 
perheen luokse on tehtävä kotikäynti ja muita kotikäyntejä on järjestet-
tävä tarpeen mukaan.

Perhevalmennusta, useampia äitiysneuvolakäyntejä sekä kotikäyntejä 
kohdennetaan ensisijaisesti ensisynnyttäjille, joilla ei ole aiempaa ko-
kemusta synnytyksestä ja vanhemmuudesta tai vastasyntyneen vau-
van hoidosta ja huolenpidosta. Palvelujen ensisijaisesta kohdennuk-
sesta huolimatta palveluja ei ole rajattu siten, että palvelut eivät olisi 
tarjolla uudelleensynnyttäjien perheille niitä tarvittaessa. Uudelleensyn-
nyttäjille tarjotaan edellä mainittuja palveluja tai muita varhaisen tuen 
palveluja, kuten lapsiperheiden kotipalvelua tai lapsiperheiden sosiaa-
liohjausta asiakastarpeen mukaan. Helsingissä on yhdistetty äitiys- ja 
lastenneuvola eli sama terveydenhoitaja jatkaa perheen kanssa myös 
lapsen syntymän jälkeen, jolloin perheen yksilölliset tuen tarpeet tulevat 
huomioitua jo raskausaikana.

Vuonna 2018 äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä oli yhteensä noin 
339 000, joista lääkärin luona noin 54 000. Määräaikaistarkastusohjel-
man lisäksi tarjotaan tarpeen mukaan asiakkaille lisäkäyntejä.

Raskauden aikaisia kotikäyntejä vuonna 2018 tehtiin Helsingissä 63, 
joista 12 tehtiin uudelleen synnyttäjän luokse. Erityisesti raskauden ai-
kaiset kotikäynnit tehdään perheen tarpeiden mukaisesti ja ne ovat 
usein moniammatillisia. Käynneillä on mukana perheen tilanteen mu-
kaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai lapsiperheiden kotipalvelun joh-
tava ohjaaja. 

Ensisynnyttäjiä oli 2 802, joista 92,5 %:n luokse tehtiin kotikäynti ja 
osan luokse useampi, yhteensä 2 880 kotikäyntiä. Uudelleen synnyttä-
jien luokse tehtiin 554 kotikäyntiä eli 21,3 %:lle uudelleen synnyttäjistä. 
Myös raskauden ajan vastaanottokäyntien määrä vaihtelee raskaana 
olevan ja perheen tilanteen mukaan.

Raskauden aikana järjestetään perhevalmennusta ensimmäistä yhteis-
tä lastaan odottaville perheille. Perhevalmennusryhmiä Helsingissä oli 
vuonna 2018 yhteensä 421 ryhmää, joihin osallistui 8 254 tulevaa van-
hempaa. Lisäksi uutena toimintana järjestetään yhteistyössä synnytys-
sairaalan kanssa synnytyspelkoisille ryhmiä synnytyssairaalassa riip-
pumatta siitä, onko odottaja ensi- tai uudelleensynnyttäjä. 
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Imetyskouluttajan ohjausta tarjotaan vastaanotolla imetyspulmissa se-
kä ensi- että uudelleensynnyttäjille. Viime vuonna oli 375 imetysohjaus-
ta. 

Perhekeskuksissa tarjotaan äitiysfysioterapiaa maksuttomana sekä en-
sisynnyttäjille että uudelleensynnyttäjille ryhmämuotoisena halukkuu-
den mukaan, ja äitiysfysioterapia ryhmämuotoisena palveluna on kas-
vussa. Ryhmässä käydään läpi ennaltaehkäiseviä ohjeita ja neuvoja 
raskauden ja synnytyksen aiheuttamaan tuki- ja liikuntaelinkuormituk-
seen, ohjausta lapsen käsittelyyn motorisen kehityksen tueksi sekä tie-
toa koko perheen arkiliikkumisen lisäämisen tärkeydestä. Äitiysfysiote-
rapian ryhmät käynnistyivät vuonna 2018 ja ryhmiä on lisätty asiakas-
tarpeiden mukaisesti vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 odottavien äi-
tien fysioterapiaryhmiä oli 110 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 21. 
Vuonna 2019 odottavien äitien fysioterapiaryhmiä tulee suunnitelman 
mukaan olemaan 139 ja synnyttäneiden äitien ryhmiä 96.

Yksilöfysioterapiaa tarjotaan neuvolalääkärin lähetteellä ensi- tai uudel-
leensynnyttäjille tarpeen mukaisesti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yhtenä linjauksena on perus-
tason palvelujen parantaminen. Palvelujen hyvä saatavuus ja maksut-
tomuus lisäävät niiden käyttöä ja perheiden hyvinvointia. Äitiysneuvo-
lapalveluilla ja muilla matalan kynnyksen palveluilla pystytään tuke-
maan perheitä oikea-aikaisesti varhaisessa vaiheessa."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Monica Lindberg, neuvola- ja perhetyön päällikkö, puhelin: 310 58352

monica.lindberg(a)hel.fi
Tuija Arvo, ylihoitaja, puhelin: 310 50223

tuija.arvo(a)hel.fi


