
Kotisynnytystä suunnittelevan odottajan ja kätilöiden sopimus 
Sopimuksen kohteena on suunniteltu kotisynnytys kahden kätilön kanssa.

Kotisynnytyspaketin sisältö 
- kaksi tapaamista ennen synnytystä molempien kätilöiden kanssa

- kätilöiden päivystäminen raskausviikoilla 37+0-41+6. Poikkeukset päivystämisestä 
sovitaan etukäteen.

- kätilöiden osallistuminen synnytykseen synnyttäjän toivomasta ajankohdasta lähtien ja 
synnytyksen perhelähtöinen ja ammatillinen avustaminen. Kätilöt ovat päivystysaikana 
valmiita lähtemään synnytykseen kahden tunnin sisään kutsun saatuaan.

- synnyttäneen ja vastasyntyneen voinnin seuranta vähintään kaksi tuntia 	 	
synnytyksen 	jälkeen, imetyksessä tukeminen ja vanhempien opastaminen 	 	
vastasyntyneen seurannassa

- vastasyntyneen tarkastaminen, tsh-näytteen ottaminen napaverestä, 	 	 	
syntymätodistuksen kirjoittaminen ja tietojen lähettäminen syntymärekisteriin

- synnytyksen jälkeen yhden kätilön tekemä kotikäynti kahtena päivänä vastasyntyneen ja 
synnyttäneen voinnin seuraamiseksi. Näitä käyntejä ei toteuteta, jos perhe on 
synnytyksen jälkeen sairaalaseurannassa.

- synnytyskeskustelutapaaminen viimeistään 2 kk synnytyksen jälkeen

- tarvittaessa synnytyksen siirtyessä sairaalaan, kätilö(t) toimii synnytyksessä 	 	
tukihenkilönä. Kätilöillä on valtuudet välittää synnytykseen liittyvä oleellinen tieto muille 
avustaville terveydenhuollon ammattihenkilöille.

- kätilöt tuovat synnytyksessä tarvittavan lääketieteellisen välineistön sekä asiakkaan 	
toivoessa myös synnytysaltaan. Synnyttäjä hankkii yhdessä sovitut tarvittavat 	 	
lääkereseptit sekä muun henkilökohtaisen välineistön.

Kotisynnytyksen kriteerit 
- synnyttäjä ja hänen kumppaninsa ovat tietoisesti harkinneet kotisynnytyksen 	 	
hyödyt ja riskit. He ovat vapaasti valinneet synnyttää kotona ja ottavat vastuun 		
päätöksistään ennen synnytystä ja sen aikana.

- synnyttäjä on rehellisesti kertonut kotisynnytyskätilöille kaikki omaan 	 	 	
terveydentilaansa, sairaushistoriaansa ja raskauteen liittyvät tiedot, jotka voivat 		
vaikuttaa synnytyksen kulkuun ja sen hoitoon. Synnyttäjä informoi kätilöitä 	 	
mahdollisista terveydentilassaan tapahtuvista muutoksista.

- kaikki osapuolet sitoutuvat avoimeen tiedonantoon ja mahdollisissa 	 	 	
ongelmatilanteissa neuvotellaan vaihtoehdoista. Lopullinen päätösvalta on 	 	
synnyttäjällä, ja kätilöiden velvollisuus on tarjota riittävää informaatiota päätöksenteon 	
tueksi. Akuuteissa ongelmatilanteissa synnyttäjä ottaa kätilöiden hoitosuositukset 	 	
erityisen vakavasti. Kätilöt vapautuvat ammatillisesta vastuusta, jos vanhemmat 	 	
kieltäytyvät perustellusta toimenpiteestä tai sairaalaan siirtymisestä.

- jos ennen synnytystä tai synnytyksen aikana raskaudessa ilmenee seikkoja, jotka 	
viittaavat synnytyksen olevan turvallisempi sairaalassa, on kätilöillä mahdollisuus 	
synnytyksen riskeihin vedoten kieltäytyä hoitamasta synnytystä kotona. 	 	 	
Lähtökohtaisesti raskauden tulee olla säännöllinen ja naisen perusterve. 		 

- jos kätilö ei oman terveydentilansa tai synnytyksen pitkän keston vuoksi koe 	 	
pystyvänsä toimimaan tyydyttävällä tavalla, on hänellä oikeus pyytää toista kätilöä 	
jatkaamaan synnytyksen hoitamista. Tämä ei aiheuta perheelle lisäkuluja.




Kätilöiden vastuulla on tarjota asiallista näyttöön perustuvaa tietoa perheelle ennen 
synnytystä ja sen aikana. Työskentely on perhelähtöistä ja perheen toiveet kunnioittavaa. 
Kätilöt sitoutuvat asiakassuhteeseen ja ovat kohtuullisen ajan kuluessa tavoitettavissa 
päivystysajan ulkopuolella ja päivystysaikana aina perheen tavoitettavissa. Kätilöt 
informoivat perhettä omasta kokemuspohjastaan, taidoistaan ja toimintaperiaatteistaan. 
He ovat toiminnastaan vakuutettu ja ottavat ammatillisen vastuun synnytyksessä 
avustamisesta.


Synnytyspaketin hinnoittelu

- Koko kotisynnytyspaketin hinta kahdesta kätilöstä on ____ euroa. Summa pysyy 

samana, vaikka suunniteltu kotisynnytys siirtyisi synnytyksen aikana sairaalaan. 

- Mikäli synnytys alkaa ennen päivystyksen alkua, voi toinen kätilöistä toimia doulana 

sairaalassa ja asiakaalta veloitetaan 60 % paketin hinnasta. Jos kumpikaan kätilö ei 
osallistu ennenaikaiseen synnytykseen, veloitetaan 30 % summasta. 


- Jos perhe peruuttaa kotisynnytyssuunnitelmansa ennen päivystysajan alkua, eikä 
synnyttäjä toivo kätilöitä doulakseen, veloitetaan paketista 30%. Jos toinen kätilöistä 
osallistuu synnytykseen doulana, veloitetaan 75%. 


- Mikäli päivystysajan alettua ennen synnytyksen käynnistymistä synnyttäjä päätyy 
luopumaan kotisynnytyssuunnitelmistaan, veloitetaan paketin hinnasta 80 %. Toinen 
kätilö toimii tällöin sairaalassa synnyttäjän toiveiden mukaan tukihenkilönä. Jos 
synnyttäjä ei toivo kätilöitä mukaan synnytykseen veloitetaan paketin hinnasta 50%.


- Jos kätilö ei oman sairastumisen vuoksi pääse paikalle synnytykseen, yrittää hän löytää 
toisen kotikätilön sijaistamaan itseään. Jos synnytykseen osallistuu vain yksi kätilö, 
veloitetaan 75% paketin hinnasta. Jos synnytykseen osallistuu kaksi kätilöä, veloitetaan 
täysi hinta. Paketin sisältö pysyy samana. Jos kukaan kätilö ei pääse synnytykseen 
mukaan veloitetaan paketin hinnasta 40%.


- Pakettia voi täydentää lisäkäynneillä ennen tai jälkeen synnytyksen. Nämä veloitetaan 
erikseen.


Synnytyksen päivystysaika:


Maksuaikataulu:


Kaikki osapuolet sitoutuvat sopimukseen vastaamalla tähän sähköpostitse hyväksyen 
sisällön.


_________________________________       	 	 

synnyttäjä	 	    	 	 	 	 


_________________________________	 __________________________________

Ria Malva, kätilö	 	 	 	 , kätilö		 	


