
Esittelykirjeet kätilölle – Synnytyksen ABC

Esittelykirje kätilölle 

Synnyttämään mennessäsi et yleensä tunne sinua hoitavaa kätilöä etukäteen eikä kätilö tunne sinua. 
Siinä tilanteessa voit edistää teidän tutustumista, kun kirjoitat esittelykirjeen kätilölle tai toisella 
nimellä synnytystoivelistan. 

Esittelykirjeessä esittelet itsesi kätilölle ja kerrot mitä toivot 

Esittelykirjeen tärkein tavoite on viestittää kätilölle kuka sinä olet ja millä tavalla toivot kätilön 
sinua hoitavan. On tärkeää kertoa:

1. taustasi

2. miten olet synnytykseen valmistautunut

3. mitä mieltä olet synnytykseen liittyvistä vaihtoehdoista

Synnytyksiä on monenlaisia eikä synnytystä pysty suunnittelemaan tai käsikirjoittamaan. Voit 
kuitenkin valmistautua synnytykseesi miettimällä minkälainen olisi sinun toiveittesi synnytys ja 
mitä olet tehnyt päästäksesi siihen (miten olet valmistautunut). Sekä mitä sitten toivot, jos synnytys 
ei mene toiveiden mukaisesti?

Kirjeellä kerrot itsestäsi huomattavasti nopeammin kätilölle kuin kertomalla samat asiat supistusten 
välissä. Puhuminen ja rationaalinen ajattelu hidastaa synnytyksen hormonitoimintaa ja kirjeen 
avulla voit keskittyä paremmin synnyttämiseen ja supistuksen vastaanottamiseen. 

Esittelykirje kätilölle kannattaa kirjoittaa, koska sitä kautta:

1. Jäsennät omia toiveitasi. Kun kirjoitat kirjettäsi, joudut miettimään ja käsittelemään omia 
toiveitasi. Mitkä niistä ovat tärkeimmät ja miten viestin saisi parhaiten kerrottua hoitavalle 
kätilölle tai lääkärille?

2. Opit lisää vaihtoehdoista. Kirjettä kirjoittaessasi pohdit eri vaihtoehtoja ja mikä niistä on 
sinulle mieleisin ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

3. Valmistaudut synnytykseen tukihenkilöiden kanssa: Kirjoittamalla kirjettä ja 
muokkaamalla sitä yhdessä, pystyt kommunikoimaan toiveitasi tukihenkilöillesi. Doula 
oppii sinusta ja sinulle tärkeistä asioista samalla, kun työstät kirjettäsi ja hän osaa paremmin 
tukea sinua tämän tiedon avulla.

4. Kommunikoit kätilölle toiveistasi. Mieti mitä tietoa kätilö tarvitsee, että hän voi tukea 
sinua parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
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Esittelykirje kannattaa kirjoittaa niin, että perustelet kaikki pyynnöt. Jos kirjeessä on paljon ”ei” 
alkuisia lauseita, niin se voi olla kätilölle hyökkäävän kuuloista ja joustamatonta. 

Valmistaudu

Kätilöistä 80% toivoo perheiden valmistautuvan synnytyksene paremmin kuin nyt tehdään, koska 
valmistautunutta synnyttäjää pystyy paremmin auttamaan. Synnytyksen ollessa käynnissä uuden 
oppiminen on hankalaa ja silloin on usein myöhäistä oppia eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.
Usein ollaan jo niin lähellä toimenpiteen tai lääkkeen käyttämistä, että silloin on vaikeampi tehdä 
muita valintoja.

Kerro kirjeessä, miten olet valmistautunut, sillä se kertoo kätilölle jo paljon mitä vaihtoehtoja 
kannattaa tarjota. Iso osa synnyttäjistä tietää vain epiduraalin ja heidän on vaikea synnytyksen 
aikana ymmärtää misksi se ei ole paras tiettyyn tilanteeseen vaan joku muu lääkkeellinen toimisi 
paremmin. Tästäkin tulee traumoja, kun synnyttäjä ei siinä vaiheessa sisäistä enää normaalia 
puhetta, kun keskittyminen menee supistuksiin, ja sen vuoksi kätilö voi antaa epiduraalin, vaikka 
tietää sen tuovan merkittävää haittaa.

Oletko käynyt neuvolan perhevalmennuksen synnytysosuuden? Entä synnytysvalmennuksen 
yksityisellä? Tai lukenut kirjoja synnytyksestä? Median tai somen varaan en synnytykseen 
valmistautumista jättäisi, sillä media dramatisoi synnytykset ja somessa korostuvat hankalammat 
synnytykset. Molemmissa hyvät synnytyskokemukset jäävät muiden jalkoihin. Hyvät kokemukset 
eivät valitettavasti myy eivätkä saa tykkäyksiä (paitsi Aktiivinen synnytys ry:n FB-ryhmässä).

Toimenpiteet ja lääkkeet

Kaikille toimenpiteille ja lääkkeille on paikkansa tietynlaisissa tilanteissa, joten ehdoton ei jotain 
kohtaan tulee aina perustella hyvin. 

Toisaalta sinun ei tarvitse listata eri toimenpiteitä ja laittaa niihin kyllä/ei vastauksia. Tärkeämpää 
on saada tuntumaa siihen millainen synnytys on sinun toiveissasi ja miten olet sen saavuttamiseen 
valmistautunut. Tämä yleensä antaa kätilölle jo riittävästi tietoa. 

Tuo kirjeessä esille juuri sinun historiastasi asioita, joilla voi olla vaikutusta synnytykseen. Näitä ei 
useimmiten sairaalan papereissa ole. Jos sinulla on esimerkiksi selkävaivoja ja jokin tietty asento ei 
sovi sinulle, niin tämä on erittäin hyvä mainita kirjeessä. Myös lääkeaineallergiat tulisi mainita, 
vaikka niistä olisi tieto sairaalan papereissa. Jos sinulla on kokemusta puudutteesta, niin kerro 
toimiko se tai mitä sivuvaikutuksia sinulle siitä tuli. Nämä tiedot ovat kätilölle arvokkaita sinun 
tukemisessasi.

Esittelykirje eri tilanteisiin

Kannattaa miettiä, mihin tarkoitukseen esittelykirje on kirjoitettu. 

• Jos olet menossa sairaalaan tapaamiseen tai synnytyksen käynnistykseen ennen 
synnytystä, niin kirje voi olla pidempi ja siinä voi olla toiveita käynnistykseen liittyen. 
Tällöin kätilöllä on usein aikaa käydä kirje läpi kohta kohdalta ja keskustella toiveistasi. 

• Synnytyksen alkuvaiheessa annetun kirjeen kätilö ehkä ehtii käydä tarkkaan läpi, mutta se 
voi olla lyhyempi, kun ei tarvitse olla mm. raskauteen ja käynnistykseen liittyviä kohtia. 

• Kätilönvaihto/synnytys pitkällä: kolmas ajankohta, missä voit joutua antamaan kirjeen on 
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silloin, kun kätilö vaihtuu. Silloin ollaan synnytyksessä jo pidemmällä eikä kätilö ehkä ehdi 
lukea kovin seikkaperäisiä kirjeitä. Näihin tilanteisiin kannattaa olla valmiina lyhyt ja 
ytimekäs kirje, jossa on lihavoituna 1-3 tärkeintä kohtaa. 

◦ Mieti mihin haluat kätilön kiinnittävän kirjeessäsi huomion, kun vuoro on juuri 
vaihtunut. Uusi kätilö ei ole saanut sinun tietojasi ja soitat kelloa. Kätilö tulee nopeasti 
huoneeseesi ja silmäilee matkalla kirjettäsi. Mihin hän kiinnittää huomiota? Mitä haluat 
hänen ehdottomasti tietävän? Tämä kirje voi olla sama kuin edellinen, mutta siitä on 
hyvä lihavoida muutamia kohtia.

Esittelykirjeen sisältö

Esittelyyn kannattaa sisällyttää seuraavaa tietoa:

1. Synnytystiimin lyhyt esittely. Tässä on hyvä mainita perussairauksista, lääkkeistä, 
lääkeallergioista. 

2. Miten olet valmistautunut synnytykseen: Oletko käynyt neuvolan perhevalmennuksen, 
yksityisen synnytysvalmennuksen, mammajoogassa, synnytystanssissa tms? Tämä kertoo 
kätilölle siitä, mitä tiedät synnytyksestä, ja hän todenäköisesti kertoo sinulle laajemmin eri 
vaihtoehdoista. Synnytyksen aikana ei voi enää pitää synnytysvalmennusta, joten 
kätilölläkin on silloin vähemmän työkaluja sinun palvelemiseksi.

3. Mitä toiveita sinulla on synnytyksen hoidosta? Toiveet mielellään perusteluineen.

• Kirjoita esittelysi puhtaalta paperilta, niin se tulee paremmin sinun näköiseksi.

• Pituus ei tulisi olla yli yhden A4:n. Siihen mahtuu tärkeimmät toiveesi.

Seuraavaksi on muutamia malleja hyvistä esittelyistä, mutta kirjoitathan omasi puhtaalta paperilta ja
keskity itsellesi tärkeisiin kohtiin. Keräämällä kaiken mahdollisen muiden kirjeistä esittelystä tulee 
liian pitkä eikä se kuvasta juuri sinun toiveitasi. 
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Esittelykirje kätilölle

Äiti: Maija
Isä: Matti
Doula: Marjaana
Ei aikaisempia synnytyksiä

Toiveena on rauhallinen synnytys. Tunnelmaamme rauhoittaa erityisesti, että meidän 
kanssamme keskustellaan runsaasti ja selitetään aina miksi jotain tehdään, miten asiat toimivat, 
missä vaiheessa mennään ja millaisia vaihtoehtoja meillä on. Lisäksi toivomme perhehuonetta 
synnytyksen jälkeen.

Lähtökohtanani on luottaa omaan kehooni ja lääkkeettömiin kivunlievitysmenetelmiin sekä 
ilokaasuun niin pitkään kuin se tuntuu hyvältä ja on mahdollista. Toivomme kätilöltä 
kokemusperäistä tietoa ja ehdotuksia tukemaan tätä lähestymistapaa.

Haluaisin liikkua mahdollisimman vapaasti koko synnytyksen ajan ja kokeilla erilaisia apuvälineitä 
(pallo, synnytysjakkara yms.) avautumisvaiheessa. Toivoisin, että voisin kokeilla asentojen 
vaihtelua ja muita keinoja oman oksitosiinin erittämiseen ennen kuin oksitosiinitippaa käytetään 
synnytyksen eri vaiheissa. 

Haluaisin kokeilla erilaisia seisovia/puoliseisovia asentoja ponnistusvaiheessa.

Olen avoin myös lääkkeellisille kivunlievityksille, jos tilanne sitä vaatii, mahdollisimman 
myöhäisessä vaiheessa. Tunnen valmennuksesta myös muut kuin epiduraalin, joten keskustelethan 
kanssani mikä on juuri siihen tilanteeseen sopivin ratkaisu.

Synnytyksen jälkeen toivoisin mahdollisuuksien mukaan kiireetöntä etenemistä (napanuoran 
loppuun sykkiminen, pitkä ihokontakti vauvan kanssa, istukan synnyttäminen rauhassa 
mahdollisesti oman oksitosiinin voimin).

Puolisoni rooli syntymän jälkeen on olla mukana lapsen ensihoidossa ja mahdollisessa 
lääketieteellisessä hoidossa.

Jos minulle tehdään sektio, toivon että siitä keskustellaan ajoissa ja olen mukana päätöksenteossa. 
Toivon, että puolisoni saa olla koko ajan mukana sektiossa.

Haluaisin imettää lastani ja toivon saavani tukea ja neuvoja siihen.
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Esittelykirje kätilölle

Äiti: Maija

Isä: Matti

Doula: Marjaana

Tausta

• Ensimmäinen synnytykseni oli pitkittynyt tarjontavirheen vuoksi.

• Olen valmistunut käymällä Synnytyksen ABC -synnytysvalmennuksen sekä keskustellut 
doulan kanssa.

• Meillä on tukena doula

Toiveita

• Toivon, että kätilö ohjaa minua olemaan pystyasennossa sekä asennoissa, jotka edistävät 
vauvan laskeutumista suosiollisessa asennossa. 

• Pelkään tilannetta, että joudun jäämään yksin sairaalaan liittyen edelliseen synnytykseeni. 
Toivon, että mieheni voi aina jäädä tuekseni, myös öisin.

• Edellisessä synnytyksessä en tiennyt miksi minulle tehtiin toimenpiteitä. Toivon, että 
kerrot minulle aina ennen toimenpidettä mitä, ja erityisesti miksi, jotain tehdään. 

• Kivunlievityksenä haluan käyttää luonnollisia menetelmiä, asennonvaihtoa, liikettä, ääntä, 
vettä yms. mahdollisimman kauan. 

• Pyydän itse puudutteita, jos haluan niitä.

• Lääkkeistä ja toimenpiteistä haluan lyhyesti kuulla myös sivuvaikutukset ja vaikutukset 
synnytyksen kulkuun.

• Ponnistamiseen olen kokeillut jakkaraa ja muita pystyasentoja joogassa. Toivon saavani 
kokeilla eri asentoja ja niiden toimivuutta vapaasti.

Synnytyksen jälkeen

• Ellei verenvuotoa ole, en halua synteettistä oksitosiinia jälkeisvaiheeseen.
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Esittelykirje kätilölle

Hei, olen Maija ja olen mieheni Matin kanssa tulossa synnyttämään teille. Doula Marjaana tulee 
mukaan hetidoulauksella eli hän ei päivystä, mutta tulee, jos pääsee. Tämä on kolmas raskauteni ja 
toinen synnytykseni. 

Olen valmistautunut synnytykseen käymällä Synnytyksen ABC ja Synnytys epiduraalilla 
-verkkokurssit sekä keskustelemalla synnytyksestä doulan kanssa. Koen, että nyt olen paremmin 
valmistautunut synnytykseen ja ymmärrän siitä enemmän toimiakseni sen parhaaksi.

Ensimmäinen synnytys meni hyvin vaikka olikin pitkä, noin 70h. Käytin lääkkeettömiä 
kivunlievityksiä kotona ja sairaalassa ja loppuvaiheessa (auki 7cm) sain epiduraalin. Parhaiten 
minulla toimi jumppapalloon nojaaminen kontillaan, tens-laite ja amme. 

Epiduraali toimi hyvin ja sain levättyä pitkän valveilla olon jälkeen. 

Yritän pärjätä lääkkeettömillä kivunlievityksillä mahdollisimman pitkään ja tarvittaessa otan
lääkkeellistä kivuunlievitystä. 

Kiitos, kun olet meidän kätilömme, 

Maija ja Matti
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Esittelykirje kätilölle

Synnytyksessä äiti Maijan tukena isä Matti ja doula Marjaana

Olemme valmistautuneet synnytykseen käymällä Synnytyksen ABC -synnytysvalmennuksen 
sekä lukemalla kirjoja. Olen oppinut erilaisia menetelmiä pysyäkseni rentona ja toimimaan 
synnytyksen edistämiseksi.

Suunnitelmissa on olla doulan avustuksella kotona mahdollisimman pitkään. Sairaalassa toivon 
saavani mahdollisimman kodinomaisen tunteen. Matka sairaalaan kestää ilman ruuhkaa noin 45 
min, jonka vuoksi tulen ehkä sairaalaan jo aikaisemmassa vaiheessa kuin muuten haluaisin. 

Olen avoin käyttämään lääkkeellistä kivunlievitystä. Kerrothan mikä niistä sopii tilanteeseen 
parhaiten. Olen valmennuksessa tutustunut epiduraalin lisäksi myös muihin vaihtoehtoihin. 

Olen oppinut perustiedot toimenpiteistä ja lääkkeistä ja toivon, että kaikista näistä keskustellaan 
minun kanssani ennen niiden käyttämistä. 

Uskon, että synnytyksestä tulee hieno kokemus ja olen iloinen, kun olet tukenani sen aikana. 

Terveisin,

Maija ja Matti
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Esittelykirje kätilölle
Äiti Maija, isä Mikko
Doula Marjaana

Odotan kovasti tätä toista synnytystäni ja toivon sen olevan yhtä positiivinen kokemus kuin 
ensimmäinenkin. Ensimmäinen sujui lääkkeettömin kivunlievitysmenetelmin ilokaasua lukuun 
ottamatta. Toivoisin toisellekin synnytykselle mahdollisimman luonnollista kulkua ilman lääkkeitä 
ja vain kaikkein välttämättömimpiä tutkimuksia. 

Toivoisin, että minulla on koko synnytyksen ajan synnytysrauha sekä hämärä ja hiljainen ympäristö.
Minulla on tukenani sama "tiimi" kuin ensimmäisellä kerrallakin, mieheni Mikko ja doulani 
Marjaana. Aion käyttää rentoutumiskeinoina liikkeen lisäksi hierontaa, synnytyslaulua, 
itsehypnoosia ja erilaisia suggestioita sekä homeopatiaa. Olen käynyt tämän raskauden aikana 
hypnosynnytyskurssin, Synnytyksen ABC:n ja tehnyt paljon valmisteluja, jotta oloni olisi koko 
synnytyksen ajan luottavainen, positiivinen ja rento. Olisi upeaa, jos kätilönikin luottaisi kykyyni 
rentoutua ja synnyttää luonnollisesti. Uskon, että tästä synnytyksestä tulee todella kaunis kokemus!

Ensimmäinen synnytykseni oli pitkä ja uskon tämän osaltaan vaikuttaneen siihen, että minua 
pyydettiin olemaan pitkään makaamassa sängyssä mm. sydänäänikäyrien ottoa varten. Haluaisin 
välttää jatkuvaa sydänäänikäyrän ottamista tällä kertaa. Toivon, että kätilönikin suosisi ajoittaista 
sydänääntenkuuntelua ja sydänäänikäyrää voisi ottaa seisten. Toivon, että kätilö kannustaisi minua
liikkumaan mahdollisimman paljon. 

Minulla on ollut raskausaikana peräpukamia. Tämä tekee istumisenkin kivuliaaksi. Vesi on auttanut 
kipuihin raskausaikana ja siksi toivon, että pääsisin tarvittaessa altaaseen rentoutumaan. 

Ponnistusvaiheessa haluaisin kovasti istua synnytysjakkaralla, jolla esikoisenikin syntyi nopeasti 
ja helposti. Haaveilen siitä että saisin rauhassa hengitellä vauvan ulos omaan tahtiini.

Vauvan synnyttyä olisi ihanaa, että saisimme viettää rauhassa aikaa uutena perheenä ja odotella 
istukan syntymää ilman oksitosiinipistosta. Siksi toivon mahdollisuutta imettää ja pitää vauvaa 
ihokontaktissa heti ensihetkistä. Jos tämä ei ole mahdollista, toivon että vauva saa olla isänsä sylissä
ihokontaktissa.

Terveisin, 
Maija ja Matti
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Esittelykirje kätilölle

Hei kätilö, 

Olen Maija ja olen tulossa synnyttämään ensimmäistä lastani teille itsenäisenä äitinä. 
Mukaan tukijakseni tulee hyvä ystäväni Milla sekä doula Marjaana.

Olen valmistautunut synnytykseen lukemalla kirjoja, Synnytyksen ABC verkkokurssilla sekä 
keskustelemalla doulani kanssa toiveistani. 

Tavoitteena on pärjätä kotona pitkään tukijoukkojeni avulla sekä jatkaa hyväksi havaittuja 
lääkkeettömiä kivunlievityksiä myös sairaalassa. 

Synnytyksen kulusta riippuen olen avoin tarpeen mukaan kuulemaan, jos lääkkeellinen 
kivunlievitys voisi hyödyttää synnytyksen edistymistä synnytyksen aikana. Olen valmistautunut 
olemaan aktiivinen synnyttäjä myös epiduraalin kanssa eli toivon levon jälkeen pääseväni sängyn 
viereen pystyasentoon tai istumaan jumppapallolle tms. tilanteesta riippuen. Minulle on 
aikaisemmin tehty leikkaus epiduraalin kanssa, jolloin se toimi hieman toispuoleisesti. Toivon, 
että epiduraalin onnistumiseen kiinnitetään siksi erityistä huomiota. 

Tärkeintä minulle on saada terve vauva ja sen jälkeen se, että pysyn itse mahdollisimman 
toimintakykyisenä synnytyksen jälkeen, sillä olen itsenäinen äiti. 

Synnytyksen jälkeen toivon ihokontaktia ja ensi-imetystä mahdollisimman pian. Imetyksen 
onnistuminen jännittää ja toivon saavani imetystukea vuodeosastollakin.

Terveisin, 
Maija
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