
Pääkirjoitus

Teemana seksuaalisuus
SEKSUAALISUUDESTA PUHUMINEN ON MUUTTUNUT vuosikym-
menien saatossa helpommaksi muttei vieläkään aivan vaivattomaksi. 
Seksuaalikasvattajana olen seurannut seksuaalisuuden pu-
heeksi ottamisen vakiintumista kaikessa hoitotyössä. Yhä 
useammin seksuaalisuus on teemana esimerkiksi opinnäy-
tetöissä, mikä on omiaan juurruttamaan seksuaalisuuden 
puheeksi ottamista arjen työssä uusien kätilöiden ottaes-
sa paikkansa meidän vanhojen rinnalla. Suotuisaa kehitys-
tä tapahtuu kaiken aikaa ja seksuaalisuus sekä seksologia 
kiinnostavat.

Miksi kuitenkin niin moni asiakas kotiutuu, käy vastaan-
otolla ja saa hoitoa ilman, että hänen elämäntilanteensa tai 
sairautensa vaikutusta seksuaalisuuteen on otettu miten-
kään puheeksi? Vuoden 2020 viimeisessä Kätilölehdessä 
Työkaverin tähtihetki -palstalla otsikoitiin: Jos kätilö ei pysty puhu-
maan, niin kuka sitten pystyy?

Tavallisimmin asiakasta tai potilasta auttaa se, että hän saa kertoa 
huolestaan ja kuulla, että se on tavallista, eikä mitenkään poikkeavaa. 
Aina ei tarvita heti ratkaisuja, ja hyvin harvoin lähetettä eteenpäin. 
Pysähtyminen huolen tai pohdinnan ääreen riittää. Kätilöllä toki on 
jo koulutuksensa pohjalta hyvät valmiudet vastata seksuaalisuuteen 
ja seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin.

SEKSUAALISUUDEN PUHEEKSI OTTAMISEEN on kehitetty erin-
omaisia malleja sekä puheeksi ottamisen, neuvonnan ja terapian ta-
soista että aivan konkreettisia ohjeita siitä, miten edetä. Malleista 
ovat PLISSIT ja BETTER varmasti tunnetuimmat. Joskus tarvitaan 
lupaa jakaa huoli kätilölle, joskus kätilöltä on hyvä löytyä seikkape-
räinen ohje asiakkaan esittämään kysymykseen. Kätilökoulutus antaa 
valmiudet sekä seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen että asiakkaan 
ohjaamiseen seksuaalisuuden kysymyksissä.

Arjessa puheeksi ottaminen saattaa jäädä kiireen vuoksi tai siksi, että 
ei ole rauhallista tilaa, missä puhua seksuaalisuudesta kahden asiak-
kaan kanssa. Olipa syy mikä tahansa, niin sen muuttamiseen kannat-
taa ryhtyä. Kätilöllä on oltava aikaa kysyä seksuaalisuudesta ja ihmis-
suhteista sekä aikaa antaa ohjeita ja tarvittaessa vaikka ohjata oman 
yksikön seksuaalineuvontaan tai –terapiaan.

Otetaan yhdessä työn alle seksuaalisuuden huomioiminen kaikessa 
kätilöinnissä. Opiskellaan asiaa itse ja kannustetaan asiakkaitamme 
kysymään ja pohtimaan omaa seksuaalisuuden hyvinvointia.

Katriina Bildjuschkin 
puheenjohtaja
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Aina ei tarvita  
heti ratkaisuja,  
ja hyvin harvoin  
lähetettä eteenpäin.  
Pysähtyminen huolen  
tai pohdinnan  
ääreen riittää. 

Tidskrift för barnmorskor   Kätilölehti 7/20 • 3 


