
Pääkirjoitus

Hyvät kätilöt
ENSIMMÄISEN PÄÄKIRJOITUKSENI haluan aloittaa kiittämällä, 
että saan olla Kätilöliiton puheenjohtaja seuraavat kaksi vuotta. 
Se on suuri kunnia ja siinä toimiminen vaatii nöyryyttä ja ahke-
ruutta, niin kuin kätilön työ aina. 

Vuosikokouksessa linjasimme painopistealueet seuraavalle vuo-
delle. Tärkeimpänä on kätilöprofession kehittäminen. Meidän pi-
tää pohtia kätilöiden osaamista, työn laajuutta sekä sen vahvista-
mista. Jo aiemmin on pidetty tärkeänä sitä, että kätilö nähdään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana. 

KÄTILÖKUNTA ITSE TUNTEE TEHTÄVÄKENTTÄNSÄ, koska me 
tiedämme, että monet kollegat tekevät kätilötyötään naisten- 
tai seksitauteja hoitaen. Yhä useam-
pi kätilö auttaa seksuaaliväkivaltaa 
kokeneita tukikeskuksissa. Kätilöitä 
on neuvoloissa, seksuaalineuvojina ja 
opettamassa kätilötyötä tuleville käti-
löille. 

Ensi vuonna vietämme WHO:n nimeä-
mää kätilöiden ja sairaanhoitajien tee-
mavuotta. Otetaan tavoitteeksi se, että kätilö nähdään laaja-alai-
sena osaajana. Kätilöt ovat aina olleet naisten tukena ja auttaneet 
elämän suurissa käännekohdissa. Kätilöön on luotettu, koska hä-
nellä on tietoa, joka on näyttöön perustuvaa tietoa, sekä osaamis-
ta, josta hyötyy naisen lisäksi myös hänen kumppaninsa. 

TOIVOTAN KAIKKI KÄTILÖT TERVETULLEIKSI Kätilöliittoon ja-
kamaan kätilötyön iloa sekä haasteita ja kehittämään kätilöiden 
osaamista entistä paremmaksi. Vaikka synnytykset ovat käänty-
neet dramaattiseen laskuun, ei seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
edistämistyöstä ole pulaa. 

Hallitusohjelmassa on runsaasti kirjauksia, jotka velvoittavat 
sosiaali- ja terveysalan toimijoita huomioimaan seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden edistämisen. Kätilötyön kannalta se on erin-
omaista, sillä nyt meillä on todellinen momentum seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden edistämisessä. 

KÄTILÖ EI KUITENKAAN TOIMI YKSIN vaan on jäsen tiimissä, 
johon kuuluu useita toimijoita. Kaikkien meidän tavoite on, et-
tä olipa kyse ensimmäistä ehkäisyään hakevasta nuoresta, suku-
puoltaan tai seksuaalisuuttaan pohtivasta asiakkaasta, raskaana 
olevasta tai lasta haluavasta parista, synnyttäjästä, syöpäpotilaas-
ta tai vaihdevuosikysymyksissään vastaanotollemme hakeutu-
vasta naisesta, että me osaamme auttaa ja kulkea asiakkaan rin-
nalla – niin kätilöt ovat aina tehneet.

Katriina Bildjuschkin 
puheenjohtaja

Meidän pitää pohtia 
kätilöiden osaamista, 
työn laajuutta sekä  
sen vahvistamista. 
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