
Pääkirjoitus

Tavoitteena terve vauva  
hyvinvoivalle perheelle
RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUODEAIKA SEKÄ VAUVAT ovat kätilötyön 
ydintä. Raskauden, synnytyksen ja vauvan sekä imetyksen äärellä olemme eh-
dottomasti omalla vahvuusalueellamme. Vaikka ihmisen lisääntyminen ei ole 
vuosituhansien saatossa muuttunut, ovat maailma ja yhteiskunta sekä erityi-
sesti tieteellinen tutkimus muuttuneet hyvin paljon. Hoi-
taminen perustuu aina tieteelliseen näyttöön. Kätilöinti on 
jatkuvaa oppimista ja uuden löytämistä, haasteisiin vastaa-
mista sekä yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa oival-
tamista.

TÄMÄN AJAN HAASTE EI OLE kätilön pitkä matka synnyttä-
jän luo, kodin vaatimattomuus tai hygieniahaasteet, eikä edes 
tiedon puute. Tämän päivän haasteita ovat synnyttäjän pitkä 
matka turvalliseen hoitoon, sote-palvelujen riittämättömyys 
ja resurssien vähyys sekä siitä aiheutuva kiire, joka ei salli 
kätilöiden tehdä työtään laadukkaasti ja niin kuin he haluaisivat. Tiedonkulku 
raskaus ajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan hoidon välillä takkuaa ja perheet ko-
kevat jäävänsä yksin. Kuitenkin tiedämme, että raskauden ajan ja synnytyksen 
hoidolla on koko elämän mittaiset seuraukset – hyvät tai huonot. Vaatimukset 
ovat kasvaneet ja resursointi heikentynyt, vaikka meillä on enemmän näyttöä 
hyvän hoidon perustaksi kuin koskaan ennen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Äitiysneuvolan käsikirja kaipaa 
päivittämistä ja Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman vuodelle 2014–
2020 uusiminen on ajankohtaista. Järkevintä olisi yhdistää nämä. Katkeamatto-
man hoitoketjun varmistamiseksi myös ohjeiden on oltava samalla jatkumolla.

HUONOSTI OLEVIEN ASIOIDEN LISTAAMINEN ei vielä varmista parannuksia. 
Mitä voimme tehdä, jotta hyvinvoivat kätilöt saavat hoitaa hyvin asiakkaitaan? 
Miten voimme yhdessä edunvalvojamme Tehyn kanssa varmistaa, että muutos 
parempaan on tapahtumassa? Koska tämä numero ilmestyy joulun alla, esitän 
toiveen päättäjille. Suomessa tehdään parhaillaan sote-uudistusta. Kunnian-
himoinen mutta välttämätön tavoite on sekä parantaa palvelujen laatua että 
säästää veronmaksajien rahoja. Perheiden peruspalvelut kootaan yhden katon 
tai verkoston alle perhekeskuksiin. Perhekeskuksessa tulee tunnistaa sekä tun-
nustaa kätilöiden osaaminen perheiden parhaaksi. Toivon ja uskon, että 2021 al-
kaa se vuosikymmen, jolloin vihdoin voimme tehdä yhteistyötä, josta hyötyvät 
naiset, perheet, veronmaksajat sekä me kaikki sote-ammattilaiset.

On tuhlausta jättää kätilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveysosaaminen käyt-
tämättä laajasti. Koronakevät osoitti meille kaikille yhteistyön merkityksen. 
Jos ketjun yksi lenkki on heikko, tulee koko ketjusta heikko. Toimimattomassa 
ketjussa voivat huonosti sekä asiakkaat että ammattilaiset.

Korjataan tämä, me kätilöt olemme valmiita aitoon yhteistyöhön.

Katriina Bildjuschkin 
puheenjohtaja
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Raskauden ajan ja  
synnytyksen hoidolla 
on koko elämän  
mittaiset seuraukset  
– hyvät tai huonot.
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