
Pääkirjoitus

Kuuluuko kätilön ääni?
KÄTILÖ TEKEE TYÖTÄÄN seksuaaliterveyden, intiimin kehon ja 
seksuaalioikeuksien parissa. Kätilöjen historiaa värittää se, että 
kätilöillä on ollut salattua tietoa raskaudesta, kätilön puoleen on 
käännytty hädän hetkellä. Kätilö on saanut työssään kuulla sa-
laisuuksia ja tietää asioista, joista ei ole kerrottu ehkä koskaan 
kenellekään.  

Kautta aikojen kehollisuuteen ja sen toimintoihin on liittynyt 
häpeää. Kirkottamisperinne ei ole muinaishistoriaa. Kätilön 
työssä keho, sukuelimet, eritteet ja veri ovat 
olleet arkipäivää. Kytkös seksuaalisuuteen 
ja naisen voimaan on tehnyt myös kätilöstä 
tarkkailtavan henkilön. Kätilön asema kul-
kee käsikädessä naisen aseman kanssa. Yh-
teiskunta, joka arvostaa seksuaaliterveyttä, 
raskaana olevia, synnyttäjiä, naisia, lapsia ja 
perheitä, arvostaa myös kätilöitä. 

KUULUUKO KÄTILÖN ÄÄNI? Kuullaanko siinä yhteiskunnal-
linen vaade yhdenvertaisuudesta, kun kätilöt tuovat esille sek-
suaali- ja lisääntymisterveyden hoidon ja -oikeuksien epäkohtia? 
Kuunnellaanko kätilöitä, kun palveluja kehitetään? Kuuluuko 
siinä sekä tutkittu tieto että empatia, kun asiakkaiden kohtaa-
misen tapa muuttuu? Kuuluuko siinä kollegiaalisuus, kun käti-
lötyön eetos muuttuu? 

KORONAPANDEMIAN JÄLKIHOITOA tehdään vielä kauan pan-
demian päättymisen jälkeen. Nyt jo tiedämme, että naisiin koh-
distuva vihapuhe ja väkivalta lisääntyivät, seksuaali- ja lisään-
tymisterveyspalveluista tingittiin ja perheet saivat vähemmän 
tukea kuin olisivat tarvinneet. On uskallettava puhua seksuaali- 
ja lisääntymisterveydestä ja seksuaalioikeuksista. Jos kätilöt ei-
vät niistä puhu, niin kuka sitten. 

Pandemian lisäksi myös yhteiskunnalliset muutokset ja palve-
lujen kehittäminen tuovat omat haasteensa sekä kätilöille että 
kätilöiden asiakkaille. Kätilöliiton kuntavaalikampanjassa nos-
timme kätilötyön moninaisuuden ja kätilöiden laajan osaami-
sen seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla. Kätilöiden äänen 
kuuluminen perhekeskuskehittämisessä osana sote-keskusta ja 
osaamisen hyödyntäminen koko seksuaali- ja lisääntymistervey-
den edistämisen ja hoidon kentällä on sekä kansantaloudellisesti 
kannattavaa että vaikuttavaa.  

PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLI siitä, että kätilöiden ääni kuuluu 
kaikkialle ja selkeästi. Pidetään huoli siitä, että kätilöt myös 
kuuntelevat, kuulevat ja tukevat toisiaan.
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Pidetään huoli siitä,  
että kätilöt myös  
kuuntelevat, kuulevat  
ja tukevat toisiaan.
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