
Kätilöistä on moneksi 
– Lukeeko tuossa kätilö? kysyi eräs herra minul-
ta reilut kaksikymmentä vuotta sitten sisätautien 
osastolla. Tuolloin juuri valmistuneena kannoin yl-
peydellä kätilön nimineulaani keikkaillessani eri sai-
raaloiden eri erikoisaloilla. Myös niissä, joissa käti-
löiden ei yleensä ajateltu työskentelevän. – Olen nyt 
tietääkseni ensimmäistä kertaa kätilön hoidossa, 
hän totesi ja kertoi syntyneen-
sä kotona, jonne kätilöä ei ol-
lut ehditty kutsua paikalle. 

Kuten tiedämme, synnytys-
ten parissa työskentely ei ole 
ainoa kätilötyön alue, johon 
ammattitaitomme ulottuu. 
Hoidamme raskaana olevia 
niin sairaaloissa kuin neu-
voloissa sekä naistentautipo-
tilaita osastoilla ja poliklini-
koilla. Kätilöitä työskentelee 
ehkäisyneuvoloissa, vastasyn-
tyneiden osastoilla ja lapsettomuushoitojen paris-
sa. Seksuaaliväkivallan uhrien, päihteitä käyttävien 
naisten ja synnytyspelkoisten hoitaminen on käti-
lön työtä. Osa toimii esihenkilöinä, tutkijoina, opet-
tajina tai asiantuntijoina. Kätilön voi tavata töissä 
muuallakin terveydenhuollossa, onhan meillä myös 
sairaanhoitajan pätevyys. 

Viimeisen vuoden aikana on puhuttu paljon kätilöi-
den lähtemisestä pois alalta. Syitä lähtöihin on var-
masti yhtä monta kuin on lähtijää. Yhteisiä tekijöitä 
tarkastelemalla voisi olla mahdollista kehittää työtä, 
kohentaa työoloja sekä edistää työn imua, ja ennen 
kaikkea: saada kätilöt jäämään alalle.

Työn kokeminen mielekkääksi, merkitykselliseksi ja 
vaikuttavaksi ovat tärkeitä tekijöitä työn imun kan-
nalta. Sitä edistävät muun muassa mahdollisuus ke-
hittyä työssään, palautteen saaminen, vaikutusmah-
dollisuudet omaan työhön, työaikojen joustavuus 
sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista tuke-
vat käytännöt. Työpaikan ilmapiiri ja esihenkilöltä 

sekä työyhteisöltä saatu tuki 
vaikuttavat työn imuun. Imua 
työhönsä kokeva työntekijä on 
sitoutunut. Työn imulla on 
tutkitusti vaikutusta työnte-
kijän terveyteen, työsuorituk-
seen ja yrityksen menestymi-
seen. 

Työn imua edistäviin tekijöi-
hin satsaaminen ja työn vaati-
vuutta vastaava palkka ovat si-
ten ehdottoman tärkeitä, jotta 
jatkossakin raskaana olevien, 

synnyttävien ja synnyttäneiden naisten kuten myös 
naistentautipotilaiden pääsy kätilön hoitoon on tur-
vattu. 

Tästä lehdestä saamme lukea kollegoista erilaisissa 
tehtävissä ja työpaikoissa. Meistä kätilöistä on mo-
neksi! Kutsumme teitä kirjoittamaan liiton blogiin, 
mihin kaikkeen kätilön laaja-alaisesta asiantunte-
muksesta on. Tehdään ammattiamme ja osaamista 
edelleen tunnetuksi! 
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