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Kätilöitä tarvitaan aina    
    

Kätilöiden tarve Suomessa tunnistettiin jo yli 200 vuotta sitten. Kätilökoulutus sai alkunsa vuonna 

1816 tarpeesta vähentää äiti- ja lapsikuolleisuutta. Kuka tahansa ei voi kutsua itseään kätilöksi tai 

työtään kätilötyöksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan kätilön ammatti on 

laillistettava ammatti. Vain laillistettu kätilö voi käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammat-

tinimikettä kätilö, toimia kätilön tehtävissä ja tarjota kätilötyötä. Kätilön koulutus, jota säätelevät 

tarkat direktiivimääräykset, on 4,5 vuoden mittainen, ollen näin Suomen pisin terveydenhuoltoalan 

AMK-koulutus. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijoina kätilöt ovat raskaana olevien, 

synnyttävien ja synnyttäneiden perheiden sekä naistentautipotilaiden kokonaisvaltaisen ja perhekes-

keisen hoidon ammattilaisia.   

  

Kätilöt ovat olleet myös olennaisesti mukana perustamassa suomalaisen äitiyshuollon perustaa, neu-

volaa, josta on kulunut tänä vuonna 100 vuotta. Kätilöt vastasivat raskaana olevien hoidosta äitiys-

neuvolatoiminnan käynnistyttyä Suomessa. Vuonna 1972 säädetyn kansanterveyslain voimaantuloon 

myötä kätilönimike poistettiin neuvoloista. Se kavensi kätilöiden mahdollisuutta työskennellä yhdis-

tetyissä äitiys- ja lastenneuvoloissa, joten tänä päivänä neuvoloissa työskentelevillä kätilöillä on 

useimmiten myös terveydenhoitajan tutkinto. Muista Pohjoismaista poiketen ja Maailman terveysjär-

jestön (WHO) suosituksesta huolimatta, maassamme ei siten tällä hetkellä täysimääräisesti hyödyn-

netä kätilöiden ammattitaitoa raskauden seurannassa.   

  

Terveydenhuollon ammattilaisten, mukaan lukien kätilöiden, arvo nostettiin yhteiskunnassa puheisiin 

koronapandemian aikana. Kätilöt ovat hoitaneet pandemian aikana asiakkaitaan aivan kuten kaikkina 

muinakin aikoina. Olemme pandemian myötä esittäneet myös huolemme perheiden saamasta tuesta 

ja ohjauksesta raskauden ja synnytyksen aikana ja sen jälkeen hoitoon käytettävissä olevien niukkojen 

resurssien vuoksi.    

  

Tänä vuonna suomalaiset kätilöt ovat seuranneet, miten ukrainalaiset kätilökollegat hoitavat synny-

tyksiä pommitusten keskellä ja millaisissa oloissa perheet asuvat sodan keskellä. Suomeen on jo saa-

punut ja arvioidaan saapuvan tuhansia väliaikaista suojaa hakevia ihmisiä sekä turvapaikanhakijoita. 

Me kätilöt kohtaamme heitä työssämme ja hoidamme heitä ammattitaitoisesti, kuten ketä tahansa 

muitakin asiakkaitamme, yksilölliset elämäntilanteet ja tarpeet huomioiden. Osa meistä on tämän li-

säksi osallistunut auttamis- ja kriisityöhön niin kotimaassa kuin ulkomailla.    

  

Oli maailmantilanne mikä hyvänsä, kätilöitä tarvitaan aina. Raskaus, syntymä ja sairaus eivät kysy 

ajankohtaa. Kätilöt haluavat tehdä työnsä hyvin ja eettisesti kestävällä tavalla. Olemme aina äitien, 

lasten ja perheiden puolella. Työolojen ja palkkauksen parantaminen takaa kätilöiden saatavuuden ja 

laadukkaan kätilötyön myös tulevaisuudessa.    

  

Kansainvälisen Kätilöliiton (ICM) tämän vuoden kansainvälisen kätilönpäivän teemana on sen merk-

kivuoden johdosta: ”100 years of progress”. Kansainvälinen Kätilöliitto korostaa, että kätilöihin ja 

kätilötyöhön investoiminen pelastaa tutkitusti ihmishenkiä ja edistää naisten, lasten ja perheiden ter-

veyttä ja hyvinvointia, vielä jopa varsin kustannustehokkaasti. Mitä maailma olisi ilman kätilöitä? 
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Siitä koituisi terveydellisiä haittoja ja inhimillistä kärsimystä naisille, äideille, lapsille ja perheille 

sekä kansanterveydellisiä ja -taloudellisia haittoja yhteiskunnalle, joista osa usein ilmenee vasta vuo-

sien kuluttua. ICM haastaa pohtimaan, millainen maailma olisikaan, jos kätilöt ja kätilötyö saisivat 

ansaitsemansa tuen ja arvostuksen, myös taloudellisesti? Yksinkertaisesti: kaikilla olisi mahdollisuus 

saada tarvitsemansa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut, tasa-arvo ja seksuaalioikeudet toteutui-

sivat.   

  

Kansainvälisenä kätilönpäivänä vuonna 2022 Suomen Kätilöliitto kysyy: onko suomalaisella hyvin-

vointiyhteiskunnalla varaa olla panostamatta kätilöiden työoloihin ja toimeentulon mahdollistavaan 

palkkaan? Halutaanko Suomessa todella panostaa naisiin, lapsiin ja perheisiin?    

   

 

Lisätiedot:    

 

Päivi Oinonen    

puheenjohtaja    

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry   

+358 45 664 0000   

 paivi.oinonen@suomenkatiloliitto.fi    
   

 

Kansainvälisen Kätilöliiton (ICM) kansainvälisen kätilönpäivän teemat vuonna 2022: 

https://idm2022.com/   
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