Pääkirjoitus

Kätilöstä on moneksi
KÄTILÖITÄ ON KOULUTETTU MAASSAMME jo yli 200 vuotta. Koulutus
muuttuu ajan vaateiden, kulttuurin ja ennen kaikkea tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen myötä, mutta kautta aikojen kätilö on ollut naisen ja perheiden apuna tukena seksuaaliterveyden kaikissa kysymyksissä. Vaikkakin
seksuaali- ja lisääntymisterveys terminä on uusi, on teema kuitenkin ikiaikainen. Kätilöitä koulutetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden kysymyksissä kaikenikäisten ja -sukupuolisten ihmisten hoitamiseen.
Kätilöopinnot ovat laajuudeltaan 270 opintopistettä, joista noin 110 opintopistettä on seksuaali- ja lisääntymisterveyssisältöjä ja edistämistä. Opinnot
valmistavat sairaanhoitajan osaamisen lisäksi toimimaan sekä naistentautien että raskauksien ja synnytysten alueella
mutta myös laajasti seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä sekä hoitamisessa.

Kautta aikojen
kätilö on ollut naisen
ja perheiden apuna ja
tukena seksuaaliterveyden kaikissa
kysymyksissä.

KÄTILÖ OPPII JO OPINTOJENSA AIKANA
kohtaamaan asiakkaansa tämän elämän herkimmissä ja haavoittuvimmissa tilanteissa.
Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset voivat olla haasteellisia ja siksi niiden puheeksi ottamisen taito on välttämätöntä kätilön
työssä. Seksuaalisuus ja siihen liitetyt oletukset ovat vahvasti mukana kätilöinnissä, kuten myös sukupuolen moninaisuus. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana kätilö kohtaa työssään nais-, mies-, muun, inter- ja transsukupuolisia ihmisiä.

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, joihin kaikilla ihmisillä on oikeus ja
joita meidän kaikkien ammattilaisten tulee vaalia. Seksuaalioikeuksien edistäminen ei ole terveydenhuollon ammattilaisille mielipidekysymys vaan velvollisuus. Eettiset kysymykset ovat kätilöinnin arkea. Lakiin on kirjoitettu
reunaehdot mutta sen lisäksi on paljon asioita, jotka pakottavat meitä tutkimaan omaa ihmiskäsitystämme ja arvomaailmaamme.
KÄTILÖT OVAT MUKANA KAMPANJOISSA, jossa vaaditaan naiselle itsemääräämisoikeutta oman lisääntymisensä suhteen. Kätilöt ovat avainasemassa,
kun seksuaaliväkivaltaa kokeneille rakennetaan auttamispalveluja. Kätilöt
vaativat lisää resursseja ja parempaa hoitoa asiakkailleen synnytyssairaaloissa. Kätilön työ on varsin monialaista ja kätilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaaminen on korvaamaton osa moniammatillisia tiimejä.
Kuitenkin kuulen usein, että kätilö ei voi muualla kuin synnytyssalissa tai
-vastaanotolla käyttää kätilönimikettä. Ei voi olla niin, että kätilön osaaminen kelpaa, mutta jonkun muun kuin oman ammattinimikkeen alla.

RIIKKA KÄKELÄ-RANTALAINEN

LOPUKSI KANNUSTAN, HAASTAN JA KUTSUN teitä kaikkia kollegoja vaatimaan oikeutta esiintyä kätilönä, silloin kun työ on seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä tai hoitamista. Kätilön osaaminen on arvokasta ja siitä saa olla ylpeä.
Ystävällisin terveisin,

Katriina Bildjuschkin
puheenjohtaja

Tidskrift för barnmorskor Kätilölehti 6/20

•3

