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Kiitokset

Yhteistyöstä

• Hankkeen työryhmälle

• Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun 

kaupungin henkilökunnalle 

• Kolmannelle sektorille

• Kaikille mukana olleille 

odottaville ja synnyttäneille äideille



Hankkeen lähtökohdat

• Imetyksen terveyshyödyt vastasyntyneelle ja äidille

• Suomessa täysimetys ei toteudu optimaalisesti suositusten 
mukaan *

• Imetysohjauksen vaihtelu ( sairaala / neuvola)

• Lyhentyneet synnytyksen jälkeiset sairaalassaoloajat  

• Kansainväliset suositukset ( WHO, Unicef)

• Kansalliset suositukset (THL) 

• Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) edistäminen 
(Terveydenhuoltolaki 1326/2010) 

• Kärkihanke: Lasten ja naisten tulosalueen tutkimus ja 
kehittämishanke ”Kohti Vauvamyönteistä sairaalaa”

• Lähde: *THL, Imeväisikäisen ruokinta Suomessa vuonna 2010,(Raportteja 8/2012)



Hankkeen tarkoitus 

• Luoda näyttöön perustuva imetysohjauksen 
yhtenäinen toimintamalli (IYT) terveen 
vastasyntyneen hoitotyössä 

• Toimintamalli ohjaa raskaana olevan, 
synnyttäneen ja imettävän äidin/perheen 
imetysohjausta palveluketjussa neuvolan ja 
sairaalan välillä sekä yhteistyössä kolmannen 
sektorin kanssa 



IYT palveluketjussa



Toimintamallin kehittäminen 

Kuvio1. Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli (mukaillen Holopainen ym. 2010)



IYT- toimintamallin avulla on 

mahdollista

• Edistää asiakaslähtöisten ja  yhdenvertaisten palvelujen tuottamista 
äideillä ja perheille

• Lisätä äidin /perheen osallisuutta oman hoitoonsa ja vahvistaa tietoa 
imetyksestä (kortti)

• Yhtenäistää imetysohjauskäytäntöjä koko palveluketjussa

• Lisätä henkilöstön osaamista, moniammatillista yhteistyötä sekä 
vähentää päällekkäistä ohjausresurssien käyttöä

• Käyttää toimintamallia uusien työtekijöiden perehdytyksessä ja 
henkilöstön koulutuksessa

• Mahdollistaa jatkuvan arvioinnin imetysohjauksen palveluketjussa



Tuhannet kiitokset !

Kiitos !

Tästä on hyvä  yhdessä jatkaa! 


