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Taustaksi

Imetysohjauksen 
Nykytilanne Helsingissä



Helsingin neuvolat

• 21 neuvolaa. Kaksi perhekeskusta toiminnassa (Itäkatu ja Vuosaari, Kallion 

perhekeskus avataan loppukeväällä 2019) 

• Noin 208 neuvolaterveydenhoitajaa

• Terveydenhoitajan työtä ohjaa äitiys- ja lastenneuvolaprosessit, joiden sisällössä 

imetysohjaus kulkee mukana jokaisella neuvolakäynnillä imetyksen loppumiseen 

saakka

• 7 imetyskouluttajaa, joista yksi äitiyslomalla, yksi toimii osastonhoitajana ja 

yhdellä IBCLC-tutkinto

• 2 uutta imetyskouluttajakoulutettavaa syksyllä 2019. Kouluttajien mentorointimalli
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Henkilökunnan imetyskoulutus

• Neuvolaterveydenhoitajat ja lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijät uusivat 

WHO:n 20h imetysohjaajakoulutuksen vähintään 10 vuoden välein.

• Viiden vuoden välein käydään imetysohjaajakoulutuksen kertauskoulutus yhden 

päivän mittaisena. 

• Vuosittain järjestetään imetysaiheista täydennyskoulutusta vähintään kaksi tuntia. 

• Myös neuvolalääkäreille järjestetään säännöllisesti imetysaiheista 

täydennyskoulutusta.
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Synnyttäneiden vastaanotto, ent.pova (Jorvi ja NKL)

Synnyttäneiden vo:lle ohjataan alle kahden viikon iässä  
esimerkiksi                         

- Paino- ja bilirubiinikontrollit
- Maidon riittävyyden arviointi
- Imetyksen tehostaminen ja ohjaus
- Lisämaitojen kanssa kotiutuvat
- Imetyspulmat, tuen tarve
- Varhaiset kotiutujat, polikliiniset 
synnytykset
- Keskoset, sairaat lapset
- Kätilön kotikäynnit

Synnytyssairaala
Vauvamyönteisyysohjelman mukainen 

toiminta synnytyssairaalassa 
- Imetysohjaus synnytyssalissa
- Imetysohjaus synnyttäneiden osastolla
- Imetysohjaus vastasyntyneiden osastolla

Äitiysneuvola
Vauva-ja perhemyönteisyysohjelman mukainen 

toiminta äitiysneuvolassa
- Imetysohjaus vastaanotoilla 
- Internetissä  https://www.hel.fi/sote/perheentuki-

fi www.naistalo.fi HUS Vauvamatkalla
- Perhevalmennus

Äitiyspoliklinikka
-Imetysohjaus vastaanotoilla

Lastenneuvola 
Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukainen 
toiminta lastenneuvolassa 
- Kotikäynti ensisynnyttäjille ja käynti neuvolassa 
uudelleen synnyttäjille 0-7 vrk kotiutumisesta
- Imetysohjaus terveystarkastuksissa

IMETYSOHJAUKSEN 

JATKUMO Helsingissä
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Miksi jalkauttaa vauva- ja 
perhemyönteisyysohjelmaa?

Tavoitteena yhdenmukaistaa ja tehostaa 
imetyksen edistämistä perusterveydenhuollossa 
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Suomi Imetyksen 

Kärkimaaksi!
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Mitä ajatuksia, 

tunteita kuva

herättää?

(lähde: verkkokauppa 

wish)



”Ei pelkkää imetystä”

Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma imetyksen tukijana

Lapsen optimaalisen 
varhaisravitsemuksen turvaaminen

Varhaisen vuorovaikutuksen 
tukeminen ja kiintymyssuhteen 

luominen

Osallistetaan koko perhe -> 
imetyksen vaikutukset 

perhedynamiikkaan, perheen 
hyvinvointiin ja 

terveystottumuksiin

Terveyshyödyt 
äidille ja lapselle

Taloudelliset ja ekologiset 
vaikutukset
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Miksi Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma?

• THL:n kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman strategisena tavoitteena vuosille 2018-2022 on, 

että 50% Suomen neuvoloista on käynnistänyt toimintansa kehittämisen ja arvioinnin vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelman mukaisesti vuoteen 2022 mennessä ja valmistautuu hakemaan sertifikaattia

• WHO:n vauvamyönteisyysohjelma on terveyden edistämisen ohjelma, joka sisältää toiminnanohjauksen

lisäksi yksikön sisäisen säännöllisen arvioinnin ja ulkopuolisen arviointitiimin (THL) tekemän arvioinnin. 

Arvioinnin läpäissyt yksikkö saa sertifikaatin, joka on voimassa viisi vuotta

• Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma perustuu vahvaan näyttöön

• Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukainen toiminta on osa perustehtävää

• Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma on neuvolassa pitkän aikavälin projekti. Jalkauttaminen käytännön

hoitotyöhön toteutetaan HOTUKSEN Yhtenäisten käytäntöjen eli YHKÄ-mallin avulla
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YHKÄ-mallin mukaiset 

kehittämisvaiheet 

Vauva- ja 

perhemyönteisyys 

ohjelman 

jalkauttamisessa 

YHKÄ 1

Nykykäytännön 

kehittämistarpeen 

tunnistaminen 

YHKÄ 2 

Suunnitelma käytännön 

yhtenäistämisestä: 

Arvioidaan 

tämänhetkinen 

toimintatapa ja laaditaan 

suunnitelma käytännön 

yhtenäistämisestä 

YHKÄ 3 

Uusi yhtenäinen 

käytäntö ja sen 

käyttöönotto 

YHKÄ 4 

Käytännön seuranta ja 

arviointi 

Terveydenhoitajat Kartoitetaan terveydenhoitajien 

imetysohjaustietämys tällä 

hetkellä ja uuden/lisätiedon 

tarve. 

Asiakaskyselyt. 

Kehittämistarve tiedostetaan 

Kysely: verrataan tuloksia 

tämänhetkisiin suosituksiin 

(=Vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelman 

mukaiset toimintatavat) 

Koulutus, työpajat 

terveydenhoitajille (sisältö 

rakentuu Vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelman 

mukaisesti, kyselyn 

tulokset huomioiden) 

Koulutuksen toteutus muut 

ammattiryhmät

Uusintakyselyt terveydenhoitajille, 

mahdollistavat vertailun lähtötasoon 

Tarvittaessa uusintakoulutus, 

huomioidaan uusien työntekijöiden 

perehdytys 

Neuvolat 6kk täysimetyksen 

tilastointi 

Vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelma 

päivitetty 

Moniammatillinen koulutus ja 

yhteistyö, yhteistyökäytäntöjen 

vahvistaminen 

Imetyspoliklinikoiden/imetysvas-

taanottojen tarvetta arvioidaan

Vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelman 

vakiintuminen käyttöön 

Itsearviointityökalun käyttö

6kk täysimetysluvut vertaillaan 

lähtötasoon. Ohjaus näyttöön 

perustuvaa: Vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelman mukainen 

toiminta kentällä tasalaatuista. 

Aikataulu Syksy 2018 Alkuvuosi–Kevät 2019 Kevät–Alkusyksy 2019 Syksy 2019

Taulukko: Vauva- ja perhemyönteisyysohjelman käytäntöön vieminen YHKÄ-mallin avulla Helsingissä
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Konkreettiset tulokset

• Asiakastyytyväisyyden kohentuminen

• Näyttöön perustuvien ohjauskäytänteiden lisääntyminen

• Ohjauksen tasalaatuisuus

• Imetyslukujen nousu 

• Imetysmyönteisyyden koheneminen

• Terveydenhoitajien imetysohjaustaitojen koheneminen

Nina Kivilaakso

• Säännöllinen imetyskoulutus henkilökunnalle ja 

toimenkuvien määrittely

• Itsearviointityökalu perusterveydenhuoltoon

• Imetyskoulutus lääkäreille ja sosiaaliohjaajille

• Asiakaspalautteen keruujärjestelmä imetysohjauksen 

laadusta ja terveydenhoitajien imetysohjausosaamisesta -> 

tämän pohjalta laaditut workshop-koulutukset

• Vauva- ja perhemyönteinen neuvola ”brändi”: 

Vauva- ja perhemyönteisyyttä korostava, 

yksilölliset   tilanteet huomioon ottava, näyttöön 

perustuva, tasalaatuinen, imetysluottamusta 

vahvistava ja helposti saatavissa oleva

imetysohjaus kaikille perheille

• Hyödyt • Tuotokset
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Lopuksi. 

"Menestyminen ei ole avain 

onnellisuuteen. Onnellisuus on avain 

menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, 

onnistut varmasti.”

Toivon, että olemme yhdessä tekemässä 

Suomeen monta vauva- ja 

perhemyönteistä neuvolaa!

KIITOS. 
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