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Taustaksi
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Helsingin neuvolat
• 3 perhekeskusta (Itäkatu, Vuosaari ja Kallio) ja 17 neuvolaa

• Noin 211 neuvolaterveydenhoitajaa

• Terveydenhoitajan työtä ohjaa äitiys- ja lastenneuvolaprosessit, joiden sisällössä imetysohjaus kulkee 

mukana jokaisella neuvolakäynnillä imetyksen loppumiseen saakka

• 7 imetyskouluttajaa, joista yhdellä IBCLC-tutkinto

• 2 terveydenhoitajaa imetyskouluttajakoulutuksessa syksyllä 2019. Imetyskouluttajat mentoroivat kahdeksaa 

imetysohjauksesta kiinnostunutta terveydenhoitajaa

• Imetyskoordinaattori mukana SOTE:n Uramalliohjelmassa 2018-2020 jalkauttamassa vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelmaa
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Miksi jalkauttaa vauva- ja 
perhemyönteisyysohjelmaa?

Tavoitteena yhdenmukaistaa ja tehostaa 
imetyksen edistämistä perusterveydenhuollossa 
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Suomi Imetyksen 

Kärkimaaksi!



Miksi Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma?

• THL:n kansallisen imetyksen edistämisen toimintaohjelman yhtenä 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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”Ei pelkkää imetystä”

Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma imetystä tukemassa

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 

Ohjausta annetaan  
jokaiselle perheelle
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Kehittämistyön Hyödyt ja Tuotokset: Nelimaali 



Mitä tarvitaan jalkauttamistyöhön? YHKÄ-mallia 
mukaillen
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Tunnistetaan kehittämistarve

Suunnitellaan jalkauttaminen

Uuden käytännön käyttöönotto

Varmistetaan käytännön 

seuranta ja arviointi



Lisäksi
• Kirjallinen yksikön Vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelma

• Tiimin tuki ja sitoutuminen

• Jalkautuminen kentälle

• Onnistunut viestintä

• Johdon sitoutuminen                                                  

• Oikea ajoitus

• Sisua. Uskoa. Pikku ripaus onneakin ☺
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Lopputulos.

Vauva- ja perhemyönteisyyttä

korostava,   perheiden yksilölliset 

tilanteet huomioon ottava, näyttöön 

perustuva, tasalaatuinen,

imetysluottamusta vahvistava ja

helposti saatavissa oleva

imetysohjaus kaikille perheille.

Kiitos
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