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Vauvamyönteisyyskouluttajat ry ja verkostopäivät 2016

o Tällä hetkellä kokemus, että perheet saavat hyvin laadullisesti ja sisällöllisesti 

vaihtelevaa imetysohjausta sekä neuvolassa että synnytyssairaalassa

o Perheet joutuvat tällä hetkellä melko omatoimisesti etsimään tietoa sekä 

neuvolassa että synnytyssairaalassa

o Kuitenkin pitää jotenkin varmistaa, että kaikilla on joku, sama pohjatieto 

esim. ennen synnytystä tai synnytyssairaalasta kotiuduttaessa

o Perheet eivät useinkaan tiedä mitä kaikkea imetyksestä voisi edes kysyä

o Annettu ohjaus ei välttämättä ole kovin asiakaslähtöistä

Projektin taustat



Tavoitteet
o Yhtenäistää imetysohjauksen sisältöjä

o ”tämä olisi ainakin hyvä tietää”

o Madaltaa ammattilaisille kynnystä ottaa imetys puheeksi

o Tehdä imetysohjauksesta asiakaslähtöisempää

o Luoda materiaali tai työväline, jota voidaan käyttää 

monipuolisesti

o Neuvola, synnytyssairaala, doulat, vertaistukiäidit jne

o Voidaan käyttää myös eri kulttuurista tai kielitaustoista 

tulevien perheiden ohjauksessa

o Materiaali olisi sävyltään positiivinen, ei –ongelmalähtöinen ja 

tukisi terveen lapsen imetystä



Kompassin työryhmä
o Vauvamyönteisyyskouluttajista koostuva ryhmä, jossa edustajia

o Perusterveydenhuollosta

o Erikoissairaanhoidosta

o Ympäri Suomen

o Kolmannesta sektorista

o Ensi- ja turvakotien liitto sekä Folkhälsan: Imetys ilman 

stressiä hanke

o Rahoitus graafikolle

o Imetykseen tuki ry

o Yksityisiä ammattin harjoittajia



Mikä KOMPASSI sitten oikein on?
o Ohjauksen apuväline kaikille imetyksen parissa työskenteleville 

ammattilaisille

Kompasseja on kolme

1. Raskausajalle

2. Vauvan ensipäiville

3. Vauvan kasvaessa

o Kompassi on kaksipuoleinen, toisella puolella kuvat ja toisella lyhyesti 

kyseiseen imetysohjauksen aihealueeseen kuuluvat ydinasiat 

o Kompassi on tällä hetkellä saatavilla kahdella kotimaisella kielellä















Miten KOMPASSIA  on 
tarkoitus käyttää?

o Yhdessä ammattilaisen kanssa

o Perhettä ei ole tarkoitus jättää yksin kompassin kanssa

o Kompassia ei ole tarkoitus antaa perheelle esim. kotiin 

luettavaksi

o Kompassi on imetyksen puheeksi oton työväline

o Raskausaikana neuvolassa, äitiyspoliklinikalla, 

antenataaliosastolla, imetystukiryhmissä tai esimerkiksi 

doulan kanssa

o Vauvan ensipäivillä synnytysvuodeosastolla, neuvolassa, 

kotikäynneillä tms

o Vauvan kasvaessa neuvolassa, imetystukiryhmissä tai ehkä 

tulevaisuudessa vaikka lastenpoliklinikalla



o Kompassin avulla ammattilainen antaa 

asiakkaalle raamit, sille mistä on tarkoitus 

puhua mutta asiakas päättää itse, mikä 

aihealue imetyksestä häntä erityisesti 

kiinnostaa

o Kompassi voi toimia myös ammattilaisen 

tukena. Siitä voi tarkistaa kyseisen 

imetysohjauksen aihesisältöjä

o Ruotsinkielisiä kompasseja voi 

käyttää myös helpottamaan 

ohjaustilanteita, jos imetysohjauksen 

sanasto ei ole aivan vahvinta alaa



o Kompassin saa ottaa käyttöön vapaasti eri ammattilaisen keskuudessa

o esim. PK-seudun imetysyhteistyö

o Neuvolat

o Synnytyssairaalat

o Antenataaliosasto

o Äitiyspoliklinikat

o Lapsivuodeosastot

o Doulat, vertaistukijat

o Joku muu ?

o Tarkoitus on kerätä noin vuoden kuluttua palautetta siitä, miten Kompassi 

on toiminut asiakkaiden ja ammattilaisten näkökulmasta.

o Tämän palautteen pohjalta Kompassia voidaan jälleen kehittää 

eteenpäin

o Kompassi löytyy Vauvamyönteisyyskouluttajien internetsivuilta 

www.vamykouluttajat.fi -> jäsensivut

http://www.vamykouluttajat.fi/


Yhteistyössä on voimaa 
!

Ps. Kiitos kuvissa esiintyneille Ninalle ja Kuuralle !


