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HYVÄT KÄYTÄNNÖT IMETYKSEN TUKEMISEEN; 
IMETYKSEN OHJAAMINEN

♥ Mitä on hyvä imetysohjaus?

♥ Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajat ovat 
imetysohjaajia

♥ Imetyslupaus

♥ Neuvolakäynnit 

♥ Imetysohjaus on kirjattuna 
terveystarkastusohjelmaan

♥ Kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden 
markkinointikoodin noudattaminen

♥ Imetysnurkkaus

♥ Perhe- ja synnytysvalmennus

♥ Perheen läheisten imetysmyönteisyyden tukeminen

♥ Kotikäynnit

NEUVOLAMME IMETYSLUPAUS 
 

 Neuvolassamme kaikki terveydenhoitajat, jotka toimivat äitiys- ja 

lastenneuvolassa ovat saaneet imetysohjaajakoulutuksen 

 Aloitamme imetysohjauksen neuvolassa jo hyvissä ajoin ennen vauvan 

syntymää 

 Tuemme vauvantahtiseen täysimetykseen äitiys- ja lastenneuvolassa 

äidin toiveita kuunnellen 

 Vauvan synnyttyä; kotikäynnillä varmistamme tarpeen mukaan, että 

vauvalla on oikea imuote rinnasta sekä ohjaamme erilaisissa 

imetysasennoissa kotioloissa  

 Annamme neuvoja ja ohjausta riittävän maidontuotannon 

varmistamiseksi 

 Kannustamme valtakunnallisten suositusten mukaisesti kiinteän 

ravinnon aloittamisessa vauvalle imetyksen suojissa 

 Neuvolassamme on imetysnurkkaus, jossa voit vauvaasi imettää 

rauhassa 

 Äitiysneuvolassa aloitettu imetysmyönteisyys jatkuu meillä 

lastenneuvolassa 

 Neuvolamme terveydenhoitajien kanssa voit puhua imetykseen 

liittyvistä asioista aina, oli ne sitten myönteisiä tai haasteellisia. 

Pohditaan asioita yhdessä! 

 Ohjaamme myös tarpeen tullen Sinua ja vauvaasi toisille 

imetysasiantuntijoille  



HYVÄT KÄYTÄNNÖT IMETYKSEN TUKEMISEEN; 
HENKILÖSTÖN KOULUTUKSESSA

♥ Kaksi imetysohjaajakouluttajaa 
♥ Tarve tulevaisuudessa?

♥ Uudet työntekijät koulutetaan imetysohjaajiksi, jos heillä ei ole ko. koulutusta

♥ Imetysohjaajakouluttaja järjestää kertausta imetysohjauksesta neuvolan terveydenhoitajille

♥ Neuvolatyötä tekeville lääkäreille sähköinen materiaali imetysohjauksesta

♥ Yhteistyö Satasairaalan kanssa; SATAVAMY

♥ Neuvolan vauvamyönteisyyssertifikaatti; vuonna 2024?



HYVÄT KÄYTÄNNÖT IMETYKSEN TUKEMISEEN; 
TOIMINTAMALLIT

♥ Imetyskortti

♥ Kotikäynnit
♥ Raskaudenaikainen

♥ Sairaalasta kotiuduttua

♥ 2vk:n iässä lastenneuvolakäynti

♥ Imetyspoliklinikka Satasairaalassa

♥ Imetysneuvola?



NEUVOLA, IMETYS JA KORONA

♥ Neuvolakäynnit jatkuivat normaalisti
♥ Vain terveenä neuvolaan
♥ Vointisoitot => puheluiden lisääntyminen
♥ Ryhmien peruuntuminen

♥ Yksilökäynnit lisääntyivät

♥ Kotikäynnit
♥ Tarve kasvoi
♥ Enemmän aikaa imetysohjaukselle kotona
♥ Tyytyväisiä perheitä

♥ Myönteisiä vaikutuksia imetykseen
♥ Perheillä enemmän aikaa kotona 

(Lupa kuvien käyttöön asianomaiselta)
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