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Planeetan rajat ylitetty



Ilmakehän hiilibudjetti käytetty alle 8 vuodessa. Planeetan rajat ylittyvät. 

Yksikään maa ei ole saavuttanut korkeaa hyvinvointia ekologisesti kestävällä 
tavalla. 

Toimintaympäristö on muuttunut pysyvästi



Imetys ja kestävän kehityksen 
eri ulottuvuudet



Imetys on…

• terveellistä ja sosiaalisesti 
oikeudenmukaista

• taloudellisesti kannattavaa

•ekologisesti kestävä tapa tarjota ravintoa 
vauvalle



Sosiaalinen kestävyys

• Imetys auttaa ehkäisemään nälkää, 
aliravitsemusta, liikalihavuutta ja 
kroonisia tauteja. 
• Imetys voi ehkäistä 820 000 lapsen ja 20 000 

vanhemman kuoleman vuosittain*

• Imetys tarkoittaa ruokaturvaa lapsille.

• Imetys parantaa naisten oikeuksia, antaa 
äideille ja perheille yhdenvertaisen tavan 
ruokkia lapsia.

*WHO Breastfeeding In the 21st century, 
https://www.who.int/pmnch/media/news/2016/breastfeeding_brief.pdf



Taloudellinen kestävyys

• Imetys ei ole lompakon koosta kiinni (ellei 
imettävä vanhempi kärsi aliravitsemuksesta).
• Korvikemaidon markkinat kasvaneet 44,8 

miljardista US$ (2014) 70,6 miljardiin US$ (2019).*

• Imetyksellä voidaan vähentää köyhyyden 
vaikutuksia.
• Korvikemaidon aiheuttamat taloudelliset 

menetykset arvioitu olevan 302 miljardia dollaria 
(0,47 % maailman bruttokansantulosta).*

• Rintamaito suuntaa kulutusta kestävään 
suuntaan.

* The Lancet Breastfeeding Series 
https://www.who.int/nutrition/events/2016_bfhi_congress_presentation_latestscience_nemat.pd
f



Ekologinen kestävyys

•Rintamaito on luonnollista ja uusiutuvaa ravintoa, joka on 
ympäristölle turvallista ja säästää luonnonvaroja.

•Rintamaidon tuottaminen ja kuljetus eivät tuota päästöjä, 
pakkausmateriaalia, jätettä tai kuluta vettä 
• 6 kk imetys voi säästää noin 95-153 kg CO2 –päästöt*

• Imetys turvaa vauvan terveyden ja ravinnonsaannin keskellä 
ilmastokriisiä ja erilaisia luonnonkatastrofeja.

*The carbon footprint of breastmilk substitutes in comparison with breastfeeding, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619307322



Ekologinen kestävyys
• Imetys

• Ei veden kulutusta
• Ei kuljetuksia
• Ei pakkauksia
• Ei jätettä
• Ei saasteita

• Korvikkeet
• Vedenkulutus (korvikelitra vastaa noin 

4700 litraa vedenkulutusta)
• Jätettä ja saasteita (esim Yhdysvalloissa 

550 miljoonaa tölkkiä, 86,000 tonnia 
metallia ja 364,000 tonnia paperia 
vuosittain päätyy kaatopaikalle)*

• Luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen

*WHO Breastfeeding In the 21st century, 
https://www.who.int/pmnch/media/news/2016/breastfeeding_brief.pdf



Imetys osana vastuullista yhteiskuntaa ja 
työnantajaa

•Vanhempainvapaiden 
mahdollistaminen.

• Imetyksen tukeminen osaksi 
henkilöstöpolitiikkaa.

•Tilojen ja taukojen tarjoaminen 
esimerkiksi maidon 
pumppaamiselle.





Onnistumisen resepti



”Onnistumisen kannalta 
tärkeitä eivät ole ne asiat, joita 
teet silloin tällöin. Tärkeitä ovat 
asiat, joita teet säännöllisesti.”



Onnistumisen resepti

Häpeämätöntä toimintaa 
ja tekemistä

Halua, innostusta 
(motivaatio)

Taitoa, osaamista15%

35%

50%



“Ainoat ihmiset, jotka eivät koskaan epäonnistu, 
ovat niitä, jotka eivät koskaan yritä mitään.”
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