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Kansainvälinen imetysviikko - tietoa ja toimintaa

Imetysviikkoa on vietetty vuodesta 1992 vuosittain 
vaihtuvilla teemoilla

Vuodesta 2016 lähtien teemat ovat linkittyneet 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Teemaviikko tarjoaa näyttöön perustuvaa tietoa ja 
käytännön ideoita imetyksen edistämiseen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

Organisoi WABA World Alliance for Breastfeeding 
Action, yhteistyössä mm. UNICEF ja WHO. 
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2020: Tue imetystä - pelasta maailma

Imeväisruokinnan ympäristö- ja 
ilmastovaikutukset keskiössä

Imetyksen suojeleminen, edistäminen ja 
tukeminen ovat vaikuttavia tekoja maapallon 
ja ihmisten hyväksi

WHO:n mukaan jokainen imetyksen 
edistämiseen sijoitettu dollari maksaa itsensä 
35-kertaisesti takaisin



Neljä globaalia haastetta, joihin imetys linkittyy

1. Maapallon hyvinvointi vaatii kestäviä toimia 
nopeasti

2. Hälyttäviä trendejä terveydessä ja ravitsemuksessa

3. Imetyksen osuutta kestävään ruokahuoltoon ei 
tiedosteta

4. Imetyksen edistäminen etenee hitaasti
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Maapallon hyvinvointi vaatii kestäviä toimia

Ihmisten hyvinvointi on sidoksissa maapallon 
hyvinvointiin, joka taas on ihmisten käsissä

Imetyksen edistäminen on vain yksi keino muiden 
joukossa mutta sen vaikutukset ovat laaja-alaisia:

● kulutuksen väheneminen
● luonnonvarojen säästyminen
● kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen
● luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
● terveyden lisääntyminen
● köyhyyden ja eriarvoisuuden väheneminen
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Hälyttävät trendit terveydessä ja ravitsemuksessa

Erilaiset virheravitsemuksen muodot yleistyvät

● ylipaino, aliravitsemus

Perussairauksien ilmaantuvuus kasvussa

● elintason nousu tuo mukanaan elintasosairaudet

Luonnonkatastrofit ja COVID-19 pandemia

● poikkeusolot vaarantavat ravinnonsaannin
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Imetyksen osuus kestävään ruokahuoltoon

Jokainen elämänkaaressa tehty valinta on vaikuttava

Maailmassa syntyy vuosittain yli 140 miljoonaa vauvaa 
(UNICEF:N arvio)

Rintamaito on uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä:

● tuotettu, toimitettu ja kulutettu
ilman päästöjä, pakkaamista ja jätettä

Kuva: NataliaDeriabina / iStock



Imetyksen edistäminen etenee hitaasti
Imetysohjaukseen ja -tukeen ei ohjata tarpeeksi 
resursseja

Tietoa ja osaamista imetyksen tukemiseen ei ole kaikilla 
ammattiryhmillä

Työelämä ja yhteiskunta eivät tue imetystä

Korvikkeiden myynti kasvaa jatkuvasti eikä lainsäädäntö 
ole ajan tasalla korvikekoodin vaatimuksissa:

● Markkinointiin käytetään 36 $ lasta kohden
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Mitä voi tehdä?
Lisää tietoisuutta

● imetyksen yhteydestä ympäristöasioihin ja ruokaturvaan
● imetyksen merkityksestä osana kaikkia keskeisiä 

kansanterveyttä edistäviä ohjelmia

Kehitä ja vahvista

● imetysohjauksen hoitopolkua, ammattilaisten koulutusta

Edistä

● imetyksen näkyvyyttä yhteiskunnassa, imetysohjauksen
ja imetyksen vertaistuen resurssointia
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Hyvää imetysviikkoa!
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