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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää kaikille avoin 

imetyksen teemapäivä. Tavoitteena oli tarjota tietoa imetyksen tärkeydestä ja sen 

monista vaikutuksista, rohkaista imettävää äitiä ja auttaa lähipiiriä tukemaan 

imetystä, hälventää imetykseen liittyviä ennakkoluuloja sekä järjestää onnistunut 

imetyksen teemapäivä. 

Täysimetyksellä tarkoitetaan sitä, että lapsen ravinto koostuu ainoastaan 

äidinmaidosta. Osittaisimetyksestä puhutaan, kun lapsi saa muun ravinnon ohella 

äidinmaitoa. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa täysimetyksen jatkamista 

puolen vuoden ikään saakka ja osittaisimetystä kahden vuoden ikään saakka. 

Suomessa kansallinen imetyssuositus on täysimetyksen jatkaminen 4-6 kuukauden 

ikään saakka ja osittaisimetyksen jatkaminen vuoden ikään saakka. Rintamaito 

sisältää kaikki vauvan tarvitsemat ravintoaineet oikeassa suhteessa ja hyvin 

sulavassa muodossa. Ravitsemuksen lisäksi rintamaito suojaa vauvaa infektioilta ja 

tulehdussairauksilta ja vahvistaa oman puolustuskyvyn kehittymistä. Imetystuki 

tulisi aloittaa jo raskausaikana, ja sen tulisi jatkua synnytyksen jälkeen 

lastenneuvolassa. Tällöin tuki on tehokkainta. Myönteinen suhtautuminen 

imetykseen ja imetysluottamus lisäävät imetyksen jatkumista. Onnistunutta 

imetystä tukee imettävän äidin lähipiirin tuki. 

Imetys tutuksi -teemapäivä järjestettiin Vaasassa imetysviikolla lokakuussa 2018. 

Päivän sisältö koostui opinnäytetyön tekijän, Vaasan kaupungin äitiys- ja 

lastenneuvoloiden, Vaasan keskussairaalan synnytysyksikön sekä Folkhälsanin 

asiantuntijan luennoista. Luennoilla käsiteltiin imetyksen hyötyjä, imetyksen 

tukemista sekä imetysrauhaa. Lisäksi tilaisuudessa oli mahdollisuus kysellä ja 

keskustella imetyksestä, nauttia imetysteetä ja muita virvokkeita, tutustua 

imetyksen apuvälineisiin ja harjoitella oikeaa imetysasentoa.  

Menetelmällisesti noudatettiin yleisötapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen 

teoreettisia perusteita. Teemapäivän perusteeksi toteutettiin myös kysely 

äitiysneuvoloissa. 

Teemapäivä järjestettiin onnistuneesti ja projektille asetetut tavoitteet saavutettiin.  

Avainsanat imetys, imetyssuositus, imetyksen tukeminen, teemapäivä, 

imetysrauha   
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The purpose of this practice-based bachelor’s thesis was to plan and carry out a 

breastfeeding theme day. The main goals were to provide information about the 

importance of breastfeeding, to encourage a nursing mother and to help a family to 

support breastfeeding, decrease preconceptions about breastfeeding and to arrange 

a successful breastfeeding theme day. 

Exclusive breastfeeding means that an infant only receives breast milk. When baby 

is given nutritious complementary foods besides breastfeeding, baby is partial 

breastfed. WHO recommends exclusive breastfeeding up to six months of age with 

partial breastfeeding up to two years of age or beyond. In Finland the 

recommendation is exclusive breastfeeding up to 4-6 months with partial 

breastfeeding up to one year of age. Breast milk includes all necessary nutrients. 

Brest milk protects a baby against infections and inflammation and helps to build 

an immunity. Breastfeeding promotion should begin during pregnancy and continue 

after childbirth in child health care. Continuously given breastfeeding promotion is 

powerful. A positive attitude to breastfeeding and breastfeeding confidence 

increases continued breastfeeding. Support from family and relatives keeps up 

successful breastfeeding.  

The breastfeeding theme day was arranged in October 2018 during international 

breastfeeding week. The program of the day consisted of different kinds of lectures 

held by the author of this bachelor’s thesis, the professionals working for the Vaasa 

city and Vaasa Central Hospital and a specialist from Folkhälsan. The lectures 

covered the benefits of breastfeeding, how to support breastfeeding and 

breastfeeding peace. In addition to this there was also a possibility to ask questions 

and to discuss breastfeeding, drink some breastfeeding tea, get acquainted with 

breastfeeding aid, and to practice right breastfeeding positions.  

Basic theory for planning and arranging a public event was followed. Also an 

inquiry was carried out with expecting mothers in maternity clinics in Vaasa.   

The theme day was carried out successfully and the aims for the project were 

accomplished. 



Keywords Breastfeeding, breastfeeding recommendations, supporting 

the breastfeeding, theme day, breastfeeding peace 
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1  JOHDANTO 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää kaikille avoin 

Imetys tutuksi -teemapäivä. Teemapäivä tarjosi jokaiselle asiasta kiinnostuneelle 

perustietoa imetyksestä, sen myönteisistä vaikutuksista ja imetyksen onnistumiseen 

vaikuttavista tekijöistä.   

Rintamaidolla on useita tärkeitä tehtäviä. Rintamaito sisältää rasvaa, proteiineja ja 

hiilihydraatteja sekä tarvittavan määrä vitamiineja ja hivenaineita. Ravitsemisen 

lisäksi rintamaidon sisältämät hormonit säätelevät vauvan kasvua. Rintamaito myös 

suojaa vauvaa infektioilta sekä edistää vauvan oman puolustuksen kehittymistä. 

(Laine, Schwab, Salminen & Isolauri 2015, 1991-1997.) Äidinmaidon mukana 

vauva saa myös äidiltä erittyviä hormoneja, kuten uni- ja valverytmiä säätelevää 

melatoniinia (Mikkola 2017, 39). 

Vauvan saamien hyötyjen lisäksi pitkään kestänyt imetys suojaa äitiä munasarja- ja 

rintasyövältä (WHO 2017). Imetys myös auttaa äitiä ja lasta muodostamaan 

kiinteän yhteyden, joka luo perustan kiintymyssuhteen kehittymiselle (Hermanson 

2017). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa vauvojen täysimetystä 4-6 

kuukauden ikäiseksi ja osittaisen imetyksen jatkamista kiinteiden ruokien ohella 12 

kuukauden ikään asti. Täysimetys antaa vauvalle parhaimman hyödyn 

rintamaidosta ja suojaa vauvaa taudeilta tehokkaimmin. Lapsentahtinen imetys 

stimuloi maidontuotantoa riittävästi. (THL 2016.) Viimeisimpien tietojen mukaan 

Suomessa täysimetettyjä lapsia oli puolivuotiaista ainoastaan alle prosentti ja 4 

kuukauden ikäisistä vain neljäsosa (Uusitalo, Nyberg, Pelkonen, Sarlio-

Lähteenkorva, Hakulinen-Viitanen, Virtanen 2012, 20). Tämän vuoksi on tärkeää 

tukea äitejä imettämään antamalla oikeaa ja riittävää imetystietoa äideille ja heidän 

lähipiirilleen. 

Toive imetystempauksen järjestämisestä tuli Vaasan kaupungin äitiys- ja 

lastenneuvoloista. Imetystukea ja -ohjausta on ollut tarjolla imettäville äideille, 

mutta avoin, kaikille suunnattu imetystietoa antava tilaisuus oli puuttunut. 
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Opinnäytetyönä järjestetty imetyksen teemapäivä pyrki vastaamaan tähän 

tarpeeseen.  

Luvuissa 4 ja 5 esitetään osittain päällekkäisiä asioita. Se johtuu siitä, että luvussa 

4 esitellään käytetty kehittämismenetelmä ja luvussa 5 kuvataan 

opinnäytetyöprosessi. Luvussa 4 esitetty kehittämismenetelmä on myös 

luonteeltaan prosessi. 
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2 OPINNÄYTETYN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää kaikille avoin 

Imetys tutuksi -teemapäivä. Tapahtuman kohderyhmänä olivat kaikki kansalaiset, 

erityisesti vanhemmiksi tulevat sekä heidän lähipiirinsä. Markkinointi suunniteltiin 

kohdennettavaksi kohderyhmälle. 

Imetys tutuksi -teemapäivä ei lähtökohtaisesti ollut tarkoitettu ohjaustilanteeksi 

imettävälle äidille imetysongelmien ratkaisemiseksi. 

2.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli  

1) tarjota relevanttia tietoa imetyksen tärkeydestä ja sen monista myönteisistä 

vaikutuksista  

2) rohkaista imettävää äitiä sekä auttaa lähipiiriä tukemaan imetystä luomalla 

aiheen ympärille myönteinen ilmapiiri  

3) hälventää imetykseen liittyviä ennakkoluuloja 

4) järjestää onnistunut imetyksen teemapäivä. 
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3 IMETYS JA SEN TUKEMINEN 

Imetys on luonnollinen tapa ravita vauvaa terveellisesti ja kasvua tukevasti. Oikean 

tuen avulla lähes kaikilla äideillä on mahdollisuus imettämiseen. Raskauden 

loppuvaiheessa muodostuu kolostrumia, joka on täydellistä ravintoa 

vastasyntyneelle vauvalle. Imetys tulisi aloittaa tunnin kuluessa syntymästä. (WHO 

2018.) 

Tiedonhaut on tehty tietokannoissa Medic, Cinahl, PubMed ja JBI. (Liite 1.) 

3.1 Imetys 

Vauvan ja aikuisen vuorovaikutus on tärkeää. Jo syntymästä lähtien vauva osaa 

viestiä ja kommunikoida. Osa vauvan viesteistä on vahvempia, kuten hymy, itku ja 

pään vetäminen kauemmas, osa taas enemmän opettelua vaativia, vähäeleisempiä. 

Vauvalle on tärkeää, että hänen viesteihinsä reagoidaan. Mikäli aikuinen ei reagoi, 

muuttaa vauva viestintätaktiikkaansa selkeämmäksi. (Imetyksen tuki ry 2016). 

Vauva viestii nälkää hienovaraisilla eleillä, kuten hamuamalla. Heräillessään vauva 

kääntelee päätään puolelta toiselle, hamuilee suullaan, avaa suutaan suuremmalle 

ja haukkailee ilmaa ja nokkii kuin pieni lintu. Tässä vaiheessa vauva tulisi nostaa 

rinnalle. (Imetyksen tuki ry 2016.)  

Imemistä edeltää hamuamisrefleksi. Vauva kääntää päätä rintaa kohti ja avaa suun, 

kun refleksi laukeaa automaattisesti kasvojen ja suun alueen tuntoärsykkeistä. 

Imuotteessa vauvan suussa on huulien ilmatiiviisti sulkemana nänni sekä sitä 

ympäröivä rintakudos rintatutiksi muotoutuneena. Kieli työntyy tällöin eteenpäin 

ikenien peitoksi. Imemisrefleksi laukeaa, kun nänni koskettaa vauvan suulakea. 

Imusyklissä vauva säätelee omalla lihasvoimallaan maidon kerääntymistä suuhun 

ja maidon takaisinvirtausta. Suussa oleva negatiivinen paine helpottaa nännin 

täyttymistä sekä maidon kulkeutumista suuhun. Äidin tehtävänä on auttaa hamuava 

vauva rinnalle oikeaan asentoon niin, että imuote on oikea. Onnistunut imetys vaatii 

sekä äidin että vauvan panoksen. (Haapanen & Markkanen-Leppänen 2013, 473-

474.) 
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Imetyskerrat voivat olla keskenään erilaisia. Maidon herumisnopeus vaihtelee 

imetyskerrasta riippuen, ja vauvat reagoivat siihen eri tavoin. Joinain päivinä voi 

olla tunne, että maito ei heru vauvan heruttelusta huolimatta, toisinaan imetyksen 

haasteena saattaa olla maidon voimakas heruminen ja suihkuaminen. (Imetyksen 

tuki ry 2016.) 

Kun vauva on kylläinen, hän päästää irti rinnasta ja mukavan asennon saatuaan 

usein nukahtaa. Jos vauva nukahtaa ennen kuin maha on täynnä, kannattaa 

imettämistä jatkaa toisesta rinnasta. Isompi vauva hakee kylläisenä äidin 

katsekontaktia ja vuorovaikutusta. Vauvan kasvaessa eteen saattaa tulla vaiheita, 

jolloin ympäristön tapahtumat kiinnostavat vauvaa syömistä enemmän. (Imetyksen 

tuki ry 2016.) 

3.1.1 Rintamaito  

Maidon heruminen alkaa imettävän äidin prolaktiinihormonin tason noustessa 

(Imetyksen tuki ry 2016). Aivolisäkkeestä vapautuva oksitosiinihormoni saa aikaan 

maitotiehyiden supistumisen, jolloin maito kulkeutuu tiehyitä pitkin kohti vauvan 

suuta (Haapanen & Markkanen-Leppänen 2013, 474).  

Rintamaidolla on useita tehtäviä. Rintamaito on vauvan pääasiallinen ravinto, jonka 

koostumus on optimaalinen vauvaikäiselle. Rintamaito sisältää energianlähteenä 

runsaasti rasvaa. Lisäksi rintamaidossa on hiilihydraatteja laktoosin muodossa, 

hieman proteiineja sekä tarvittava määrä vitamiineja ja ravintoaineita. Rintamaidon 

koostumus ei ole aina sama, vaan se riippuu muun muassa raskauden kestosta ja 

imetyksen vaiheesta. Ravitsemuksellisen sisällön lisäksi rintamaidossa olevat 

kasvutekijät ja hormonit säätelevät vauvan elimistön eri elinten kehittymistä, 

kasvua ja aineenvaihduntaa. Rintamaidon koostumus antaa vauvalle suojan 

infektioita ja tulehduksia vastaan sekä edistää aktiivisesti vauvan oman 

puolustuksen kehittymistä. (Laine ym. 1991-1997.)  

Imetys antaa suojan myös kahta maailmanlaajuisesti yleisintä vauvojen 

kuolinsyytä, keuhkokuumetta ja ripulia, vastaan (WHO 2017). 
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3.1.2 Pulloruokinta 

Jos vauvan syöttäminen rinnasta ei jostain syystä ole mahdollista, voi äiti lypsää 

maitoa rinnasta, ja vauva voidaan syöttää pullosta. Vähäisenkin määrän lypsäminen 

ylläpitää maidon tuotantoa. Lypsäminen voidaan tehdä joko käsin tai koneellisesti 

rintapumpulla. Jos vauva syö ainoastaan pullosta, on hyvä lypsää maitoa ainakin 

kahdeksan kertaa vuorokaudessa. Koska prolaktiinihormonin voimakkain 

tuotantoaika on yöllä, on yksi lypsämiskerta hyvä ajoittaa yölle. (Imetyksen tuki ry 

2017.) 

Äidinmaito on vauvalle parasta ravintoa, ja lypsäminenkin on osa imetystä. Vauvan 

läheisyys auttaa äitiä rentoutumaan ja lisää oksitosiinihormonin määrää, jolloin 

maidon heruminen helpottuu. (Imetyksen tuki ry 2017.) 

Seurattaessa vauvan nälkäviestintää voidaan myös pulloruokinta toteuttaa 

vauvantahtisesti. Vauva ilmaisee nälkää hamuamalla, kääntelemällä päätään, 

työntämällä sormia suuhun ja lipomalla huuliaan. Jos näihin viesteihin ei vastata, 

on vauvan viimeisenä keinona itkeminen. Vauva syötetään pullolla sylissä pitäen, 

käsivarsiin tuettuna, tai kyljellään aikuisen reisien päällä. Vauvantahtinen 

pulloruokinta on vauvalle turvallista ja miellyttävää. Vauvan pullolla syöttämisessä 

säilytetään katsekontakti vauvaan ja kiinnitetään huomiota vauvan viestimiseen 

kylläisyydestä. Vauvaa ei koskaan jätetä yksin syömään. (Imetyksen tuki ry 2011.) 

Tuttipullon sijaan vauvaa voidaan syöttää äidinmaidolla käyttäen lusikkaa tai neula-

tonta lääkeruiskua tai hörpyttämällä vauvaa siihen tarkoitetusta kupista. 

Syöttötavasta riippumatta vauva syötetään hänen ollessaan virkeä. (Imetyksen tuki 

ry 2017.) 

3.2 Imetyssanastoa 

Ensi-imetys tapahtuu syntymän jälkeen, kun vauva on nostettu äidin rinnalle 

ihokontaktiin. Rintamaidon tuoksu on sama kuin lapsiveden tuoksu, ja sen 

ohjaamana vauva hakeutuu kohti rintaa. Päästyään rinnalle vauva hamuaa rinnan 

pään suuhun ja alkaa imeä. (Kätilötalo 2019.) 
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Täysimetys tarkoittaa sitä, että lapsen ravinto on ainoastaan äidinmaitoa. 

Äidinmaidon lisäksi lapsi voi saada vitamiineja tai lääkkeitä. (Uusitalo ym. 2012, 

20.) 

Osittaisimetyksestä puhutaan silloin, kun lapsi saa äidinmaidon rinnalla lisäksi joko 

äidinmaidonkorviketta tai muuta, kiinteää ruokaa. Osittaisimetys on imettämistä 

muun ravinnon ohella. (Imetyksen tuki ry 2016.) 

Lapsentahtinen imetys on lapsen imettämistä silloin, kun lapsi on nälkäinen, ja 

imetys kestää niin pitkään kuin lapsi on halukas imemään rinnalla. Imetysten 

määrää tai kestoa ei tule määritellä numeerisesti. (Joanna Briggs Institute 2016.) 

Imetysluottamus on äidin luottamusta siihen, että hän pystyy imettämään ja 

onnistuu imetyksessä niin, että haluttu tulos saavutetaan (Melo Dodt, Juventino, 

Aquiro, Almeida & Ximenes 2015, 725-732). 

Imetysrauha on äidin vapautta tehdä imetyksessä omannäköisiä valintoja sekä 

saada imetykselle tukea niin, että imetys sujuu perheen toivomalla tavalla 

(Imetysrauha).  

3.3 Imetyssuositukset 

Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa puolen vuoden täysimetystä sekä 

osittaista imetystä kahteen ikävuoteen asti. Suosituksen mukaisesti imetyksen tulisi 

alkaa tunnin kuluessa syntymästä ja olla lapsentahtista, ja pulloruokintaa sekä 

tutteja tulisi välttää. (WHO 2002.) WHO:n imetyssuositusten perustana ovat 

rintamaidon terveyshyödyt vauvalle ja äidille (Mikkola 2017, 34). WHO:n uuden 

suosituksen mukaan vuonna 2025 maailmanlaajuisesti vauvoista 34 % on 

täysimetettyjä 6 kuukauden ikään asti (Otronen 2017, 1.) 

Suurin osa suomalaisista vauvoista ei saa rintamaitoa suositusten mukaisesti. 

THL:n vuonna 2010 tekemässä kartoituksessa vuoden iässä ainoastaan reilua 

kolmasosaa vauvoista imetettiin ja 4 kuukauden ikäisistä täysimetettiin ainoastaan 

keskimäärin neljäsosaa vauvoista. Puolivuotiaista lapsista vain alle prosentti oli 

täysimetettyjä. (Uusitalo ym. 2012, 20.)  
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Imetyssuosituksista huolimatta imettämisen suosio laskee maailmanlaajuisesti. 

Täysimetyksen lisäksi osittaisimetys vähenee vauvan kahden ensimmäisen 

elinkuukauden aikana. (Cabieses, Waiblinger, Santorelli & McEachan 2014.) 

Seuraavassa esitetään esimerkkejä imetyksen toteutumisesta maailmalla (0-5 

kuukauden ikäisten täysimetys / yhden vuoden osittaisimetys): 

• Brasilia  39 % / 48 %  

• Kiina   21 % / 28 % 

• Costa Rica  33 % / 55 % 

• Kolumbia  43 % / 59 % 

• Etiopia   58 % / 92 % 

• USA   26 % / 9 % 

• Turkki   30 % / 68 % 

• Meksiko  31 % / 46 % 

• Japani  40 % / 67 % (Unicef 2017.) 

• Ruotsi  15 % / 24 % (Socialstyrelsen 2017, 2.) 

• Koko maailma: 

o Ensi-imetys tunnin kuluessa synnytyksestä: 42 % 

o Täysimetys 0-5 kuukauden ikäiset lapset: 41 % 

o Osittaisimetys vuoden ikäiseksi asti: 71 % 

o Osittaisimetys kahden vuoden ikään asti: 45 % (Unicef 2017.) 

3.4 Imetyksen hyödyt vauvalle 

Täysimetys riittää turvaamaan kuuden kuukauden ikäisen normaalin, täysiaikaisena 

syntyneen vauvan kasvun ja kehityksen. Rintamaito vähentää imeväisikäisten 

sairastavuutta ja kuolleisuutta niin kehittyvissä kuin kehittyneissäkin maissa. 

(Hakulinen & Otronen 2017, 35.) 

3.4.1 Välittömät hyödyt vauvalle 

Rintamaito sisältää riittävästi energiaa ja ravintoaineita vastaamaan vauvan tarpeita. 

Rintamaidon energia kattaa puolet 6-12 kuukauden ikäisen lapsen 
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energiantarpeesta ja kolmasosan 1-2 vuoden ikäisen lapsen tarpeesta. Myös 

sairauksien aikana rintamaito on tärkeä suoja aliravitsemusta vastaan. (WHO 2017.) 

Yksi täysimetyksen tärkeimpiä hyötyjä vauvalle on suoja suolistotulehduksia 

vastaan (WHO 2017). Erityisesti kehitysmaissa rintamaidon lisäksi vauvalle joko 

annetaan vettä tai äidinmaidonkorvike sekoitetaan veteen, joka voi sisältää 

bakteereita ja näin ollen aiheuttaa hengenvaarallisia tauteja (Unicef 2012.) Tämä on 

mahdollista myös teollistuneissa maissa (WHO 2017). 

Rintamaitoa saaneiden lasten suoliston mikrobikannan koostumus eroaa 

merkittävästi äidinmaidonkorvikkeita saaneiden lasten mikrobistosta. Rintamaitoa 

saaneiden lasten suoliston mikrobikanta on yksipuolisempi, ja siinä on suuri määrä 

bifidobakteereita, sillä rintamaidon koostumus suosii niiden kasvua lapsen 

suolistossa.  Rintaruokinta suojaa lasta immuunivälitteisiltä sairauksilta ja 

lihavuudelta. (Rautava 2015.)  

Tuore äidinmaito sisältää äidiltä erittyneitä uni- ja valverytmiä sääteleviä aineita, 

kuten melatoniinia. Nämä aineet välittyvät äidinmaidon mukana lapselle ja 

vahvistavat myönteisesti vuorokausirytmiä. (Mikkola 2017, 39.) 

Erityisesti täysimetys suojaa lapsia lisäksi hengitys-, korva- ja virtsatieinfektioilta. 

Jos perheessä on taipuvuutta atooppisiin sairauksiin, vähentää imetys niihin 

sairastuvuutta. (Joanna Briggs Institute 2011.)  

3.4.2 Pitkän tähtäimen hyödyt vauvalle 

Imetys saattaa suojata lasta ylipainolta myös myöhäisemmässä vaiheessa elämää. 

Ylipaino lisää riskiä sairastua muihin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, 

syöpiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Useassa tutkimuksessa on esitetty 

imetyksen suojaavan ylipainolta. Rintamaitoa saaneilla lapsilla proteiinien 

imeytyminen on vähäisempää. Runsaamman proteiinien imeytymisen 

varhaislapsuudessa on arveltu altistavan ylipainolle myöhäisemmällä iällä. On 

myös esitetty, että rintamaitoa ja äidinmaidonkorviketta saaneiden lasten 

ruokintaan liittyvällä hormonitoiminnalla on eroa: korvikkeen saanti johtaa 

suurempiin insuliinimääriin elimistössä, mikä vaikuttaa rasvakertymään ja 
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rasvasolujen määrään. Imettävien äitien on katsottu olevan terveystietoisempia ja 

edistävän terveellisiä elämäntapoja, mikä osaltaan estää lasten ylipainoa 

myöhemmällä iällä. (Horta & Victora 2013, 13.) Imetyksen vaikutus ylipainon 

estämisessä osoittautui kuitenkin Hortan ja Victoran (2013) systemaattisessa 

katsauksessa varsin pieneksi. 

Hortan ja Victoran (2013, 53) systemaattisessa katsauksessa todetaan ylipainoon 

liittyvien vaikutusten lisäksi myös imetyksen vaikutuksen verenpaineeseen ja 

kolesteroliin olevan vähäisiä. Sen sijaan rintamaidon katsotaan jossain määrin 

suojaavan lasta tyypin 2 diabetekselta aikuisiässä. 

3.5 Imetyksen hyödyt äidille 

Myönteisten imetysvaikutusten esiintuominen vaikuttaa äitien imetyspäätökseen jo 

ennen imetyksen aloittamista sekä imetystä koskevien vaikeuksien ilmaantuessa 

(Schalla, Witcomb & Haycraft 2017, 2). 

3.5.1 Välittömät hyödyt äidille 

Imettäminen auttaa äitiä pudottamaan raskausaikana kerääntynyttä ylimääräistä 

painoa ja palautumaan raskautta edeltävään painoon.  Vaikka tämä hyöty on 

enimmäkseen esteettinen, on se tärkeää mainita imetyksen hyödyistä puhuttaessa, 

sillä nyky-yhteiskunnassa naisiin kohdistuu suuria paineita myös ulkonäön osalta. 

Imetys nopeuttaa myös kohdun palautumista synnytyksen jälkeen. Imetyksen on 

koettu vaikuttavan myös ihon ja hiusten kuntoon. (Schalla ym 2017, 2,7.) 

Imetyksellä on vaikutuksia äidin psyykkiseen terveyteen. Imettävä äiti voi kokea 

olevansa ylpeä onnistuneesta imetyksestä, itsetunto voi nousta, ja äiti voi kokea 

olevansa merkityksellinen ja tarpeellinen. (Schalla ym 2017, 5.) 

3.5.2 Pitkän tähtäimen hyödyt äidille 

Pitkään kestänyt imetys suojaa äitiä munasarja- ja rintasyövältä. Täysimetys 

vaikuttaa yleensä äidin hormonituotantoon niin, että kuukautiskierto käynnistyy 

vasta täysimetyksen loputtua, mikä toimii ehkäisynä uutta raskautta vastaan. Tämä 

ehkäisykeino ei kuitenkaan ole täysin luotettava. (WHO 2017.) 
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Imetys auttaa äitiä ja lasta luomaan varhaisen, kiinteän yhteyden, joka luo perustan 

kiintymyssuhteen kehittymiselle (Hermanson 2017). 

Imetyksellä on myös taloudellinen hyöty. Siitä hyötyy niin vauva, äiti kuin 

yhteiskuntakin (Schafer ym. 2017, 1289). 

3.6 Imetystuki 

Imetyksen lisäämiseksi äitien tulee olla motivoituneita aloittamaan imetys ja 

jatkamaan sitä. Oikean imetystiedon ja -taidon lisääminen imetystä tukemalla on 

olennainen osa tätä. Raskaana olevan äidin aikomus imettää lastaan on yhteydessä 

imetyskäyttäytymiseen siten, että myönteinen asenne imettämiseen ennustaa 

imetyksen aloittamista. Raskaana olevien imetysasenteisiin vaikuttamalla voidaan 

edistää imettämistä. (Schalla ym 2017, 2.) 

THL:n julkaisemassa Kansallisessa imetyksen edistämisen toimintaohjelmassa 

vuosille 2018-2022 tavoitteina on muun muassa parantaa äitien ja perheiden 

valmiuksia ja mahdollisuuksia imettää lastaan omien toivomustensa mukaisesti, 

sekä lisätä väestön tietoa imetyksen terveyshyödyistä ja tavoista edistää imetystä ja 

lisätä myönteistä suhtautumista imetykseen. Yhtenä tavoitteena on vauva- ja 

perhemyönteisyysohjelman jalkauttaminen äitiys- ja lastenneuvoloihin. THL on 

nimennyt kansallisen imetyksen seurannan tukiryhmän, jonka toimintaa suositetaan 

vakiinnutettavaksi. Imetyksen edistäminen tarvitsee koordinointia ja tukea. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi lisätä yhteistyötä eri ammattilaisten ja 

toimijoiden välillä. Tukemalla imetystä voidaan myös edistää terveyttä ja 

hyvinvointia sekä tukea kestävää kehitystä. (Hakulinen ym. 2017, 5; Hakulinen, 

Virtanen & Peltonen 2017, 31-32.) 

Imetystuki on tehokkainta, kun sen antaminen ajoitetaan eri vaiheisiin: raskausajan 

tuki, synnytyssairaalan antama tuki sekä lastenneuvolasta saatu tuki. Vaikuttava 

tuki annetaan sekä suullisesti että kirjallisesti. (Hakulinen ym. 2017, 32.) 

Imetysohjaus aloitetaan äitiysneuvolassa, ja ohjaus jatkuu synnytyssairaalassa sekä 

kotiutumisen jälkeen lastenneuvolassa. Yhdenmukaiset hoitokäytännöt sairaaloissa 

ja perusterveydenhuollossa lisäävät imetystä. Tehokas tuki on monipuolista ja 

jatkuvaa. Raskauden aikana annettu ja aloitettu imetysohjaus vahvistaa myönteisiä 
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asenteita imetystä kohtaan. Synnytyssairaalan vauvamyönteisyys-ohjelman 

mukaiset hoitokäytännöt tukevat imetyksen varhaista aloittamista, täysimetystä ja 

lapsentahtista imetystä. Täysimetys sairaalassa on yhteydessä täysimetyksen 

jatkumiseen myös kotona. Sosiaalinen tuki puolisolta sekä vertaistuki lisäävät 

imetystä. Täysimetystä tukee myös lastenneuvolasta saatu ammattiapu, kuuntelu 

sekä apu uuteen tilanteeseen sopeutumisessa. (Raskaana olevan, synnyttävän ja 

synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus: Hoitotyön suositus 2010.) 

Imetyspoliklinikalta on saatavissa apua toimivaan imetykseen sekä tukea äidille 

(Vaasan keskussairaala 2018).  

Naisten itsensä kokemuksia ja odotuksia imetystuesta on tutkittu. Tutkimuksessa 

nousi esille neljä kategoriaa, jotka tulisi huomioida suunniteltaessa ja annettaessa 

imetystukea äideille. Ensimmäinen kategoria oli aito läsnäolo. Aito läsnäolo 

koettiin luottamuksellisena suhteena; äidin tarpeisiin vastattiin, jolloin toiminta 

koettiin vaikuttavaksi. Aito läsnäolo välittyi, kun tukea antava ammattilainen tai 

vertaistukihenkilö kiireettömästi kannusti, rohkaisi ja vahvisti äidin 

itseluottamusta. Toiseksi kategoriaksi muotoutuivat irralliset kohtaamiset. Irralliset 

kohtaamiset eivät herättäneet luottamusta äideissä. Irrallisen kohtaamisen tunne 

syntyi, kun äidit kokivat terveydenhuollon ammattilaisten olevan liian kiireisiä ja 

hätäisiä vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Äidit kokivat neuvot painostavina. Näiden 

kokemusten myötä imetyksen jatkuminen oli epätodennäköistä. Kolmas kategoria 

oli mahdollistava lähestymistapa, jolloin äideille annettiin runsaasti tietoa ja heitä 

kannustettiin itsenäiseen oppimiseen. Näin pystyttiin luomaan vuoropuhelua, 

jolloin äideille oli luontevaa nostaa ohjaustilanteessa esille itseä askarruttavia 

kysymyksiä. Tämä tuen muoto koettiin myönteiseksi. Äidit kokivat saavansa 

realistista ja positiivista tietoa, jota oli mahdollisuus vielä syventää. Äidit saivat 

myös käytännön ohjausta, joka suoritettiin kiireettömästi. Viimeinen, neljäs 

kategoria, oli reduktionistinen lähestymistapa, joka on mahdollistavan vastakohta. 

Tällöin luottamusta eivät herättäneet ohjaajan ammattitaito tai osaaminen, 

ohjausympäristö tai imetystuen antajan henkilökohtaiset ominaisuudet. Äidit 

kokivat, että ohjaustapahtumassa heitä ei kuunneltu, vaan ohjausta antava henkilö 

ainoastaan kertoi ja oletti. Hoidon ollessa esimerkiksi sairaalassa kiireistä olivat 

neuvot keskenään ristiriitaisia, ja henkilökuntaan oli hankala luoda yhteyttä. Ohjaus 
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oli rutiininomaista, eikä sitä koettu henkilökohtaiseksi, omista tarpeista lähteväksi. 

Ristiriitainen ohjaus aiheutti äideissä hämmennystä ja stressiä. (Joanna Briggs 

Institute 2010.) 

Imetystukea ja -ohjausta annettaessa tulee panostaa vuorovaikutus- ja 

ohjaustaitoihin. Suomessa neuvoloiden tarjoama imetysohjaus tavoittaa lähes 

kaikki perheet riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta. 

Terveydenhuoltojärjestelmän palvelut jatkuvat pitkälle lapsuuteen. 

Perhevalmennukset ja vanhempainryhmät ovat mahdollisuus vertaistuen 

jakamiselle. Henkilökunnan riittävyys on turvattava, jolloin mahdollisuus 

riittävään, henkilökohtaiseen ja tehokkaaseen tukeen ja ohjaukseen säilyy. (Joanna 

Briggs Institute 2010.)   

Imetyksen toteutumisen uusimmat kansalliset tiedot ovat vuodelta 2010. Tämän 

jälkeen seurantaa ei ole resurssien puuttumisen vuoksi tehty. Seuranta suositetaan 

tehtäväksi viiden vuoden välein. (Hakulinen ym. 2017, 30.) 

Imettävän äidin imetykseen vaikuttavat myös läheiset. Erityisesti äidinäidin 

näkemyksillä on vaikutuksia imetystä koskeviin päätöksiin. Perheenjäsenet 

tulisikin ottaa mukaan imetysohjaukseen. Ohjauksessa läheisille kerrotaan, miten 

imettävän äidin tukeminen konkreettisesti onnistuu. Läheisten huomioiminen 

imetysohjauksessa pidentää imetyksen kestoa. (Raskaana olevan, synnyttävän ja 

synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus: Hoitotyön suositus 2010.) 

3.7  Imetysluottamuksen tukeminen 

Grassleyn ja Nelmsin tutkimuksessa (2008) tutkimukseen osallistuvat naiset 

kokivat imetysluottamuksen saavuttamisen kasvavien odotusten, oman lapsen 

imettämisen ja tuen saamisen yhdistelmäksi. Imetysluottamus saavutettiin, kun 

imettävän äidin odotukset kohtasivat kokemukset, äiti koki yhteyden lapseen ja kun 

äidillä oli elämässään vähintään yksi luotettava henkilö, joka uskoi imettämisen 

mahdollisuuksiin ja tuki ja auttoi imettämisessä. Myös lapsen käytös imettämisen 

aikana vaikuttaa imetysluottamukseen. Onnistunut imetys auttaa äitiä uskomaan 

oman kehonsa mahdollisuuksiin ruokkia lapsensa. (Grassley & Nelms 2008, 855-

857.) 
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Imetysluottamus on tärkeää imettämisen jatkamiselle. Imetysluottamus ennustaa 

myös pidempää imetystä, kun taas imetysluottamuksen puuttuminen yhdistetään 

aiempaan imetyksestä vieroittamiseen. (Grassley & Nelms 2008, 841.) 

3.8  Imetyssuunnitelma 

Imetyksen aloitukseen ja kestoon vaikuttaa imetystiedon lisäksi imetysluottamus, 

äidin luottamus omaan pystyvyyteensä imettämisen suhteen. Vuonna 2015 

tehdyssä tutkimuksessa (Melo Dodt ym. 2015, 725-732) havaittiin, että äidit, jotka 

saivat synnytyksen jälkeen sairaalassa imetysluottamusta tukevaa 

imetyskoulutusta, jatkoivat vauvan täysimetystä pidempään kuin koulutusta 

saamattomat äidit.  

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan raskaana olevia äitejä motivoi 

imettämään ravinnon terveellisyys, äidinmaidon ravinteikkuus, imetyksen apu 

äidin painonpudotuksessa, äidin ja vauvan yhteyden syntyminen, imettämisen 

luonnollisuus, turvallisuus, käytännöllisyys, helppous ja taloudellisuus, imetyksen 

tuottama äidin ja vauvan onnellisuus sekä negatiiviset tunteet 

äidinmaidonkorvikkeita kohtaan. Tutkimuksessa äidit, jotka listasivat edellä 

mainittuja imetyksen hyötyjä, suunnittelivat jo raskausaikanaan imettävänsä 

vauvaa vauvan synnyttyä. Heidän asenteensa imetystä kohtaan oli myönteinen ja 

imetysluottamus vahva. Kiinnittämällä jo raskausaikana huomiota äidin asenteisiin 

imetystä kohtaan voidaan imetystuella vaikuttaa imetysluottamuksen 

muodostumiseen. Painottamalla imetyksen terveysvaikutuksia voidaan rohkaista 

myönteiseen asenteeseen imetystä kohtaan. Melko suuri osa tutkimuksen raskaana 

olevista äideistä ei vielä ollut päättänyt, miten ruokkii vauvaa vauvan synnyttyä. 

Suuntaamalla kannustus epävarmoihin äiteihin voidaan imetystä edistää 

merkittävästi. (Cabieses ym. 2014.) 

TPB:n, Theory of Planned Behaviour, mukaan käyttäytymistä voidaan ennustaa 

seuraavien asioiden perusteella: 

• Henkilö aikoo käyttäytyä tietyn mallin mukaisesti  

• Henkilö suhtautuu myönteisesti tiettyyn käyttäytymismalliin 

• Henkilö luottaa tiettyyn käyttäytymismalliin luottaviin ihmisiin  
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• Henkilö hyväksyy tietyn käyttäytymismallin mukaisen toiminnan 

periaatteet 

• Henkilö ohjaa käyttäytymistään (Schafer, Campo, Colaizy, Mulder & 

Ashida 2017, 1289). 

Äidit, jotka aikovat imettää ja suhtautuvat imettämiseen myönteisesti, myös 

imettävät todennäköisemmin. Näin ollen imetysluottamus ennustaa imetyksen 

toteutumista. Äidit, jotka luottavat imetyksen myönteisiin terveysvaikutuksiin, 

aloittavat imetyksen todennäköisemmin kuin ne, jotka eivät luota. (Schafer ym. 

2017, 1289). 

3.9  Imetysviikko 

Kansainvälistä imetysviikkoa vietetään maailmanlaajuisesti elokuussa. Sen 

järjestämistä koordinoi WABA (World Alliance for Breastfeeding Action). 

Suomessa ja osassa muita Pohjoismaita imetysviikkoa vietetään lokakuussa. 

(Imetyksen tuki ry 2017.) Vuonna 2018 imetysviikko järjestettiin Suomessa 

viikolla 40. 

Imetysviikon iskulause vuodelle 2018 oli ”BREASTFEEDING: Foundation of 

Life”. Järjestäjän mukaan maailman ollessa eriarvoinen, täynnä kriisejä ja 

köyhyyttä, imetys on äitien ja lasten elämänpituisen terveyden perusta. Imetys 

ehkäisee nälkää ja aliravitsemusta myös kriisien keskellä. Imetys on edullinen tapa 

ruokkia vauvaa. Ravitsemus, ruoan turvallisuus ja köyhyyden vähentäminen ovat 

keskeisessä osassa pyrittäessä saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 

(WABA 2018.) 

3.10  Vauvamyönteisyysohjelma 

Maailman terveysjärjestö WHO ja Unicef käynnistivät vuonna 1991 kansainvälisen 

vauvamyönteisyysohjelman, Baby Friendly Hospital Iniativen. Toimintaohjelman 

tavoitteena on kaikissa raskaana olevia, synnyttäneitä ja imettäviä äitejä hoitavissa 

yksiköissä imetyksen tukeminen, suojeleminen ja edistäminen. 

Vauvamyönteisyysohjelmaan kuuluu imetyksen hyvän aloituksen 

mahdollistaminen synnytysyksikössä, kuuden kuukauden täysimetyksen 
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tukeminen ja osittaisen imetyksen jatkumisen edesauttaminen. 

Vauvamyönteisyysohjelma on todettu useissa tutkimuksissa vaikuttavaksi. (THL 

2017.) 

Vauvamyönteiseksi yksikön toiminta voidaan katsoa, kun noudatetaan 

äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodia, luovutaan tuttipullojen ja tuttien 

käytöstä ja toteutetaan onnistuneen imetyksen tukemisen kymmentä askelta (Unicef 

2019). Kymmenen askelta edellyttävät henkilökunnalta esimerkiksi riittävää tietoa 

ja taitoa imetyksen tukemisessa, imettävän äidin rohkaisemista ja ohjaamista, 

yksikön kirjallisen imetyssuunnitelman laatimista sekä vauvamyönteisyyden 

toteutumisen tilastointia (Vaasan keskussairaala 2018.) 

Toimintaa valvotaan kansallisella tasolla maailmanlaajuisia kriteerejä noudattaen. 

Vauvamyönteisen toimintaohjelman kehittämisen jälkeen 15 000 toimintayksikköä 

134:ssä maassa on saavuttanut vauvamyönteisyyssertifikaatin. (Unicef 2019.) 

3.11  Miksi äiti ei imetä? 

Imettämisen lopettamiseen tai aloittamatta jättämiseen voi olla useita syitä. Syyt 

pulloruokinnan valintaan voivat liittyä imetyksen seurauksiin, kuten kipuun ja 

imetyksen epämiellyttävyyteen, kehon muutoksiin tai kielteisiin tunteisiin, kuten 

kiusaantuneisuuteen. Imetyksen lopettaneet äidit ovat kohdanneet ongelmia 

imettämisessä. Ongelmat liittyvät käsitykseen maidon riittämättömästä tuotannosta 

ja huoleen vauvan painon hitaasta noususta. Imetyksen tuottama fyysinen kipu, 

stressi, masennus ja tunne imetyksen häiritsevästä vaikutuksesta kiintymykseen 

voivat myös johtaa imetyksen lopettamiseen. Äidit voivat myös kokea imetyksen 

vievän liikaa aikaa muiden lasten hoidolta ja muilta askareilta. (Schalla ym. 2017, 

1-2.) 

3.11.1 Taustatekijöiden vaikutus imetykseen 

Tutkimusten mukaan eri taustatekijöillä on vaikutusta imetyksen aloittamiseen. 

Äidin iän, väestöryhmän, sosioekonomisen aseman (kuten koulutustaso, 

laskunmaksukyky), synnytysten määrän, vauvan ennenaikaisen syntymisen, 

raskausaikaisen hoidon puutteen ja terveysongelmien vaikutuksia imetykseen on 
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tutkittu. Tulosten mukaan huonotuloisten ja huonon terveydentilan omaavien äitien 

aikomukset imettää ja imetyksen kesto ovat alhaisia. (Cabieses ym. 2014.) 

Ensisynnyttäjät imettävät todennäköisemmin kuin äidit, joilla on jo entuudestaan 

lapsia. Uudelleensynnyttäjällä on jo tietoa ja kokemusta imettämisestä, jotka 

vaikuttavat äidin imetyssuunnitelmaan seuraavan lapsen kohdalla. Ongelmat 

aiemmissa imetyksissä vähentävät äidin aikomusta imettää tulevia lapsiaan. 

Imetystä koskevan tiedon antamisella voidaan vaikuttaa äitien imetyspäätökseen, 

vaikka äidillä olisikin takanaan epätyydyttävä imetyskokemus. Imetys on saattanut 

epäonnistua esimerkiksi väärän imuotteen vuoksi, jolloin seuraavan imetyksen 

aluksi tulisi huolehtia siitä, että imuote on oikea, eikä väärä ote estä imetystä. 

Äideille tulisi tässä yhteydessä myös korostaa imetyksen myönteisiä vaikutuksia. 

Ensimmäinen onnistunut imetys voi enteillä vielä pidempää imetystä seuraavan 

lapsen kohdalla. (Schafer 2017, 1288-1289, 1294-1295.) 

3.11.2 Imetyskivun vaikutus imetyksen jatkumiseen ja imetyskivun 

poistaminen 

Yksi merkittävimmistä imetyksen jatkumiseen vaikuttavista tekijöistä äitiyden 

ensimmäisinä viikkoina ovat nännikipu ja rinnanpäiden traumat, kuten arkuus ja 

haavaumat rinnanpäissä. Kipu vaihtelee epämiellyttävästä tunteesta kovaan kipuun. 

Kivun esiintyminen on enimmillään kolmantena päivänä synnytyksestä, mutta kipu 

vähenee seitsemänteen päivään mennessä. Nämä imetyskipua aiheuttavat 

kokemukset aiheuttavat jopa kolmanneksella äideistä rintaruokinnan vaihtamisen 

vaihtoehtoiseen menetelmään kuuden viikon kuluessa synnytyksestä. Jo 

raskausaikana on suositeltavaa ohjata imetysasentoa ja rintaan tarttumista 

mahdollisten kipujen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Nännikipua voidaan 

vähentää erityisesti panostamalla ensisynnyttäjien henkilökohtaiseen ohjaukseen 

synnytystä seuraavan vuorokauden aikana. Ohjauksessa voidaan hyödyntää 

kuvallista, sanallista ja kirjallista tietoa. (Joanna Briggs Institute 2009.) 

Tehokkaimmaksi tavaksi hoitaa nännikipua on osoittautunut lämmin vesihaude. 

Rinnanpäiden ollessa matalat tai vetäytyneet rintakumin käyttö imetyksen aika 

helpottaa vauvaa tarttumaan rintaan. Rintakumista on apua myös, jos rinnat ovat 

pakkautuneet. Rintakumi myös suojaa arkoja rinnanpäitä ja estää niiden 
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kipeytymistä. Nännikipua ei voida kuitenkaan hoitaa rintakumilla. (Joanna Briggs 

Institute 2009.) 

3.11.3 Äidin töihin paluu 

Suomessa äitiysvapaa alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äitiysvapaan voi 

aloittaa 30-50 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaan alettua maksetaan 

äidille äitiysrahaa 105 arkipäivältä. (Kansaneläkelaitos 2018.) Äitiysvapaan 

loputtua voi joko äiti tai vaihtoehtoisesti isä jäädä vanhempainvapaalle, jonka kesto 

on 158 päivää. Vanhempainvapaan voivat äiti ja isä jakaa keskenään, mutta he eivät 

voi olla vapaalla yhtä aikaa. (Kansaneläkelaitos 2018.) Vanhempainvapaan 

loputtua lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen. Vanhemmalla on oikeus jäädä 

kotiin hoitamaan lastaan ja saada kotihoidon tukea. Oikeus hoitovapaaseen 

perustuu työsopimuslakiin. (Kansaneläkelaitos 2018.) Kotihoidon tukea voi saada 

siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta (Kansaneläkelaitos 2018, 7). 

Imetyksen jatkaminen äidin töihin paluun jälkeen kannattaa, sillä imetyksen hyödyt 

ovat edelleen samat. Imetyksen jatkamisella on myös kansantaloudellinen merkitys, 

sillä työnantajat säästävät, kun vanhempien sairauspoissaolot sairaan lapsen vuoksi 

vähenevät. Imetyksen ja työssäkäynnin yhdistäminen onnistuneesti edellyttää, että 

äitien saatavilla on tukea ja ohjausta imetyksen ja työssäkäynnin yhdistämisen 

haasteisiin. (Imetyksen tuki ry 2018.) 

3.11.4 Imetystuen puute 

Useiden eri maissa toteutettujen tutkimusten tulokset osoittavat, että äidin 

synnytettyä vauvan sairaalassa, joka on sitoutunut vauvamyönteisyyteen, (Baby 

Friendly Hospital Initiative, BFHI) on imetystuki ja ohjaus lisännyt ja pidentänyt 

imetystä. Vastaavasti äidit, jotka eivät ole synnyttäneet 

vauvamyönteisyyssertifikaatin saaneessa sairaalassa, ovat imettäneet vauvaa 

lyhyemmän aikaa, ja näissä sairaaloissa synnyttäneistä äideistä harvempi edes 

aloitti imetyksen. Jos äidille ei ole tarjolla imetystä tukevaa ohjausta jo 

synnytyssairaalasta lähtien, on mahdollista, että imetys ei ala, ei jatku tai ei kestä 

kauaa. Tuen tulisi olla peräisin useasta toisiaan tukevasta lähteestä, olla 

henkilökohtaista ja äidin tarpeet huomioivaa. Vauvamyönteisyyden 
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toimintaohjelmaa noudattavissa sairaaloissa henkilökunta on koulutettu 

imetysohjaukseen. Imetyksen alettua jo vauvamyönteisessä sairaalassa on myös 

täysimetyksen kesto tutkimusten mukaan pidempi. (Joanna Briggs Institute 2011.) 
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4 TEEMAPÄIVÄN JÄRJESTÄMINEN 

Tässä opinnäytetyössä järjestettiin teemapäivä, ja seuraavaksi tarkastellaan sen 

järjestämiseen liittyviä periaatteita. 

4.1 Teemapäivän tavoitteet 

Teemapäivän tavoitteiden määrittäminen on hyvä tehdä jo aloitettaessa projektin 

suunnittelua. Tavoitteita voi olla useita. Tavoite voi olla taloudellinen tai 

sisällöllinen. Yleisötapahtuman sisällöllisiä tavoitteita voivat olla järjestäjän 

imagon kohentaminen, kansalaisten tietoisuuden lisääminen, tietouden jakaminen 

tai ihmisryhmän yhteen kerääminen. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 45-

46.) Tämän teemapäivän tavoitteena oli tarjota tietoa imetyksen tärkeydestä, 

rohkaista äitejä imettämään ja lähipiiriä tukemaan imetystä, luoda myönteinen 

ilmapiiri imetyksen ympärille sekä hälventää imetykseen liittyviä ennakkoluuloja. 

4.2 Yleisömäärä 

Yleisömäärä tulee arvioida ennalta. Jos järjestettävästä tapahtumasta ei ole 

kokemusta, on käytettävä faktatietoa. Yleisömäärän realistinen arviointi voi olla 

vaikeaa, mutta budjetoinnin kannalta osallistujamäärä on keskeinen. Jos tapahtuma 

järjestetään ensimmäistä kertaa, voidaan yleisömäärä arvioida vastaavien 

tapahtumien mukaan, joskin suoraa vertailua tulee välttää. Yleisömäärää 

arvioitaessa on otettava huomioon, mitä, missä ja kenelle tapahtuma järjestetään. 

(Kauhanen ym. 2002, 47.) Tämän teemapäivän yleisömäärää arvioitiin laskemalla 

odottavien äitien määrä äitiysneuvoloiden asiakkaana ja arvioimalla, että 10 % 

näistä odottavista äideistä osallistuu tapahtumaan. Arviointihetkellä äitiysneuvolan 

asiakkaana oli 400-450 asiakasta, joista 40-50 äidin arvioitiin osallistuvan 

tapahtumaan. 

4.3 Näkyvyys 

Näkyvyyden neljä osaa ovat paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja 

kansainvälinen. Näkyvyyden seuranta aloitetaan jo projektin alkuvaiheessa. 

Projektin loppuraportissa arvioidaan näkyvyyden toteutumista, ja sitä voidaan 

käyttää hyväksi suunniteltaessa vastaavan projektin markkinoinnin kohdentamista 
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myöhemmin. Näkyvyyttä arvioitaessa on myös hyvä huomioida, millaisia 

ihmisryhmiä tapahtuman näkyvyys tavoitti. (Kauhanen ym. 2002, 48.) Imetys 

tutuksi -teemapäivä päätettiin järjestää kansainvälisellä imetysviikolla, jolloin 

imetyksen näkyvyys on normaalia laajempaa. Järjestämisajankohta päätettiin 

projektin alkuvaiheessa. Teemapäivälle haettiin näkyvyyttä luomalla tapahtumalle 

oma tapahtumasivu Facebookiin ja jakamalla mainoksia neuvoloihin. 

Opinnäytetyön ohjaaja mainosti tapahtumaa tapahtumamainoksin Vaasan 

ammattikorkeakoulussa. (Liite 2.) Tapahtumasta oli myös mainos kahdessa 

paikallisessa lehdessä tapahtumapalstalla.  

4.4 Organisointi ja suunnittelu 

Suunnitteluvaiheessa ideoiden jakaminen koko ryhmän kanssa ääneen voi olla 

hedelmällistä, mutta toteutusvaiheessa vastuut on jaettava niin, että jokaisella 

tehtävällä on yksi vastuuhenkilö. Projektia suunniteltaessa on otettava huomioon 

projektiorganisaation lisäksi yleisö, jolle tapahtuma järjestetään, sekä 

yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Myönteinen asenne auttaa onnistumaan. 

(Kauhanen ym. 2002, 48-49.) Tämän teemapäivän suunnitteluun osallistunut ryhmä 

kokoontui yhteistyöpalavereihin suunnittelemaan teemapäivän sisältöä ja sen 

organisointia. Luvussa 5 kuvataan teemapäivän suunnittelu. 

Projektisuunnitelman pohjalta luodaan toteutussuunnitelma, joka sisältää 

toteutusvaiheet sekä niiden aikataulut. Toteutussuunnitelmaan kirjataan myös 

tehtäväluettelo, jossa luetellaan tehtävät sekä niistä vastaava henkilö. 

Toteutussuunnitelmaa varten tarkistetaan myös tapahtuman ajankohdan sopivuus, 

tila, jossa tapahtuma on suunniteltu pidettäväksi, ulkopuolisten palveluiden tarve ja 

hinta sekä mahdollisesti tarvittavat luvat. (Kauhanen ym. 2002, 50-52.) 

Imetyspäivän järjestäneen tiimin kesken hahmoteltiin projektisuunnitelma 

sähköpostitse opinnäytetyön tekijän tekemin listauksin, joissa määriteltiin kunkin 

osallistujan osuus päivästä sekä tapahtuman rekvisiitan toimittamisesta. 

4.5 Esiintyjät 

Pohdittaessa tapahtuman esiintyjiä tulee huomioida, millainen esiintyjä 

tapahtumaan sopisi, mikä on esiintyjään käytettävä budjetti, mitä on tarjolla, 
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vastaako esiintyjä kohderyhmän kiinnostusta, kuinka kauan esitys kestää sekä 

millaisen tilan ja tekniikan esiintyjä tarvitsee. Esiintyjän kanssa tehdään aina 

sopimus, johon kirjataan selkeästi tilaisuus, johon esiintyjä on tulossa esiintymään, 

esiintymispalkkio ja siihen liittyvät kulut sekä tilaisuuden ajankohta ja paikka. 

(Kauhanen ym. 2002, 76-77.) Tämän teemapäivän esiintyjäksi kutsuttiin Malin von 

Koskull Folkhälsanilta. Hän saapui puhumaan imetysrauhasta. Opinnäytetyön 

tekijä itse alusti teemapäivän sekä kertoi yleisesti imetyksestä. Vaasan kaupungin 

äitiys- ja lastenneuvoloilla oli oma puheenvuoro. Myös Vaasan keskussairaalan 

synnytysosaston imetyksestä vastaavat pitivät oman luennon. Tapahtumaan 

osallistui myös Imetyksen tuki ry esittelemällä omaa toimintaansa, joka liittyy 

imetyksen tukemiseen. 

4.5.1 Teemapäivän sisältö 

Tilaisuuden aloitti opinnäytetyön tekijä pitämällä alustuksen. Alustuksessa 

käsiteltiin imetyssuosituksia ja niiden toteutumista Suomessa ja muualla 

maailmassa, yleistä tietoa imetyksestä, imetyksen tärkeyttä sekä sen myönteisiä 

vaikutuksia äidille ja vauvalle. Alustuksessa käsiteltiin myös imetystuen merkitystä 

imetyksen alkamisessa ja jatkumisessa sekä esitettiin kesällä 2018 Vaasan 

äitiysneuvoloissa toteutetun imetyskyselyn tulokset. (Liite 3.) 
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Tilaisuudessa otettiin valokuvia, joiden julkaisuun tässä opinnäytetyössä on 

pyydetty lupa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. 

Vaasan äitiys- ja lastenneuvolan puheenvuorossa käsiteltiin imetykseen 

valmistautumista jo raskausaikana, perhevalmennuksia sekä uudelleensynnyttäjän 

imetystä aiemmasta epäonnistuneesta imetyksestä huolimatta. Tällä luennolla 

käsiteltiin myös täysimetyksen tukemista. Terveydenhoitajat esittelivät myös 

imetyksen toteutumista Vaasan alueella. 

 

Vaasan keskussairaalan luento käsitteli ensi-imetystä, Baby Friendly -sertifikaattia 

(Unicef 2019) sekä imetyspoliklinikkaa (Vaasan keskussairaala 2018). Luennolla 

annettiin myös vinkkejä siitä, miten synnyttämään tuleva äiti voi valmistautua 

imetyksen aloittamiseen. 
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Tapahtumaan kutsuttu asiantuntija Malin von Koskull Folkhälsanilta luennoi 

imetysrauhasta (Imetysrauha 2019). Luennossaan hän käsitteli myös läheisten 

roolia imetyksen tukemisessa.  

 

Luentojen lisäksi tapahtumassa oli eri pisteitä, joissa tarjottiin tietoa tapahtumaan 

osallistuneille odottaville äideille. Vaasan kaupungin äitiys- ja lastenneuvolalla ja 

Vaasan keskussairaalalla oli omat pöydät. Neuvoloiden pöydässä oli esillä erilaisia 

imetyksen apuvälineitä sekä imetystä havainnollistavaa materiaalia. 

Keskussairaalan pöydässä oli esitteiden lisäksi korissa pieniä villasukkia lahjaksi 

tilaisuuteen osallistuneille. Lisäksi odottavilla äideillä oli mahdollisuus sekoittaa 

itselleen mukaan imetysteetä. Opinnäytetyön tekijä hankki imetysteen raaka-aineet 
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ja irtoteen uuttamiseen tarkoitetut suodatinpussimateriaalit. Vaasan kaupungin 

äitiys- ja lastenneuvolat toimittivat ohjeet imetysteen käyttöön.  

 

Teemapäivään osallistui 11 asiakasta ja yhdeksän ammattilaista.  

 

Vaikka päivän aikana ei ensisijaisesti ollut tarkoitus antaa imetysneuvontaa, 

järjestettiin tilaan imetysnurkkaus, jossa oli mahdollisuus rauhalliseen imetykseen 

sekä oikean imetysasennon tai oikean imuotteen varmistukseen ammattilaisten 

tuella. Lisäksi järjestettiin pieni leikkinurkkaus tapahtumaan mahdollisesti mukaan 

tuleville sisaruksille. Niille ei kuitenkaan tullut tilaisuuden aikana käyttöä.  
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4.5.2 Opinnäytetyön tekijän oman opetustapahtuman pedagoginen 

suunnittelu 

Opinnäytetyön tekijä piti teemapäivän alustuksen. Alustus oli opetustapahtuma, 

joka suunniteltiin opetustapahtumaa havainnollistavalle lomakkeelle (Liite 4). 

Opinnäytetyön tekijä teki PowerPoint-esityksen, johon koottiin keskeisimmät 

kohdat alustuksesta (Liite 5).  

4.6 Muuta huomioitavaa 

Yleisötapahtumaa järjestettäessä tulee huomioida myös catering eli se, onko 

tilaisuudessa jotain tarjottavaa. Tarjottavien lisäksi etukäteen tulee suunnitella 

tapahtumatilan somistus, kalustus ja tarvittavat rakenteet. Kyltit, pöydät, 

yleisöopasteet ja mainokset tulee miettiä ja niihin liittyvät turvallisuusnäkökulmat 

tulee huomioida. On myös selvitettävä, millaista siivousta tapahtumatilan 

vuokraamiseen liittyy. Tilan siisteys on keskeinen osa järjestävän tahon imagoa. 

Myös jätehuollon toimivuus tulee selvittää. (Kauhanen ym. 2002,78-82.) Tilan, 

jossa Imetys Tutuksi -teemapäivä järjestettiin, varasi Vaasan kaupunki. Koska 

tapahtuman järjestämiselle ei ollut yhteistä budjettia, vastasi opinnäytetyön tekijä 

tilaisuudessa tarjottavien virvokkeiden hankinnasta. Tarjolle asetettiin pöydälle 

imetysteetä, muuta juotavaa sekä pientä syötävää. Esittely- ja tarjoilupöydille 

asetettiin liina ja pöydät järjestettiin niin, että ne vastasivat tilaisuuden tarpeita. 

Yleisöopasteet kiinnitettiin kiinteistöön hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista. 
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Luentotilaan opinnäytetyön tekijä toi kukan. Lisäksi seinille ripustettiin aiheeseen 

liittyvää Folkhälsanin ja Vaasan keskussairaalan aineistoa. Keskussairaalasta 

paikalle tuotiin myös roll up, jossa oli keskussairaalan mainos. Tilan siivouksesta 

vastasi tilan tarjoaja. Tilassa oli valmiina roskakoreja. Tilaisuuden mainonta 

kuvataan luvussa 4.3. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin projektina.  

5.1 Projektin määritelmä ja vaiheet 

Projektilla tarkoitetaan kertaluontoista, aikataulutettua tehtäväkokonaisuutta, josta 

vastaa sitä varten perustettu projektiorganisaatio. Projektille määritellään tavoite ja 

aikataulu. (Silfverberg 2007, 6.) Projektin suunnittelun aluksi kerätään ja 

analysoidaan perustietoa, rajataan projekti käyttämällä SWOT-analyysiä ja 

selvitetään projektin sidosryhmät. Yhdessä sidosryhmien kanssa jatketaan projektin 

suunnittelua. Projektille tehdään suunnitelma, jossa on määritelty tavoitteet ja 

resurssit, asetettu realistinen aikataulu ja kuvattu organisaatio. (Silfverberg 2007, 

6-7, 12). 

Paul Silfverbergin mukaan (2007, 11) projekti on oppiva prosessi, jonka aikana on 

osattava reagoida toimintaympäristön muutoksiin ja sen mukaan muutettava 

projektisuunnitelmaa. Projektin eri vaiheita ovat projektin perustaminen, 

suunnittelu, toteutus ja päättäminen (Kymäläinen, Lakkala, Carver & Kamppari 

2016, 12). 

5.2 Projektin perustaminen 

Projektin aloitusvaiheessa pidetään aloituskokous, jossa selvitetään 

projektihenkilöstöön liittyvät kysymykset. Aloituskokouksessa käydään läpi koko 

projektikokonaisuus, projektin tavoite, toteutus ja budjetti. Kokouksessa käydään 

läpi myös projektiryhmän tehtäviä, työnjakoa ja vastuita sekä viestintään liittyviä 

asioita. Aloituskokouksessa arvioidaan myös merkittävimmät riskit. (Kymäläinen 

ym. 2016, 49-50.) 

Projektin perustamisvaiheessa hahmotellaan projektia ja asetetaan projektille 

tavoite. Projektin ideointi käynnistetään ja sovitaan projektin rajauksista. Nämä 

toiminnot jatkuvat projektin suunnitteluvaiheessa. (Kymäläinen ym. 2016, 50.) 

Tämän opinnäytetyön aihe saatiin syksyllä 2017 äitiysneuvolan kätilö-

terveydenhoitajalta. Aloituskokoukseen osallistuivat äitiys- ja lastenneuvolan 
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yhteyshenkilöt sekä opinnäytetyön tekijä. Teemapäivä ja sen tavoite sovittiin 

toteutettavaksi syksyllä 2018 kansainvälisen imetysviikon aikana viikolla 40. 

Myöhemmin tarkaksi toteutuspäiväksi sovittiin 4.10.2018. Teemapäivän budjettia 

ei mietitty, mutta sovittiin, että jokainen tapahtuman järjestämiseen osallistuva 

vastaa omista kustannuksistaan. Teemapäivän toteutuspaikaksi valittiin Vaasan 

kaupunginkirjasto, jossa olisi Draama-sali luentojen pitämistä varten. Projektin 

yhteyshenkilön vaihtuessa tilaa ei ollut tietokatkoksen vuoksi varattu, joten lähellä 

järjestämisajankohtaa jouduttiin hankkimaan uusi tila. Teemapäivä toteutettiin 

Vaasa-opiston auditoriossa. 

5.3 Projektin suunnittelu 

Projektin suunnittelun aikana määritellään, mitä projektilla on saatava aikaan ja 

mitkä ovat siihen käytettävät resurssit. Suunnittelun aikana määritellään myös, kuka 

on vastuussa projektiin liittyvistä osa-alueista ja tiedonvälityksestä. 

Projektisuunnitelmaa tehtäessä käydään läpi projektin elinkaari projektin taustasta 

lähtien. Projektisuunnitelmaa tarvitaan projektin hallitsemiseen. (Kymäläinen ym. 

2016, 25) Tämän projektin projektisuunnitelmaksi tehtiin opinnäytetyön 

työsuunnitelma, jonka perusteella teemapäivän järjestämiselle myönsi luvan 

tulosaluejohtaja Markku Sirviö. 

Projektisuunnitelma koostuu eri osa-alueista, joissa selvitetään projektin taustaa, 

tavoitteita ja toteutusta, jolla tavoitteet saavutetaan, projektin aikataulua, 

toteuttamista ja rahoitusta sekä analysoidaan riskejä ja niiden hallintaa (Kymäläinen 

ym. 2016, 25). Projektin tavoitteet on esitetty luvussa 2. 

SWOT-analyysi on neljästä kentästä muodostuva projektin analyysimalli, jota 

käytetään projektin suunnitteluvaiheen tueksi riskinhallinnassa. Kenttien avulla 

analysoidaan vahvuuksia, ongelmia ja heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia. 

Vahvuuksia ja heikkouksia arvioidaan kehittämistilanteen ja sidosryhmien 

näkökulmasta, mahdollisuuksia ja uhkia puolestaan toimintaympäristön ja 

tulevaisuuden näkökulmasta. Nelikenttäanalyysin avulla voidaan pohtia, miten 

heikkoudet huomioidaan ja miten mahdolliset uhat saadaan vältettyä. (Silfverberg 

2007, 16-17.) 
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Opinnäytetyön suunnittelun tueksi tehtiin projektin alussa seuraava SWOT-

analyysi: 

 

S = Strengths, vahvuudet 

Imetys herättää mielipiteitä, joten aihe oli kiinnostava kaikille, joille imetys on osa 

elämäntilannetta. Imetyksestä keskustellaan paljon, ja imetys on ajankohtainen 

monelle henkilölle. 

Imetyksen teemapäivän suunnitteluun osallistuvalla tiimillä oli osaamista 

imetyksestä monesta eri näkökulmasta. Sen johdosta oli mahdollisuus luoda 

monipuolinen, mahdollisimman kattavasti tietoa tarjoava kokonaisuus, joka 

vastaisi useiden eri tilanteissa olevien henkilöiden tarpeeseen. 

Opinnäytetyön tekijällä oli myös kokemusta imetyksestä, joten tekijä oli 

motivoitunut luomaan teemapäivän imetysaiheen ympärille. 

Teemapäivän suunnittelu oli aloitettu hyvissä ajoin, jotta projektin suorittamiselle 

olisi riittävästi aikaa. 

W = Weaknesses, heikkoudet 

Projektin alkuvaiheessa työssä ei tunnistettu heikkouksia.  

O = Opportunities, mahdollisuudet  

Teemapäivä ajoitettiin kansainvälisen imetysviikon läheisyyteen, jolloin imetys 

aiheena on esillä mediassa. 

Oikein ajoitettuna ja sijoitettuna tapahtuma tarjoaa perustietoa imetyksestä 

ymmärrettävässä muodossa kaikille asiasta kiinnostuneille. 

Onnistuneesti tuotettua sisältöä on mahdollisuus hyödyntää myös myöhemmin 

vastaavissa tapahtumissa tai ohjaustilaisuuksissa. 

T = Threats, uhat 
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Teemapäivää suunniteltaessa oli toteutuspaikka valittava huolella. Väärin valittu 

paikka ei tavoita kohderyhmää, ei toimi tarkoituksenmukaisesti, on saatavilla 

olevien resurssien ulkopuolella tai jollain muulla tavoin ei vastaa tarvetta. 

Uhkia arvioitaessa arvioitiin, että uhkana saattaisi olla väärin valittu ajankohta. 

Teemapäivän ajankohta olisi valittava niin, että vastaavia tapahtumia ei olisi 

samaan aikaan tarjolla. Kohderyhmä oli laaja, mutta erityisesti teemapäivään 

toivottiin osallistujiksi odottavia äitejä, jolloin tapahtuman tulisi ajoittua niin, että 

myös työssäkäyvät pääsisivät osallistumaan. Moni raskaana oleva käy töissä, ja jos 

teemapäivä ajoittuisi työpäivän ajalle, karsisi ajankohta useita mahdollisia kävijöitä 

pois. 

Imetystä voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta, jolloin päivästä voisi tulla 

vaikeasti hallittava. Oli huolehdittava siitä, että näkökulma ja teemapäivän aiheet 

rajattiin ja rajauksista pidettäisiin kiinni. 

Projektin suunnitelmaa tukivat opinnäytetyön tekijän opinnäytetyöprosessiin 

liittyvät väliseminaarit, joissa samassa vaiheessa olevilla opiskelutovereilla oli 

mahdollisuus kommentoida meneillään olevan, opinnäytetyönä toteutettavan 

projektin suunnittelua, sekä ohjaustapaamiset opinnäytetyötä ohjaavan opettajan 

kanssa.  

5.4 Projektin toteutus 

Projektin toteutusvaiheessa viedään käytännön toimintaan se, mitä 

projektisuunnitelmassa on esitetty. Tätä kautta projektin tavoite tulee saavutetuksi. 

Projektin toteutusvaiheessa täsmennetään ja tarkennetaan suunnitteluvaiheessa 

tehtyä projektisuunnitelmaa. Projektia toteutettaessa joitain projektisuunnitelman 

osia voidaan joutua vielä muuttamaan. Projektin toteutusvaiheessa on huomioitava 

myös riskien hallinta. (Kymäläinen ym. 2016, 50-53.) 

5.4.1 Kyselyn toteutus 

Tässä opinnäytetyössä tehtiin kysely odottaville äideille Vaasan kaupungin 

äitiysneuvoloissa kesällä 2018. Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kysely siksi, 

että tutkimus haluttiin pitää pienimuotoisena ja helposti vastattavana. Tutkimuksen 
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haluttiin tavoittavan mahdollisimman monta odottavaa äitiä. Kysely suunnattiin 

sekä suomen- että ruotsinkielisille. Kyselyllä kartoitettiin äitien imetystietoa, 

imetysasenteita ja imetystuen tarvetta. Tutkimustuloksia käytettiin imetyksen 

teemapäivän sisällön suunnittelun pohjana. Tutkittavan tiedote (Liite 6.) ja 

kyselylomake (Liite 7.) tehtiin ensin suomeksi ja käännettiin ruotsiksi. Käännöksen 

tarkasti Vaasan ammattikorkeakoulun lehtori Anne Wähä.  

Kyselylomake jaettiin 40 suomenkieliselle ja 20 ruotsinkieliselle äidille. 

Kyselylomakkeet jaettiin äitiysneuvolassa vastaanottokäynnin yhteydessä. 

Vastanneet jättivät kyselylomakkeen äitiysneuvolan aulassa olevaan 

vastauslaatikkoon. Aineisto analysoitiin Excel-ohjelmalla. Aineistosta analysoitiin 

vaihtoehtoihin vastanneiden prosentuaalinen osuus kysymys kerrallaan. 

Vastauksista eriteltiin ruotsin- ja suomenkielisten vastaukset sekä niiden 

yhteismäärä. Avoimiin kysymyksiin vastauksia tuli niin vähän, että kaikki niihin 

annetut vastaukset kirjattiin tuloksiin siinä muodossa kuin ne oli kirjattu kyselyihin. 

Ammattikysymykseen annetut vastaukset jaoteltiin Tilastokeskuksen 

ammattiluokituksen mukaisesti. 

5.4.2 Kyselyn tulokset 

Kyselyn vastausprosentti oli 70 % (n=42). Vastanneista ensisynnyttäjiä oli 55 % 

(f=23) ja uudelleensynnyttäjiä 45 % (f=19). Noin puolella vastanneista (52 %, f=22) 

raskaus oli edennyt 13-27 raskausviikolle. Raskausviikkoja oli 28-40 vastanneista 

43 %:lla (f=18). 

Kyselyyn vastanneiden ammatit sijoittuvat Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen 

suuruusjärjestyksessä seuraavasti:   

• Johtajat 10 % (f=3) 

• Erityisasiantuntijat 19 % (f=6) 

• Asiantuntijat 13 % (f=4) 

• Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 10 % (f=3) 

• Palvelu- ja myyntityöntekijät 39 % (f=12) 

• Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3 % (f=1) 
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Lisäksi vastaajissa oli kaksi (6 %) opiskelijaa. 

Vastanneista 88 % (f=37) ilmoitti aikovansa imettää vauvaa ja 12 % (f=5) vastasi, 

että ei vielä tiedä imettääkö. Vastaajat olivat keskustelleet imetyksestä suurimmaksi 

osaksi vauvan toisen vanhemman (86 %, f=36) sekä ystävän (74 %, f=31) kanssa. 

Vastaajat arvioivat saavansa imettämiselle tukea enimmäkseen vauvan toiselta 

vanhemmalta (76 %, f=32) sekä ystävältä (60 %, f=25). 

Eniten tietoa imetyksestä odottavat äidit ovat hankkineet neuvolasta (73 %, f=27). 

Oma äiti, vauvan toisen vanhemman äiti, ystävät ja muu lähipiiri olivat 

tiedonlähteenä 57 %:lla (f=21) vastanneista. Synnytyssairaalasta tietoa imetyksestä 

oli saanut 41 % (f=15) kyselyyn vastanneista. 

Kyselyyn vastanneista 56 % (f=20) ilmoitti tuntevansa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen kansallisen imetyssuosituksen. Hoitotyön tutkimussäätiön imetysohjausta 

koskevan suosituksen tunsi 14 % (f=5) vastanneista. 

Kyselyn avoimessa kysymyksessä kysyttiin, millaista tukea vastaajat kaipasivat 

imetykseen. Kysymykseen vastasi 17 äitiä. Vastausten keskeiset teemat olivat 

seuraavat:  

• ohjaus, neuvot ja tuki  

• apu imetyksen aloituksessa sekä imetysasennoissa  

• vinkit maidon nostattamiseen sekä imetyksen aikana ilmenevistä 

vaikeuksista ylipääsemiseen. 

Riippumattomien muuttujien eli taustamuuttujien yhteyttä riippuviin muuttujiin eli 

kyselyn varsinaisiin kysymyksiin ei tarkasteltu, koska aineisto oli pieni. 

Muu projektin toteutus esitetään luvussa 4.  

5.4.3 Projektin seuranta 

Projektin aikana yhteydenpito toteutettiin lähinnä sähköpostitse. Lisäksi 

järjestettiin muutamia tapaamisia järjestävien tahojen kesken. Yhteydenpito oli 

sujuvaa ja riittävää.  
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Opinnäytetyön tekijä on käynyt opinnäytetyön prosessin aikana säännöllisesti 

ohjauksessa ohjaavan opettajan luona. Lisäksi tekijä on osallistunut väliseminaari 

1 ja väliseminaari 2 -tilaisuuksiin.  

Projektin tarkoituksen, tavoitteiden ja prosessin arviointi esitetään luvussa 6. 

5.5 Projektin päättäminen 

Toteutettu projekti päätetään sekä sisällöllisesti että hallinnollisesti. Projektia 

päätettäessä pidetään myös päätöskokous. Projektin päätösvaiheessa tehdään 

projektista loppuarviointi ja raportoidaan projekti. Projektia voidaan arvioida 

itsearvioinnilla, jonka tekee joku projektiryhmän jäsen, tai ulkopuolisen arvioitsijan 

tekemällä katselmuksella. (Kymäläinen ym. 2106, 53, 56) Tässä projektissa 

päätöskokous korvattiin yhteisellä sähköpostilla. 
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6 PROJEKTIN ARVIOINTI 

6.1 Projektin tarkoituksen ja tavoitteiden toteutuminen 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää avoin Imetys tutuksi -teemapäivä, jonka 

kohderyhmänä olivat kaikki imetyksestä kiinnostuneet. Teemapäivän sisältö 

suunniteltiin yhdessä Vaasan kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden 

yhteyshenkilöiden kanssa ja järjestettiin suunnitelman mukaisesti, joten tarkoitus 

toteutui hyvin. Seuraavassa arvioidaan tavoitteiden toteutumista, tavoite kerrallaan:  

1) Tarjota relevanttia tietoa imetyksen tärkeydestä ja sen monista myönteisistä 

vaikutuksista  

Tavoite toteutui hyvin. Teemapäivän aikana pidettiin useita imetystä koskevia 

luentoja, jotka käsittelivät imetystä eri kannalta. Luennot pidettiin pääosin 

suomeksi, sillä yleisö koostui lähinnä suomenkielisistä henkilöistä.  

Opinnäytetyön tekijä kertoi omassa luennossaan imetyksen monista myönteisistä 

vaikutuksista niin äidille kuin vauvallekin sekä imetyssuosituksista ja niiden 

toteutumisesta Suomessa ja kansainvälisellä tasolla. Luennossa esiteltiin myös 

keskeisien imetykseen liittyvien sanojen merkityksiä, annettiin tietoa imetystuesta 

ja sen merkityksestä sekä kerrattiin, mistä Vaasassa on mahdollista saada tukea 

imetykselle. Luento-osuudessa esiteltiin myös kesällä 2018 Vaasan 

äitiysneuvoloissa toteutetun imetyskyselyn keskeiset tulokset. Luento pidettiin 

suomeksi, mutta yleisölle näytettävä PowerPoint-aineisto oli sekä suomeksi että 

ruotsiksi. 

Tavoite toteutui, sillä imetyksen tärkeydestä ja myönteisistä vaikutuksista annettiin 

tietoa. 

2) Rohkaista imettävää äitiä sekä auttaa lähipiiriä tukemaan imetystä luomalla 

aiheen ympärille myönteinen ilmapiiri  

Vaasan keskussairaalan kätilöiden pitämässä luennossa kerrottiin kattavasti Vaasan 

keskussairaalan Baby Friendly -sertifikaatista. Luennossa kerrottiin myös, miten 

imetystä tuetaan synnyttäneiden osastolla ja miten sertifikaatti vaikuttaa sairaalan 
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antamaan imetystukeen. Kätilöt esittelivät imetyspoliklinikan toimintaa ja 

toivottivat odottavat äidit tervetulleiksi synnyttämään Vaasan keskussairaalaan. 

Luento pidettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Vaasan kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajat esittelivät yhdessä 

neuvoloiden osuutta imetykseen liittyvissä asioissa. Terveydenhoitajat kertoivat 

myös äitiysvalmennukseen kuuluvista imetysosioista. Luennossa käsiteltiin niin 

ensisynnyttäjän kuin uudelleensynnyttäjänkin imetystä, erilaisia imetyksen 

erityistilanteita ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia.  

Luentojen lisäksi tapahtumassa oli esillä imetyksen apuvälineitä terveydenhoitajien 

pöydässä. Apuvälineitä sai tutkia ja niitä koskevia kysymyksiä esittää vapaasti. 

Vaasan keskussairaalan pöydässä oli mukaan otettavaksi vauvan villasukkia sekä 

esitteitä synnytysosaston toiminnasta. Luentotilaa oli somistettu Folkhälsanin 

imetysmainoksilla ja synnytysosaston mainoksilla. Tilaan oli myös asetettu 

valmiiksi tuoli imettämistä varten. 

Terveydenhoitajat ja kätilöt vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin ja 

keskustelivat aktiivisesti osallistujien kanssa. Luentojen jälkeen tunnelma oli 

vapautunut, ja kuuntelijat keskustelivat mielellään ammattilaisten kanssa. Yleisöä 

tarkkailemalla voitiin todeta, että asenne imetykseen oli varsin myönteinen ja 

luottavainen.  

Tavoite toteutui, ja yleisö antoi vaikutelman myönteisestä suhtautumisesta 

imetykseen. Yleisöä rohkaistiin imetyksen aloittamiseen. 

3) Hälventää imetykseen liittyviä ennakkoluuloja 

Tilaisuuden vieraileva luennoitsijaksi kutsuttiin Folkhälsanilta asiantuntija Malin 

von Koskull. Hän luennoi imetysrauhasta, julki-imettämisestä, imetysasenteista ja 

läheisten tuen tärkeydestä imetyksen onnistumisessa. Aineisto oli koostettu lähinnä 

kuvista, joiden avulla luennoitsija vei luentoa eteenpäin. Luennon aikana 

asiantuntija haastoi yleisöä pohtimaan niin omia kuin yleisiäkin imetykseen liittyviä 

asenteita ja mielikuvia.  
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Vieraileva luennoitsija haastoi yleisöä ja muita tilaisuudessa olevia ajattelemaan 

imetystä ja siihen liittyviä ennakkoluuloja ja yleisiä näkemyksiä. Ei voida 

kuitenkaan varmasti sanoa, että ennakkoluulot olisivat hälventyneet. 

4) Järjestää onnistunut imetyksen teemapäivä 

Imetys tutuksi -teemapäivä järjestettiin onnistuneesti. Liitteessä 4. esitetty 

opetustapahtuman suunnitelma toteutui. Teemapäivässä oli mukana 11 osallistujaa 

ja yhdeksän ammattilaista. Otettaessa huomioon, että tämä oli ensimmäinen Imetys 

tutuksi -teemapäivä, ja että sen toteutuspaikka muuttui, voidaan yleisömäärään olla 

tyytyväisiä. 

6.2 Projektin prosessin arviointi 

Projektin suunnittelun tueksi tehtiin SWOT-analyysi. Analyysi on luettavissa 

luvussa 5.3 Projektin suunnittelu. 

Seuraavaksi tarkastellaan opinnäytetyön prosessia SWOT-analyysin toteutuman 

kautta. 

Vahvuuksiksi luettiin imetyksen kiinnostavuus, järjestävän tiimin eri jäsenten 

vahva imetyksen ohjauksen ja tukemisen osaaminen, opinnäytetyön tekijän 

motivoituminen ja oma kokemus imettämisestä sekä riittävän ajoissa aloitettu 

suunnitteleminen. Imetys on aina ajankohtainen asia osalle väestöä ja ensimmäisen 

lapsen odotusaikana myös imetyksen pohtiminen on ajankohtaista. Opinnäytetyön 

tekijän oma kokemus imetyksestä auttoi hallitsemaan projektin punaista lankaa 

sekä kokonaisuuden ylläpitämistä tilaisuudessa aiheen ollessa omakohtaisesti tuttu. 

Tekijän oli helppo ymmärtää odottavien äitien imetystä koskevia ajatuksia.  

Rajattaessa luentojen sisältöjä oli helppo jakaa esiintyjien kesken luennoitavat 

aiheet, sillä jokaisella esiintyjällä tai ryhmällä oli osaamista omasta aiheestaan. 

Vaikka vahvuuksiksi tunnistettiin riittävä aikataulu, tuli teemapäivän lähestyessä 

silti kiire. Kiireestä selvittiin järjestämällä asiat kiireysjärjestykseen ja 

priorisoimalla teemapäivää koskevat asiat. Kiireestä huolimatta imetyspäivä 

toteutettiin jo projektin alkuvaiheessa päätettynä ajankohtana. 
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Projektia suunniteltaessa ei tunnistettu heikkouksia. Heikkoudeksi olisi voitu 

tunnistaa opinnäytetyön laajuus yhden opiskelijan tehtäväksi. Vastaavaa 

teemapäivää ei ollut aiemmin järjestetty, ja projektiin liittyvä työmäärä ja sen 

laajuus tulivat tekijälle yllätyksenä. 

SWOT-analyysissä mahdollisuuksia olivat imetyspäivän ajoittaminen 

imetysviikolle sekä materiaalin hyödyntämismahdollisuudet imetyspäivän 

jälkeenkin. Imetysviikko ei ollut vuonna 2018 näkyvillä yleisessä mediassa, eikä 

näin ollen tuonut lisäarvoa imetyspäivälle. Imetyspäivässä esitetyt aineistot ovat 

tulevaisuudessa käyttökelpoisia muissakin imetystä koskevissa tilaisuuksissa. 

Pohdittaessa projektia koskevia uhkia nostettiin esille imetyspäivän 

järjestämispaikkaan liittyvä uhka. Tämä uhka toteutui. Alkuperäinen suunnitelma 

imetyspäivän järjestämispaikasta jäi toteutumatta, ja käyttöön otettu tila ei 

mahdollisesti ollut yhtä hyvä tai yhtä hyvin löydettävissä. Päätettäessä 

tapahtumapaikaksi Vaasan kaupunginkirjasto arvioitiin kirjaston 

pysäköintimahdollisuuksien olevan hyvät. Kulku kirjaston sisäänkäynnistä 

Draama-saliin, jossa tilaisuus oli tarkoitus pitää, huomioitiin yksinkertaisena. 

Uudessa järjestämispaikassa, Vaasa-opistolla, pysäköintimahdollisuudet olivat 

vähäisemmät ja tila hankalasti löydettävissä rakennuksessa. Rakennuksen ei 

myöskään arvioitu olevan suurelle yleisölle yhtä tuttu kuin pääkirjasto. Muita 

tunnistettuja uhkia olivat väärä ajankohta ja kellonaika sekä aiheen haastava 

rajaaminen ja liiallisen hajanaisuuden hallitseminen. Nämä uhkat jäivät 

toteutumatta. Tapahtuman järjestämisaika oli torstai klo 14-18, joten tapahtumaan 

halukkaat osallistujat pääsivät osallistumaan myös normaalin virka-ajan jälkeen. 

Suunnitelluissa aiherajauksissa pysyttiin, eikä kokonaisuus ollut irtonainen.  

6.3 Projektin eettisyys ja luotettavuus 

Suomessa tutkimuksen eettisyys on sitouduttu turvaamaan Helsingin julistuksen 

mukaisesti. Se on kansainvälisesti hyväksytty tutkimusetiikan ohjeistus. Julistuksen 

ohjeiden mukaan tutkimustyössä on huomioitava potilaan turvallisuus ja oikeuksien 

turvaaminen. Tutkimukseen osallistujan yksityisyys on turvattava. Tutkittaville on 

kerrottava tutkimuksen tavoite ja menetelmät. Tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista, ja osallistuminen on keskeytettävissä missä vaiheessa tahansa. 
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Tutkimuksen tekijän on saatava tutkittavalta suostumus tutkimukseen, jossa 

tutkittava ilmaisee ymmärtäneensä annetut tiedot. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 213-214.) Tässä opinnäytetyössä tehtävässä kyselyssä 

taustakysymyksissä huomioitiin tutkimukseen osallistuvien yksityisyyden 

turvaaminen siten, että kyselyyn vastaajilta kysyttiin taustatietoina ainoastaan 

raskausviikkojen määrä, onko synnyttäjä ensisynnyttäjä vai uudelleensynnyttäjä ja 

vastaajan ammatti. Kysely täytettiin nimettömänä, eikä kyselyyn osallistujia ole 

mahdollista yhdistää kyselyn tuloksiin. Kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista, 

ja tutkittavan tietoisen suostumuksen saamiseksi tutkittaville jaettiin tutkittavan 

tiedote. Tutkimukseen osallistuneet antoivat tietoisen suostumuksensa täyttäessään 

ja palauttaessaan kyselylomakkeen. Kysely ei vaarantanut osallistujien 

turvallisuutta. Kyselylomakkeet hävitettiin repimällä sen jälkeen, kun aineisto oli 

analysoitu. 

Hoitotieteellisen tutkimuksen eettisiä ohjeita on antanut myös American Nurses 

Association. Ohjeiden mukaan tutkijan on varmistettava, että kaikki tutkittavat ovat 

samanarvoisia suhteessa tutkimuksen hyötyihin ja haittoihin. Tutkimuksen 

lähtökohtana tulee olla sen hyödyllisyys. Tutkimuskysymyksiä mietittäessä on 

arvioitava, onko tarpeellista kysyä tutkittavien henkilökohtaisia tietoja.  

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 217-218.) Tässä kyselyssä 

henkilökohtaisista tiedoista kysyttiin ainoastaan raskausviikot, jossa osallistuja 

rastitti raskauden keston yhteen kolmesta vaihtoehdosta. Kyselyssä kysyttiin 

ainoastaan tietoja, joita tarvittiin teemapäivän sisällön suunnitteluun. 

Tutkimusta varten haetaan tutkimuslupa organisaation ylihoitajalta tai johtavalta 

lääkäriltä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 222-223.) Tätä 

opinnäytetyötä varten haettiin ja saatiin lupa Vaasan sosiaali- ja terveysviraston 

asianomaiselta ylilääkäriltä, tulosaluejohtaja Markku Sirviöltä.  

Valokuvat ovat opinnäytetyön tekijän itse ottamia. Lupa niiden julkaisemiseen on 

saatu kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. 
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LIITE 1. 

 

TIEDONHAUT

PVM TIETOKANTA HAKUSANAT RAJAUKSET HAKUTULOKSET KPL KÄYTETYT ARTIKKELIT KPL

24.11.2017 Medic "imetys" 2007-2017, suomi, 

ruotsi, englanti, 

gradu, väitöskirja, 

alkuperäistutkimus, 

hoitosuositus, 

katsausartikkeli

44 1

30.11.2017 Cinahl "breast feeding 

promotion"
2007-2017, 

language:english, 

source 

types:academic 

journals, 

geograpfy:europe

217 0

30.11.2017 Medic "imetys" and 
"tuki"

2007-2017, suomi, 
ruotsi, englanti, 

gradu, väitöskirja, 

alkuperäistutkimus, 

hoitosuositus, 

katsausartikkeli

2 1

18.1.2018 Medic "imetys"  
asiasana, 2013-2018, 

suomi, ruotsi, 

englanti, gradu, 

väitöskirja, 

alkuperäistutkimus, 

hoitosuositus, 

katsausartikkeli

17 2

24.1.2018 Medic "imetys" and 

"hyöty"
2013-2018, suomi, 

ruotsi, englanti, 

gradu, väitöskirja, 

alkuperäistutkimus, 

hoitosuositus, 

katsausartikkeli

0

24.1.2018 Pubmed "breast feeding" 5 years, clinical trial, 

review, Finnish, 

Swedish, English, 

major subject, free 

full text

1297 1

9.3.2018 Medic "asenne" AND 

"imetys"

- 17 0

1.5.2018 PubMed "breastfeeding"  AND "self-efficacy"10 years, clinical trial, 

review, Finnish, 

Swedish, English, free 

full text, abstract, 

humans

23 1

4.6.2018 Cinahl "breastfeeding" 

AND 

"confidence"

free full text 345 2

12.9.2018 JBI "breastfeeding" publication year 2013-

2018, recommenden 

practices

47 3
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I met yksen t eemapäi vä  odot t avi l l e äi dei l l e,  

i met t ävi l l e  äi dei l l e,  puol i soi l l e,  

i sovanhemmi l l e  j a kai ki l l e i met yksest ä  

k i i nnost unei l l e  

 

 
Tapaht umassa mukana:  

Vaasan kaupungi n äi t i ys -  j a l ast enneuvol at  

Vaasan Keskussai r aal an  kät i l öt  

I met yksen t uki  r y  

Manner hei mi n Last ensuoj el ul i i t t o MLL  

Vaasan ammat t i kor keakoul u  

 

Mal i n von Koskul l  ( Fol khäl san )  l uennoi  i met ysr auhast a  
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LIITE 3. 

 

IMETYSKYSELYN TULOKSET

FIN SWE YHT

Palautettuja kyselylomakkeita 83 % 45 % 70 %

1. Missä vaiheessa raskautesi on?

1-12 vkoa 3 % 0 % 2 %

13-27 vkoa 55 % 44 % 52 %

28-40 vkoa 42 % 44 % 43 %

yli 40 vkoa 0 % 11 % 2 %

2. Oletko

ensisynnyttäjä 45 % 89 % 55 %

uudelleensynnyttäjä 55 % 11 % 45 %

4.  Aiotko imettää vauvaa?

kyllä 85 % 100 % 88 %

en 0 % 0 % 0 %

en tiedä vielä 15 % 0 % 12 %

5. Kenen kanssa olet keskustellut imettämisestä?

vauvan toisen vanhemman kanssa 82 % 100 % 86 %

ystävän kanssa 73 % 78 % 74 %

omien vanhempiesi kanssa 36 % 44 % 38 %

vauvan toisen vanhemman vanhempien kanssa 12 % 33 % 17 %

neuvolan työntekijän 48 % 33 % 45 %

synnytyssairaalan työntekijän 9 % 11 % 10 %

jonkun muun, kenen? 9 % 0 % 7 %

imetyspoliklinikka, siskojen

6. Keneltä koet saavasi imetykselle tukea?

vauvan toiselta vanhemmalta 70 % 100 % 76 %

ystävältä 61 % 56 % 60 %

omilta vanhemmilta 45 % 33 % 43 %

vauvan toisen vanhemman vanhemmilta 15 % 22 % 17 %

neuvolan työntekijältä 58 % 22 % 50 %

synnytyssairaalan työntekijältä 45 % 0 % 36 %

joltain muulta, keneltä? 15 % 0 % 12 %

vertaistukiryhmästä/some, 

siskoilta
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7. Mistä olet hankkinut tai saanut tietoa imetyksestä?

neuvolasta 75 % 67 % 73 %

synnytyssairaalasta 50 % 11 % 41 %

omalta äidiltä, vauvan toisen vanhemman äidiltä, ystäviltä tai

muulta lähipiiriltä 50 % 78 % 57 %

sosiaalisesta mediasta 25 % 44 % 30 %

internetin vertaistukisivustoilta / keskustelupalstoilta 32 % 11 % 27 %

asiantuntijoiden verkkosivuilta 32 % 56 % 35 %

asiantuntijalehdistä 4 % 0 % 3 %

suurelle yleisölle tarkoitetuista aikakausilehdistä (mm. viikkolehdet,

 naistenlehdet, perhelehdet) 4 % 11 % 5 %

televisiosta 0 % 0 % 0 %

en mistään 4 % 0 % 3 %

muualta, mistä 11 % 0 % 8 %

8. Tunnetko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisen imetyssuosituksen?

kyllä 63 % 33 % 56 %

en 37 % 67 % 44 %

9. Tunnetko Hoitotyön Tutkimussäätiön imetysohjausta koskevan suosituksen?

kyllä 18 % 0 % 14 %

en 82 % 100 % 86 %

oma kokemus, imetysneuvojana

toimivalta doulalta, imetyspoliklinikalta
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LIITE 4. 

 

 

OPETUSTAPAHTUMAN SUUNNITTELU     
 

Opetustapahtuman aihe: Imetys tutuksi 

 

Opetustapahtuman ajankohta, paikka ja kokonaiskesto: 4.10.2018, Vaasa-opisto auditorio, Raastuvankatu 31, klo 
14-18, Imetys tutuksi- alustuksen kesto n. 30 min. 

 

Oppija-analyysi:  

- Raskaana olevat äidit 

- Imettävät äidit (n. 40-50 hlöä) 

- Puolisot 
- Isovanhemmat 

- Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita imetyksestä 

 

Oppimistavoitteet: 

1. tarjota relevanttia tietoa imetyksen tärkeydestä ja sen monista myönteisistä vaikutuksista 

2. rohkaista imettävää äitiä sekä auttaa lähipiiriä tukemaan imetystä luomalla aiheen ympärille myönteinen 

ilmapiiri 
3. hälventää imetykseen liittyviä ennakkoluuloja 

 

Aika 

(min) 

Oppimistavoitteet 

 

Oppisisällöt (pääkohdat tähän, 

tarkemmin esim. käytettävässä 
oppimateriaalissa) 

Oppimis- ja 

opetusmenetelmät 

Havainnollista-

misvälineet 

 30 min Imetyksen tärkeys 

ja hyödyt 

Imetyksen 

tukeminen 
 

Tilaisuuden tavoitteet 

Esittely 

Imetystavoitteet ja hyödyt 

Imetyskyselyn tulokset 

Esittävä opetus 

 

PowerPoint-

esitys 

 15 min Vauvamyönteisyys 

Imetyksen aloitus 
ja sen tukeminen 

 

Tervetuloa synnyttämään Vaasan 

keskussairaalaan 
Vauvamyönteisyys 

Ensi-imetys 

Esittävä opetus Luento 

20 min Imetyksen 

jatkuminen ja sen 
tukeminen 

 

Imetykseen valmistautuminen 

raskausaikana 
Imetyksen tukeminen 

Esittävä opetus 

 

Luento 

30 min Imetysrauha 

Julki-imetys 
Imetysasenteet 

 

Imetysasenteiden herättely 

Julki-imettäminen 
Imettäminen yhteiskunnassa 

Imetysrauha ja sen tukeminen 

 

Esittävä opetus 

 

PowerPoint-

esitys 
Keskustelu 

 
Resurssianalyysi (tarvittavat resurssit ja mistä ne saadaan): 

- Vaasa-opiston auditorio, siellä yksi esityskone ja videotykki 

- Luentomateriaali, jokainen esiintyjä hoitaa itse 
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1

IMETYS TUTUKSI

-TEEMAPÄIVÄ
BEKANTA DIG MED AMNINGEN

-TEMADAGEN
RIIKKA KYPÄRÄ 2018

IMETYS

• TÄRKEÄÄ SEKÄ ÄIDIN ETTÄ VAUVAN TERVEYDELLE

• TARJOAA VAUVALLE PARHAAN MAHDOLLISEN 

RAVITSEMUKSEN

• LUONNOLLINEN TAPA RAVITA VAUVAA TERVEELLISESTI JA 

KASVUA TUKEVASTI 

RINTAMAITO

• RAVITSEMUS

• RASVOJA – ENERGIAA

• HIILIHYDRAATTEJA 

• PROTEIINIA

• RIITTÄVÄSTI VITAMIINEJA JA RAVINTOAINEITA

• KASVUTEKIJÖITÄ JA HORMONEJA

• INFEKTIOSUOJA

IMETYSSANASTOA

• TÄYSIMETYS

• OSITTAISIMETYS

• LAPSENTAHTINEN IMETYS

• IMETYSLUOTTAMUS

IMETYSSUOSITUKSET MAAILMANLAAJUISESTI

• MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖ WHO: 

• TÄYSIMETYS 6KK ASTI

• OSITTAISIMETYS KAHDEN VUODEN IKÄÄN TAI 

KAUEMMINKIN

• WHO SUOSITUS: VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 50% 

LAPSISTA OLISI IMETETTYJÄ 6KK IKÄÄN ASTI

IMETYSSUOSITUKSET SUOMESSA

• TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS THL:

• TÄYSIMETYS 4-6KK IKÄSEKSI

• OSITTAISIMETYS VUODEN IKÄÄN ASTI
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1

IMETYSSUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN MAAILMALLA

• KOKO MAAILMASSA 34% VAUVOISTA TÄYSIMETETTYJÄ 6KK IKÄÄN ASTI

• NORJASSA JA RUOTSISSA 15%

• KOLUMBIASSA 43%

• USASSA 26%

• JAPANISSA 40%

• ETIOPIASSA 58%

IMETYSSUOSITUSTEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA
VUODELTA 2010

• TÄYSIMETYS

• <1KK 47% 

• >3KK 34% 

• >5KK 9%

• >8KK 0%

• >11KK 1%

• OSITTAINEN IMETYS

• <1KK 45%

• >3KK 43%

• >5KK 57%

• >8KK 48%

• <11KK 33%

• EI IMETETTY

• <1KK 8%

• >3KK 24%

• >5KK 34%

• <8KK 52%

• 11KK 66%

Lähde: Uusitalo, L., Nyberg, H., Pelkonen, M., Sarlio-Lähteenkorva, S., Hakulinen-Viitanen, T., 
Virtanen, S. 2012. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2010. Helsinki. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos

IMETYKSEN HYÖDYT VAUVALLE

• KUOLLEISUUDEN VÄHENTÄMINEN

• TÄYSIMETYKSELLÄ TÄYDET HYÖDYT

• RAVINNONTARPEEN KATTAMINEN

• SUOJA TAUTEJA VASTAAN

• SUOLISTON RIKAS MIKROBIKANTA

• MELATONIINI

• SUOJA YLIPAINOA VASTAAN

IMETYKSEN HYÖDYT ÄIDILLE

• PALAUTUMINEN RASKAUDESTA

• IHO JA HIUKSET

• PSYYKKINEN VOINTI

• SUOJA MUNASARJA- JA RINTASYÖPÄÄ VASTAAN

• KIINTYMYSSUHDE

• TALOUDELLINEN HYÖTY

IMETYSTUKI

• TAVOITTEENA:

• PERHEELLÄ MAHDOLLISUUS IMETTÄÄ LASTAAN OMIEN TOIVEIDENSA MUKAISESTI

• IMETYSTIEDON LISÄÄMINEN, TIETO IMETYKSEN TERVEYSHYÖDYISTÄ

• IMETYKSEN EDISTÄMINEN

• MYÖNTEISEN SUHTAUTUMISEN LISÄÄMINEN IMETYSTÄ KOHTAAN

• TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN, KESTÄVÄN KEHITYKSEN 

TUKEMINEN

IMETYSTUKI JATKUU

• RASKAUSAIKANA ÄITIYSNEUVOLASSA

• POSITIIVINEN ASENNE IMETYKSEEN

• SYNNYTYKSEN JÄLKEEN SYNNYTYSSAIRAALASSA

• ENSI-IMETYS, LAPSENTAHTINEN IMETYS

• LASTENNEUVOLASSA

• TÄYSIMETYKSEN TUKEMINEN

• SOSIAALINEN TUKI!



  59 

 

  

1

IMETYSVIIKKO

• WABA – WORLD ALLIANCE FOR 

BREASTFEEDING ACTION

• SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 

LOKAKUUSSA

• BREASTFEEDING: FOUNDATION OF 

LIFE 

KYSELYN TULOKSET

• KYSELY VAASAN KAUPUNGIN ÄITIYSNEUVOLOISSA KESÄLLÄ 2018

• VASTAAJISTA 55% ENSISYNNYTTÄJIÄ, UUDELLEENSYNNYTTÄJIÄ 45%

• VASTAAJISTA 52% RV 13-27, 43% RV 28-40

• KENELTÄ KOET SAAVASI IMETYKSELLE TUKEA?

• 76% VAUVAN TOISELTA VANHEMMALTA

• 60% YSTÄVÄLTÄ

• 43% OMILTA VANHEMMILTA

KYSELYN TULOKSET JATKUU

• MISTÄ OLET HANKKINUT TIETOA IMETYKSESTÄ?

• 73% NEUVOLASTA

• 57% OMALTA ÄIDILTÄ, VAUVAN TOISEN VANHEMMAN ÄIDILTÄ, YSTÄVILTÄ TAI MUULTA 

LÄHIPIIRILTÄ

• 40% SYNNYTYSSAIRAALALTA

KYSELYN TULOKSET JATKUU

• TUNNETKO TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN 

KANSALLISEN IMETYSSUOSITUKSEN?

• 56% KYLLÄ

• 44% EI

• AIOTKO IMETTÄÄ VAUVAA?

• 88% KYLLÄ

• 12% EN TIEDÄ VIELÄ

TERVETULOA!

JA ANTOISAA IMETYKSEN TEEMAPÄIVÄÄ J

VÄLKOMMEN!
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LIITE 6. 

TUTKITTAVAN TIEDOTE 
 

       Vaasa 5.3.2018 
HYVÄ ODOTTAVA ÄITI! 
 

Olen sairaanhoitajaopiskelija Vaasan ammattikorkeakoulusta, ja järjestän 
opinnäytetyönäni syksyllä 2018 Imetys Tutuksi –teemapäivän yhteistyössä 
Vaasan kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa. Tämän kyselyn 
tarkoituksena on kartoittaa odottavien äitien imetykseen liittyviä näkemyksiä ja 
kokemuksia. Kyselyn tulokset toimivat teemapäivän sisällön suunnittelun tukena.  

 
Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Opinnäytetyö 
raportoidaan Vaasan ammattikorkeakoulun opinnäytetyöraporttina, joka 
tallennetaan Theseus-tietokantaan osoitteeseen www.theseus.fi. Lisäksi 
tuloksista kerrotaan Imetys Tutuksi –teemapäivässä. Kyselyyn osallistutaan 
nimettömänä, eikä kyselyn tuloksista voi päätellä yksittäistä tutkimukseen 
osallistujaa. Kyselyn aineisto käytetään ainoastaan yllä mainittuun tarkoitukseen, 
ja aineisto hävitetään, kun teemapäivä on pidetty. 
Opinnäytetyön ohjaajana toimii yliopettaja Hanna-Leena Melender Vaasan 
ammattikorkeakoulusta, puh 040 482 6097. Kyselyn järjestämiseen on saatu 
Vaasan sosiaali- ja terveysviraston lupa.  
 
Kyselyyn vastaaminen kestää muutaman minuutin. 

 
Kiitos! 

 
Riikka Kypärä 
Puh 044 758 5629 
Email e1600859@edu.vamk.fi 
 
YLEINEN KUTSU Imetys Tutuksi –teemapäivään 
Imetys Tutuksi –teemapäivä järjestetään Vaasassa 4.10.2018. Teemapäivästä 
informoidaan tarkemmin syksyllä 2018 neuvoloissa. 
Tervetuloa! 
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INFORMATIONSBREV 
 
         Vasa 5.3.2018 
BÄSTA BLIVANDE MAMMA! 
 
Jag är sjukskötarestuderande från Vasa yrkeshögskola. Jag skriver mitt 
examensarbete och organiserar en temadag, Bekanta Dig med Amningen, i 
samarbete med mödra- och barnrådgivningen i Vasa. Syftet med den här 
enkätundersökningen är att kartlägga blivande mammors åsikter och 
erfarenheter gällande amningen.  Resultaten används i planeringen av 
temadagens innehåll. 
 
Det är frivilligt och konfidentiellt att delta i enkätundersökningen. 
Examensarbetet rapporteras som examensarbetsrapport vid Vasa yrkeshögskola 
och sparas i Theseus-databasen www.theseus.fi. Undersökningsresultaten 
rapporteras också under Bekanta Dig med Amningen -temadagen. Man svarar på 
frågeformuläret anonymt och resultaten ska rapporteras så att inget enskilt svar 
kan identifieras. Materialet används endast för undersökningen och 
svarsblanketterna kommer att förstöras efter temadagen. 
Handledaren av examensarbetet är Hanna-Leena Melender från Vasa 
yrkeshögskola, tel 040 482 6097. Social- och hälsovårdsverket i Vasa har gett ett 
tillstånd att genomföra den här undersökningen.  
 
Det tar några minuter att svara. 

 
Tack! 

 
Riikka Kypärä 
Tel 044 758 5629 
E-post e1600859@edu.vamk.fi 
 
ALLMÄN INBJUDAN till Bekanta Dig med Amningen –temadagen 
Bekanta Dig med Amningen –temadagen kommer att arrangeras i Vasa 
4.10.2018. På hösten 2018 närmare information on temadagen i rådgivningen. 
Välkommen! 
 

  



  62 

 

LIITE 7. 

Imetyskysely äitiysneuvolan asiakkaille            Vaasa 2018 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin rastittamalla oikea vaihtoehto tai 

kirjoita vastauksesi viivalle 

 

1. Missä vaiheessa raskautesi on? 

   1 – 12 raskausviikkoa 

   13 – 27 raskausviikkoa 

   28 – 40 raskausviikkoa 

   yli 40 raskausviikkoa 

 

2. Oletko  

   ensisynnyttäjä? 

   uudelleensynnyttäjä? 
 

3. Mikä on ammattisi? ___________________________________ 

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin rastittamalla sopivat vaihtoehdot 

 

4. Aiotko imettää vauvaa? 

   kyllä 

   en 

   en tiedä vielä 
 

5. Kenen kanssa olet keskustellut imettämisestä? 

   vauvan toisen vanhemman kanssa 

   ystävän kanssa 

   omien vanhempiesi kanssa 

   vauvan toisen vanhemman vanhempien kanssa 

   neuvolan työntekijän 

   synnytyssairaalan työntekijän 

   jonkun muun, kenen? _______________________________ 
 

6. Keneltä koet saavasi imetykselle tukea? 

   vauvan toiselta vanhemmalta 

   ystävältä 

   omilta vanhemmilta 

   vauvan toisen vanhemman vanhemmilta 

   neuvolan työntekijältä 

   synnytyssairaalan työntekijältä 

   joltain muulta, keneltä? ______________________________ 
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7. Mistä lähteistä olet hankkinut tai saanut tietoa imetyksestä? 

   neuvolasta 

   synnytyssairaalasta 

   omalta äidiltä, vauvan toisen vanhemman äidiltä, ystäviltä tai 
muulta lähipiiriltä 

   sosiaalisesta mediasta 

   internetin vertaistukisivustoilta / keskustelupalstoilta 

   asiantuntijoiden verkkosivuilta 

   asiantuntijalehdistä 

   suurelle yleisölle tarkoitetuista aikakausilehdistä (mm.    
viikkolehdet, naistenlehdet, perhelehdet) 

   televisiosta 

   en mistään 

   muualta, mistä? ____________________________________ 
 

8. Tunnetko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

kansallisen imetyssuosituksen? 

   kyllä 

   en 
 

9. Tunnetko Hoitotyön Tutkimussäätiön 

imetysohjausta koskevan suosituksen? 

   kyllä 

   en 
 

10. Millaista tukea kaipaisit imetykseen? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS! 
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Amningsförfrågan för klienter i mödrarådgivningen      Vasa 2018 
 

Svara på följande frågor genom att kryssa för det rätta alternativet 
eller skriv ditt svar på raden   

 
1. Hur länge har din graviditet pågått? 

   1 – 12 graviditetsveckor 

   13 – 27 graviditetsveckor 

   28 – 40 graviditetsveckor 

   över 40 graviditetsveckor 
 

2. Är du  

   förstföderska? 

   omföderska? 
 

3. Vad är ditt yrke? ___________________________________ 
 
Svara på följande frågor genom att kryssa för ett lämpligt 
alternativ 

 
4. Tänker du amma ditt barn? 

   ja 

   nej 

   jag vet inte ännu 
 

5. Med vem har du diskuterat amningen? 

   med barnets andra förälder 

   med en vän 

   med mina egna föräldrar 

   med barnets andra förälders föräldrar 

   med en medarbetare i rådgivningen 

   med en medarbetare i förlossningssjukhuset 

   med någon annan, vem? _____________________________ 
 

6. Av vem får du stöd till amningen? 

   av barnets andra förälder 

   av en vän 

   av mina egna föräldrar 

   av barnets andra förälders föräldrar 

   av en medarbetare i rådgivningen 

   av en medarbetare i förlossningssjukhuset 

   av någon annan, vem? _______________________________ 
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7. Varifrån har du fått eller skaffat information om 
amningen? 

   från rådgivningen 

   från förlossningssjukhuset 

   från min egen mamma, barnets andra förälders mamma, 
vänner eller någon/annan i den närmsta kretsen 

   från sociala medier 

   från kamratstödswebbsida eller 
diskussionsforum i internet 

   från en webbsida med expertinformation 

   från professionella tidningar 

   från olika tidningar och tidskrifter (veckotidningar, 
damtidningar, familjetidningar) 

   från television 

   jag har inte fått någon information 

   från en annan källa,  
vilken_______________________________________________ 
 

8. Känner du till amningsrekommendationen av Institutet 
för hälsa och välfärd? 

   ja 

   nej 
 

9. Känner du till rekommendationen om amningshandledningen 
av Hoitotyön Tutkimussäätiö? 

   ja 

   nej 
 

10. Vad är det för stöd som du skulle vilja ha för amningen? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
TACK! 
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