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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa imetysnurkkaus Länsi-Porin 
neuvolaan. Tavoitteena oli, että äideillä on neuvolassa rauhallinen sekä mukava ime-
tystila, jossa on lisäksi tarjolla ohjausmateriaalia ja faktatietoa imetyksestä. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin projektina, ja sen tilaajana toimi Porin perusturvan äitiys- ja 
lastenneuvolakehittämistyöryhmä. Opinnäytetyön aihe valikoitui tekijöiden mielen-
kiinnonkohteiden ja kehittymistoiveiden mukaan tilaajan tarpeisiin perustuen. Projek-
tin kohderyhmänä olivat Länsi-Porin neuvolassa asioivat perheet.  
 
Imetysnurkkaus suunniteltiin ja toteutettiin Länsi-Porin neuvolan tiloihin kevään 2018 
aikana. Tekijät suunnittelivat tilaajan tarjoamien puitteiden ja budjetin pohjalta toimi-
van ja viihtyisän imetysnurkan osaksi neuvolan odotustilaa. Nurkan visuaalinen ilme 
oli tekijöille tärkeä osa-alue, jotta se koettaisiin kutsuvaksi ja vanhemman niin halu-
tessa myös rauhalliseksi imetyspaikaksi. Lisäksi tuotettiin imetyskansio, johon koot-
tiin tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä nurkkauksen käyttäjille. Imetyskansio 
sisälsi tietoa mm. vauvantahtisesta imetyksestä ja pulloruokinnasta, nälkämerkeistä, 
imetyksen tukemisesta ja rintaraivosta. Monikulttuurisuus huomioitiin imetyskansi-
ossa englanninkielisillä vaihtoehdoilla artikkeleista. 
 
Projektin arvioinnissa hyödynnettiin itsearviointia ja tilaajataholta saatua palautetta 
neuvolan henkilökunnalta sekä imetysnurkkauksen käyttäjiltä. Tekijöiden mielestä 
projekti onnistui hyvin ja sille asetetut tavoitteet saavutettiin. Imetysnurkkauksesta 
saatu palaute oli positiivista. Palautteiden mukaan imetysnurkkaus oli koettu hyödyl-
liseksi ja toimivaksi.  
 
Pidemmän aikavälin käyttökokemuksen perusteella imetysnurkkausta voi kehittää en-
tistä paremmin tarvetta vastaavaksi. Tulevaisuudessa nurkkaus voisi toimia myös esi-
merkkinä samanlaisille projekteille ja saadun palautteen perusteella nurkkausta voisi 
kehittää eteenpäin yhä toimivammaksi erilaisissa ympäristöissä. 
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The objective of the thesis was to design and implement a breastfeeding corner at the 
pediatric care clinic in Western Pori. The goal was to provide mothers a peaceful and 
comfortable breastfeeding space in the pediatric care clinic, along with supportive re-
sources and factual information. 
  
The thesis was completed as a project and it was ordered by the maternal and pediatric 
care development working group of the Pori Social and Health Care Division. The 
topic of the thesis was chosen based on the interests and development desires of the 
creators and needs of the customer. 
 
The breastfeeding corner was designed and implemented at the maternal and pediatric 
care clinic of West Pori during the spring of 2018. Based on the setting and budget 
offered by the customer, the students designed a working and cozy breastfeeding cor-
ner to be part of the waiting area of the clinic. The visual look of the corner was an 
important component to the students, so that it would be experienced as an inviting 
and, if desired by the parent, a peaceful space for breastfeeding. Additionally, a breast-
feeding resource binder was produced with research-based and current information 
about breastfeeding for the users of the corner. The binder included information about 
breastfeeding on demand and bottle-feeding, signs of hunger, breastfeeding support, 
and breast ailments. 
 
The evaluation of the project utilized self-evaluation and feedback from the ordering 
staff at the clinic and users of the breastfeeding corner. The creators themselves felt 
that the project was a success and achieved the set goals. The feedback received for 
the breastfeeding corner was positive. Based on the feedback, the breastfeeding corner 
was received as useful and working. 
 
Based on the long-term user feedback, the breastfeeding corner can be further devel-
oped to better meet the needs. The corner could be used as an example for similar 
projects in the future, and based on the feedback received, further developed and im-
proved in various settings and environments. 
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1 JOHDANTO 

Imetykseen suhtaudutaan Suomessa aiempaa myönteisemmin, mutta sen toteutunut 

kesto jää edelleen huomattavasti suosituksia lyhyemmäksi. Imetyksen tuki ry:n verk-

kosivujen (2016) mukaan vauvoja imetetään keskimäärin 7-8 kuukautta, täysimetyk-

sen keston ollessa vain noin kaksi kuukautta. THL:n Imetyksen edistäminen Suomessa 

2009-2012 -raportista käy ilmi, että vain 1-2% lapsista täysimetetään suositeltuun kuu-

den kuukauden ikään saakka. THL:n toteuttaman kyselyn mukaan juuri imetysohjaus 

koetaan Suomessa heikoksi ja suosituksia lyhyemmän imetyksen keston arvellaan liit-

tyvän ”asiantuntevan imetysohjauksen ja imetystuen puuttumiseen”. Haasteena on 

tällä hetkellä äidinmaidonkorviketta saavien vauvojen suuri osuus ja kiinteiden ruo-

kien aloittaminen ennen suositusikää. (THL 2009, 21-22.) 

 

Imetysrauha on yksi imetyksen puolesta perustetuista kampanjoista, jonka tarkoituk-

sena on nostaa imetystä ja imetyskulttuuria esiin positiivisella tavalla (Imetysrauhan 

www-sivut 2017). Myös Suomen Kätilöliitto nosti aiheen taannoin esille hashtageilla 

#täällävoitimettää, #imetysrauhansuojelija ja #imetysrauha. Samalla he jakoivat me-

diassa ja tilattavina postereina ”Täällä saat imettää”-kuvaa. (Suomen kätilöliiton Fb-

sivut 17.10.2017.) 

 

Tämän projektimaisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa imetys-

nurkkaus Länsi-Porin neuvolaan. Tavoitteena oli, että äideillä on neuvolassa rauhalli-

nen sekä mukava imetystila, jossa on lisäksi tarjolla ohjausmateriaalia ja faktatietoa 

imetyksestä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa tarkastellaan äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa sekä ime-

tystä ja sen edistämistä erityisesti terveydenhoitajatyön näkökulmasta. Opinnäytetyön 

empiirinen osa koostuu imetysnurkkauksen rakentamisesta sekä imetystä käsittelevän 

infokansion tuottamisesta. 
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2 ÄITIYSNEUVOLATOIMINTA 

 

Äitiysneuvolatoiminta on terveydenhuoltolaissa määrätty järjestettäväksi kuntien toi-

mesta oman alueensa odottaville äideille. Äitiysneuvolan keskeinen toimintaperiaate 

on raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden määräaikainen ja yksilöllinen 

seuranta sekä sikiön terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin seuranta. (Tervey-

denhuoltolaki 1326/2010, 2 luku 15 §; THL 2017a.) 

 

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia 

sekä ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. Äitiysneuvolassa pyritään mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa havaitsemaan raskauden aikaiset ongelmat ja järjestetään vii-

veettä tarvittavaa apua. (THL 2017a.) 

 

Äitiysneuvolan asiakkaaksi tullaan yleensä raskausviikoilla 8-12. Asiakkuus päättyy 

synnyttäneen äidin jälkitarkastukseen, joka tehdään noin kuusi viikkoa synnytyksen 

jälkeen. Äitiysneuvolakäynnit perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta ovat edellytyksenä 

äitiysavustukselle ja vanhempainvapaisiin liittyville todistuksille sekä sosiaalisille 

etuuksille. Yksityinen sektori tarjoaa vaihtoehtoisia äitiysneuvolapalveluja, mutta lä-

hes kaikki odottavat äidit (97-99%) käyttävät julkisen terveydenhuollon äitiysneuvo-

lapalveluja. (Lindholm 2007a, 33.) 

 

Imetysohjaus tulisi aloittaa jo odotusaikana äitiysneuvolassa. Raskausajan imetysoh-

jauksen tärkeimpinä tavoitteina ovat tietojen lisääminen ja positiivisen asenteen vah-

vistaminen. Synnytyksen jälkeen erityisesti ensimmäiset viikot ovat imetysohjauksen 

kannalta merkittäviä. Tällöin imetysohjauksen painopisteenä tulisi olla imetyksen käy-

tännön ohjaaminen, johon liittyy esimerkiksi imetysasennot ja imetystiheys. (Koski-

nen & Hakulinen-Viitanen 2013, 47-48.)  
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3 LASTENNEUVOLATOIMINTA 

 

Äitiysneuvolasta lastenneuvolan asiakkaaksi vanhemmat ja vauva siirtyvät, kun vauva 

on kuuden viikon ikäinen (Lindholm 2007b, 113). Lastenneuvolatyön keskeinen ta-

voite on edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä koko perheen hyvinvoin-

tia. Tavoitteena on myös perheiden välisten terveyserojen kaventuminen. Lastenneu-

volan tehtävänä on tarjota vanhemmille ajantasaista ja tutkittua tietoa liittyen lapsen ja 

perheen terveyden edistämiseen. Tärkeänä tehtävänä on myös tarjota tukea vanhem-

muuteen ja parisuhteeseen, mikä mahdollistaa perheen toimivuuden. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2004, 16-17.) 

 

Alle yksivuotiaat käyvät neuvolan määräaikaistarkastuksissa suosituksen mukaan kah-

deksan kertaa, 1-2-vuotiaat neljä kertaa vuodessa ja sitä vanhemmat kerran vuodessa. 

Laajoja lääkärintarkastuksia näistä on lapsen ensimmäisenä vuonna kolme ja ennen 

kouluikää vielä kaksi tai kolme paikallisesta vaihtelusta riippuen. (Lindholm 2007b, 

113.) 

 

Lastenneuvolan tärkeä työmuoto ovat lapsen ja perheen terveystapaamiset, joihin si-

sältyvät seulontatutkimukset, rokottaminen, ohjaus, tuki ja neuvonta. Kehittämista-

voitteena lastenneuvolatyössä on terveydenhoitajan toteuttamien kotikäyntien lisäämi-

nen. (Lindholm 2007b, 113.) Terveydenhoitajan lisäksi lääkäri on ainoa ammattihen-

kilö, joka tapaa jokaisen lastenneuvolan lapsen ja hänen vanhempansa. Lääkärin ja 

terveydenhoitajan lisäksi neuvolassa voi työskennellä esimerkiksi ennalta ehkäisevää 

perhetyötä tekevä sosiaali- tai terveysalan koulutuksen omaava perhetyöntekijä. (Lind-

holm 2007b, 115.) 

 

Lastenneuvolassa annettava imetysohjaus on erityisen tärkeässä roolissa vauvan en-

simmäisten kuukausien aikana. Tällöin vanhemmat ovat usein epävarmoja imetyksen 

sujumisesta ja erilaiset pulmatilanteet ovat tavallisia. Terveydenhoitajan tulisi ottaa 

imetys puheeksi jokaisella neuvolakäynnillä perheen kanssa. Kannustus ja asiantun-

teva ohjaus ovat tärkeitä ongelmien ratkaisemiseksi. Erityisen haastavissa ongelmati-
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lanteissa perhe voidaan ohjata neuvolasta imetyspoliklinikalle tai koulutetun ime-

tysohjaajan vastaanotolle. Lisäksi kaikille perheille tulee neuvolassa antaa tietoa ime-

tyksen vertaistuesta, kuten imetystukiryhmistä. (THL 2015.) 

4 IMETYSOHJAUS 

 

Imetysohjaus on tehokkainta, kun se toteutuu perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon yhteistyönä. Tärkeintä on ohjauksen jatkuvuus: imetysohjaus aloitetaan äitiys-

neuvolassa ja se jatkuu mahdollisten äitiyspoliklinikkakäyntien yhteydessä, synnytys-

sairaalassa ja sen jälkeen lastenneuvolassa. Imetysohjauksen tulee perustua tutkittuun 

tietoon, olla suositusten mukaista ja perhettä kunnioittavaa. (Hakulinen, Otronen & 

Nykyri 2017, 78-79.) Tällä hetkellä ongelmana laadukkaan imetysohjauksen toteutu-

misessa on sekä hoitajien että lääkärien eroavat tiedot imetyksestä ja sen terveysvai-

kutuksista. Tiedot imetyksestä eivät välttämättä lisäänny opintojen aikana ja korvike-

ruokintaa saatetaan edelleen pitää imetyksen vertaisena. Jotta imetysohjaus olisi jat-

kuvaa ja yhtenäistä, tulisi imetysohjaus-/imetysohjaajakoulutuksen kuulua saumatto-

mana osana tutkintoihin. WHO:n ja Unicefin 20 tunnin imetysohjaajakoulutus lisää 

tehokkaasti imetystä koskevia tietoja ja vaikuttaa lisäksi myönteisesti imetystä koske-

viin asenteisiin. Tätä lyhyemmillä koulutuksilla ei ole todettu olevan merkittävää vai-

kutusta. (THL 2009, 90-91.) 

4.1 Imetysohjaus neuvolassa 

Nainen tekee päätöksen imettämisestä usein jo ennen ensimmäistä raskautta ja suoma-

laisnaisista lähes kaikki suunnittelevat imettävänsä. Imetyssuunnitelmien toteutuksen 

tueksi tarvitaan tietoa siitä, miten imetys onnistuu ja millaista elämä on imetetyn vau-

van kanssa. Raskauden puoliväli on erityisen hedelmällistä aikaa imetysohjaukselle, 

koska silloin äidin suhde vauvaan on hänen mielikuvissaan voimakkaimmillaan. (Kos-

kinen 2008, 96.) 

 



 

   
 

10 

Vanhempien asenteita ja tietoja imetyksestä kartoitetaan jo ensimmäisellä äitiysneu-

volakäynnillä ja imetysohjaus jatkuu vieroitukseen asti. Käynneillä keskustellaan van-

hempien tunteista ja ajatuksista imetystä kohtaan. Kartoituksen perusteella imetysoh-

jauksen painopiste osataan asettaa juuri tietyn perheen tarpeita vastaavaksi ja tunnis-

tetaan mahdolliset riskitekijät imetyksen varhaiselle päättymiselle. (Koskinen 2008, 

96; Hakulinen & Otronen 2017a, 80.) 

 

Ensisynnyttäjä voidaan ohjata imetystukiryhmään jo raskausaikana, jotta hän saisi 

mahdollisimman realistisen kuvan elämästä vauvan kanssa. Imetystukiryhmästä löytää 

lisäksi samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia, joiden kanssa jakaa kokemuksia 

vauva-ajasta ja tarvittaessa saa apua ja tukea. Erityisesti äidin luottamusta kykyynsä 

imettää tulee vahvistaa läpi raskauden ja keskustella myös siitä, kuinka paljon ristirii-

taisiakin neuvoja perheet voivat imetyksestä saada eri tahoilta. (Koskinen 2008, 97.)  

 

Perhevalmennuksessa puhutaan imetyksen terveysvaikutuksista, maidon erittymisestä 

ja imetyksen onnistumiseen vaikuttavista asioista. Isiä tulee kannustaa mukaan ime-

tysvalmennukseen, sillä isän asenteella imetystä kohtaan on vaikutusta imetyksen kes-

toon. Valmennuksessa imetys esitetään luonnollisena tapana hoivata ja ruokkia pieno-

kaista. Sisällössä voidaan käyttää apuna nukkea, tekorintaa ja kuvia tai videoita, jotta 

valmennus olisi mahdollisimman käytännönläheistä ja konkreettista. Ryhmän koon ei 

tulisi olla yli kymmentä henkilöä, jotta keskustelua ja kysymyksiä syntyisi avoimesti 

ja omien ajatusten esiintuominen olisi helppoa. (Koskinen 2008, 97-98.) Yksilö- ja 

ryhmävalmennuksen yhdistäminen vaikuttaa erityisen myönteisesti imetyksen aloitta-

miseen ja jatkumiseen. Lisäksi vertaistuki vahvistaa äidin imetysluottamusta. (Haku-

linen & Otronen 2017a, 80.) 

 

Imetysvalmennuksessa voidaan tutustua myös yleisimpiin imetysongelmiin ja niiden 

ratkaisuihin. Ongelmia ei tule turhaan painottaa, jottei vanhemmille jää mielikuvaa, 

että imetys on hankalaa ja vaivalloista. Tärkeintä on välittää vanhemmille viesti, että 

pulmat ovat lähes aina ratkaistavissa ja antaa tietoa, mistä imetysongelmiin voi hakea 

apua. (Koskinen 2008, 99.) 

 

Äitiysneuvolan terveydenhoitaja tekee kotikäynnin synnytyksen jälkeen yleensä kah-

den-neljän päivän kuluttua kotiutumisesta. Äiti tarvitsee tukea erityisesti imetyksen 



 

   
 

11 

ensipäivinä, ja varhaisella terveydenhoitajan kotikäynnillä on imetyksen onnistumisen 

kannalta tärkeä merkitys. Terveydenhoitaja keskustelee äidin kanssa tämän ajatuksista 

ja tuntemuksista imetykseen liittyen ja seuraa imetystilannetta kotona. Käynnin aikana 

terveydenhoitaja antaa konkreettista ohjausta liittyen imetysasentoihin ja vauvan 

imuotteeseen. (Jukarainen & Otronen 2010, 447-448.) 

 

Jokaisella neuvolakäynnillä äidin kanssa keskustellaan vauvan syöntitavoista, tihey-

destä ja kestosta sekä annetaan tarvittavaa imetysohjausta. Äitiä ohjeistetaan pitämään 

vauvaa ihokontaktissa ja sylissä imetyksen edistämiseksi. Tiheä imetys ja väsymys 

saavat äidin usein kaipaamaan lohduttajaa, ja silloin on paras hetki kuunnella ja osoit-

taa empatiaa. (Jukarainen & Otronen 2010, 448-449.) 

 

Täysimetyksen tukeminen on yksi suomalaisen neuvolajärjestelmän tärkeimmistä 

haasteista. Äidin valmistaminen imetykseen jo raskausaikana sekä yhtenäisen ohjaus-

käytännön jatkuminen synnytyssairaalassa ja varhainen tuki ensimmäisten viikkojen 

aikana kotona ovat edellytyksiä täysimetyksen onnistumiselle. (Jukarainen & Otronen 

2010, 450.) Lisäksi on tärkeää pyrkiä tunnistamaan riskiryhmät, jotka tarvitsevat 

enemmän tukea ja ohjausta imetyksessä. Erityistä ohjausta tarvitsevat äidit ovat usein 

nuoria, heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevia, vähemmistökulttuureihin 

kuuluvia, tupakoivia, sektiolla synnyttäneitä tai lyhyttä imetystä suunnittelevia. (Ha-

kulinen & Otronen 2017a, 81.) 

 

Salosen (2016) Pro gradu -tutkielmassa havaittiin, että imetysohjauksen tarkemmalla 

kohdentamisella äidin sosioekonominen tausta ja muut yksilölliset tekijät huomioiden 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti heikommassa sosioekonomisessa ase-

massa olevien äitien keskuudessa imetyksen kesto jää usein suosituksia lyhyemmäksi. 

Niin ikään äidin nuoren iän havaittiin tutkielman mukaan olevan yhteydessä imetyksen 

lyhyempään kestoon. 
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4.2 Imetysohjaajakoulutus 

WHO:n ja Unicefin imetysohjaajakoulutus on suunnattu terveydenhuollon ammatti-

henkilöille ja opiskelijoille, jotka hoitavat ja ohjaavat odottavia tai lapsen saaneita per-

heitä. Tavoitteena on hallita imetysohjauksessa tarvittavat perusvalmiudet teoriaopin-

tojen ja käytännön harjoittelun kautta. Koulutuksen päätavoitteena on vauvamyöntei-

syys ja se perustuu vauvamyönteisyysohjelmaan sekä WHO:n ja Unicefin globaaliin 

imeväisten ja pikkulapsien ruokinnan strategiaan. Imetysohjaajakoulutuksen käynyt 

osaa avustaa äitiä imetyksessä viimeisimpien suosituksien mukaan ja tunnistaa ime-

tystä tukevia sekä haittaavia käytäntöjä. (THL 2017; Lång 2017, 103.) 

 

THL:n suosituksien mukaan kaikkien terveysalan opiskelijoiden opetussuunnitelmaan 

tulisi kuulua perustiedot imetyksestä ja vauvamyönteisyydestä. Lisäksi kätilön ja ter-

veydenhoitajan pakollisiin opintoihin tulisi kuulua WHO:n/Unicefin vähintään 20 tun-

nin imetysohjaajakoulutus tai opintoihin sisältyvän koulutuksen sisällön tulee muulla 

tavoin vastata WHO:n/Unicefin koulutuksen aihealueita. (Lång 2017, 108.) THL pitää 

tärkeänä, että terveydenhoitajia kannustetaan valitsemaan imetysohjauskoulutus 

osaksi opintojaan. Suositukset eivät kuitenkaan velvoita oppilaitoksia järjestämään 

varsinaista imetysohjaajakoulutusta. (THL 2009, 91-92.) 

 

Yllä mainittujen koulutusmahdollisuuksien lisäksi on olemassa myös IBCLC eli Inter-

national Board Certified Lactation Consultant, joka on kansainvälinen, terveydenhuol-

lon ammattilaisille ja tutkijoille suunnattu tutkinto. Tämän käyneet saavat valmiudet 

toimia imetyksen erityisasiantuntijoina moniammatillisissa työyhteisöissä. IBCLC tu-

kee imetystä edistäviä käytäntöjä, tunnistaa imetyksen uhkia ja toimii esimerkiksi kou-

luttajana sekä pätevimpänä imetystiedon lähteenä. (IBCLE 2012, 1-4.) Elokuussa 

2016 IBCLC-koulutuksen oli saanut maailmanlaajuisesti 28 892 henkilöä. Suomessa 

heitä oli 14. (IBCLE 2016.) 

 

Imetystukea on mahdollista antaa ja saada myös vertaistukena erilaisten järjestöjen 

kautta. Muun muassa Imetyksen tuki ry järjestää imetystuen perus- sekä jatkokursseja, 

joiden tavoitteena on valmentaa aiemmin imettäneitä, vapaaehtoisia tukiäitejä vertais-

tukitoimintaan. Kurssilla tarjotaan kattavat tiedot imetyksestä, maidon muodostumi-
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sesta ja sen riittävyydestä, sekä imetyksen erityistapauksista ja mahdollisista ongel-

mista. Kurssin käynyt saa valmiudet toimia imetystukiäitinä erilaisissa imetystukiryh-

missä. Esimerkiksi Imetyksen tuki ry:llä on aktiivinen Facebook-ryhmä, jossa koulu-

tetut tukiäidit vastaavat käyttäjien imetystä koskeviin kysymyksiin. (Imetyksen tuki 

ry:n www-sivut.) 

4.3 Onnistuneen imetystuen edellytyksiä 

Ammattilaisen antamalla tuella on merkittävä vaikutus imetyksen onnistumiseen ja 

heikko tuki saattaa olla yhteydessä imetyksen varhaiseen päättymiseen. Kiireinen ja 

kliininen suhtautuminen eivät edistä imetyksen onnistumista. Äidit saattavatkin kokea 

vertaistuen ammattilaisen antamaa ohjausta merkittävämpänä: tukiäidillä on usein 

enemmän aikaa imetyksen ohjaamiseen. Tärkeintä ohjausta annettaessa on ammatti-

laisen aito läsnäolo, luottamuksellinen hoitosuhde, käytännöllisyys ja asiakaslähtöi-

syys. Vahvistamisen, kannustuksen ja rauhoittelun merkitykset korostuvat laadukasta 

imetysohjausta annettaessa. (Hakulinen & Otronen 2017b, 92.) 

 

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma esittää, että onnistuakseen ime-

tystuki vaatii paitsi ylläesitettyä ammattilaisen välitöntä osallistumista, myös palvelu-

järjestelmän muokkaamista imetystä tukevalla tavalla. Suosituksissaan se korostaa 

palveluketjun jatkuvuutta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. On-

nistunut imetystuki edellyttää yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuutta sekä kaikkien työn-

tekijöiden vuorovaikutus- ja ohjaustaitojen kehittämistä. (Hakulinen & Otronen 

2017b, 93.) 

 

Myös verkossa on tarjolla runsaasti aineistoa onnistuneen imetysohjauksen tueksi. Osa 

materiaaleista on suunnattu juuri vanhemmille ja ne ovat neuvoloiden sekä synnytys-

sairaaloiden kokoamaa. Ammattilaisen tehtävänä on jakaa asiakkaalle tietoa sekä käyt-

tää sitä myös itse hyödykseen. Aineiston jakamisen on todettu tehostavan sekä henki-

lökohtaista ohjausta, että ryhmäohjausta. (Otronen 2017b, 94.) Kansallinen imetyksen 

edistämisen toimintaohjelma 2018-2022 on nostanut esille muutamia esimerkkejä 
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imetystä tukevista materiaaleista. Erityisesti on listattu vanhemmille suunnattua verk-

komateriaalia, joka tukee terveydenhoitajan imetysohjaustyötä. Samat materiaaliesi-

merkit on esitelty liitteessä 4. 

5 IMETYSSUOSITUKSET 

5.1 Kansalliset ruokasuositukset 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) julkaisemat ja Valtion ravitsemusneuvot-

telukunnan (VRN) tekemät kansalliset ravintosuositukset päivittyivät tammikuussa 

2016, kun julkaistiin ”Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille.” Kyseessä on 

uusi suositus lasten, lapsiperheiden ja raskaana olevien sekä imettävien ruokavaliosta. 

Suositus nojaa vuosina 2013 ja 2014 valmistuneisiin pohjoismaisiin ja suomalaisiin 

ravitsemussuosituksiin ja kuvaa paitsi terveyttä edistävän sekä monipuolisen ruokava-

lion periaatteet myös keinot sen toteutukseen. Suosituksen sisältöön vaikuttavat lisäksi 

suomalaiset ruokailutottumukset, ruokakulttuuri ja ruokailutavat. Suositukset ovat tie-

tolähde kaikkien ravitsemusneuvontaa antavien ammattiryhmien jäsenille. (VRN 

2016, 7.) 

 

Suosituksen mukaan lapsi on varhaiset elinkuukautensa erityisen herkkä ympäristön 

vaikutuksille. Elimet kehittyvät nopeasti ja tarvitsevat runsaasti rakennusaineita kas-

vua varten. Ravinnon laatu voi tällöin vaikuttaa pysyvästi kehon rakenteisiin, toimin-

taan ja aineenvaihduntaan. (VRN 2016, 8.) Julkaisu pitääkin sisällään lapsen ravinto-

suositukset imeväisiästä kouluun saakka. 

5.2 Imetyssuositukset 

Äidinmaito D-vitamiinilisän kera riittää terveelle, täysiaikaiselle vauvalle ainoaksi ra-

vinnoksi kuuden kuukauden ikään saakka. Vauvaa imetetään lapsentahtisesti. Täysi-

metystä suositellaan 6, vähintään 4 kuukauden ikään asti, jolloin vauvan suolisto on 



 

   
 

15 

aikaisintaan riittävän kypsä uusille ruoka-aineille. Kiinteät ruoat aloitetaan maisteluan-

noksina, vauvan yksilölliset valmiudet huomioiden. Lapsi on valmis tutustumaan kiin-

teisiin ruokiin, kun hän pystyy istumaan kevyesti tuettuna, hallitsee pään liikkeitä, 

koordinoi silmiä ja tavoittelee ruokaa käsillään. Maisteluannokset eivät syrjäytä äidin-

maitoa, vaan ne tarjotaan lapsentahtisen imetyksen jälkeen. Imetystä jatketaan vuoden 

ikään asti ja perheen halutessa pidempään. (VRN 2016, 63 & 68.) Maailman terveys-

järjestö WHO suosittelee imetystä vähintään kahden vuoden ikään asti (WHO 2017; 

Hannula, Kaunonen, Koskinen & Tarkka 2010, 4). 

5.3 Osittaisimetys 

Osittaisimetyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi saa äidinmaidon ohella jotakin 

muuta ravintoa. Tämä voi olla esimerkiksi äidinmaidonkorviketta, kliinistä ravintoval-

mistetta, velliä tai maisteluannoksina tarjottavaa kiinteää ruokaa. (THL 2009, 18.) 

 

Vaikka perheellä tai äidillä olisi toive täysimetyksestä, ei se aina yrityksistä huolimatta 

onnistu. Ainoastaan pienellä osalla naisista maidon määrä ei fysiologisista syistä ole 

riittävä täysimetystä varten. Usein syinä maidon riittämättömyyteen ovat muut tekijät, 

kuten ensi-imetyksen viivästyminen, ihokontaktin puute tai imetysohjauksen riittämät-

tömyys. Toisinaan äidin tai vauvan terveydentila on imetyksen vasta-aihe. Imetys on 

kuitenkin kaikissa määrissä arvokasta ja pienikin määrä äidinmaitoa on merkitykselli-

nen sen sisältämien vasta-aineiden vuoksi. Imetyskokemus myös vahvistaa äidin ja 

lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta. Imetykseen kannustetaan aina, korvikeruo-

kinnan ohellakin. Asiantunteva imetysohjaus on neuvonnan perustana myös osittaisi-

mettäjillä. (THL 2009, 87.) 

 

Osittaisimetys on haasteellista, koska ruokinnassa käytettävä tuttipullo on helposti rin-

nan syrjäyttävä elementti: vauva alkaa hylkiä rintaa, mikä johtaa äidinmaidonkorvik-

keen määrän kasvuun ja imetyksen vähenemiseen. Pullosta voi kuitenkin syödä myös 

lapsentahtisesti nälkämerkkejä seuraamalla (LIITE 3 (7)) ja usein neuvotaankin käyt-

tämään vauvantahtista pulloruokintaa (LIITE 3 (10)), jossa jäljitellään rinnan normaa-

lia herumista ja vauvan luontaista imemisen rytmiä. (Riihonen 2016, 19 & 40.) 
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5.4 Äidinmaidonkorvike ja vieroitusvalmiste 

Äidinmaidonkorvike on tarkoitettu ravinnonlähteeksi sellaisille alle kuuden kuukau-

den ikäisille lapsille, joita ei imetetä, jotka eivät saa riittävästi äidinmaitoa imetyksen 

tehostamisesta huolimatta tai joiden imetys joudutaan lopettamaan lääketieteellisten 

syiden takia. Vieroitusvalmisteeksi kutsutaan vastaavaa tuotetta, joka on tarkoitettu 6-

12kk ikäisille lapsille. (VRN 2016, 63.) 

 

Äidinmaidonkorvikkeiden koostumus mukailee mahdollisimman tarkasti rintamaidon 

ravintoainekoostumusta. Tavallisen lehmänmaidon proteiinit kuormittavat liikaa alle 

1 -vuotiaiden munuaisia. Tämän vuoksi äidinmaidonkorvikkeessa rasvan ja proteiinien 

laatua on muokattu vastaamaan imeväisen tarpeita ja sopimaan paremmin kehittyvälle 

elimistölle. Lehmänmaitoon verrattuna korvike sisältää enemmän laktoosia, vita-

miineja ja kivennäisaineita. (VRN 2016, 67.) Korvikkeen valmistuksessa sallituista 

ravintoaineiden lähteistä on säädetty laissa ja laatu tulee varmistaa soveltuvin tutki-

muksin. (Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroi-

tusvalmisteesta 1216/2007, 4-7§.) 

 

Äidinmaidonkorvikkeen tarve arvioidaan aina perhekohtaisesti sekä seuraamalla ime-

tyksen turvamerkkejä (painonnousua, pissavaippojen määrää ja vauvan virkeyttä) että 

tarkistamalla, ettei päätös korvikkeeseen siirtymisestä johdu esimerkiksi laadukkaan 

imetysohjauksen puutteesta. (VRN 2016, 67; Imetyksen tuki ry 2016.) Myös äidinmai-

donkorvikkeella ruokitut lapset perheineen tarvitsevat ohjausta valmisteiden käyttämi-

sessä ja kiinteiden ruokien aloittamisessa. Korvikeruokitun lapsen ruokasuositukset 

ovat samat, kuin imetetynkin. Korvikkeen antaminen lopetetaan 1-vuotiaana, jonka 

jälkeen voidaan siirtyä käyttämään rasvatonta maitoa. (VRN 2016, 67.) 

5.5 Korvikekoodi 

Suomessa äidinmaidonkorvikkeiden sisältöä, markkinointia ja jakelua ohjaavat 

kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmis-

teestä (1216/2007) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulap-

sen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta (267/2010). Asetuksissa määritellään 
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muun muassa sitä, millaisia korvikkeen tai vieroitusvalmisteen koostumus, pakkaus-

merkinnät, markkinointi, markkinoille saattaminen, kaupan pitäminen ja muu luovutus 

saavat olla. 

 

Asetukset on johdettu Maailman terveysjärjestö WHO:n äidinmaidonkorvikkeiden 

kansainvälisestä markkinointikoodista (International Code of Marketing of Breast-

Milk Substitutes), joka on julkaistu vuonna 1981. Koodin pohjimmaisena tarkoituk-

sena on taata kaikille vauvoille turvallinen ja oikeanlainen ravinto suojelemalla ja edis-

tämällä imetystä sekä huolehtimalla että äidinmaidonkorvikkeet ovat laadukkaita ja 

niiden käyttö tarpeenmukaista sekä turvallista. Koodi peräänkuuluttaa myös korvik-

keiden markkinoinnin ja jakelun asianmukaisuutta. (WHO 1981, 13.) Suomi ei ole ra-

tifioinut markkinointikoodia kokonaisuudessaan, vaan se on liitetty osaksi lainsäädän-

töä korvikevalmisteiden osalta. Kokonaisuudessaan WHO:n markkinointikoodi käsit-

tää myös tuttipullot, huvitutit ja alle kuuden kuukauden ikäisille lapsille suunnatut ra-

vitsemustuotteet. (Imetyksen tuki ry.) Korvikekoodista puhuttaessa tarkoitetaan tässä 

opinnäytetyössä Suomen lainsäädäntöä. 

 

Neuvolatoimintaa ohjaavat erityisesti koodin artiklat 6 ja 7, jotka koskevat terveyden-

huoltojärjestelmää sekä terveydenhuollon työntekijöitä. Artiklojen mukaan on viran-

omaisten tehtävä vastata siitä, että vastasyntyneiden sekä pienten lasten parissa työs-

kentelevillä on hallussaan ajantasainen tietämys sekä koulutus imetyksen eduista ja 

paremmuudesta, äidin ravitsemuksesta ja imetykseen valmistautumisesta sekä imetyk-

sen ylläpitämisestä, osittaisen pulloruokinnan vaikutuksista ja äidinmaidonkorvikkeen 

oikeasta käytöstä. (WHO 1981, 18-19; Lång & Lyytikäinen 2017, 22.) Neuvolan ja 

synnytysyksiköiden tiedotus- ja koulutusaineistojen tulee olla neutraaleja, eikä niissä 

saa käyttää äidinmaidonkorvikkeita ihannoivia kuvia tai tekstejä. Vastaanottotiloissa, 

-huoneissa tai ilmoitustauluilla ei saa olla äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmis-

teita koskevaa mainosmateriaalia. Perheille jaettavien lastenruoka-aineistojen tulee 

olla THL:n hyväksymiä. Terveydenhuoltohenkilöstö antaa korvikeohjausta vain per-

heille, jotka tarvitsevat sitä. Ohjauksen tulee perustua tieteelliseen tietoon, eikä se saa 

antaa olettamusta pulloruokinnan samanarvoisuudesta tai paremmuudesta. Ennen kor-

vikkeen aloitusta ammattilaisella on velvollisuus tarkistaa, ettei imetyksen lopettamis-

päätös johdu jostakin korjattavissa olevasta seikasta. (WHO 1981, 17; Lång & Lyyti-

käinen 2017, 23-24; Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta 
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ja vieroitusvalmisteesta 16§; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pik-

kulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 3§ & 6§.) 

 

Markkinointikoodin piiriin kuuluvien tuotteiden mainonta ja myynnin edistäminen on 

kielletty. Lisäksi pakkausmerkinnöistä tulee käydä ilmi imetyksen ylivertaisuus, suo-

situs valmisteen käytöstä vain terveydenhuollon ammattilaisten antamien ohjeiden 

mukaan, asianmukaista valmistusta koskevat ohjeet ja varoitukset epäasianmukaisen 

käytön aiheuttamista vaaroista. Ravintoarvomerkinnät ovat pakollisia. Myyntipak-

kauksissa ei saa olla pienten lasten kuvia tai korvikkeiden käyttöä ihannoivia tekstejä. 

(WHO 1981, 20; Lång & Lyytikäinen 2017, 24; Kauppa- ja teollisuusministeriön ase-

tus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta 13§ & 17§.) 

 

Korvikekoodin toteutumista valvoo paikallinen terveystarkastaja (Imetyksen tuki ry). 

6 VAUVAMYÖNTEISYYS 

 

Vauvamyönteisyys on imetyksen suojelemista, edistämistä ja tukemista kaikkialla, 

missä hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä tai synnyttäneitä äitejä, sekä imeväisikäi-

siä lapsia. Maailman terveysjärjestö (WHO) sekä Unicef ovat lanseeranneet kansain-

väliset kriteerit, joiden perusteella vauvamyönteisyyttä arvioidaan synnytyssairaa-

loissa. Kriteerit edustavat minimivaatimuksia, joiden perusteella sairaala tai hoitolai-

tos voidaan nimetä vauvamyönteiseksi. (WHO 2009, 3; THL 2017: Vauvamyöntei-

syysohjelma ja vauvamyönteisyyssertifikaatti.) 

 

Vauvamyönteisyyden kriteerit (10 askelta onnistuneeseen imetykseen) ovat: 

1. Imetyksen edistämisestä työyhteisössä on valmistettu kirjallinen toimintasuun-

nitelma, jonka koko henkilökunta tuntee. 

2. Henkilökunnalle järjestetään toimintasuunnitelman edellyttämää koulutusta. 

3. Kaikki raskaana olevat saavat tietoa imetyksen eduista sekä siitä, miten imetys 

onnistuu. 
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4. Äitejä autetaan varhaisimetykseen 30–60 minuutin kuluttua synnytyksestä lap-

sen imemisvalmiuden mukaan. 

5. Kaikki äidit saavat ohjausta imetyksessä ja maidonerityksen ylläpitämisessä. 

Tämä koskee myös äitejä, jotka joutuvat olemaan erossa vauvastaan. 

6. Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa, elleivät lääketieteelliset 

syyt muuta edellytä. 

7. Äidit ja lapset saavat olla ympärivuorokautisessa vierihoidossa. 

8. Äitejä kannustetaan lapsentahtiseen (lapsen viestien mukaiseen) imetykseen. 

9. Imetetyille lapsille ei anneta huvitutteja, eikä heitä syötetä tuttipullosta. 

10. Imetystukiryhmien perustamista tuetaan, ja odottavia ja imettäviä äitejä ohja-

taan niihin. 

 

(WHO 2009, 32-37; THL 2017: Vauvamyönteisyyden kriteerit.) 

6.1 Vauvamyönteisyysohjelma 

Vauvamyönteisyysohjelma (Baby Friendly Hospital Initiative) käynnistettiin Maail-

man terveysjärjestön ja Unicefin toimesta vuonna 1991. Ohjelma on kansainvälinen ja 

sen tavoitteena on ”mahdollistaa hyvä alku imetykselle synnytyssairaalassa, tukea 

kuuden kuukauden täysimetystä ja edesauttaa imetyksen jatkumista kuuden kuukau-

den jälkeen kiinteän lisäruoan ohella vuoden ikään tai pidempään”. (THL 2017: Vau-

vamyönteisyysohjelma ja vauvamyönteisyyssertifikaatti.) Alkaessaan ohjelma oli pää-

osin suunnattu sairaaloiden synnytys- ja lapsivuodeosastoille. Kehitystyön myötä oh-

jelma on sovellettu työvälineeksi myös neuvoloihin, perusterveydenhuoltoon ja las-

tenosastoille. (Hannula ym. 2010, 3.) 

 

Tutkimuksissa vauvamyönteisyysohjelma on todettu vaikuttavaksi. Esimerkiksi Hoi-

totyön suositus raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen ime-

tysohjauksesta esittää, että juuri synnytyssairaalassa toteutetut, vauvamyönteisyysoh-

jelman mukaiset hoitokäytännöt lisäävät täysimetystä ja imetyksen kestoa. Samoin 

ammattilaisen vauvan ensimmäisten elinviikkojen aikana antama laadukas imetysoh-

jaus ehkäisee ongelmia ja on merkittävässä roolissa imetyksen jatkumiselle. (Hannula 
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ym. 2010, 13-14.) Toisaalta on nostettu esille, että toteutuakseen täydellisesti vauva-

myönteisyys vaatii kokonaisvaltaisia toimia kaikilla sektoreilla ja toimintatasoilla. 

Imetystä tulee tukea ja edistää lainsäädännön, koulutuksen, ohjauksen ja terveyden-

huoltojärjestelmän avulla. (WHO 2009, 1.) 

6.2 Neuvolan vauva- ja perhemyönteisyysohjelma 

Suomen neuvolajärjestelmässä hyödynnettävä vauvamyönteisyysohjelma perustuu 

paitsi kymmeneen askeleeseen onnistuneesta imetyksestä, myös Norjassa ja Kana-

dassa kehitettyihin perusterveydenhuollon vauvamyönteisyysaskeliin, joita on seitse-

män kappaletta. Näyttöön perustuvan tiedon pohjalta on johdettu yhtenäiset ohjeet 

imetysohjaukseen, varhaiseen vuorovaikutukseen ja vanhemmuuden tukemiseen. 

Suomi on yksi ensimmäisistä maista, joka on ottamassa menetelmän käyttöön perus-

terveydenhuollossa ja hyödyntää lisäksi vaikuttavuutta mittaavaa itsearviointityöka-

lua. (Otronen 2017a, 73-74.) 

 

Neuvolan Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma -7 askelta 

1. Neuvolan kirjallinen WHO:n mukainen vauvamyönteisyysohjelma 

2. Henkilökunnan koulutus ja asiantuntemuksen ylläpitäminen 

3. Lasta odottavien perheiden imetysohjaus 

4. Imetyksen tukeminen ja maidonerityksen ylläpito 

5. Täysimetyksen tukeminen 4-6kk ikään ja osittaisen imetyksen jatkaminen yh-

teen vuoteen tai pidempään perheen niin halutessa. Kiinteiden ruokien aloitta-

minen maisteluannoksina 4-6kk iässä yksilöllisen valmiuden mukaan 

6. Imetysmyönteisen ilmapiirin luominen 

7. Imetystuen varmistaminen ja hoidon jatkuvuus 

 

(Otronen 2017a, 74.) 

 

Ohjelman tulee olla kaikkien yksikössä työskentelevien ammattilaisten saatavilla ja 

johdon on sitouduttava ohjelman toteuttamiseen sekä imetysmyönteisten käytäntöjen 

edistämiseen. Imetysohjauksen toteutumista sekä täys- ja kokonaisimetyksen kestoa 
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tilastoidaan. Lisä- ja täydennyskoulutusta tulee järjestää kaikille neuvolan terveyden-

hoitajille ja lääkäreille. Uudet työntekijät tulee ohjelman mukaan kouluttaa kuuden 

kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. (Otronen 2017a, 74.)  

 

Myönteinen imetysilmapiiri näkyy esimerkiksi rauhallisen imetystilan järjestämisenä. 

Neuvolan laatima kirjallinen suunnitelma tulee olla tiloissa näkyvillä. Vauvamyöntei-

sen neuvolan vastaanotto- ja odotustiloissa ei ole esillä korvikekoodin vastaisia mate-

riaaleja. (Otronen 2017a, 75.) 

6.3 Vauvamyönteisyyssertifikaatti 

Vauvamyönteisyyskriteerit täyttävä synnytyssairaala tai neuvola voi hakea vauva-

myönteisyyssertifikaattia, joka osoittaa, että toimintaympäristön palveluita käyttävät 

perheet saavat tukea ja laadukasta imetysohjausta, johon on sitoutunut koko henkilö-

kunta. Jotta sertifikaatin saaminen olisi mahdollista, on yksikön teetettävä ulkoinen 

arviointi, jossa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koordinoima auditointiryhmä ar-

vioi synnytyssairaalan. (THL 2017: Auditoitumisprosessi.) 

 

Ennen auditointia ja sertifikaatin myöntämistä neuvolan on laadittava kirjallinen toi-

mintasuunnitelma vastasyntyneen ravitsemuksesta sekä imetyksestä sekä imetysoh-

jauksesta. Suunnitelman tulee noudattaa 10 askelta onnistuneeseen imetykseen sekä 

olla korvikekoodin mukainen. Raskaana olevien, synnyttäneiden ja/tai vastasyntynei-

den kanssa tekemisissä olevasta henkilökunnasta vähintään 80% tulee kouluttaa toi-

mintasuunnitelman mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa imetyskoulutusta, johon 

sisältyy myös käytännön harjoittelua. Lisäksi yksikössä tulee toteuttaa tilastointia vau-

vamyönteisten hoitokäytäntöjen toteutumisesta. (THL 2017: Vauvamyönteisyyden 

kriteerit; WHO 2009, 4.) 

 

Jos sairaala tai neuvola täyttää vauvamyönteisyyden kriteerit, suosittaa auditointi-

ryhmä heille sertifikaatin myöntämistä. Varsinaisen päätöksen tekee THL. Vauva-

myönteisyyssertifikaatti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen yksikön tulee hakea 

uudelleenarviointia. (THL 2017: Auditoitumisprosessi.) 
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6.4 Vauvamyönteisyys Satakunnassa 

Satakunnan sairaanhoitopiirillä on oma vauvamyönteisyysohjelmansa SATAVAMY, 

jonka aloitusseminaari pidettiin syyskuussa 2017 (Satakunnan sairaanhoitopiirin Las-

ten- ja naistentalon Facebook-sivut). Ohjelman tavoitteena on, että Satakunnan kes-

kussairaalan lasten- ja naistentaloon myönnetään vauvamyönteisyyssertifikaatti vuo-

den 2018 loppuun mennessä. SATAVAMY-hankkeen avulla halutaan sisäistää vau-

vamyönteiset ja perhelähtöiset hoitokäytännöt osaksi imetystä edistävää hoitokulttuu-

ria. (SATAVAMY edistää vauvamyönteisyyttä 2017, 14.) 

7 IMETYKSEN EDUT 

 

Rintamaidosta ja imetyksestä on monia etuja sekä äidille että lapselle. Imetyksellä voi-

daan tarkastella olevan positiivisia vaikutuksia fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti, 

sekä yksilölle, että yhteiskunnalle. Rintamaito sisältää kaikki lapsen tarvitsemat ravin-

toaineet sekä monia tarpeellisia vasta-aineita helposti imeytyvässä muodossa. Oman 

äidin rintamaito räätälöityy vastaamaan parhaiten lapsen tarpeita. (Hermanson 2012.) 

Positiivinen imetyskokemus vaikuttaa edistävästi koko perheen hyvinvointiin (Han-

nula ym. 2010, 4). 

 

Imetys vähentää lapsuusiän lihavuutta, tyypin I ja tyypin II diabetesta sekä sydän- ja 

verisuonitauteja. Imetettyjen lasten kätkytkuolemat ovat korvikemaitoa saaneita har-

vinaisempia. Lisäksi imetys suojaa imeväistä useimmilta tavallisimmilta infektio-

taudeilta, kuten hengitystietulehduksilta, ripulitaudeilta ja korvatulehduksilta. Infek-

tiot ovat usein lyhytkestoisempia ja lievempiä. Myös astman ja atopian riski on imete-

tyillä pienempi. (Hannula ym. 2010, 4; Hermanson 2012; Imetyksen tuki ry 2016; 

Mikkola 2017, 35-36.) Viime vuosien aikana on saatu näyttöä myös siitä, että imetyk-

sen terveysvaikutukset ulottuvat pitkälle aikuisikään saakka: lapsena imetettyjen kole-

sterolitasot ovat osoittautuneet alhaisemmaksi kuin imettämättömien (Hermanson 

2012). 
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Imetys edistää varhaista vuorovaikutusta ja äidin sekä lapsen turvallisen kiintymys-

suhteen syntymistä. Myös hermoston kehitys erityisesti keskosilla edistyy. (Herman-

son 2012.) Tilastollisesti todettavissa on myös imetettyjen korkeampi älyk-

kyysosamäärä korvikeruokittuihin verrattuna. Vaikka ero on pieni, se on kuitenkin sel-

keästi nähtävissä. Rintamaitoruokinta parantaa myös kognitiivista suoriutumista. 

(Mikkola 2017, 37.) 

 

Imetyksellä on monia myönteisiä vaikutuksia myös imettävän äidin terveyden kan-

nalta. Imetys vähentää muun muassa riskiä sairastua premenopausaaliseen rinta-

syöpään, munasarjasyöpään, II tyypin diabetekseen, hyperlipidemiaan, verenpainetau-

tiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Imetys nopeuttaa synnytyksestä palautumista. 

Täysimetyksen on tutkittu kuluttavan vuorokaudessa noin 500 kilokaloria, joten ime-

tys auttaa myös painonhallinnassa. (Hannula ym. 2010, 4; Hermanson 2012; Imetyk-

sen tuki ry 2016.) Aiemmista tutkimuksista poiketen imetyksellä ei ole todettu olevan 

yhteyttä luun tiheyteen (Mikkola 2017, 40). 

 

YK määrittelee kestävän kehityksen olevan ”—kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken 

tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Ime-

tys liittyy läheisesti tähän tavoitteeseen: se on taloudellinen valinta perheelle ja yhteis-

kunnalle, sillä imetys on käytännössä ilmaista. On tutkittu, että äidin lisäravinnontar-

peesta aiheutuvat kulut ja päästöt ovat minimaalisia siihen nähden, mitä äidinmaidon-

korvikkeet aiheuttavat. Imetys on ympäristöystävällistä, koska se ei synnytä turhaa 

pakkausjätettä, eikä rintamaidon tuotanto kuluta esimerkiksi sähköä tai vaadi kulje-

tusta. Lisäksi imetys on terveyttä edistävä, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologi-

sesti kestävä ravinnontarjoamistapa. Imetys ehkäisee nälkää, aliravitsemusta, ylipai-

noa ja elintapasairauksia sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa. (Hermanson 

2012, Imetyksen tuki ry 2016; Mikkola 2017, 34; Stranius & Nykyri 2017, 25-26.) 
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8 IMETYS KÄYTÄNNÖSSÄ 

8.1 Maidon riittävyys 

Terveenä ja täysiaikaisena syntyneet vauvat eivät tarvitse muuta kuin äidinmaitoa edes 

ensimmäisinä elinpäivinään. Maidon riittävyyteen liittyvä huoli on yleisin syy antaa 

vauvalle lisämaitoa tai vieroittaa imetyksestä varhaisessa vaiheessa. Taulukossa 1. on 

esitetty maidon riittämättömyyteen viittaavia merkkejä. Vaikka maitomäärät ensim-

mäisinä päivinä ovat pieniä, ensipäivien kolostrummaito on vauvalle riittävää ravintoa. 

(Deufel & Montonen 2010b, 193.) 

 

Vauvan paino ei nouse. 

Vauva kastelee vähän, ja virtsa on konsentroitunutta. 

Ulosteet ovat niukkoja, vihreitä, limaisia (tai kovia) ja pahanhajuisia. 

Äiti ei saa puristamalla maitopisaraa rinnasta imetyksen jälkeen. 

Taulukko 1. Mistä tietää, että vauva ei saa riittävästi maitoa? (Deufel & Montonen 

2010b, 209; Imetyksen tuen www-sivut 2016.)  

 

Maidon riittävyyden arvioinnissa keskiössä on vauvan painon seuranta. Ensimmäisinä 

elinpäivinä vauvan paino laskee normaalisti korkeintaan 10% syntymäpainosta. Nel-

jäntenä päivänä synnytyksestä painon lasku yleensä tasaantuu ja vauva saavuttaa syn-

tymäpainonsa noin 10-14 vuorokauden ikäisenä. Vauvan vireystila kertoo myös mai-

don riittävyydestä. Vaikka vastasyntynyt nukkuu suurimman osan vuorokaudesta, 

mahtuu siihen kuitenkin 8-12 tehokasta imetyskertaa. Rinnalla viihtyvä, virkeästi 

unien välillä imevä vauva ei yleensä kärsi liian vähästä maidonsaannista. (Imetyksen 

tuki ry:n www-sivut 2016.) 

 

Ensimmäisten viikkojen aikana vauvan ravitsemustilaa voidaan arvioida myös pissa- 

ja kakkavaippojen määristä. Ensimmäisenä elinpäivänään vauvan tulisi pissata kerran, 

ja virtsaamiskerrat lisääntyvät päivien myötä; toisena päivänä kaksi, kolmantena 

kolme ja niin edelleen. Viidennen vuorokauden jälkeen pissavaippoja tulee tasaisesti 

noin viisi tai kuusi vuorokaudessa. Ensimmäisten päivien uloste on tummaa ja sitkeää 
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lapsenpihkaa, mekoniumia, joka neljäntenä päivänä vaalenee kellertäväksi maitoka-

kaksi. Vauvan tulisi kakata ensimmäisten viikkojen aikana päivittäin. (Imetyksen tuen 

www-sivut 2016.) 

 

8.2 Imuote ja imetysasennot 

Saadakseen hyvän imuotteen rinnasta vauvan tulee avata suunsa suureksi ja samalla 

kieli painuu suun pohjalle. Kosketettaessa vauvan suun ympäristöä rinnanpäällä ha-

muiluheijaste laukeaa, jolloin vauva alkaa tavoitella nänniä avaten suutaan ja kääntyen 

nänniä kohti. Ollessaan valmis tarttumaan rintaan vauva tuo suunsa lähelle nänniä ja 

samalla pää kallistuu taaksepäin nännin ollessa suun kohdalla. Vauvan suu täyttyy rin-

nasta ja rinnanpää sijoittuu kovan ja pehmeän suulaen rajalle, syvälle suuhun. Rinnan-

pään osuessa kitalakeen lapsen imemisheijaste laukeaa. Kun maitoa valuu nieluun, 

laukeaa nielemisheijaste. Hyvän imuotteen keskeinen asia on, että rinta on vauvan 

suussa riittävän syvällä ja kieli sijoittuu alaienten päälle, oikea imemisote havainnoitu 

kuvassa 1 sivulla 20. Tämän toteutuessa imetys ei satu äitiä ja lapsi saa maitoa rinnasta 

tehokkaasti. (Koskinen 2008, 32-33.) 

 

 
Kuva 1. Oikea imemisote. (Halonen & Varis 2008) 
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Hyvässä imetysasennossa vauvan vartalo on mahdollisimman lähellä äitiä ja rinta on 

hyvin vauvan ulottuvilla. Äidin on etsittävä itselleen luontainen ja sopiva imety-

sasento, jossa nämä seikat toteutuvat ja lisäksi äidin oma olo on imettäessä mukava. 

Äidin istuessa selkä suorana nänni osoittaa kohti vauvaa, eikä liikaa alas- tai ylöspäin. 

(Deufel & Montonen 2010a, 108-109.) 

 

Istualtaan äiti voi imettää perinteisesti, jolloin vauvan pää ja vartalo ovat suorassa lin-

jassa. Äiti ja vauva ovat maha mahaa vasten ja vauvan kasvot kohtisuoraan rintaa 

kohti. Kainaloasennossa vauvan jalat taas osoittavat kainalon alle imettävän rinnan 

puolelle. Kainoasennossa rinta tyhjenee tehokkaasti ulkosyrjästä. Kainaloasento mah-

dollistaa äidille hyvän näkyvyyden vauvan imuotteen tarkkailua varten. Istualtaan 

imettäessä vauvan asentoa on hyvä tukea tyynyn avulla rinnan tasolle, jotta äidin kädet 

eivät väsy vauvan kannatteluun. (Deufel & Montonen 2010a, 110-112.) 

 

Makuuasennossa voi imettää kyljellään joko alemmasta tai ylemmästä rinnasta. Vauva 

makaa kyljellään äitiä vasten ja äiti tekee samalla tilaa vauvalle koukistaen lantiotaan. 

Vauvan kylkiasentoa voidaan tukea selän takaa esimerkiksi rullatun pyyhkeen avulla. 

Myös äiti voi tukea selkäänsä tyynyllä tai asettaa sen polvien väliin, jolloin kylkiasen-

nosta tulee tukevampi. Kylkiasento on luonnollinen imetysasento erityisesti yöllä. 

Kylkiasennossa vauvaa voi imettää myös takaperin, jolloin vauvan jalat osoittavat 

ylöspäin ohi äidin pään alla olevan tyynyn. Tällöin imeminen kohdistuu rinnan eri 

puolelle ja rinta tyhjenee tasaisesti. (Deufel & Montonen 2010a, 113-115.) 

 

Seisaaltaan imettäminen voi olla hyvä vaihtoehto, jos vauva lakkoilee imemisessä ja 

hylkii rintaa. Seisaaltaan imettäessään äiti voi käyttää apuna kantoliinaa, jotta vauvan 

asento pysyy samana kuin istuallaan imetettäessä. Puoli-istuva imetysasento taas toi-

mii hyvin erityisesti silloin, jos äidillä on vuolaat rinnat. Tällöin vauva imee painovoi-

maa vastaan, jolloin maidon heruminen on maltillisempaa. (Deufel & Montonen 

2010a, 115-117.) 
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9  PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa imetysnurkkaus Länsi-Porin 

neuvolaan. Tavoitteena oli, että äideillä on neuvolassa rauhallinen sekä mukava ime-

tystila, jossa on lisäksi tarjolla ohjausmateriaalia ja faktatietoa imetyksestä. 

10  PROJEKTIN SUUNNITTELU 

10.1  Projektin kohderyhmä ja yhteistyötaho 

Tässä opinnäytetyössä imetystä käsiteltiin terveen, täysiaikaisena syntyneen vauvan ja 

lapsen näkökulmasta. Kohderyhmänä olivat Porin perusturvan Länsi-Porin alueella 

neuvolapalveluita käyttävät perheet kokonaisuudessaan. Vuonna 2016 Porissa syntyi 

722 vauvaa (SVT 2017). Projektissa pyrittiin huomioimaan kaikenlaiset ja kaiken-

ikäisten imettäjät perheineen, sillä imetys on kaikissa muodoissaan arvokasta lapsen 

terveyden- ja hyvinvoinnin kannalta.  

 

Opinnäytetyön tilaaja oli Porin perusturvan äitiys- ja lastenneuvolakehittämistyö-

ryhmä. Porin perusturvakeskuksen neuvolatoiminnan perusteena on ennaltaehkäisevä 

työ, jota tukevat sekä valtakunnalliset linjaukset että lainsäädäntö. Perusturvan yhteis-

toiminta-alueella kunnat panostavat työhönsä strategioittain. Pori on lasten ja nuorten 

kaupunki. Neuvolatyön keskiössä on äidin ja lapsen lisäksi koko perheen terveys ja 

hyvinvointi. Henkilökunta kiinnittää kasvun ja kehityksen seurannan lisäksi huomiota 

koko perheen terveyteen ja hyvinvointiin. (Porin kaupungin www-sivut 2013.) 

10.2  Projektin riskit ja resurssit 

Projekti on joukko tilapäisesti yhteen koottuja, tietyn tehtävän kertaluontoisesti suo-

rittavia resursseja. Projekti on aikataulua noudattava tehtävä, jolle on määritetty selkeä 

tarkoitus ja tavoite sekä tilaajan, että tuottajien kautta. Tilaajalla on oikeudet hyödyn-

tää valmista tuotosta haluamallaan tavalla ja hänen odotuksensa otetaan huomioon 
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projektia toteuttaessa. (Ruuska 2007, 19-20.) Kertaluonteisuuden takia projekti on var-

sin riskialtis. Usein lähes kaikki on uutta (tuottajat, tilaajat, tuotos) ja lisäksi vastaan 

tulevat aika- ja raharesurssit. Projektien suurimpia kompastuskiviä ja epäonnistumisen 

syitä ovat paitsi liiallinen optimismi ja suureelliset lupaukset, myös muut, mahdolli-

sesti samaan aikaan meneillään olevat, keskenään kilpailevat projektit. (Suomen Ris-

kienhallintayhdistyksen www-sivut 2017.) 

 

Opinnäytetyön henkilöresurssit koostuivat molempien opiskelijoiden 15 opintopisteen 

työpanoksesta, joka oli tunteina opiskelijaa kohden noin 400 tuntia. 

 

Opinnäytetyön riskeinä voitiin edellä olevan teoriatiedon valossa pitää esimerkiksi 

opiskelijoiden yksityiselämään liittyviä asioita, jotka heikentäisivät opinnäytetyön re-

sursseja, tietotekniikkaan liittyviä ongelmia ja opiskelijoiden ajankäytön hallinnan vai-

keuksia. Riskinä oli, että tilaajatahon odotukset ja projektin toteutus eivät täsmäisi. 

Yhtenä riskinä voitiin pitää myös sitä, että luotu imetysnurkkaus ei täyttäisi käyttä-

jiensä vaatimuksia tai sen käyttöaste jäisi heikoksi. Riskeihin varauduttiin hyvällä yh-

teistyöllä ja yhteydenpidolla tilaajatahon kanssa. Samoin laadittiin kumpaakin opin-

näytetyön tekijää velvoittava aikataulusuunnitelma. Esteiden sattuessa vastuut oli 

edeltävästi jaettu niin, että kummankin oli hetkellisesti helppo tehdä projektia eteen-

päin myös itsenäisesti. 

10.3  Projektin vaiheistus, aikataulu ja rahoitus 

Projektin aiheen saimme elokuussa 2017 ja se tarkentui joulukuussa, kun tapasimme 

tilaajatahon Länsi-Porin neuvolassa. Tapaamisen jälkeen laadimme tilaajan toiveiden 

ja tarpeiden perusteella projektisuunnitelman, joka esitettiin suunnitteluseminaarissa 

joulukuussa 2017. Aikataulusuunnitelman laadimme heti projektin alkaessa ja on tar-

kemmin esitelty liitteessä 5. 

 

Teoriaosaa aloimme hahmotella joulukuussa 2017, ja teimme samalla työnjaon sen 

osalta. Teoriaosa valmistui toukokuussa 2018, ja viimeiset viilaukset siihen tehtiin 

vielä loppukesällä 2018.  
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Varsinaisen imetysnurkan suunnittelu ja toteuttaminen ajoittui keväälle 2018. Olimme 

aiemmin käyneet tutustumassa Ulvilan neuvolan imetysnurkkaan, kun saimme tiedon, 

että siellä on toteutettu vastaava projekti. Materiaalihankinnat, ompelu- ja valmistelu-

työt sekä yhteydenpito tilaajaan olivat pääroolissa imetysnurkkaa toteuttaessa. Samaan 

aikaan pohdimme imetyskansion sisältöä sekä graafista ilmettä ja toteutustapaa. Huh-

tikuun loppupuolella imetysnurkkaus sai lopullisen asunsa, kun tilaa rajaamaan han-

kittu verho vaijereineen asennettiin kattoon ja imetyskansio luovutettiin asiakkaiden 

käyttöön. Opinnäytetyön raportoinnin oli tarkoitus alustavan suunnitelman mukaan ta-

pahtua jo keväällä 2018, mutta keväällä ilmaantuneiden opiskeluun ja perhe-elämään 

liittyvien kiireiden vuoksi päätimme siirtää raportoinnin syksylle 2018. 

 

Projektin kulut koostuivat lähinnä opiskelijoiden kulkemiseen liittyvistä polttoaineku-

luista. Yhdessä työskentelyyn käytetiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kam-

pukselta löytyviä maksuttomia ryhmätyöskentelytiloja. Työn teoriaosuudessa hyödyn-

nettiin lähteitä, joita pystyi maksutta käyttämään kampuksen kirjastolla, lainaamaan 

kotiin tai tarkastelemaan internetissä. Lisäksi Länsi-Porin neuvola osallistui imetys-

nurkkauksen pienimuotoisiin materiaalikuluihin, jotka on tarkemmin avattu taulu-

kossa 2. 

 

Korit hoitopöydän tarvikkeille 10€ 

Kori imetyskansiolle + kiinnityskoukut 6,95€ 

Sisustustyynyt 2kpl 5,50€ 

Tyynynpäällinen harmaa 3,50€ 

Kangasmateriaalit vaipanvaihtoalustaan ja sisustus-

tyynynpäälliseen 

28,35€ 

Valokuvakehys imetyslupaukselle 9,95€ 

Verhovaijeri + kiinnikkeet 2,99€ 

Purjerengasverho näköesteeksi 10€ 

Kansio imetysmateriaalille 2,50€ 

Yhteensä 79,74€ 

Taulukko 2. Imetysnurkkauksen materiaalikulut. 



 

   
 

30 

11  PROJEKTIN TOTEUTUS 

11.1  Imetysnurkkaus 

Länsi-Porin neuvola antoi imetysnurkkauksen toteutukseen käytännössä vapaat kädet. 

Heillä oli myös monia omia ideoita nurkkauksen kehittämiseen, mutta keskusteluissa 

korostui koko ajan tekijöiden valinnan vapaus esimerkiksi materiaalien ja sisustuksen 

suhteen. Rajattujen tilojen vuoksi imetysnurkkauksen paikka oli osoitettu valmiiksi ja 

odotustilan muuta sisustusta pyrittiin muokkaamaan niin, että tilasta tulisi mahdolli-

simman toimiva. Päätavoitteena olikin, että nurkka olisi tarkoituksenmukainen ja viih-

tyisä. 

 

Aloitimme imetysnurkkauksen suunnittelun vierailukäynnillä Länsi-Porin neuvolaan 

joulukuussa 2017. Tapasimme tällöin neuvolan ylihoitajan sekä yhteyshenkilömme, 

Länsi-Porin neuvolan terveydenhoitajan. Tapaamisessa käytiin läpi vielä tarkemmin 

neuvolan odotuksia imetysnurkkauksen suhteen, sekä myös tekijöiden ajatuksia sen 

toteuttamisesta. Neuvola esitteli heillä valmiina olevia tavaroita, imetysnurkkaukseksi 

ajateltua tilaa ja lupasi myös tässä yhteydessä osallistua mahdollisesti tuleviin materi-

aalikuluihin (Kaalikoski 2017). Lisäksi keskusteltiin ajatuksista nurkkauksen takana; 

neuvolan imetyslupauksesta, vauvamyönteisyydestä ja vauvamyönteisyyssertifikaa-

tista. 

 

Tapaamisen jälkeen kävimme tutustumassa Ulvilan neuvolan tiloihin toteutettuun 

imetysnurkkaukseen. Kyseinen nurkkaus oli rajattu sairaalasermeillä neuvolan varsi-

naisesta odotustilasta ja siellä oli nojatuoli sekä jakkara jalkatueksi. Mielestämme 

nurkkaus itsessään ei ollut kovin viihtyisä, mutta siellä oli kuitenkin hienosti esillä 

imetystä tukevaa materiaalia ja lisäksi se oli käyttäjien puolesta kovasti kehuttu. Tu-

tustumiskäynnin perusteella päätimme panostaa enemmän oman nurkkauksemme ul-

konäköön ja toisaalta saimme myös inspiraatiota imetyskansion kokoamiseen. 

 

Ensimmäisen tapaamisen ja tutustumiskäynnin jälkeen koostimme imetysnurkkausta 

koskevista ajatuksista Word-dokumentin (LIITE 1), jossa pohdimme erityisesti esteet-

tömyyttä sekä turvallisuutta, koska imetysnurkkaus tulisi neuvolan aulaan. Samassa 
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tilassa olisi paitsi leikkiviä lapsia, myös aikuisneuvolan asiakkaita. Halusimme var-

mistaa, että tila olisi kaikille turvallinen ja esimerkiksi kulku pyörätuolilla olisi mah-

dollista. Omat haasteensa aiheutti myös suunnitellun nurkkauksen koko, 2,1x0,55 met-

riä. Dokumentin ja pohdinnan perusteella aloitimme imetysnurkkauksen varsinaisen 

toteutuksen. 

 

Länsi-Porin neuvola sai tilaan sopivan nojatuolin, joten tekijöiden tehtäväksi jäi tilan 

somistaminen sekä toimivaksi saattaminen. Ensin näköesteeksi kokeiltiin terveysase-

man varastotiloista löytynyttä sermiä, mutta se koettiin sekä neuvolan, että tekijöiden 

taholta paitsi liian heiluvaksi, myös riittämättömäksi suojaksi. Tämän jälkeen nurk-

kaukseen alettiin suunnittelemaan näköesteeksi verhoratkaisua. Näköesteenä päädyt-

tiin vaijerikiinnitteiseen verhoon, joka viritettiin kulkemaan imetysnurkkauksen 

poikki. Nurkkausta käyttävä äiti pystyy näin itse säätelemään, kuinka paljon haluaa 

verhoa sulkea. Laitoshuoltajien työn helpottamiseksi ja aseptiikankin varmistamiseksi 

päädyttiin ostamaan vajaamittainen verho, jotta lattioiden siistiminen sekä pesu olisi 

mahdollisimman helppoa. 

 

Neuvola toivoi, että imetysnurkkaukseen ei tulisi varsinaista imetystyynyä, joten pää-

dyimme hankkimaan nojatuoliin kaksi erikokoista tyynyä, joilla imettävän äidin olisi 

helppo tukea itseään ja vauvaa niin halutessaan.  

 

Sisustukseen toivottiin neuvolan puolesta rohkeita värejä, jotka sopisivat muun odo-

tustilan värimaailmaan. Neuvolan hankkima nojatuoli on verhoilultaan sininen. Sen 

kanssa päädyimme yhdistämään turkoosia hoitopöydän tavarakoreissa sekä keltaista 

vaipanvaihtoalustan päällisessä ja tyynynpäällisessä. Lisäksi käytettiin eri harmaan sä-

vyjä verhossa sekä pienemmässä tyynyssä. Imetyskansiolle hankittiin kori hoitopöy-

dän laitaan, jossa se pysyy tallessa ja on nojatuolissa istuvan käden ulottuvilla. Lisäksi 

koria pystyy hyödyntämään laskutilana. 

 

Meille oli alusta asti selvää, että halusimme nurkkaukseen näkyville Kätilöliiton 

”Täällä voit imettää” -tarran, koska se oli yksi meitä projektiin inspiroineista asioista. 

Tarra kiinnitettiin näkyvälle paikalle imetysnurkkauksen seinälle nojatuolin päälle. Li-
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säksi neuvola kirjoitti oman imetyslupauksensa, joka sijoitettiin kehyksissä imetys-

nurkkauksen lähettyville. Imetyslupaus on osa neuvolan vauva- ja perhemyönteisyys-

ohjelmaa, sekä vauvamyönteisyyssertifikaatin vaatimaa toimintasuunnitelmaa. 

 

Imetysnurkkauksesta löytyy kuvia liitteestä 2. 

11.2  Imetyskansio 

Infokansio ei ollut aihetta valittaessa osana varsinaista opinnäytetyötä, mutta tekijöille 

oli alusta asti selvää, että imetysnurkkaukseen haluttiin tuoda esille jonkinlaista ime-

tystietoutta. Tätä perusteltiin erityisesti sillä, että suomalaisäitien imetys epäonnistuu 

tai on lyhytkestoista usein juuri tiedonpuutteen vuoksi (THL 2009, 21-22). 

 

Aluksi työtä kutsuttiin infokansioksi, mutta nimi tarkentui varsin pian kokoamisen 

aloituksen jälkeen imetyskansioksi. Kansiota kootessa pidettiin ehdottoman tärkeänä, 

että luettavaksi tuleva materiaali on ajantasaista ja näyttöön perustuvaa tietoa. Lisäksi 

sen tuli olla yhteneväistä opinnäytetyön teoriaosan kanssa. Tavoitteena oli ottaa huo-

mioon kaikenlaiset imettäjät. Materiaalia lähdettiin etsimään kirjallisuudesta sekä in-

ternetistä.  

 

Imetyskansiossa päätettiin hyödyntää Imetyksen tuki ry:n nettisivuilla olevia, vapaasti 

käytettävissä olevia tulostusmateriaaleja. Materiaali pohjautuu tutkittuun imetystie-

toon ja se on terveydenhuollon ammattilaisten tarkastamaa. Materiaali on Imetyksen 

tuki ry:n tuottamaa ja sitä on sivustolla tarjolla suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja ve-

näjäksi. (Imetyksen tuki ry:n www-sivut.) 

 

Imetyskansiossa haluttiin ottaa huomioon myös neuvolapalveluita käyttävät kansain-

väliset perheet ja kieliksi valikoituivat suomi ja englanti. Valintaa perusteltiin sillä, 

että kahdella kielellä kansio pysyi vielä mukavasti selailtavan kokoisena. Englanti 

otettiin toiseksi kieleksi yleisyytensä perusteella. Lisäksi materiaali oli pääosin samaa 

kummallakin kielellä; suomeksi tarjonta oli vain jonkin verran laajempaa.  
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Sivustolla tulostettavissa oleva materiaali oli pääosin yhden A4-arkin kokoisia, kuval-

lisia ja värillisiä artikkeleita. Julkaisut oli otsikoitu ”Imetyksen tietopisaroiksi”. Mate-

riaali valikoitui sen mukaan, mitä tekijät pitivät aiheen kannalta erityisen tärkeänä. 

Kansion haluttiin pysyvän selailtavana ja helppolukuisena. Artikkelit tulostettiin ime-

tyskansioon sellaisenaan ja jokaisesta artikkelista käy ilmi sen lähde. Kansion ensim-

mäiselle sivulle tulostettiin lisäksi lyhyt infoteksti kansion tarkoituksesta ja sen teki-

jöistä. 

 

Imetyskansion kansigrafiikka sekä sisäpuolen infoteksti toteutettiin selainpohjaisella 

Canva -ohjelmalla, joka on ilmainen graafisen suunnittelun työkalu verkossa. Imetys-

kansio sisältöineen on esitelty liitteessä 3. 

12  PROJEKTIN TULOKSET & ARVIOINTI 

 

Teoriaosuus arvioitiin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Tilaajataho sai luettavak-

seen valmiin teoriaosuuden sekä opinnäytetyön projektisuunnitelman, joista heillä oli 

mahdollisuus antaa palautetta. Täydennysehdotuksia ei tullut. Tämän lisäksi imetys-

nurkkauksen suunnitelma esitettiin vielä ennen lopullista toteutusta tilaajataholle. Hei-

hin oli mahdollista olla yhteydessä myös suunnitteluaikana. 

 

Imetysnurkkauksen arvioinnissa hyödynnettiin käyttäjiltä kerättyä palautetta ja tilaa-

jatahon palautetta. Toteuttajat itse arvioivat projektin aikana työskentelyä, onnistu-

mista ja kehityskohteita sekä projektin toteutumista suunnitelmaan nähden. 

12.1 Imetysnurkkauksen arviointi 

Vaikka sisustuksellisuus ei ollutkaan osana projektin päätavoitteita, tuli imetysnurk-

kauksesta mielestämme visuaalisesti miellyttävä ja ympäristöönsä sopiva. Lisäksi au-

lan muut kalusteet saatiin järjestettyä niin, että esteettömyys ja turvallisuus tilassa säi-

lyi. 
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Jo ennen nurkan varsinaista valmistumista neuvolassa oltiin havaittu, että nojatuoli oli 

yleisesti muiden, kuin suunnitellun kohderyhmän käytössä. Sieltä oltiinkin tulostettu 

tilaan muutamia lappuja, joissa kerrottiin sen oikeasta käyttötarkoituksesta. Myöhem-

min lisäsimme nurkkaan näkyvälle paikalle vielä Kätilöliiton ”Täällä voit imettää” -

posterin. Lisäksi näkösuojaksi kiinnitetty verho rajasi imetysnurkkaa aulatilasta vielä 

yksityisemmäksi. 

 

Keväällä 2018 avasimme imetysnurkan käyttäjille kyselyn (LIITE 6), jossa sai jättää 

palautetta nurkkaan liittyen. Palautesivun verkko-osoite ja ohjeet kiinnitettiin näky-

välle paikalle imetysnurkkaan. Valitettavasti palautekysely ei tuottanut vastauksia, 

vaikka linkin toimivuus ja oikeinkirjoitus tarkistettiin useampaan kertaan. Tästä joh-

tuen imetysnurkan käyttäjäpalaute jäi neuvolan henkilökunnan raportoiman tiedon va-

raan. 

 

Syyskuussa 2018 tiedustelimme Länsi-Porin neuvolasta palautetta imetysnurkan käyt-

täjiltä sekä neuvolan henkilökunnalta sähköpostitse. Imetysnurkkaan ollaan oltu yksi-

mielisen tyytyväisiä ja se on ollut tarkoituksenmukaisessa käytössä (Juhela sähköposti 

17.9.2018). 

 

12.2 Imetyskansion arviointi 

Imetyskansiosta tuli loppujen lopuksi melko paksu (20 sivua), sillä löysimme paljon 

hyvää ja tärkeää materiaalia, jonka halusimme sisällyttää kansioon. Koimme, että 

kaikki kansioon valittu materiaali oli hyödyllistä ja imetysohjausta tukevaa. Lisäksi 

artikkelit olivat melko nopealukuisia ja selkeästi kirjoitettuja, koska ne oli suunnattu 

ammattilaisten sijaan nimenomaan vanhemmille. Materiaali oli imetystä tukevan or-

ganisaation tuottamana ehdottomasti imetystä edistävää, eikä esimerkiksi ollut ristirii-

dassa sen kanssa, millaista materiaalia neuvolatiloissa saa olla esillä. Näin ollen nou-

datimme kansion kokoamisessa lainsäädäntöä. 
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Vaikka nimesimme kansion nimenomaan ”Imetyskansioksi”, halusimme alkuperäisen 

tavoitteen mukaan ottaa huomioon kaikenlaiset imettäjät. Tämän takia materiaaliin va-

likoitui tietoa esimerkiksi täysimetettyjen, osittaisimetettyjen ja korvikeruokittujenkin 

vauvojen ravitsemuksesta sekä vauvantahtisesta pulloruokinnasta. Syrjään jäivät eh-

käpä taaperoimettäjät, sillä pääosin materiaali käsittelee juuri vauvaikäisen imetystä. 

Toisaalta isomman lapsen imettäjien tarvitsema tuki on pääsääntöisesti erilaista, kuin 

vastasyntyneen vanhempien ja monesti jo hallussa olevan teoriatiedon määräkin eri. 

 

Imetyskansio esiteltiin neuvolassa samalla, kun imetysnurkkaus valmistui lopullisesti. 

Kansioon oltiin tyytyväisiä ja neuvolassa kiiteltiin siitä, että materiaalia oli tarjolla 

sekä suomeksi että englanniksi. Tämä koettiin siis onnistuneeksi valinnaksi. Oli myös 

hienoa, että materiaalia oli suurin piirtein sama määrä kummallakin kielellä, eikä eng-

lanninkielinen osio näin jäänyt turhan lyhyeksi. Suomenkielisiä artikkeleita kansioon 

tuli kahdeksan ja englanninkielisiä kuusi. 

 

Kansio sijoitettiin imetysnurkan nojatuolin välittömään läheisyyteen niin, että se oli 

varmasti käyttäjien huomattavissa ja samalla myös helposti luettavissa. A4-kokoinen 

kansio oli käytännöllisen kokoinen ja lisäksi artikkelien teksti oli mielestämme tämän 

kokoisena selkeää ja helppolukuista. Halusimme artikkelit nimenomaan väritulosteina, 

jotta ne olisivat enemmän mielenkiintoa herättäviä ja myös mukavampia lukea. 

 

Kansioon tehtiin päivitystä vielä myöhemmin kannen ja sisälehden osalta, kun havait-

tiin että otsikko ja lukijaa johdattelevat alkusanat tulee olla myös englanniksi. Nämä 

päivitykset toteutettiin samalla tyylillä kuin alkuperäiset suomenkieliset grafiikat, jol-

loin kansion ulkoasu säilyi yhtenäisenä. 

13  POHDINTA 

 

Opinnäytetyötä ohjaavat erilaiset eettisyyttä tukevat säädökset ja asiakirjat. Eettisyy-

den arviointi lähti liikkeelle jo aiheen valinnasta; onko opinnäytetyöstä saatava hyöty 
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merkityksellistä ja onko työ toteuttamisen arvoinen? Lisäksi korostuivat erilaiset tut-

kimuseettiset asiat esimerkiksi yksityisyyden suojasta ja tutkittavien suostumuksesta. 

Opinnäytetyön eettisyyttä arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun muassa lähdekri-

tiikki sekä tiedon luotettavuus ja soveltuvuus. (Kajaanin ammattikorkeakoulun www-

sivut 2017.) Opinnäytetyö käsitteli imetystä ja sen kohderyhmänä oli imettäviä ja ala-

ikäisiä. Vaikka projekti ei varsinainen tutkimus ollutkaan, noudatettiin silti ohjeistusta 

siitä, että projektista tulee olla terveydelle suoraa hyötyä. (Laki lääketieteellisestä tut-

kimuksesta, 488/1999, 8§ & 9§.) Lisäksi palautekysely toteutettiin täysin anonyymisti, 

joten yksityisyydensuoja toteutui projektissa. Kyselyn alussa kerrottiin sekä toteutta-

jista että toteutetusta projektista, joten vastaajat tietäisivät, mihin osallistuvat. 

 

Opinnäytetyössä esitelty teoriatieto nojaa tutkittuun, näyttöön perustuvaan aineistoon. 

Kirjoittajien omat mielipiteet tai asenteet eivät näy opinnäytetyössä. Projektia toteut-

taessa noudatettiin Suomen lakia, asetuksia ja säädöksiä kokonaisuudessaan. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli antoisaa ja mielekästä, sillä aihe oli molempien mielestä 

kiinnostava ja herätti heti mielenkiinnon perehtyä siihen lisää. Tilaajatahon innostunut 

asenne projektia kohtaan toi myös lisää puhtia opinnäytetyön toteutukseen. Koimme 

projektin avulla tuottavamme jotakin merkityksellistä ja tärkeää Länsi-Porin neuvolan 

asiakkaille erityisesti imetyksen edistämisen näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyk-

sen asettelussa onnistuimme mielestämme hyvin, ja se oli laajuudeltaan resursseihin 

ja aikatauluun sopiva. Käsittelemämme aihealueet olivat työn kannalta keskeisiä ja 

tarpeellisia, jonka vuoksi ne valikoituivat työhömme.  

 

Opinnäytetyössämme projektin tunnusmerkit täyttyivät. Projekti oli aikataulutettu, 

kertaluontoinen ja sille oli laadittu tavoitteet. Projekti jakaantui selkeästi eri työvaihei-

siin; aloitus, suunnittelu, toteutus, arviointi ja päättäminen. Projektin resurssit jakau-

tuivat hyvin tasaisesti kahdelle tekijälle. Koimme, että kahden tekijän erilaiset vah-

vuudet täydensivät toisiaan hyvin ja työ eteni molempien toimesta odotusten mukai-

sesti. Koimme parityöskentelyn vahvuudeksi alusta saakka, ja keskustelimme avoi-

mesti myös odotuksista opinnäytetyöhön liittyen yksilötasolla. Sitouduimme molem-

mat projektiin heti alkumetreillä, ja saimme näin hyvän lähtökohdan sen toteuttami-

selle. Projektin etenemisen kannalta haasteiksi koimme muiden opintojen ja perhe-
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elämän tuomat ajankäytölliset haasteet. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen rapor-

tointi siirrettiin keväältä 2018 syksylle 2018, jotta saimme kiireettä viimeistellä pro-

jektin ja imetysnurkalle saatiin lisäksi hieman käyttökokemusta kesän aikana. Valitet-

tavasti keväällä avaavamme palautelinkki (LIITE 6) imetysnurkan käyttäjille ei poiki-

nut yhtäkään palautetta, vaikka verkko-osoite ja ohje jätettiin imetysnurkkaan näky-

välle paikalle. Tästä johtuen olimme käyttäjäpalautteen suhteen neuvolan henkilökun-

nan tietojen varassa. 

 

Projektille asettamamme tavoitteet täyttyivät, kun onnistuimme toteuttamaan neuvo-

laan viihtyisän ja äidin niin halutessa myös rauhaisan tilan imetyshetkeä varten ja to-

teutimme lisäksi ohjausmateriaalia sisältävän imetyskansion. Jatkamme projektia ter-

veydenhoitajaopinnoissamme, kun laadimme imetysnurkan toteuttamisesta sekä ime-

tyksen edistämisestä artikkelin julkaistavaksi terveydenhuollon ammattilaiset tavoit-

tavaan kanavaan. 

 

Imetyksen edistäminen on tärkeä aihe myös jatkossa. Syyskuussa 2018 työnsä aloitta-

nut Suomen ensimmäinen imetyskoordinaattori on tärkeä askel kohti imetysmyöntei-

sempää yhteiskuntaa. (Saarikko 2018.) Jatkohaasteina pidämme edelleen imetysoh-

jauksen yhtenäistämistä ja laadun sekä saatavuuden vaihtelevuutta. Mielestämme ime-

tysohjauskoulutus on tärkeä osa terveydenhoitajaopintoja ja sen laadukkuuteen tulisi 

panostaa kaikissa ammattikorkeakouluissa. Vanhempien aidon kohtaamisen ja perhe-

lähtöisen työskentelyn tulisi korostua kaikessa terveydenhoitajan työssä.  
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LIITE 1 

Ajatuksia imetysnurkasta 
 
YLEISTÄ:  

§ Syvennyksen mitat 2,10m x 0,55m  

§ Toiveena rauhallinen tila, jossa äiti voi imettää, lisäksi materiaalia  

§ Imetyspaikka, oletettavasti nojatuoli (täytyy olla kapeahko, ettei työnny liikaa 

nurkasta esille. Käsinojien korkeus imetyksen kannalta optimaalinen, toisaalta 

rintoja korkeuksineen on yhtä monta kuin äitejä -> esim. imetystyyny tarjolle...?)  

§ Mihin materiaali esille? Pöytä, teline tms. 

§ Näkösuojaa, helpoin olisi ehkä väliaikainen, sivuun vedettävä suoja -> kertoisi 

paitsi, että nurkka on käytössä ja antaisi suojaa, myös mahdollistaisi imetyksen 

ilman suojaa äidin niin halutessa/tilanteen vaatiessa (mahdollistaisi näköyhteyden 

aulaan, jos mukana esimerkiksi lapsia, joita vahtia.) Toisaalta sermi kiinteänä nä-

kösuojana helpompi -> ei pelaamista, yksinkertainen käyttää (vrt. muun suojan 

eteen siirtäminen). 

§ Tilan käytön järkevyys, ahtauden välttäminen koko aulatilassa  

 

TURVALLISUUS:  

§ Paloturvallisuus  

§ Poistumisturvallisuus/rakennustekniset asiat/esteettömyys: Pyörähdysympyrä (1500mm), 

saako rakenteisiin kiinnittää mitään kiinteää (erityisesti verhotankoja, sermejä yms)? Ka-

tossa jonkun näköinen tuuletusvehje ja seinässä patteri -> tarvitsevat periaatteessa ilmavan 

tilan, vasten ei saisi laittaa tiiviisti mitään.  

§ Yleistä: Sermit, jos näitä tulee; millaisen kiinnityksen vaativat vai pysyvätkö vapaasti pys-

tyssä? Tilassa leikkiviä lapsia, ovatko vapaasti seisovat sermit turvallisuusriski? 

 

SISUSTUKSELLISUUS:  

§ Nurkka muun aulatilan ympäristöön sopiva, mielellään toistaa jossain määrin samoja sä-

vyjä/muita sopivia värejä.   

§ Somistaminen? Jotain kotoisaa; tyynyä, taulua, vilttiä…? Ei saa toisaalta olla mitään tur-

haa tilan viejää, koska syvennys itsessään ei ole kovin tilava ja sieltä siirrettävät lelut ja 

muut tavarat tulee sijoittaa uudelleen neuvolan aulatilaan. 
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LIITE 2 (1) 

Valokuvia imetysnurkasta 
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LIITE 2 (2) 
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LIITE 2 (3) 
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LIITE 3 (1) 

Imetyskansio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breastfeeding information 
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LIITE 3 (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Here you will find research-based and current information 

about breastfeeding and bottle-feeding. 

 

In English after the Finnish part.

In their thesis, the breastfeeding corner and folder were implemented by 

students of health care at Satakunta University of Applied Sciences. 



 

   
 

49 

LIITE 3 (3) 
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LIITE 3 (4) 
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LIITE 3 (5) 
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LIITE 3 (6) 
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LIITE 3 (7) 
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LIITE 3 (8) 
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LIITE 3 (9) 
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LIITE 3 (10) 
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LIITE 3 (11) 
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LIITE 3 (12) 
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LIITE 3 (13) 
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LIITE 3 (14) 
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LIITE 3 (15) 
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LIITE 3 (16) 
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LIITE 3 (17) 
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LIITE 3 (18) 
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LIITE 3 (19) 
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LIITE 3 (20) 
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LIITE 3 (21) 
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LIITE 4 

Esimerkkejä imetystä tukevista materiaaleista 

 
Raskauden aikainen imetysohjaus 
 
Imetysmatkalla 
https://www.hel.fi/static/sote/perheentuki/pdf/Imetysopas_2016.pdf 
 
Perhe imetysmatkalla 
https://www.hel.fi/static/sote/perheentuki/pdf/perhe_imetysmatkallaV2.pdf 
 
Kompassi -raskausaika  
https://vamykouluttajat-fi-bin.directo.fi/@Bin/5c4e2a1612396e4722f1cb8c698112 
2d/1506367561/application/pdf/172087/Kompassi_Raskausaika.pdf 
 
Miten kompassia käytetään imetysohjauksessa 
https://www.youtube.com/watch?v=DxRzelGkOPc 
 
 
Imetysohjaus ensimmäisinä viikkoina syntymän jälkeen 
 
Kompassi -ensimmäiset viikot 
https://vamykouluttajat-fi-bin.directo.fi/@Bin/19663d718ca041378b146ed0f 
4f71058/1506367440/application/pdf/172081/Kompassi_Ensimm%c3%a4iset_vii- 
kot.pdf 
 
Lisämaidon vähentäminen – ohje ammattilaiselle 
https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2016/12/lisamaidon-turvallinen-purka- 
minen-ammattilaisohje.pdf 
 
Lisämaidon vähentäminen - ohje vanhemmille 
https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2016/12/vahennyspaivakirja_FISE.pdf 
 
Tahdistettu pulloruokinta 
https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2016/12/vauvantahtinen_pulloruokinta- 
FISE.pdf 
 
Miksi tahdistettu pulloruokinta tukee osittaisimetystä? 
https://www.youtube.com/watch?v=8ia80riB4cQ 
 
(Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022; Tukiai-
neistot, 127) 
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LIITE 5 
Aikataulusuunnitelma 
 
 

Tehtävä  Suunniteltu resurssi  Toteutunut resurssi  
Aiheen valinta  25.8.2017, 1h  1h  

Projektisuunnitelman kir-
joittaminen  

Marras-joulukuu 2017  

Suunnitteluseminaari 
14.12.2017, 27h  

marras-joulukuu 2017  

28h  

Tilaajan tapaaminen  11.12.2017, 1,5h  1h  

Teoriatiedon kirjoittaminen 
ja palautelomakkeen laati-

minen  

Joulukuu 2017 - Maaliskuu 
2018  

400h  

 Joulukuu 2017 - Elokuu 
2018 

415h 
Imetysnurkan toteutus  Helmi-maaliskuu 2018  

120h  

 Helmi-toukokuu 2018 

128h 
Käyttäjäpalautteen sekä ti-

laajapalautteen kerääminen  
Maalis-toukokuu 2018  

30h  

Maalis-syyskuu 2018 

32h  
Opinnäytetyön viimeistely 

ja raportointi  
Toukokuu 2018  

150h  

 Kesä-syyskuu 2018 

140h 
Yhteydenpito tilaajaan  Koko prosessin ajan  

70h  
 Koko prosessin ajan 

60h 
Opinnäytetyön kokonais-

resurssit  
800h  Yhteensä 

804h 
  



 

   
 

70 

LIITE 6 

Käyttäjäpalautekysely 

 


