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Johdanto

Tavoite

Uudet tutkimukset imetyksen tärkeydestä ja vaikutuksesta äidin ja lapsen terveyteen
antavat kiistattoman näytön siitä, että imetyksen edistäminen on vaikuttava keino
lisätä kansanterveyttä. Imetys antaa suojaa lapsuusiän tyypillisiä infektioita vastaan, on
yhteydessä joidenkin lapsuusiän syöpien alhaisempaan esiintyvyyteen ja metabolisen
oireyhtymän esiintyvyyteen aikuisiällä sekä parempaan kognitiiviseen suorituskykyyn.
Lisäksi imetys on yhdistetty äitien pienempään rintasyöpien ja munasarjasyöpien riskiin.

Raskaana olevan sekä imeväisikäisen
lapsen äidin ja perheen imetysohjaus on
vuonna 2010 julkaistun hoitosuosituksen
päivitys. Sen tarkoituksena on tarjota
kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin
perustuvaa näyttöä imetysohjausta
tarjoavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Suosituksen
tavoitteina ovat raskaana olevan sekä
imeväisikäisen lapsen äidin ja perheen
saaman imetystuen laadun parantaminen,
imetykseen liittyvien ohjauskäytäntöjen
yhtenäistäminen sekä ohjauksen yksilöllisyyden toteutuminen.

Imetys on taito, joka vaatii harjoittelua. Onnistunut imetys on lapsen, äidin, muun perheen
ja lähipiirin yhteistyön tulos. Lähes kaikki suomalaiset odottavat äidit suunnittelevat
imettävänsä vauvaansa, mutta epätietoisuus maidon riittävyydestä ja heikko tuki imetyksen jatkamiseen saattavat johtaa lisäruokien varhaiseen aloittamiseen. Suomessa
imetetään suosituksia lyhyemmän aikaa.
Hoitokäytännöillä ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarjoamalla imetysohjauksella
on kiistaton vaikutus imetyksen onnistumiseen. Kansainvälisesti imetystä on edistetty
Vauvamyönteisyysohjelman (Baby-Friendly Hospital Initiative, BFHI) avulla. Syksyllä
2020 Suomessa kuusi synnytyssairaalaa 23:stä on sertifioitu vauvamyönteisiksi (26 %).
Toinen kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma 2018–2022 julkaistiin vuonna
2017. Sen keskeisenä tavoitteena on nostaa Suomi imetyksen kärkimaaksi. Kansallinen
imetyksen edistämisen toimintaohjelma luo kansalliset suositukset imetyksen edistämiseksi. Uusin versio Vauvamyönteisyysohjelmasta ja neuvoloiden Vauva- ja perhemyönteisyysohjelma sisältävät interventiot, joilla imetystä voidaan edistää.
Tämä hoitosuositus täydentää terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja vertaistukijoiden
työkalupakkia tarjoamalla tutkittua tietoa siitä, miten toteutettu imetysohjaus ja -tuki
on mahdollisimman tehokasta, ja miten niitä tulisi kehittää.

Kohderyhmät
Kansallinen hoitosuositus on tarkoitettu raskaana olevien sekä imeväisikäisten lasten
perheiden kanssa erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa työskentelevien
terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön. Hoitosuositusta voidaan käyttää myös
terveysalan koulutuksessa, ja sitä voivat hyödyntää perheiden parissa työskentelevät
ammattihenkilöt ja vapaaehtoistyötä tekevät.

Näytön aste
Vahva tutkimusnäyttö
Kohtalainen tutkimusnäyttö
Niukka tutkimusnäyttö
Ei tutkimusnäyttöä
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Koulutuksen
tarjoaminen
terveydenhuollon
ammattihenkilöille
ja vertaistukijoille
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Imetyksestä ja imetysohjauksesta tarvitaan
terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattua
peruskoulutusta, jatkuvaa täydennyskoulutusta sekä
hoidon laadun parantamiseen tähtäävää toimintaa, sillä
>	terveydenhuollon ammattihenkilöiden saama koulutus
imetyksestä ja imetysohjauksesta ilmeisesti tukee
imetystä1–4.
>	vertaistukijoiden koulutus saattaa tukea imetystä ja
tukiäitinä toimimista5–12.
>	terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu
laadunparannusohjelma saattaa lisätä imetystä13.

Raskaana olevien ja imeväisen vanhempien kanssa yhteistyötä
tekevillä tulee olla asianmukainen koulutus imetysohjaukseen.
WHO/Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman mukainen imetysohjaajakoulutus on tehokas tapa kouluttaa henkilökuntaa.
Hoitohenkilöstölle ja lääkäreille tulee tarjota yhdenmukaista
koulutusta imetyksestä ja imetysohjauksesta, jotta perheiden
saama ohjaus olisi yhteneväistä.
Ammattilaisten tulee tunnistaa asenteidensa merkitys, koska
ne vaikuttavat äitien imetyskäyttäytymiseen. Terveydenhuoltohenkilöstön saama imetyskoulutus lisää äitien tyytyväisyyttä
saamaansa ohjaukseen.
Terveydenhuoltohenkilöstön imetyskoulutuksen tulee olla jatkuvaa, eikä pelkästään yksilön omaan aktiviteettiin perustuvaa
tai vapaaehtoista ja sen laatua tulee arvioida. Imetystä lisäävät
sekä vuosittaiset täydennyskoulutukset että sairaalakäytäntöjen
muuttaminen vauvamyönteisiksi ja siten imetystä tukeviksi.
Myös vertaistukijat hyötyvät imetyksen tuen koulutuksesta.
Vertaistukijoiden koulutuksessa kannattaa hyödyntää jo valmiiksi suunniteltuja koulutusohjelmia ja yhtenäistää koulutus- ja
ohjausmateriaaleja. Koulutettuna vertaistukijana toimiminen
voimaannuttaa imettäviä äitejä ja lisää heidän itseluottamustaan.

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Äidin ja perheen
imetysohjaus ja -tuki
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Tarjoa äidille imetysohjausta sekä raskauden aikana
että synnytyksen jälkeen, sillä
>	raskauden aikainen imetysohjaus ilmeisesti tukee
imetystä14–17, erityisesti yhdistettynä synnytyksen
jälkeiseen ohjaukseen4,18–21.
>	synnytyksen jälkeinen imetysohjaus tukee
imetystä4,18–24.

Tarjoa äidille ja perheelle tehostettua imetystukea
hyödyntäen eri tukimuotoja, sillä
>	tehostettu imetystuki ilmeisesti tukee imetystä25,26.
>	äideille suunnatut erilaiset lisätuen muodot tukevat
imetystä20,27–35.
>	raskaudenaikainen äitien imetysluottamuksen
lisääminen ilmeisesti tukee imetystä36,37.
>	perheille tarjottu tuki tukee imetystä19,38,39.
>	puolisolle suunnattu ohjaus ja tuki tukevat
vauvojen imetystä26,40–42.

Näytön aste

Vahva tutkimusnäyttö

Raskausaikana aloitettu imetysohjaus tukee täysimetystä
ja imetyksen jatkumista varhaisvaiheessa. Imetystä lisäävät
monimuotoinen ohjaus, terveydenhoitajan antama ohjaus ja
ryhmätapaamiset koulutetun ammattilaisen johdolla.
Yhtenäiset, imetystä tukevat hoitokäytännöt sairaaloissa ja
perusterveydenhuollossa lisäävät imetystä. Kertaluontoiset
interventiot eivät ole vaikuttavia, vaan tarvitaan monipuolista
ja jatkuvaa tukea.
Onnistuneessa tuki-interventioissa autetaan äitiä vauvan hyvän
imuotteen ja hyvän imetysasennon oppimisessa. Onnistunut
tuki voi vaatia useita kotikäyntejä ja pidempiaikaista seurantaa.
Näin voidaan myös ehkäistä merkittävien imetysongelmien
syntymistä. Käytännöllisen ohjauksen lisäksi tulee tarjota psykososiaalista tukea. Ohjauksella tuetaan imetyksen jatkumista,
äidin selviytymistä ja luottamusta imetykseen.
Imetysohjausta ja tukea voi antaa myös imetyspoliklinikalla,
imetystukiryhmissä ja puhelinohjauksena. Ryhmäohjauksessa
tulee huomioida yksilöllisyys. Kirjallinen tieto, kuten lehtiset tai
internetsivustot, eivät yksinään riitä.
Tehokkaassa ohjauksessa yhdistyy tiedollinen ohjaaminen ja
tuki ja se, että sitä annetaan sekä raskaana olevalle naiselle että
hänen puolisolleen tai perheelleen. Puolisoille kannattaa järjestää
koulutusta myös raskausaikana. Ammatillisen ja vertaistuen
yhdistelmä, jossa huomioidaan isä, muut perheenjäsenet ja
ystävät, on tärkeää.
Kohtalainen tutkimusnäyttö

Niukka tutkimusnäyttö

Ei tutkimusnäyttöä
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Tuen tarpeen
tunnistaminen ja
imetysohjauksen
kohdentaminen
HOITOSUOSITUS | Raskaana olevan sekä imeväisikäisen lapsen äidin sekä perheen imetysohjaus | Hoitotyön tutkimussäätiö

8

Tunnista erityisryhmien tuen tarpeet ja tarjoa
kohdennetusti imetyksen lisätukea, sillä
>	lisäimetysohjaus saattaa tukea aiemmin
imettämättömien tai vain lyhyen aikaa
imettäneiden uudelleensynnyttäjien imetystä43.
>	heikommassa sosioekonomisessa asemassa
olevat ilmeisesti hyötyvät imetystuesta44,45.
>	lihavat* äidit hyötyvät kohdennetusta imetystuesta46,47.
*painoindeksi yli 30, määrittelyssä käytetty
Käypä hoito –suosituksen48 määritelmää
>	tuen tarjoaminen kohdennetusti niille, joilla on
imetykseen liittyviä ongelmia, ilmeisesti tukee
imetystä49.
>	imetystuki ei tarjonne lisähyötyä sairaalahoidossa
olevien, hyperbilirubinemian vuoksi hoitoa saavien
vauvojen imetykseen50.

Imetyksen alkamisen ja/tai jatkumisen suhteen riskiryhmissä
olevat äidit ja perheet tulee tunnistaa, jotta heille voidaan tarjota
kohdennettua lisätukea. Aiemmin imettämättömien tai vain
lyhyen aikaa imettäneiden uudelleensynnyttäjien aikaisempi
imetyskokemus on tärkeää käydä ohjauksessa läpi, jotta voidaan
tunnistaa imetyksen päättymiseen johtanut syy (esim. tiedon
puutteet, rintojen rakenteelliset ongelmat) ja mahdollisesti
puuttua siihen uuden imetyksen kanssa.
Koska ylipainoisilla tai lihavilla äideillä imetystä saattaa hankaloittaa hyvän imetysasennon löytäminen ja imetysluottamukseen ja
omaan kehonkuvaan liittyvät asiat, käytännön ohjaukseen ja sen
antamiseen sensitiivisesti on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.
Muita imetyksen suhteen riskiryhmässä olevia ovat mm. nuoret,
alhaisen koulutason omaavat, tupakoivat, maahanmuuttajataustaiset tai sektiolla synnyttäneet äidit. Heille tulee tarjota
kohdennettua imetysohjausta sekä raskauden aikana että
synnytyksen jälkeen. Heille räätälöity, erityisesti oman viiteryhmän kesken toteutettu vertaistuki lisää heidän tyytyväisyyttään
imetyskokemukseen.
Myös äidit, jotka suunnittelevat lyhyttä imetystä, joilla on vaikea
synnytyskokemus, heikko imetysluottamus tai jotka suunnittelevat
palaavansa varhain töihin tai opiskelemaan ovat suuremmassa
lyhyen imetyksen riskissä.
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Vertaistuki
imetyksen
tukena
HOITOSUOSITUS | Raskaana olevan sekä imeväisikäisen lapsen äidin sekä perheen imetysohjaus | Hoitotyön tutkimussäätiö
KUVA: METROPOLIA/MARKKU LEMPINEN

10

Tarjoa äidille mahdollisuus vertaistukeen
terveydenhuollon ammattihenkilöiden
tarjoaman tuen rinnalla, sillä
>	vertaistuki ilmeisesti tukee imetystä51–54.
>	terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja
vertaistukijoiden yhteistuki tukee imetystä
parhaiten28,55.

Toisiaan täydentävä koulutettujen ja kokeneiden vertaistukijoiden ja ammattilaisten yhteistyössä toteuttama imetystuki lisää
imetyksen aloitusta, jatkumista ja kestoa. Koulutetun vertaistukijan mukanaolo ammattilaisen ohjaamassa, raskauden aikana
alkavassa ja riskiryhmät huomioivassa ryhmäohjauksessa,
lisää sekä täysimetyksen kestoa että äitien tyytyväisyyttä
imetyskokemukseen.
Ammatillisen ja vertaistuen yhdistäminen imetyspoliklinikalla tai
tukiryhmässä lisää imetystä maahanmuuttajien keskuudessa.
Samoin isien, muiden perheenjäsenten ja ystävien huomioiminen
on tärkeää. Perusterveydenhuollossa toimiva imetyspoliklinikka
on yksi varteenotettava tukimuoto, jossa voidaan yhdistää
ammatillinen ja vertaistuki.
Koulutetun vertaistukijan pitämä imetystukiryhmä sairaalassa
sekä rintapumppujen lainaaminen kotiin tukevat imetystä,
samoin äidit arvostavat ryhmän tarjoamia uusia ihmissuhteita. Vertaistukijan yksilöllinen tuki synnytyksen jälkeen ei ole
vaikuttavaa, jollei tehostettua tukea tarjota raskauden aikana
ja synnytyssairaalassa. Kaikki äidit eivät käytä tarjolla olevaa
vertaistukea, ja tuen muodoista äidit käyttävät puhelintukea
vertaisen kotikäyntejä helpommin. Puhelintuki synnytyksen
jälkeen lisää imetyksen kestoa.
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Vauvamyönteisyysohjelman
mukainen imetyksen
tukeminen sairaalassa
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Toteuta Vauvamyönteisyysohjelman mukaista
imetysohjausta, sillä
>	Vauvamyönteisyysohjelman mukaisten imetystä
tukevien hoitokäytäntöjen (välitön ihokontakti
ja varhaisimetys tunnin sisällä syntymästä,
täysimetys sairaalassa, ympärivuorokautinen
vierihoito, lapsentahtinen imetys ja tutittomuus)
noudattaminen ilmeisesti tukee imetystä51,56–60.

Vauvamyönteisyysohjelman mukainen toiminta synnytyssairaalassa lisää siellä synnyttäneiden äitien imetyksen kestoa,
sekä täysimetystä kuuden kuukauden kohdalla. Vauvamyönteisyysohjelman kaikkien askelten toteutuminen lisää imetyksen
kestoa parhaiten ja pidentää täysimetystä myös seuraavan
lapsen kohdalla.
Vauvan ensi-imetys tunnin sisällä synnytyksestä lisää imetystä
ja imetyksen kestoa. Täysimetys, ympärivuorokautinen vierihoito ja lapsentahtinen imetys synnytyssairaalassa lisäävät
täysimetystä kotona ja imetyksen kestoa.
Osana vauvamyönteisiä hoitokäytäntöjä tutin käytön välttäminen
synnytyssairaalassa on yhteydessä täysimetyksen ja yleensä
imetyksen pidempään kestoon. Tutin käytön rajoittaminen
yksittäisenä toimena ei edistä imetystä.
Vauvamyönteisyyssertifikaattia tärkeämpää on, kuinka moni
kymmenen askeleen mukainen vauvamyönteinen käytäntö
toteutuu.
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Hoitosuosituksen käyttöönotto
Suomessa imetyksen edistämistä ohjaa Kansallinen imetyksen
edistämisen toimintaohjelma. Käsillä oleva hoitosuositus esittelee
näyttöön perustuvat toimintamallit. Tehokkaat imetysohjauksen
interventiot on koottu myös Vauvamyönteisyysohjelmaan. Aikaisemmin Hotuksen julkaisema käsikirja näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittämiseen tarjoaa näyttöön perustuvan,
tehokkaan mallin toimintamallien jalkauttamiseen.
Tämän suosituksen ja WHO:n Vauvamyönteisyysohjelman esittämät
hoitokäytännöt tulee ottaa käyttöön hallitusti esim. yksikkötasolla.
Hallittu käyttöönotto lisää perheiden mahdollisuuksia saada
tasalaatuista ja yhteneväistä imetysohjausta eri ammattilaisilta.
Imetysohjauksen ja tässä esitettyjen suositusten tulee toteutua
koko hoitopolun ajan: äitiyshuollosta synnytyssairaalan kautta
lastenneuvolaan.
Näyttöön perustuvien käytäntöjen käyttöönotto voidaan suorittaa nelivaiheisen FinYHKÄ-mallin mukaisesti. Ensimmäisessä
vaiheessa tunnistetaan nykykäytännön kehittämistarpeet. Tämän
pohjalta laaditaan suunnitelma käytäntöjen yhtenäistämisestä ja
otetaan uudet käytännöt hallitusti ja suunnitelmallisesti käyttöön.

Viimeisessä vaiheessa seurataan ja arvioidaan käyttöönottoa ja
uusien käytäntöjen toimivuutta. Käsikirjassa on kuvattu tarkemmin
jokaisen käyttöönottovaiheen sisältö.
Terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän antamansa imetysohjaus ovat avainasemassa imetyksen edistämisessä. Suomessa
toimii aktiivisesti laaja imetyskouluttajien ja IBCLC-tutkinnon
suorittaneiden verkosto, joka tekee yhteistyötä THL:n kansallisen
imetyskoordinaattorin, Imetyksen edistämisen kansallisen seurantaryhmän, Imetyksen tuki Ry:n ja muiden imetystä tukevien tahojen
kanssa. Imetyskouluttajien verkosto kouluttaa terveydenhuollon
ammattihenkilöt alueillaan yhdessä ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen kanssa. Imetyskouluttajat ja IBCLC tutkinnon suorittaneet toimivat myös alueellisina imetyskoordinaattoreina ja
siten avainhenkilöinä suosituksen käyttöönotossa.
Tämän hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää moniammatillista ja organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja yhteistä
sitoutumista imetyksen edistämiseen. Johdon tuki ja resurssien
osoittaminen käyttöönottoon on välttämätöntä.
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Hotus
Kaikilla potilailla on oikeus saada
vaikuttavaa, turvallista ja laadukasta
hoitoa – siitä vastaa jokainen sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilainen!

