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Vauvamyönteisyysohjelman 10 askelta onnistuneeseen imetykseen 

Vauvamyönteisyyden kriteerit ovat samat kuin WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyys-

ohjelmassa kiteytetyt 10 askelta onnistuneeseen imetykseen (Ten Steps to Successful 

Breastfeeding). Kaikkien askelten toteutuessa, perheet saavat mahdollisimman hyvää 

ohjausta ja tukea imetyksen onnistumiseksi.   

Vauvamyönteisyyden kriteerit (10 askelta onnistuneeseen imetykseen) ovat: 

1. Imetyksen edistämisestä työyhteisössä on valmistettu kirjallinen toimintasuunni-

telma, jonka koko henkilökunta tuntee. 

2. Henkilökunnalle järjestetään toimintasuunnitelman edellyttämää koulutusta. 

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

nistuu. 

4. Äitejä autetaan varhaisimetykseen 30–60 minuutin kuluttua synnytyksestä lapsen 

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 ohjataan 

niihin. 
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Vauvamyönteiset ohjaavat periaatteet ja 10 askelta sovellettuna vas-
tasyntyneiden tarkkailu- ja teho-osastoilla Neo-BFHI- ohjelman* mu-
kaisesti ja samaa ohjelmaa mukaillen lastenyksiköissä  
 

 

Ohjaava periaate 1:  

Henkilökunta suuntaa huomionsa äitiin yksilönä ja hänen tilanteeseensa. 

 

Ohjaava periaate 2:  

Yksiköissä tarjotaan perhelähtöistä hoitoa, jota ympäristö tukee. 

 

Ohjaava periaate 3:  

Terveydenhuoltojärjestelmä turvaa katkeamattoman hoitoketjun raskaudesta kotiuttamisen 

jälkeiseen hoitoon. 

 

1. Imetyksen edistämisestä työyhteisössä on valmistettu kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka 

koko henkilökunta tuntee. 

2. Henkilökunnalle järjestetään toimintasuunnitelman edellyttämää koulutusta ja harjoitteita, 

joilla välttämättömät taidot otetaan käyttöön. 

3. Kaikille odottaville äideille, jotka ovat sairaalahoidossa uhkaavan ennenaikaisuuden vuoksi 

tai odottavat sairasta lasta, tulee antaa tietoa imetyksen eduista sekä maidonerityksen että 

imetyksen ylläpitämisestä. 

4. Tuetaan varhaista, jatkuvaa ja pitkäkestoista äidin ja lapsen ihokontaktia / kenguruhoitoa. 

5. Ohjataan äitejä maidon tuotannon aloittamiseen ja ylläpitoon sekä varhaiseen imetykseen 

vauvan voinnin ollessa ainoa kriteeri. 

6. Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa, elleivät lääketieteelliset syyt muuta 

edellytä. 

7. Mahdollistetaan äidin ja lapsen yhdessäolo 24 tuntia vuorokaudessa. 

8. Äitejä kannustetaan lapsentahtiseen (lapsen viestien mukaiseen) imetykseen, ja tarvitta-

essa osittain lapsentahtiseen imetykseen ennenaikaisen tai sairaan vastasyntyneen siirtymä-

vaiheessa täysimetykseen. 

9. Käytetään vaihtoehtoja pulloruokinnalle ainakin, kunnes imetys on hyvin vakiintunut. Huvi-

tutin tai rintakumin käyttö vain perustelluista syistä. 

10. Valmistetaan vanhempia imetyksen jatkamiseen ja varmistetaan tukipalveluiden piiriin 

pääsy kotiutuksen jälkeen. 

 

*(Neo-BFHI = The baby-friendly hospital initiative for neonatal wards) 
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Lisäksi Satasairaalan Lasten- ja naistentalon yksikkömme tekevät yhteistyötä keskenään ja 

alueen neuvoloiden sekä imetyksen vertaistukitahon kanssa. 

 

Satasairaalan Lasten- ja naistentalossa toimimme WHO:n äidinmaidonkorvikkeiden kansain-

välisen markkinointikoodin sekä äidinmaidonkorvikkeita ja vierotusvalmisteita koskevan lain-

säädännön mukaisesti.  

 

Lasten- ja naistentalossa kehitetään erityisosaamista imetyksen eri vaiheiden haastavien ime-

tysongelmien hoitamiseksi.  
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1. Johdanto 

Vauvavaiheen ravitsemuksella on vaikutus lapsen sen hetkiseen ja myöhempään terveyteen. 

Jokaisella perheellä on oikeus riittävään ja puolueettomaan tietoon ja ohjaukseen, jonka poh-

jalta he voivat tehdä tietoisen valinnan lapsensa ruokintaan liittyvissä kysymyksissä.  

 

Imetys on luonnollinen jatke raskaudelle ja synnytykselle. Imetys on normaalia ja terveydelli-

sesti merkityksellistä äidille, että vauvalle. Äiti ja vauva on dyadi – alkuun erottamaton kak-

sikko. Syntymän jälkeinen lähes jatkuva fyysinen yhdessäolo, läheisyys sekä keskinäinen 

vuorovaikutus edistävät vauvan normaalia kehitystä ja äidin palautumista raskaudesta ja syn-

nytyksestä. Imetys ja läheisyys ovat olennainen osa äidin ja vauvan välistä kiintymyssuhdetta. 

 

Synnytyssairaalan hoitokäytännöt ja ohjaus vaikuttavat imetyksen käynnistymiseen. WHO:n 

ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelman mukaiset hoitokäytännöt mahdollistavat imetyksen 

optimaalisen käynnistymisen ja auttavat äitiä pääsemään omiin imetystavoitteisiinsa.  

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamat imetyssuositukset toimivat imetyksen edistämi-

sen ohjenuorana. Yksittäisissä hoitotilanteissa ohjauksen lähtökohtana ovat äidin ja vau-

van/perheen tilanne ja toiveet. Ohjauksessa perheelle esitellään eri vaihtoehdot perustelui-

neen, joiden pohjalta perhe tekee tietoisen valinnan.  

 

Toimintaohjelman hoitokäytännöt ovat näyttöön perustuvia ja sen tavoitteena on imetystä tu-

kevan hoitoympäristön edistäminen. Toimintaohjelman avulla varmistetaan, että kaikki lasta 

odottavat ja synnyttäneet perheet saavat asianmukaista tietoa imetyksestä, sen onnistumi-

seen vaikuttavista tekijöistä sekä riittävän ja yksilöllisen ohjauksen imetyksen käynnistymis-

vaiheessa. Vauvamyönteisyyteen kuuluvat yhtä lailla osittaisimetyksen tai äidinmaidonkorvi-

keruokinnan valinneiden perheiden asianmukainen ohjaus. 

 

Jokaisen äidin tulee saada ympäristöltä tukea vauvan kokonaisvaltaisessa hoivaamisessa.   

Koko yhteiskunnalla, päättäjillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla on yhteisvastuu tukea per-

heitä yhdessä perheiden läheisten ja ystävien kanssa. 

 

Tässä toimintaohjelmassa kuvataan vauvamyönteisyyteen liittyvät yleiset periaatteet Satasai-

raalan Lasten- ja naistentalon eri yksiköissä. Lisäksi kaikissa yksiköissä on laadittu vauva-

myönteisyyteen liittyviä osastokohtaisia toimintaohjeita. 
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2. Imetyksen edistämisen toimintaohjelma 

Satasairaalan Lasten- ja naistentalossa on ajantasainen imetystä edistävien hoitokäytäntöjen 

optimoimisen toimintaohjelma, joka tarkistetaan vuosittain vauvamyönteisyys- työryhmän toi-

mesta.  

 

Lasten- ja naistentalon henkilökunta tuntee toimintaohjelman ja on sitoutunut noudattamaan 

sitä toiminnassaan. Uudet työntekijät saavat perehdytyksen ohjelmaan. Toimintaohjelma löy-

tyy jokaiselta osastolta, sekä Satasairaalan henkilöstön tiedotussivuilta.  

 

Toimintasuunnitelman mukaisista hoitokäytännöistä kerrotaan kaikille lasta odottaville per-

heille mm. Lasten- ja naistentalon internet-sivuilla, Facebookissa sekä synnytysvalmennuk-

sissa.  

 

Kaikilla osastoilla on esillä asiakkaille 10 askelta onnistuneeseen imetykseen -juliste ja osas-

tokohtaiset palvelulupaukset. 

 

Toimintaohjelman toteutumista seurataan jatkuvalla tilastoinnilla Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen vauvamyönteisyysohjelman ohjeiden mukaisesti. 

 

Imetysohjausta toteutettaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää seuraaviin seikkoihin: 

 Vauvan riittävän ravitsemuksen turvaaminen.  

 Imetysohjaus perustuu aina perheen tarpeisiin ja toiveisiin. 

 Vanhempien mielipiteitä ja päätöksiä vauvanhoidosta ja imetyksestä/syöttämisestä 

kunnioitetaan. 

 Huomioidaan, että on monta tapaa imettää – ja etteivät kaikki äidit voi/halua imettää. 

 Korvikeruokinnan valinneiden äitien valintaa kunnioitetaan ja he saavat tarvitsemansa 

yksilöllisen ohjauksen. 

 Imetysohjaus on mahdollisimman yhtenäinen, jotta varmistetaan hoidon jatkuvuus 
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3. Raskauden aikainen imetysohjaus 

Imetysohjaus alkaa jo raskauden aikana. Suurin osa raskaudenaikaisesta imetysohjauksesta 

annetaan avoterveydenhuollossa. Synnytyssairaala osallistuu raskaana olevan imetysohjauk-

seen antaen tietoa vauvamyönteisistä ja imetystä edistävistä hoitokäytännöistä, jotta perheet 

pääsisivät mahdollisimman hyvään alkuun vauvan kanssa. Imetysohjaus pyritään samaan 

mahdollisimman yhtenäiseksi neuvoloiden kanssa. Satakunnan alueen neuvoloissa raskaana 

olevilla on käytössä neuvolakorttiin liitettävä imetyskortti, mihin odottava nainen voi kirjata 

omia toiveitaan ja ajatuksiaan imetyksestä ja neuvolan henkilökunta antamansa imetysohjauk-

sen.  

 

3.1  Käynnit äitiys- ja naistentautien poliklinikalla 

Kaikille äideille/perheille annetaan rakenneultraäänikäynnin yhteydessä kirjallista ja suullista 

tietoa imetystä edistävistä hoitokäytännöistä. Perheille kerrotaan sairaalan imetyspoliklinikan 

toiminnasta, jossa perheellä mahdollisuus keskustella imetykseen liittyvistä kysymyksistä jo 

raskauden aikana. Kaikilla hoitajapoliklinikoilla annetaan raskauden aikana imetysohjausta 

(diabetes-, pelko-, depressio- ja päihdehoitajan vastaanotto) 

 

3.2.  Sairaalan synnytysvalmennus 

Valmennuksessa perheille kerrotaan imetyksen eduista, imetyksen käynnistymiseen vaikutta-

vista tekijöistä sekä imetystä edistävistä hoitokäytännöistä. Perheille pyritään antamaan mah-

dollisimman realistinen kuva vauvan ensipäivistä, vauvan normaalista käyttäytymisestä ja tar-

peista. Imetyksestä puhutaan motivoivasti, huomioiden asianmukaisesti ne perheet, jotka ha-

luavat syöttää lastaan muulla tavoin.  

 

3.3.  Raskausaikana osastohoidossa 

Synnytys ja naistentautien osastolla hoidossa oleville raskaana oleville äideille/perheille tarjo-

taan mahdollisuus keskustella asiakaslähtöisesti imetyksestä/ruokinnasta ja vauvan ensipäi-

vien hoivaamisesta ja sairaalan vauvamyönteisistä hoitokäytännöistä.  Lisäksi kerrataan odot-

tavan äidin kanssa imetyksen varhaisvaiheeseen liittyviä asioita.  

 

Uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen ollessa odotettavissa, vastasyntyneiden teho- ja tark-

kailuosaston hoitaja ja lastenlääkäri käyvät tapaamassa perhettä ennen synnytystä. Mahdol-

lisuuksien mukaan perhe käy tutustumassa vauvan tulevaan hoitopaikkaan, jonne synnytyk-

sen jälkeen myös äiti siirtyy hoidettavaksi -  perhe saa siis alusta alkaen olla yhdessä.  
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4. Vauvamyönteisyys synnytyssalissa 

Synnytys vaikuttaa imetyksen varhaisvaiheeseen. Synnytyksen annetaan mahdollisuuksien 

mukaan edetä omaan tahtiin, jotta hormonitoiminta ja varhainen vuorovaikutus lähtisivät käyn-

tiin mahdollisimman luonnollisella tavalla. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuutta keskustella 

imetyksestä synnytyksen aikana. Perheiden kanssa käydään läpi vauvan ensihetkiä ja kerro-

taan ihokontaktin ja ensi-imetyksen tärkeydestä.  

 

4.1. Ihokontakti 

Vauvan ensimmäinen tunti on vauvan kehitykselle, imetykselle sekä kiintymyssuhteen synty-

miselle merkityksellinen aika. Ihokontaktilla on tässä tärkeä rooli. Ihokontakti auttaa vauvaa 

sopeutumaan kohdun ulkopuoliseen elämään. Vauva tuntee olonsa turvalliseksi, rauhoittuu ja 

lopettaa itkemisen. Vauvan sydämen syke ja hengitys tasaantuvat. Vauva pysyy lämpimänä 

ja verensokerit pysyvät riittävällä tasolla, kun energian kulutus on pieni. Vauva saa äidin iholta 

tutun bakteerikannan. Aivojen neuronien väliset yhteydet lisääntyvät.  

 

Ihokontakti edistää myös äidin palautumista synnytyksestä: Ihokontaktin ansiosta vapautuvat 

hormonit supistavat kohtua ja vähentävät verenvuotoa ja edesauttavat maidonerityksen hy-

vään alkuun. Vauva siirtyy osastolle yleensä äidin iholla. Ihokontaktin hyödyt jatkuvat myös 

ensituntien jälkeen ja vauva voi olla ihokontaktissa koko hoitojakson ajan perheen näin toivo-

essa. 

 

4.2. Lapsentahtinen ensi-imetys 

Ihokontaktin aikana vanhempia ohjataan seuraamaan vauvan viestintää ja imemisvalmiutta. 

Lapsentahtinen ensi-imetys sisältää tietyt vaiheet, joiden kautta vastasyntynyt hakeutuu vais-

tojen varassa äitinsä rinnalle syntymän jälkeen. Tärkeimmät lapsentahtisen ensi-imetyksen 

onnistumista edistävät asiat ovat lapsen ja äidin hyvä vointi, henkilökunnalta saatu tuki sekä 

kiireettömyys. Äidille tarjotaan tarvittaessa apua ensi-imetyksessä. Mikäli vauva imee vain vä-

hän tai ei lainkaan synnytyssalissa, ohjataan äiti lypsämään käsin maitotippoja vauvan suu-

hun. Imetystä ei keskeytetä rutiinitoimenpiteiden vuoksi. Mikäli vauvaa ei imetetä, ensiateria 

suositellaan annettavaksi pullosta ihokontaktissa. 
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4.3. Keisarileikkaus 

Sektion jälkeen äidin ja vauvan voinnista riippuen vastasyntynyt nostetaan äidin iholle muu-

taman minuutin sisällä syntymästä. Mikäli ihokontakti äidin kanssa ei toteudu, puoliso tai muu 

tukihenkilö voi pitää vauvaa ihokontaktissa. Vauva siirtyy äidin iholle molempien voinnin sal-

liessa. Lapsentahtinen ensi-imetys voi toteutua keisarileikkauksen yhteydessä äidin rinnalla 

leikkaussalissa tai heräämössä ja äiti saa tähän tarvittavan avun.  
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5. Vauvamyönteisyys synnytys- ja naistentautien osastolla  

Äiti- ja vauvalähtöinen imetysohjaus jatkuu koko hoitojakson ajan. Jokaisen imettävän äidin 

kanssa käydään läpi äidin ja vauvan hyvä asento imetyksen aikana, vauvan rinnalle auttami-

nen, oikea imemisote sekä tehokkaan imemisen tunnusmerkit. Lisäksi äideille ohjataan käsin-

lypsy ja he saavat siihen kirjalliset ohjeet.  

 

5.1 Ihokontakti 

Vauva siirtyy osastolle yleensä äidin iholla. Ihokontaktin hyödyt jatkuvat myös ensituntien jäl-

keen ja vauva voi olla ihokontaktissa koko hoitojakson ajan perheen näin toivoessa.  Hoito-

henkilökunta on vastuussa äidin ja vauvan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Äidin ja vauvan 

seuranta jatkuu ihokontaktin aikana mahdollisimman häiriöittä.    

  

5.2  Vierihoito 

Äiti ja vauva ovat yhdessä ympäri vuorokauden sairaalajakson ajan, elleivät lääketieteelliset 

syyt muuta edellytä. Vierihoidossa vanhemmat ja vauva tutustuvat toisiinsa, mikä vahvistaa 

kiintymyssuhdetta. Vanhemmat hoitavat lähtökohtaisesti itse vauvansa alusta lähtien ja saa-

vat siihen tarvittaessa tukea ja ohjausta. Osaston hoitotyön käytännöt tukevat vierihoidon ja 

perhelähtöisyyden toteutumista. 

 

Äiti tarvitsee usein kivunlievitystä synnytyksen jälkeisinä päivinä ja riittävästä kivunlievityk-

sestä tulee tällöin huolehtia. Äidin saadessa keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä, äi-

din ja vauvan seurannan pitää olla huolellista, erityisesti, jos vauva on ihokontaktissa. 

 

Hoitohenkilökunta ottaa huomioon lähiympäristön turvallisuuden (esimerkiksi sänky, sängyn 

laidat, tyynyt ja peitot). Perhettä ohjataan pitämään vauvaa vierellään turvallisesti sekä turval-

lisissa nukkumisjärjestelyissä sairaalassa ja kotona.  
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5.3.  Vauvantahtinen imetys  

Vanhempia ohjataan tunnistamaan vauvan imemishalukkuudesta kertovat viestit ja imettä-

mään häntä vauvantahtisesti. Ensi-imetyksen jälkeen vauvan tulisi imeä rinnalla tiheästi, mie-

lellään vähintään kahdeksan kertaa vuorokaudessa. Henkilökunta varmistaa, että äiti osaa 

auttaa vauvan rinnalle hyvässä asennossa ja että vauva imee rintaa laajalla otteella ja tehok-

kaasti. Henkilökunta kertoo vanhemmille imetystiheyden normaalista vaihtelusta sekä imemi-

sen tehokkuuden ja riittävän maidonsaannin merkeistä.  

 

Imeminen rinnalla tyydyttää monia vauvan tarpeita. Imetys on samalla ruokaa, läheisyyttä ja 

turvaa. Äitiä kannustetaan imettämään vauvaa, kun hän vaikuttaa nälkäiseltä, haluaa muuten 

vain imeä tai kaipaa lohdutusta ja rauhoittamista.  

 

5.4.  Täysimetys 

Terveet, täysiaikaiset ja normaalipainoiset vastasyntyneet eivät yleensä tarvitse muuta kuin 

äidin rintamaitoa ensimmäisinä elinpäivinään, kun imetys tapahtuu vauvantahtisesti. Imettäviä 

äitejä kannustetaan vauvan täysimetykseen ja sairaalan hoitokäytännöt tukevat tätä. Imettä-

ville äideille tarjotaan tietoa täysimetyksen hyödyistä vauvalle ja miksi se on erityisen tärkeää 

imetyksen varhaisvaiheessa.   

 

Vastasyntyneiden paino laskee ensimmäisten elinpäivien aikana johtuen solujen ulkopuolis-

ten nesteiden poistumisesta. Mikäli terve, täysaikainen ja normaalipainoinen vastasyntynyt 

imee rinnalla tiheästi ja tehokkaasti, voidaan 7 – 10 % painonlaskua pitää normaalina. Painon 

tulee kääntyä nousuun viimeistään viidentenä päivänä syntymästä. Vastasyntynyt on yleensä 

saavuttanut syntymäpainonsa 10- 14 vuorokauden iässä.  

 

5.5 Osittaisimetys 

Aina täysimetys ei ole mahdollista, vaikka perhe sitä toivoisikin. Osa perheistä suunnittelee 

alusta lähtien osittaisimetystä. Tällöin ohjataan yksilöllisesti sekä maidonerityksen käynnistä-

misen ja ylläpidon keinot että turvallinen, vauvantahtinen pulloruokinta.  

 

Ohjaus lisämaidon ja tuttien vaikutuksesta maidoneritykseen sisältyy raskaudenaikaiseen 

imetysohjaukseen ja synnytysvalmennukseen. Lisäksi tietoa on löydettävissä potilashuonei-

den imetysinfokansioista.  
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5.6.  Lisämaidon antaminen  

Osa vastasyntyneistä tarvitsee lisämaitoa lääketieteellisistä syistä ennen äidin oman maito-

määrän lisääntymistä. Vastasyntyneille tulee antaa lisämaitoa imetyksen lisäksi tai sijasta esi-

merkiksi seuraavista syistä: 

 alhainen verensokeri 

 keltaisuus 

 todettu kuivuma  

 liiallinen painonlasku 

 vauvaa ei imetetä  

 

Lisämaitoa voidaan tarvita myös, jos vastasyntynyt joutuu olemaan erossa äidistään tai hän 

ei pysty imemään tehokkaasti esimerkiksi suulakihalkion vuoksi. Tarkemmat lääketieteelliset 

syyt lisämaidon antamiseen löytyvät liitteestä 2.  

 

Ensisijaisesti lisämaitona käytetään äidin lypsämää maitoa. Mikäli se ei riitä turvaamaan vas-

tasyntyneen riittävää hyvinvointia, annetaan joko luovutettua äidinmaitoa tai hydrolysoitua äi-

dinmaidonkorviketta (korvikkeen sisältämä heraproteiini on osittain pilkottu). Lisämaidon 

määrä arvioidaan yksilöllisesti. Tällöin huomioidaan lisämaidon antosyyn lisäksi vauvan ime-

minen rinnalla. Mikäli vauva imee rintaa tehokkaasti, voivat kohtalaisen pienetkin määrät lisä-

maitoa riittää.  

 

Lisämaidon tarve selitetään vanhemmille ja he saavat riittävää ohjausta lisäruokinnan toteut-

tamiseen imetyksen käynnistymistä vaarantamatta. He saavat myös ohjausta täysimetykseen 

siirtymiseen, kun lisämaidon tarve loppuu.  

 

Lisäruokinta toteutetaan siten, että se häiritsee imetyksen käynnistymistä mahdollisimman vä-

hän. Tällöin tulee suosia tiheitä ja kohtalaisen pieniä kertasyöttöjä. Lisämaito tarjotaan ensisi-

jaisesti muilla menetelmillä kuin tuttipullolla (hörpyttämällä, lusikalla, ruiskulla, imetysapulait-

teella). Perheille kerrotaan, että tutin ja tuttipullon käyttöä ei suositella imetyksen käynnisty-

misvaiheessa, koska se voi vähentää rinnan imemistä ja sitä kautta hidastaa äidin maitomää-

rän lisääntymistä. Joidenkin lasten kohdalla se voi myös haitata rinnalla imemisen oppimista. 

Ne vauvat, jotka eivät jostain syystä voi imeä rintaa ja saavat ateriansa pullosta, voivat imeä 

tuttia imemisen tarpeen tyydyttämiseksi. 
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Mikäli vastasyntynyt ei ime tehokkaasti tai maitomäärän lisääntyminen viivästyy, ohjataan äitiä 

lypsämään. Lypsyohjaus toteutuu mielellään jo ennakoivasti, kun herää epäily lisämaidon tar-

peesta ja viimeistään ensimmäisten lisämaitoannosten yhteydessä. 

 

Annetut lisämaitoannokset perusteluineen kirjataan vauvamyönteisyysseurantalomakkee-

seen ja potilastietojärjestelmään. Seurantalomake on mukana kotiutumiskeskustelussa kes-

kustelun pohjana.  

 

5.7.  Äidinmaidonkorvikeruokinta 

Äidinmaidonkorvikeruokinnan valinneiden perheiden ohjaus kuuluu vauvamyönteisyyteen. 

Silloin kun vauvaa ei imetetä, vanhemmille tarjotaan mahdollisuus keskustella valinnan syistä 

jo ennen synnytystä. Vanhempien päätöstä kunnioitetaan ja heille ohjataan korvikeruokinnan 

turvallinen toteuttaminen. Synnytyssairaalassa ihokontakti ja vierihoito toteutuvat samalla ta-

valla kuin imetetyillä vauvoilla. 

 

Korvikeruokinnan valinneita äitejä kannustetaan antamaan vauvan ensimmäinen ateria iho-

kontaktissa.  Vanhemmille ohjataan ns. tahdistettu pulloruokinta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

aikuinen seuraa syöttötilanteeseen aktiivisesti osallistuvan vauvan viestintää. Vauva viestii 

siitä, kuinka paljon maitoa ja millä tahdilla hän haluaa syödä. Tarkoituksena on välttää ylisyöt-

tämistä ja tehdä ruokailusta vauvalle mukava ja rauhallinen kokemus.  

 

Vanhempia ohjataan ensisijaisesti syöttämään vauvansa itse hyvän kiintymyssuhteen tuke-

miseksi. Vanhempia tuetaan vauvantahtiseen syöttämiseen sekä läheiseen vuorovaikutuk-

seen syöttämistilanteissa. Ohjauksessa keskeistä on sopivan korvikkeen valinta, oikea val-

mistus ja säilytys sekä syöttövälineiden käyttö ja puhtaanapito. Lisäksi äidille annetaan oh-

jausta rintojen hoitoon maidonerityksen tyrehdyttämiseksi ja rintaongelmien ehkäisemiseksi. 

Perheille annetaan tietoa saatavilla olevasta vertaistuesta. 
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5.8. Erityistilanteet 

Imetys voi toteutua myös haasteellisissa tilanteissa, jotka voivat johtua äidistä tai vauvasta. 

Äiti voi olla sairas tai äidin tilanne voi olla sellainen, ettei hän kykene imettämään heti tai hä-

nellä voi olla jokin fyysinen rajoite. Vauvoja saattaa olla useampi kuin yksi, tai vauvalla voi olla 

jokin fyysinen rajoite. Imetyksen ja maidonerityksen perusasiat toimivat samalla tavalla kai-

kissa tilanteissa, joskin voidaan joutua soveltamaan eri keinoja imetyksen tueksi sen käynnis-

tymisvaiheessa tai myöhemmin.  

 

Joskus imetys ei pääse normaalisti alkuun, silti voidaan pienellä viiveellä saada maidoneritys 

käyntiin. Esimerkiksi äidin joutuessa toimenpiteeseen synnytyksen jälkeen, hän ei pysty imet-

tämään heti, järjestetään heti äidin voinnin kohentuessa vauva ihokontaktiin ja edistetään siten 

imetyksen käynnistymistä. Rintojen herkistely voidaan aloittaa jo esimerkiksi heräämössä. Jos 

äidillä on jokin fyysinen rajoite, tarvitaan ehkä kekseliäisyyttä ja apua hyvän imetysasennon 

löytämisessä.  

 

Imetyksen suojeleminen, edistäminen ja ylläpitäminen ovat osa äidin ja imeväisen hoitoa 

myös silloin, kun äiti tai imeväinen joutuu uudelleen sairaalahoitoon varhaiskauden jälkeen. 

Imetysvaiheen ja yksilöllisen tilanteen erityispiirteet huomioidaan vauva- ja äitilähtöisesti vau-

van iästä riippumatta. 

 

Äidin joutuessa sairaalahoitoon pieni vauva pääsee pääsääntöisesti äidin kanssa osastolle. 

Puolisolle/tukihenkilölle pyrytään antamaan mahdollisuus yöpymiseen, mikäli äiti ei itse pysty 

hoitamaan vauvaansa. Isommalle vauvalle annetaan mahdollisuus käydä osastolla äidin 

luona ja rinnalla, elleivät lääketieteelliset syyt ole esteenä.  

 

5.9.  Imetyksen vasta-aiheet 

Vain harvoin äidin tai lapsen sairaus tai lääkitys on este imetykselle tai äidinmaidon käytölle.  

Imetyksen vasta-aiheita ovat: 

 HIV 

 aktiivinen, hoitamaton tuberkuloosi 

 herpesrakkula nännipihan alueella  

 aktiivinen vesirokko 

 äidin aktiivinen päihteiden käyttö 
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Useimpia lääkkeitä voidaan käyttää turvallisesti imetyksen aikana tai on mahdollista löytää 

vaihtoehtoinen, imetyksen kanssa yhteensopiva lääkitys. Vain harvoin on tarpeen keskeyttää 

tai lopettaa imetys äidin lääkityksen vuoksi. Mikäli äidin lääkityksen tarve synnytyksen jälkeen 

tiedetään jo raskausaikana, tulee lääkityksen ja imetyksen yhteensopivuus selvittää jo ennen 

synnytystä ja kirjata selkeästi potilasasiakirjoihin. 

 

Äidin tupakointi vaikuttaa äidinmaitoon, mutta ei ole este imetykselle. Tupakoivia äitejä ohja-

taan ensisijaisesti lopettamaan tai ainakin vähentämään tupakointia. Jos äiti jatkaa tupakoin-

tia, häntä ohjataan tupakoimaan heti imetyksen jälkeen, jotta aika seuraavaan imetykseen 

olisi mahdollisimman pitkä. Tupakoivia vanhempia ohjataan välttämään tupakointia niissä ti-

loissa, joissa vauva oleskelee 

 

 

 

 

  



 

 

23 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

24 

 

6.  Puoliso imetyksen tukijana 

Puoliso on imetyksen tärkein tukija. Tavoitteena on, että puoliso tietää imetyksen perusasiat 

kuten äiti. Puolisolla on mahdollisuus samanlaiseen imetysohjaukseen äidin kanssa. Puoliso 

voi auttaa imetyksessä monin tavoin; esimerkiksi pitämällä huolta, että äidillä on juotavaa ja 

syötävää, auttamalla imetysasennoissa, turvaamalla ”pesimisrauhaa”, hoitamalla isompia si-

saruksia ja osallistumalla kotitöihin. 

 

7. Imetysohjaus äidin ja vauvan kotiutuessa 

Äidin ja vauvan kotiutuessa huolehditaan imetystuen jatkuvuudesta. Kotiutumisen yhteydessä 

hoitaja keskustelee äidin kanssa perheen kokemuksesta saamastaan imetysohjauksesta. 

Vanhemmat saavat sekä suullista että kirjallista ohjausta vauvan tehokkaasta imemisestä ja 

imetyksen turvamerkeistä.  

 

Imetyksen turvamerkit: 

Vauva saa riittävästi maitoa, jos 

 hän imee rintaa laajalla otteella ja tehokkaasti vähintään kahdeksan kertaa vuorokau-

dessa, ja nielee maitoa 

 hän ulostaa vähintään kerran vuorokaudessa lapsenpihkaa ensimmäisen kahden vuo-

rokauden aikana 

 hän ulostaa vähintään kerran päivässä keltaista maitoulostetta neljännestä vuorokau-

desta alkaen. 

 hän virtsaa vähintään viisi kertaa /vrk neljännestä vuorokaudesta alkaen 

 paino laskee vähemmän kuin 10 % syntymäpainosta 

 paino kääntyy nousuun viimeistään 5 vuorokauden iässä 

 syntymäpaino on saavutettu 10-14 vuorokauden iässä 

 imetys ei satu  

 

Kotiutuessa perhe tietää mihin ottaa yhteyttä, jos tarvitsee imetykseen liittyvää apua: oma 

neuvola, imetyspoliklinikka, synnytys ja naistentautien osasto.  

 

Mikäli äiti on epävarma maidon riittävyydestä tai on muu imetykseen liittyvä huoli, on mahdol-

lisuus kotiutumisen yhteydessä varata joko seurantasoitto tai -käynti imetyspoliklinikalla lähi-

päivien aikana.  Tarvittaessa sairaalan henkilökunta voi olla yhteydessä neuvolaan perheen 
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luvalla. Kaikkia vanhempia ohjataan ottamaan yhteyttä neuvolaan jo sairaalassa oloaikana tai 

viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä kotiutumisen jälkeen.  Ensimmäinen tapaaminen ter-

veydenhoitajan kanssa tulisi olla viikon sisällä vauvan syntymästä. Varhain kotiutuneille jär-

jestetään seurantakäynti synnytyssairaalaan. Perheet saavat kirjallisen potilasohjeen, jossa 

on tietoa mm. imetyksestä, vauvanhoidosta ja vertaistuesta.  

 

Lisäksi perheillä on imetysongelmissa mahdollista soittaa sairaalan imetyspuhelimeen mihin 

vuorokauden aikaan tahansa koko imetystaipaleen ajan ja/tai hakeutua sairaalaan imetysoh-

jauskäynnille imetyspoliklinikalle. Imetyspoliklinikka toimii kolmena päivänä viikossa nopean 

imetysavun turvaamiseksi.  

 

Tavoitteena on, että äidillä / perheellä olisi aina nopeasti apua saatavilla imetysongelmien 

ilmaantuessa. Imetyksen tukemista jatketaan niin kauan, että äiti ja vauva ovat päässeet hy-

vään alkuun imetyksen kanssa, ja perhe ei enää koe tarvitsevansa terveydenhuollon ammat-

tilaisen tukea imetyksessä.  
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8. Vauvamyönteisyys vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosas-

tolla 

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston hoitokäytännöt perustuvat Neo-BFHI vauvamyön-

teisyysohjelmaan. Ohjelmassa ihokontaktiin, vierihoitoon ja äidinmaitoon liittyvä ohjaus ja näi-

den merkitys korostuvat sairaan tai ennenaikaisesti syntyneen vauvan hoidossa.  

 

8.1 Ihokontakti 

Vastasyntyneelle mahdollistetaan varhainen ja pitkäkestoinen ihokontakti, sekä ensi-imetys 

heti syntymän jälkeen, mikäli vauvan ja äidin vointi sen sallii. Vanhempia tuetaan toteuttamaan 

ihokontaktia/kenguruhoitoa vielä ensihetkien jälkeenkin. Pitkäkestoisen ihokontaktin toteutta-

miseen kannustetaan myös vanhempia, jotka syöttävät vauvaansa muulla tavoin kuin rinta-

ruokinnalla. Ihokontaktissa sairaan/ennenaikaisen vauvan ja vanhemman välinen varhainen 

vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat, jolloin tuetaan myös vastasyntyneen psykofy-

siologista kehitystä.  

 

8.2 Vierihoito 

Vanhemmilla on mahdollisuus olla vauvan vierellä koko ajan. Vanhemmille kerrotaan heidän 

läsnäolonsa merkityksestä vauvalle ja heitä kannustetaan luomaan vahva kiintymyssuhde 

vauvaansa. Perheen lähipiirillä on myös mahdollisuus tulla vanhempien tueksi, sekä antaa 

läheisyyttä vauvalle, mikäli vanhemmat näin haluavat.  

 

8.3 Maidon erityksen käynnistyminen 

Äitejä ohjataan imetyksessä ja maidonerityksen ylläpitämisessä.  Mikäli vauvan imeminen on 

puutteellista, annetaan äidille lypsyohjaus heti hänen vointinsa sen salliessa. Jokaisessa per-

hehuoneessa on lypsymahdollisuus. Äidille annetaan informaatiota ensimmäisten viikkojen ti-

heän lypsämisen tärkeydestä (8-10 kertaa vuorokaudessa) hyvän maidonerityksen aikaan-

saamiseksi. Vauvan osastohoidon ajaksi äiti saa lypsämiseen tarvittavat välineet myös kotiin. 

8.4 Vauvantahtinen ravitsemus 

Äitejä tuetaan vauvantahtiseen ja vauvan viestien mukaiseen imetykseen vauvan vointi huo-

mioiden. Vanhemmat, jotka syöttävät vauvaansa pullosta, saavat ohjausta vauvantahtiseen 

pulloruokintaan, vauvan viestejä tunnistaen ja läheisyyttä antaen. Vanhemmat, jotka antavat 

vauvalleen korviketta, saavat ohjausta niiden turvalliseen käyttöön.   
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Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan äidin omaa rintamaitoa, elleivät lääketieteelliset syyt 

muuta edellytä. Lääketieteellisistä syistä annettava lisämaito annetaan ensisijaisesti nenä-

mahaletkun kautta tai tuttipullosta. 

 

Täysimetykseen pyrittäessä lisämaito annetaan ensisijaisesti nenä-mahaletkun kautta, per-

heen toiveet huomioiden. Vanhemmille annetaan ohjausta tuttien ja pulloruokinnan vaikutuk-

sesta imetykselle. Tutteja käytetään harkiten vauvojen kivunhoitoon, sekä ei imetettävien vau-

vojen imuntarpeen tyydyttämiseksi. Rintakumeja käytetään vain tarvittaessa.  

8.5 Hoidon jatkuvuus  

Imetyksen jatkumista pyritään tukemaan kotiutuksen jälkeenkin. Ravitsemukseen liittyvissä 

erityistilanteissa suunnitellaan perheen kanssa kontrollikäynnit osastolle tai muun jatkoseu-

rannan. Perheet ohjataan ottamaan yhteyttä neuvolaan vauvan kotiutuessa ja he saavat tietoa 

alueen saatavilla olevasta vertaistuesta ja sairaalassamme toimivasta imetyspoliklinikasta  

 

9. Vauvamyönteisyys lastenosastolla ja lastenpoliklinikalla  

Lastenosastolla ja lastenpoliklinikalla toteutetaan vauvamyönteisyyttä NeoBFHI- ohjelman 

mukaisesti soveltuvin osin ja kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodia 

noudattaen. Lastenosaston ja lastenpoliklinikan henkilökunta on käynyt vauvamyönteisyysoh-

jelman mukaisen koulutuksen.  

 

Lastenpoliklinikalla toimii ajanvarauspoliklinikat sekä lasten päivystys. Lastenosastolla hoide-

taan 0-16-vuotiaita lapsia. Imeväiset tulevat yleensä osastolle hoitoon mm. infektioiden, kas-

vun ongelmien tai erilaisten toimenpiteiden vuoksi. Vanhemmilla on mahdollisuus olla läsnä 

lapsen vierellä koko hoitojakson ajan. Poliklinikalla on mahdollisuus rauhalliseen tilaan, jossa 

vanhemmat voivat halutessaan syöttää imeväisiä. 

 

9.1  Vanhempien läsnäolon merkitys ja vanhempien toiveet 

Imeväisen joutuessa sairaalahoitoon, äiti voi olla lapsensa vierellä koko ajan, niin että lapsen 

tarkkailu ja hoitotoimenpiteiden toteuttaminen ovat mahdollisia. Vanhemmat saavat olla lap-

sen vierellä mahdollisuuksien mukaan myös toimenpiteiden aikana. Äidille annetaan ime-

tysohjausta hänen toiveensa ja tarpeensa huomioiden. Ajanvarauskäynnillä lastenpoliklini-
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kalla vastataan vanhempien tarpeista nousseisiin toiveisiin ja kysymyksiin imetyksestä. Hoita-

jat tietävät imetyspoliklinikka toiminnasta, johon myös vanhemmat ohjataan tarvittaessa otta-

maan yhteyttä. 

 

9.2  Täysimetyksellä tai osittaisimetyksellä olevan imeväisen vanhem-

pien ohjaus  

Sairaanhoidossa olevan ja muuten hyvin kasvaneen lapsen imetys voi jatkua totutulla tavalla 

sairaalajakson aikana. Joskus syy sairaalahoitoon johtuu vauvan syömiseen tai kasvuun liit-

tyvistä seikoista ja silloin pyritään suojelemaan, edistämään ja tukemaan imetystä vauvan tar-

peiden ja äidin toiveiden mukaisesti.  Mikäli imeväinen ei jaksa syödä rinnasta, ohjataan äitiä 

maidonerityksen ylläpitämisessä ja hänelle tarjotaan mahdollisuus lypsää rintamaitoa. Lypsy-

mahdollisuus tarjotaan myös, mikäli imeväinen joutuu toimenpiteen vuoksi olemaan pitkään 

erossa äidistään.  

 

9.3  Korvikeruokinnalla olevan imeväisen vanhempien ohjaus 

Vanhempien päätöstä/toivetta syöttää imeväistä pullosta kunnioitetaan. Mikäli imeväi-

nen syö pullosta, vanhempia ohjataan vauvantahtisessa pulloruokinnassa. Vanhem-

mille ohjataan tarvittaessa pulloruokintaan liittyvien välineiden huolto, maitojen valmis-

taminen ja säilytys.  

 

9.4.  Jatkohoito/-tuki sekä vertaistuki 

Imeväisen kotiutuessa osastolta pyritään turvaamaan imetyksen jatkuminen sekä vau-

vantahtinen ruokinta. Vanhemmille annetaan tietoa alueen vertaistuesta ja sairaalas-

samme toimivasta imetyspoliklinikasta 

 

10. Vauvamyönteisyys lastenneurologian päiväosastolla ja poli-

klinikalla  

Lastenneurologialla hoidetaan 0-16 -vuotiaita lapsia. Lastenneurologian työryhmä tutkii, hoi-

taa ja tekee kuntoutussuunnitelmia lapsille, joilla on jokin aivojen tai muun hermoston toimin-
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nan häiriö. Avopuolen kanssa tehdään yhteistyötä. Henkilökunta on käynyt vauvamyöntei-

syysohjelman mukaisen koulutuksen. Hoitajilla on imetysohjaajakoulutus. Kahdella hoitajalla 

on lisäksi vauvaperhetyön koulutus.  

 

Lastenneurologialla imeväisiä lapsia hoidetaan satunnaisesti. Perheen imeväiset sisarukset 

saavat olla mukana osastolla ja poliklinikkakäynneillä. Kaikissa osaston tiloissa saa imettää. 

Toimimme kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodia noudattaen. 

  

10.1 Vanhempien läsnäolo osastolla 

 

Vanhemmilla on mahdollisuus olla lapsen kanssa osastolla koko hoitojakson ajan. Henkilö-

kunta tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Neurologisella erityislapsella ruo-

kintaan liittyy usein monenlaisia haasteita. Henkilökunta ohjaa ja tukee vanhempia lapsen ra-

vitsemuksen erityispiirteissä. 

 

10.2 Imetyksen tukeminen / pulloruokinta 

 

Imetystä tuetaan sekä ohjataan perheen tarpeen ja toiveiden mukaan. Henkilökunta antaa 

tarvittaessa vanhemmille tietoa imetyspoliklinikan toiminnasta. Osastolla järjestetään lypsy-

mahdollisuus tarpeen mukaan. Mikäli lapsi on pulloruokinnalla, vanhempia tuetaan lapsentah-

tiseen ruokintaan.  

 

11. Kansainvälinen äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi  

Koodin tavoitteena on myötävaikuttaa lasten turvalliseen ja riittävään ravitsemukseen turvaa-

malla ja edistämällä imetystä. Lasten- ja naistentalossa toimitaan markkinointikoodin puit-

teissa: Sairaalan yleisissä tiloissa ei edistetä äidinmaidonkorvikkeiden käyttöä. Korvikemerk-

kien tai -valmistajien nimiä ei näy esim. julisteissa, kynissä tai muistilapuissa. Sairaala ei ota 

vastaan koodin piiriin kuuluvia ilmaistuotteita kuten tuttipulloja ja tutteja, äidinmaidonkorvike-

näytteitä tai ilmaista äidinmaidonkorviketta, eikä osta äidinmaidonkorvikkeita alennuksella.  

  

Lasten- ja naistentalo ja sen henkilökunta ei ota vastaan korvikevalmistajilta taloudellisia tai 

aineellisia etuja. Henkilökunta puhuu äidinmaidonkorvikkeista neutraalisti, eikä suosittele tiet-

tyjä merkkejä ilman lääketieteellistä syytä. He eivät anna äidinmaidonkorvikenäytteitä lasta 
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odottaville, vastasyntyneiden tai pienten lasten perheille. Jos äidinmaidonkorvikkeita tarvitaan, 

ohjataan yksilöllisesti korvikkeen oikea ja turvallinen käyttö.   

 

12. Henkilökunnan koulutus 

 
Lasten- ja naistentalon henkilökunnalla on työkuvansa mukainen vauvamyönteisyysohjelman 

mukainen koulutus.  Jokaisessa Lasten- ja naistentalon yksikössä on ainakin yksi imetysoh-

jaajakouluttaja tai muu vauvamyönteisyys-/imetysvastaava.  

 

12.1. Imetysohjaajakoulutus 

Hoitohenkilökunnalla on päävastuu imetysohjauksen toteuttamisesta. Raskaana olevien, syn-

nyttäneiden, vastasyntyneiden vanhempien ja imeväisten hoitoon osallistuvilla hoitajilla on 

Vauvamyönteisyysohjelman mukainen 20 tunnin imetysohjaajakoulutus. Alueen terveyden-

hoitajilla on myös tämä koulutus. 

 

12.2.  Perehdytyskoulutus uusille työntekijöille  

Uusille työntekijöille ja opiskelijoille on jokaisessa yksikössä vauvamyönteisyyden perehdy-

tysohjelma, johon hän tutustuu yhdessä perehdyttäjänsä kanssa. Hoitokäytäntöihin tutustu-

taan työssä ja imetysohjaajakoulutus järjestetään mahdollisimman pian verkkokoulutuksena, 

viimeistään vuoden sisällä työn aloittamisesta. 

 

12.3. Kertauskoulutus 

Kaikki osallistuvat vuosittain vähintään kaksi tuntia kestävään täydennyskoulutukseen. Uudet 

ja ajankohtaiset asiat käydään läpi säännöllisesti henkilökunnan päivityskoulutuksissa sekä 

osastotunneilla. 

 

12.4. Eri ammattiryhmien työnkuvan mukainen koulutus  

Lastenlääkäreillä ja gynekologeilla on vähintään neljän tunnin peruskoulutus ja jatkossa tieto-

jen päivittäminen säännöllisesti. Henkilökunnalle, joka ei osallistu suoraan potilashoitoon (mm. 

laitoshuoltajat, sihteerit, laboratoriohoitajat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintatera-

peutit ja papit) järjestetään vähintään kahden tunnin työkuvan mukainen koulutus. 
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13. Yhteistyö ja seuranta 

 
Lasten- ja naistentalo tekee yhteistyötä alueen neuvoloiden kanssa vauvamyönteisyyden 

edistämiseksi. Yhteistyön avulla pyritään hyvään tiedonkulkuun, aukottoman hoitopolun luo-

miseen sekä yhtenäistämään hoito- ja ohjauskäytäntöjä. Vähintään kahdesti vuodessa järjes-

tetään yhteistyöiltapäiviä, joissa käsitellään ajankohtaisia vauvamyönteisyyteen liittyviä asi-

oita. 

 

Sairaalassa järjestetään vuosittain alueellisia koulutuksia, joissa muiden asioiden ohella käsi-

tellään vauvamyönteisyyteen liittyviä asioita. Tavoitteena on järjestää säännöllisiä täydennys-

koulutuksia sairaalan ja avoterveydenhuollon henkilökunnalle.  

 

Lasten- ja naistentalo tekee lisäksi yhteistyötä alueella toimivien imetystukiryhmien kanssa. 

Vertaistuki tarjoaa arvokasta tukea ammatillisen imetystuen ohella. Henkilökunta tiedottaa 

imetystukiryhmien toiminnasta perheille. Sairaalan yksiköissä on vertaistuen materiaaleja 

esillä ja tukiäidit vierailevat osastoilla kuukausittain.  

 

Lasten- ja naistentalossa seurataan imetyksen ja siihen liittyvien hoitokäytäntöjen toteutu-

mista. Tilastoitavia asioita ovat mm. synnytystapa, ihokontakti ja ensi-imetyksen toteutuminen, 

täysimetys, vierihoidon toteutuminen, lisämaitojen anto, sen syyt ja antamistapa sekä huvi-

tutuin käyttö. Lisäksi seurataan vanhempien kokemusta imetysohjauksen toteutumisesta.  

Myös avoterveydenhuollossa seurataan ja tilastoidaan imetyksen toteutumista ja kestoa sekä 

muita vauvamyönteisyyteen liittyviä asioita.  

 

Imetysohjauksen tueksi kehitetään muun muassa kirjallista imetystä tukevaa materiaalia van-

hemmille ja henkilökunnalle. Lisäksi kehitetään sairaalaan internetsivustoa palvelemaan per-

heitä entistä paremmin. 

 

Vauvamyönteisyys-sertifikaatin myöntämisen jälkeen jatkamme vauvamyönteisyystyöryh-

mien työskentelyä saavutetun tason ylläpitämiseksi. Työryhmiin kuuluvat Lasten- ja naisten-

talon ylihoitaja, osastonhoitajat, imetysvastaavat ja lääkäreiden edustajat sekä neuvoloiden 

terveydenhoitajia. 

 

Lasten- ja naistentalolla on toimiva kehittämisyhteistyö Turun yliopiston ja Satakunnan Am-

mattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat ovat harjoittelemassa eri yksiköissä, heiltä otetaan ime-

tysohjaajanäyttöjä vastaan ja heitä ohjataan toimintaa kehittävissä opinnäytetöissä.  
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Vauvamyönteisyyden kehittäminen koko Satakunnan alueella jatkuu. Satakunnan Lapsi- ja 

perhepalveluiden muutosohjelmaan SATULA-hankkeeseen vauvamyönteisyys on kirjattu 

osaksi näyttöön perustuvien menetelmien kokonaisuudeksi. Vuonna 2024 on tavoitteena uu-

delleen sertifioitua yhdessä avoterveydenhuollon kanssa alueellisesti vauvamyönteiseksi Sa-

takunnaksi.  
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LIITTEET 

Liite 1.  Osastojen palvelulupaukset 

Yleistä palvelulupauksista  

Palvelulupauskäsite on osa Sote-alueuudistusta ja sisältyy Satakunnan sairaanhoitopiirin hoi-

totyön tavoite- ja toimintaohjelmaan. Palvelulupaus on uusi ohjausväline sosiaali- ja tervey-

denhuollossa. Julkinen palvelulupaus on tässä tapauksessa sairaalan / osaston asiakkailleen 

osoittama tahdonilmaisu siitä, miten toteutamme Lasten- ja naistentalon palveluja käytän-

nössä. Maakunnan palvelulupauksessa maakunnat antavat omat palvelulupauksensa kunta-

laisille järjestämisvastuullaan olevista palveluista. Maakunnan palvelulupauksen tarkoituk-

sena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa siten, että asiakkaiden näkemykset ja tarpeet 

otetaan huomioon. 

 

 Lisätään palvelujen järjestämisen avoimuutta 

 Kehitetään palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta 

 

Liitteenä olevien palvelulupausten tarkoituksena on sitouttaa henkilökuntaa imetysohjaukseen 

liittyvään hoitokäytäntöjen ja palvelujen laatuun. Palvelulupausten myötä asiakkaat tietävät 

mitä he voivat hoitojaksoltaan odottaa. Toivomme saavamme asiakkailtamme palautetta ja 

ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. 

 

Palvelulupaukset voivat olla jossain määrin erilaisia eri yksiköissä. Yksikön palvelulupaukset 

tukevat kuitenkin vauvamyönteisyysohjelman toteutumista Lasten- ja naistentalossa. 
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Äitiys- ja naistentautien poliklinikan palvelulupaukset  

Äitiys- ja naistentautien poliklinikan henkilökunnalta saat seuraavaa vauvamyönteisyyteen liit-

tyvää ohjausta: 

 

 Poliklinikkakäynnin yhteydessä sinulla on mahdollisuus saada tietoa ja ohjausta ime-

tyksestä sekä vauvan muista ruokintaan ja hoivaan liittyvistä asioista.  

 Ohjauksen lähtökohtana on aina yksilöllisyys. Otamme Sinun ja perheesi näkemykset 

ja mielipiteet huomioon ja kunnioitamme niitä. 

 Poliklinikan hoitohenkilökunnalla on hyvät ja riittävät taidot suojella, edistää ja tukea 

imetystä. 

 Rakenneultraäänitutkimuksen yhteydessä saat kirjallista ja suullista tietoa tämän sai-

raalan toteuttamista imetystä edistävistä hoitokäytännöistä.  

 Mikäli tarvitset erityistä tukea vauvan imetykseen tai ruokintaan liittyvissä asioissa, tar-

joamme Sinulle mahdollisuuden käydä imetyspoliklinikalla jo raskauden aikana.  

 Poliklinikalta saat tietoa sairaalassa pidettävästä synnytysvalmennuksesta.  

 Valmennuksessa käymme läpi synnytykseen, imetykseen/ruokintaan ja vauvanhoi-

toon liittyviä asioita. 

 Saat meiltä tukea ja ohjausta synnytyksen jälkeenkin, jos sairastut esim. rinta- tai koh-

tutulehdukseen. Ohjaamme Sinua pitämään maidoneritystä yllä sellaisissa tilanteissa, 

joissa imetys ei ole mahdollista.  

 Saat tarvittaessa tietoa alueen imetyksen vertaistukiryhmistä , sairaalan imetystukipu-

helimesta sekä imetyspoliklinikasta. 

 Voit imettää / syöttää vauvaasi sairaalan kaikissa julkisissa tiloissa. 

 Vauvamyönteisen sairaalamme koko henkilökunta on koulutettu antamaan näyttöön 

perustuvaa ja yhteneväistä imetysohjausta sekä tukemaan sinua imetyksessä ja vau-

van hoidossa. 
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Synnytyssalin palvelulupaukset  

Synnytyssalin henkilökunnalta saat seuraavaa vauvamyönteisyyteen liittyvää ohjausta: 

 

 Mahdollisessa raskauden aikaisessa synnytyssaliseurannassa voit keskustella vau-

van ensihetkistä ja ensi-imetyksestä halutessasi. Ohjauksen lähtökohtana ovat omat 

toiveesi ja tavoitteesi. 

 Hoidamme Sinua synnytyksen aikana toiveitasi kunnioittaen. 

 Ensisijaisesti äiti saa vauvan ihokontaktiin heti synnytyksen jälkeen, jos vauvan ja äidin 

vointi sen sallii.   

 Jos synnytystapana on sektio, voit saada vauvan ihokontaktiin jo leikkaussalissa, 

mutta viimeistään heräämössä, jos vauvan vointi sen sallii.  

 Kätilöltä saat tietoa ensi-imetyksestä ja tarvittaessa imetysohjausta jo synnytyssalissa 

ensi-imetyksen yhteydessä. 

 Mikäli ensi-imetys ei jostain syystä onnistu synnytyssalissa, saat ohjausta käsin lypsä-

miseen. 
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Synnytys- ja naistentautien osaston palvelulupaukset  

Synnytys ja naistentautiosaston henkilökunnalta saat seuraavaa vauvamyönteisyyteen liitty-

vää ohjausta: 

 

 Mahdollisessa raskauden aikaisessa osastohoidossa voit keskustella vauvan hoivaa-

misesta ja syöttämisestä hoitohenkilökunnan kanssa. Ohjauksen lähtökohta on omat 

toiveesi ja tavoitteesi.  

 Vauva on koko hoitojakson aikana vierihoidossa.  

 Mikäli päätät imettää: Saat tarvittaessa apua ja ohjausta vauvan imettämisessä. 

 Sinulle kerrotaan vauvan viestien mukaisesta imetyksestä, miten edistät maidoneri-

tystä sekä miten varmistat vauvan saavan riittävästi maitoa. 

 Saat ohjausta maidonerityksen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, jos vauvasi ei vielä 

osaa tai jaksa imeä rinnalla ja rintojen käsinlypsyyn sekä tarvittaessa lypsypumpun 

käyttöön. 

 Vauvallesi annetaan lähtökohtaisesti lisämaitoa vain lääketieteellisistä syistä. Tarvit-

tava lisämaito annetaan ensisijaisesti esim. hörpyttämällä. Lisämaitoa voidaan antaa 

myös äidin toiveesta. 

 Potilashuoneen kansiosta löydät tietoa lisämaidon käytön mahdollisista vaikutuksista 

maidoneritykseen ja vauvan suolistoon. Huvitutin käyttöä emme suosittele vierihoi-

dossa olevalle, imetetylle vauvalle. 

 Ennen kotiutumista saat yksilöllistä ohjausta imetyksen jatkumiseen kotona. Saat tie-

toa koko imetysajan tarjolla olevasta tuesta. 

 Saat tietoa vauvaperheen turvallisista nukkumisjärjestelyistä sairaalassa ja kotiuduttu-

anne 

 Jos vauva saa ateriansa pullosta, ohjaamme teitä valmistamaan ateriat turvallisesti, 

huoltamaan tarvikkeet ja syöttämään maidon vauvanne viestejä kuunnellen ja lähei-

syyttä antaen. 

 Henkilökunta vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi! Voit imettää / syöttää vauvasi 

sairaalan kaikissa julkisissa tiloissa.  

 Vauvamyönteisen sairaalamme koko henkilökunta on koulutettu antamaan näyttöön 

perustuvaa ja yhteneväistä imetysohjausta sekä tukemaan sinua imetyksessä ja vau-

van hoidossa. Sairaalan nettisivuilla löydät lisää tietoa. Porin seudun imetystukiäidit ja 

Imetyksen tuki ry ovat myös eri palveluineen käytössäsi. 
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Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston palvelulupaukset  

Hoidamme vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla ennenaikaisia ja sairaita vastasynty-

neitä. Meillä saat seuraavaa vauvamyönteisyyteen liittyvää ohjausta: 

 

 Huomioimme imetykseen ja ohjaukseen liittyvät toiveesi. Saat tietoa vauvan hoitoon ja 

ravitsemukseen liittyvistä asioista. Tuemme päätöksiäsi ja voimavarojasi.  

 Teillä on mahdollisuus olla vauvan vierellä koko ajan. Kannustamme teitä 

olemaan paljon vauvanne kanssa vahvan kiintymyssuhteen muodostumiseksi. 

 Autamme ensi-imetyksen kanssa mahdollisimman pian syntymän jälkeen joko synny-

tyssalissa tai osastollamme vauvan imemisvalmius ja vointi huomioon ottaen. Oh-

jaamme ihokontaktin toteutuksessa heti vauvan voinnin salliessa. Kannustamme sinua 

pitämään vauvaa ihokontaktissa mahdollisimman paljon. 

 Tuemme sinua vauvantahtiseen ja vauvan viestien mukaiseen imetykseen vauvan 

voinnin mukaan. Ohjaamme sinulle erilaisia imetysasentoja ja saat ohjausta, miten au-

tat vauvan rinnalle.  

 Saat meiltä ohjausta ja kannustusta maidonerityksen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi, 

mikäli vauvan imeminen ei ole riittävän tehokasta. Saat ohjausta myös rintojen käsin-

lypsyyn ja rintapumpun käyttöön. 

 Vauvanne saa lisämaitoa vain lääketieteellisistä syistä. Tarvittava lisämaito annetaan 

ensisijaisesti nenä-mahaletkun avulla tai tuttipullolla toiveenne huomioiden. 

 Jos vauvanne saa ateriansa pullosta, ohjaamme teitä valmistamaan ateriat turvalli-

sesti, huoltamaan tarvikkeet ja syöttämään maidon vauvanne viestejä kuunnellen ja 

läheisyyttä antaen. 

 Huvitutin käyttöä emme suosittele vierihoidossa olevalle imetetylle vauvalle. Tuttia 

käytetään kuitenkin osastollamme harkiten vauvan kivunhoitoon ja rauhoitteluun. 

 Suunnittelemme kanssanne turvallisen perhelähtöisen kotiutuksen. Tarvittaessa so-

vimme kontrollikäynnistä osastolle, sekä kerromme mistä saatte tukea imetykseen liit-

tyvissä asioissa.  
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Lastenosaston ja lastenpoliklinikan palvelulupaukset  

Lastenosaston ja lastenpoliklinikan henkilökunnalta saat seuraavaa vauvamyönteisyyteen liit-

tyvää ohjausta: 

 

 Vanhemmilla on mahdollisuus olla lapsen vierellä koko hoitojakson ajan. 

 Tarvittavan imetysohjauksesi lähtökohtana ovat toiveesi ja tavoitteesi. 

 Saat ohjausta maidon tulon ylläpitämiseksi ja maidonerityksen edistämiseksi mikäli 

lapsesi ei jaksa tai voi imeä sekä tarvitessasi ohjausta ja apua lypsypumpun käyttöön 

sekä käsin lypsämiseen.  

 Saat opastusta ja ohjausta sairaalahoidossa olevan lapsen imettämiseen ja tarvitta-

essa lisäruuan antamiseen, mikäli sille on lääketieteelliset syyt. 

 Vauvallesi annetaan lähtökohtaisesti lisämaitoa vain lääketieteellisistä syistä.  Lisä-

maitoa voidaan antaa vauvalle myös äidin omasta toiveesta. 

 Huvitutin käyttöä ei suositella imetetylle vauvalle. Huvituttia voi käyttää pulloruokitulle 

vauvalle imemistarpeen tyydyttämiseksi 

 Mikäli haluat vauvallesi annettavan lisäruokaa, saat opastusta ja tietoa lisämaidon käy-

tön vaikutuksesta imetykseen ja maidon eritykseen.  

 Jos päätät, että vauvallesi annetaan lisäruokaa pullosta, henkilökunta ohjaa tarvitta-

essa sinua pulloruokinnassa. 

 Saat tarvittaessa ohjausta lapsen aterioiden valmistamisessa ja välineiden huoltami-

sessa. 

 Kotiutumisen yhteydessä saat tietoa alueen imetyksen vertaistukitoiminnasta. 
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Lastenneurologian yksikön palvelulupaukset  

Lastenneurologian poliklinikan ja osaston henkilökunnalta saat seuraavan laista ohjausta ja 

tukea vauvamyönteisyyteen liittyen. 

 

 Koko henkilökunta tuntee WHO/ Unicefin vauvamyönteisyysohjelman sekä Satasai-

raalan Lasten- ja naistentalon imetyksen edistämiseksi laaditut toimintasuunnitelmat. 

Hoitohenkilökunta osaa tarvittaessa ohjata ja tukea sinua imetykseen liittyvissä asi-

oissa. 

 Saat tarvitessasi tietoa imetyksen eduista sekä vauvalle että äidille. 

 Hoitohenkilökunta auttaa sinua pitämään maidontuotantoa yllä (mm. lypsäminen, lä-

heisyys ja ihokontakti) jos vauva ei jostain syystä ime rintaa. 

 Henkilökunta kannustaa ja tukee sinua imettämään/lypsämään, niin kauan kuin olet 

itse suunnitellut. 

 Lastenneurologian yksikössä voit imettää lastasi kaikissa yleisissä tiloissa. Voit ottaa 

imeväisen sisaruksen mukaan poliklinikkakäynneille ja osastojaksoille. 

 Imetysohjausta annetaan aina yksilöllisesti, voit esittää avoimesti omia toiveita ja aja-

tuksia ja niitä kunnioitetaan. 

 Henkilökunta ohjaa sinut tarvittaessa esim. imetyspoliklinikalle sekä imetyksen vertais-

tukiryhmiin. Saat tarvittaessa nettiosoitteita, minkä kautta löydät imetystä koskevaa 

tietoa. 

 Mikäli imetys ei jostain syystä ole mahdollista, saat tukea ja ohjausta vauvan ruokin-

nasta muilla keinoin.  

 Hoitohenkilökunta tukee sinun ja lapsesi vuorovaikutusta, läheisyyttä sekä kommuni-

kointia. Lisäksi vauvaperhetyöntekijä ohjaa ja tukee sinua lapsen imetykseen/ruokin-

taan liittyvissä asioissa. 
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Liite 2.  Perusteet lisämaidon antamiseen vastasyntyneelle synnyttä-

neiden osastolla 

Lisämaidon tarvetta arvioitaessa on ensin havainnoitava imetystä. Tarkista imetysten tiheys 

ja kesto, vauvan asento rinnalla, imuote, imemisen tehokkuus ja nielemisäänet. Tärkeää tietoa 

saat myös siitä, miten äiti itse kokee imetyksen. 

 

0–2 vuorokauden iässä lisämaitoa yleensä tarvitsevat seuraavat lapset: 

 B-gluc   ≤ 2,5 mmol / l 

 Raskausdiabeetikon, diabeetikkoäidin lapsi 

 Syntymäpaino alle 3 000g tai paino < -2SD 

 Syntymäpaino yli 4 500g tai paino > +2SD 

 Ennenaikainen lapsi (rvk < 37) 

 Epäkypsä vastasyntynyt 

 Kaksoslapset, jos painoero on yli 500 g 

 Asfyksiassa syntyneet (1 min Apgar <  6 ja/tai napa a-pH < 7,0) 

 Kuivuneet lapset 

 Imetyksen jälkeen jatkuvasti nälkäinen lapsi 

 Äidillä betasalpaajalääkitys isoilla annoksilla 

 

3 vuorokauden iässä:  

 Painonlasku > 10 % 

 Bilirubiini on valohoitorajoilla 

 Vauvalla on lämmönnousua (infektio on aina poissuljettava) 

 Ensisijaisesti annetaan äidin omaa lypsettyä rintamaitoa, tilapäisenä  

 pastöroitua luovutettua rintamaitoa ja/tai hydrolysoitua äidinmaidon korviketta 

 Aloitetaan tarvittavat toimet maidonerityksen edistämiseksi 

 Lisämaidon määrän tarve vaihtelee. 

 Hypoglykeemisen lapsen lisämaidon määrä on 10-60ml kerrallaan 

 Suurimmassa hypoglykemian riskissä oleville (GDM, DM, ASF, EA) pyritään  

 lisäksi antamaan lisämaitoa 2-3 tunnin välein, kunnes B-gluc > 2.5    

 

Lähde: Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2007 -2012. Liite 1. 
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Liite 3.  Imetyspoliklinikka 

Imetyspoliklinikalla saat ammatillista ohjausta imetykseen liittyvissä kysymyksissä.  

 

 Ammatillisen imetysohjauksen tavoitteena on suojella, edistää ja tukea imetystä koko 

imetystaipaleen ajan. Tavoitteena on myönteinen imetyskokemus. Imetyspoliklinikalla 

perheitä auttavat imetysasioihin erikoistuneet kätilöt. Saat ohjausta ja tukea omiesi 

imetystavoitteesi mukaisesti. 

 Imetyspoliklinikalle voit tulla keskustelemaan jo raskauden aikana, jos sinulla on mieltä 

askarruttavia imetykseen liittyviä asioita, esimerkiksi aiempi imetyskokemus, perussai-

rauden tai muun syyn mahdollinen vaikutus tulevaan imetykseen.  

 Mikäli synnytyksen jälkeisinä päivinä on ollut haastetta imetyksen kanssa ja/tai vauva 

on saanut runsaasti lisämaitoa, suositellaan seurantasoiton ja/tai käynnin varaamista 

kotiutusta seuraavalle viikolle. 

 Synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen voit hakeutua tarvittaessa imetyspoliklini-

kalle keskustelemaan mahdollisesta imetykseen liittyvästä haasteellisesta tilanteesta 

Tavallisimpia ongelmatilanteita ovat: huoli maidon riittävyydestä, vauvan imuotteeseen 

ja imetysasentoihin liittyviä haasteita tai vauvalla saattaa olla rintaraivareita. Saat myös 

ohjausta ja tukea turvalliseen vieroittamiseen. 

 

 

Imetyspoliklinikka on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 

Imetysohjausta ja käyntiaikoja  

Puhelin 02 6277538 tai 044 7077538 (vastaa 24/7) 

Et tarvitse lähetettä.  

Imetyspoliklinikan puhelinkonsultaatiot ja käynnit ovat asiakkaille maksuttomia. 
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