
  

 TAUSTA 
 

Suomessa täysimetyksen kesto on  keskimäärin  1,4 kuukautta.  
Neuvoloissa ja sairaaloissa kerätty seurantieto osoitti 
imetysohjauksen vaihtelevan. Suosituksista huolimatta 
palveluketjusta puuttuu yhtenäinen imetysohjauksen toteuttamisen 
malli.   
 

  

 MENETELMÄ 
 

Kehittämistyössä käytettiin Näyttöön perustuvien hoitotyön 
käytäntöjen yhtenäistämisen mallia (YHKÄ).                                             
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                    

   

 

 

 

 

 

 TULOKSET 
 

Imetysohjauksen yhtenäinen alueellinen  toimintamalli  sisältää: 
- neuvolan (7) ja sairaalan (10) -askeleen suositukset 
- suosituksia täydentävän tiivistetyn tiedon ja  sen keskeiset    
  tulokset  
- päivitetyn tukimateriaalin 
 
 
Toimintamallin hyödyt: 
- yhtenäistää imetysohjauskäytäntöjä (imetysohjauskortti) 
- poistaa päällekkäistä resurssien käyttöä  
- lisää henkilöstön osaamista koko palveluketjussa 
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TARKOITUS 
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää 
näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen 
toimintamalli (IYT). Toimintamalli ohjaa raskaana olevan, 
synnyttäneen ja imettävän äidin/perheen imetysohjausta 
palveluketjussa, johon kuuluu neuvola, sairaala sekä kolmas 
sektori.  
 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

1) Perheet saavat yhtenäistä ja näyttöön perustuvaa   
    imetysohjausta ja vastasyntyneen hoitoa. 
 
2) Imetysohjauksen yhtenäinen alueellinen   
    toimintamalli   
    a) mahdollistaa jatkuvan arvioinnin imetysohjauksen      
        toteutumisessa koko palveluketjussa 
    b) edistää näyttöön perustuvien toimintamallien  
        käyttöönottoa.  
 
3) Mallia voidaan hyödyntää perehdytyksessä, kaikissa  
    suomalaisissa  raskaana olevien ja synnyttäneiden      
    palveluketjussa sekä terveydenhuollon          
    koulutuksessa.  
 

                                                Yhteystiedot: pirkko.nikula@ppshp.fi 

 

  

NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN IMETYSOHJAUKSEN  

TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN  

PALVELUKETJUSSA  

 

   1. PARAS SAATAVILLA 

   OLEVA NÄYTTÖ 

 Kansainväliset ja kansalliset  

    suositukset (WHO, UNICEF, THL,  

      STM, HOTUS) 

 Täydentävä tieto suositusten 

    tueksi  

 

2. NYKYTILAN KARTOITUS 

 Seurantiedot  

 Asiakaspalautteet 
 Tutkimus- ja kehittämishanke: 

     imetysohjauksen nykytila 
          (artikkelit, opinnäytetyöt: 

         neuvola-sairaala ja 3.sektori) 

 

4.  VAIKUTTAVUUDEN  

SEURANTA JA ARVIOINTI 

 Seurantatietojen / kustannusten 

     arviointi 

 Toimintamallin vaikutukset  

     (asiakas /prosessi  

     näkökulma)  
 

3. TOIMINTAMALLIN  

KUVAAMINEN, LEVITTÄMI- 

NEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 

 IYT:n kuvaaminen 

 Imetysohjauksen suunnitelma- 

     kortti  

 Infot henkilökunnalle 

 Pilotointi 

 Henkilökunnan koulutukset (Who 20h) 

 Suositusten 7 ja 10 -askeleiden avaus 

 IYT:n suunnittelu moniammatillisissa 

     työryhmissä 

 Alueelliset yhteistyöpalaverit, lausunnot 

Yhteistyö: Avoterveydenhuolto, 3.sektori, yamk ja yliopisto  

Kuvio 1. Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli (mukaillen Holopainen ym. 2010). 
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