
Turvataan imetystä yhdessä
Suomessa vietetään vuosittain lokakuulle ajoittuvaa 
imetysviikkoa. Viime vuonna seminaarin teemana 
oli ”Turvataan imetystä yhdessä”. Arvelen monille se-
minaarin osallistujalle jääneen mieleen isoäiti Terhi 
Mantereen puheenvuoro imetyksen tukemista. Hän 
tuki miniänsä imetystä muun muassa ravitsemal-
la imettävää äitiä, kannusta-
malla ja sallimalla imetykselle 
tarvittavan kiireettömän ajan, 
koska piti imetystä tärkeänä 
ja luonnollisena asiana.

Raskaana olevien naisten, 
imettävien äitien ja imeväis-
ten parissa työskentelevillä ter-
veydenhuollon ammattilaisilla 
on merkittävä rooli imetyksen 
tukemisessa, imetystiedon vä-
littämisessä ja ohjaamisessa. 
Viime vuosina synnytyssai-
raaloissa työskentelevät kätilöt 
ovat kuitenkin kokeneet riittämättömyyttä lyhyiden 
hoitoaikojen ja niukkojen resurssien vuoksi. Aikaa 
ei aina ole ollut riittävästi perheiden yksilöllisiin tar-
peisiin ja toiveisiin perustuvaan ohjaukseen ja tuke-
miseen. Haasteeksi on nopean kotiutumisen myötä 
muodostunut siirtymä erikoissairaanhoidosta avoter-
veydenhuoltoon. Tämän ajan tukemiseksi on alettu 
kehittää uusia palveluita kuten sairaalakätilön koti-
käyntejä, imetyspoliklinikoita sairaaloissa ja imetys-
vastaanottoja perhekeskuksissa. 

Silti kaikilla perheillä ei edelleenkään ole yhden-
vertaisia mahdollisuuksia päästä imetyspoliklinikalle 
tai -vastaanotolle. Sote-uudistuksen myötä imetystä 

tukevien palveluiden kehittäminen kaikille niitä tar-
vitseville perheille on mahdollista, mikäli tahtoa ja ta-
loudellista panostusta poliittisilta päätöksentekijöiltä 
löytyy. Perusteet ovat yhdenvertaisuuden lisäksi sel-
keät: imetys on kansantervey dellisesti ja -taloudelli-
sesti kannattavaa. Maailman terveysjärjestön mukaan 

jokainen imetykseen satsattu 
dollari tulee 35-kertaisena ta-
kaisin, joten voinee ajatella jo-
kaisen imetykseen laitetun eu-
ron tulevan moninkertaisena 
takaisin äitien ja lasten terve-
ydessä mitaten. Kätilöt ovat 
kiinnostuneita työnsä kehittä-
misestä ja ovat valmiita yhteis-
työhön sekä palveluiden ja hoi-
topolkujen kehittämiseen. 

Imetysohjaus vaatii sään-
nöllistä ammattitaidon ylläpi-
toa, jotta ohjaus on laadukasta 

ja tutkittuun tietoon perustuvaa sekä yhdenmukais-
ta. Kätilöliitto on mukana järjestämässä Kansallisen 
imetysviikon seminaaria tänäkin vuonna Imetyksen 
tuki ry:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Touko-
kuussa järjestettävän Pohjoismaisen kätilökonferens-
sin, NJF 2022, ohjelmasta löytyy ajankohtaista tutki-
mustietoa imetyksestä. 

Jatketaan imetyksen turvaamista yhdessä!

Päivi Oinonen  
Kätilöliiton puheenjohtaja
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