Suomi imetyksen kärkimaaksi
Suomi tarvitsee valtakunnallisen, kokopäiväisen Vauvamyönteisyyskoordinaattorin

Imetystä tukemalla edistetään äitien ja vauvojen terveyttä sekä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä
terveydenhuoltomenoissa. Rintaruokinta vahvistaa äidin ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutusta, jolla on
koko perheen hyvinvointiin myönteinen vaikutus.

Rintaruokinnan terveys- ja hyvinvointietujen sekä kustannushyötyjen saavuttamisessa kansallisella
koordinaattorilla on merkittävä rooli. WHO:n kokoamassa tiedossa vauvamyönteisyysohjelman käyttöön
ottaneissa teollistuneissa maissa kansallinen imetyksen edistämisen koordinaattori on 27:ssä 32:sta maassa.
Seuraamalla niiden maiden imetystrendejä, joissa on vauvamyönteisyyskoordinaattori, voidaan todentaa
rintaruokinnan yleisyyden kasvaneen ja imetyksellä saavutettavien etujen koskettavan yhä useampia perheitä.

Koordinaattorin työn tavoitteena on yhtenäistää ja edistää kansallisella tasolla näyttöön perustuvia, imetystä
tukevia hoitokäytäntöjä ja ohjausta terveydenhuollossa WHO:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
suositusten mukaisesti. Yksi näyttöön perustuva ja imetystä edistävä työväline on Vauvamyönteisyysohjelma,
jonka terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat laajalti tutkittuja. Vauvamyönteisyys-ohjelman mukainen toiminta
mahdollistaa lasten laadukkaan varhaisravitsemuksen ja äitien mahdollisuuden imettää omien toiveidensa
mukaan. Lisäksi ohjelman mukainen toiminta kaventaa väestön terveyseroja.

Kansainvälisessä vertailussa koordinaattorin työnkuva sisältää muun muassa vauvamyönteisyysohjelman
sisältöjen ja auditointiprosessien ylläpitämisen ja kehittämisen yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden
kanssa. Suomessa koordinaattori seuraisi Imetyksen edistämisen toimintaohjelman toteutumista ja
imetystilastoja. Koordinaattori olisi valtakunnallinen tuki kaikille vauvamyönteisyyden edistämisen toimijoille,
ja toimisi yhteistyössä maakuntien kanssa.

THL:n uusi Imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022 linjaa yhdeksi imetystä edistäväksi
toimenpiteeksi kansallisen koordinaattorin nimeämisen. Lisäksi ohjelmassa on linjattu, että kaikki Suomen
synnytyssairaalat

aloittavat

lähivuosien

aikana

vauvamyönteisyysohjelman mukaisen toiminnan.

auditointiprosessit,

ja

neuvolat

aloittavat

Jotta toimintaohjelman asettamat tavoitteet ovat

saavutettavissa, tarvitaan kokopäiväinen, valtakunnallinen koordinaattori.

Adressilla Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry haluaa korostaa sitä, miten tärkeää on saada
vauvamyönteisyyskoordinaattori

Suomeen.

Allekirjoittamalla

tämän

adressin

annatte

tukenne

vauvamyönteisyyden ja imetyksen edistämiselle. Adressi toimitetaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika
Saarikolle joulukuussa 2017.
Adressin viimeinen allekirjoituspäivä on 10.12.2017
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