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Sisältö

• Taustatietoa
• Suomen kehitysmaapolitiikka 2016
• Kehitysmaan haasteet ja niihin vastaaminen, case 

Mosambik ja Sambia
• Äiti-lapsi-terveyden edistäminen
• Valokuvia 



303 000 women died of maternal causes in 2015
51%o  deliveries were attended by a skilled attendant in low-income countries

Äitikuolleisuus 100 000 synnytystä kohden 



5.9 million children 
under age five died 
in 2015, 
nearly 16 000 every 
day

83% of deaths in 
children under age 
five are caused by 
infectious, neonatal 
(keskosuus) or 
nutritional 
conditions

(Lapsikuolleisuus)



Suomen tunnuslukuja

• Ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28,6  
• Nainen synnyttää keskimäärin 1,71 lasta (v 2014) 
• Neljä äitiä kuoli 100 000 synnytystä kohti (v2013) 
• Imeväiskuolleisuus on pieni 
• Vastasyntyneen eliniän odote: pojat 78,2 vuotta / tytöillä 83,9 

vuotta. (v2014)



TAUSTAA

Project work in Africa

• Mother – child health care (2011 – 2015)
• Mozambique  (Kuopio, Maputo, Savonia coordinator)

• Zambia, FinMNCH consortium

• Health informatics education (2011-2015), coordinator UEF
• Mozambique
• Nigeria
• South-Africa



Suomen kehityspolitiikka (julkaistu 4.2.2016)
Yksi maailma, yhteinen tulevaisuus — kohti kestävää kehitystä

Kehityspolitiikan neljä painopistettä:

1. naisten ja tyttöjen oikeudet
2. kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen, elinkeinojen ja 
hyvinvoinnin lisäämiseksi

3. yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky, ml. verotuskyky

4. ruokaturva, veden ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä 
käyttö

Kansainvälisistä järjestöistä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamista 
ajavat YK-järjestöt, ensisijaisesti UN Women, UNFPA ja UNICEF, ovat jatkossa 
Suomen tärkeimpiä kumppaneita.



Suomen kehityspolitiikka - Afrikka 



Haasteita

• Poliittiinen epävakaus
• Äiti-lapsi terveyden kehittäminen
• HIV ja AIDS,  korkea esiintyvyys
• Krooninen aliravitsemus 
• Koulujen ja pätevien opettajien puute 
• Terveyspalveluiden taso ja saatavuus 
• Kehittymätön ja riittämätön infrastruktuuri, mm. 

yksityissektoriin ei panosteta



Mosambik



Mosambik – terveysteemat

• Terveyspalveluihin pääsyn parantaminen 

• Terveyspalveluiden laadun kohentaminen, erityisesti 
naisten palveluiden osalta syrjäseuduilla



Mosambik – terveydenhuollon prioriteetteja äitiyshuollon 
näkökulmasta  2015         1/3

1. Äitien- ja vastasyntyneiden kuolleisuuden vähentäminen 
• Perhesuunnittelu, neuvolatoiminnan kehittäminen, sairaalasynnysten lisääminen

• Estetään HIVin siirtyminen äidiltä lapselle 

2. Hedelmällisyysiässä  olevien tyttöjen palvelut ja heidän oikeutensa 
omaan kehoon

        turvataan 
• Taustalla hyvin nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö ja teiniraskaudet

• Koulujen terveyskasvatus 

2. Lasten terveyden edistäminen
• Ilmaisen rokotusohjelman kehittäminen

• Sairastuneiden lasten hoidon järjestäminen



3. Aliravitsemukseen liittyvän sairastavuuden ja 
kuolleisuuden vähentäminen 

• Otetaan käyttöön monialainen ravitsemusohjelma ja kehitetään 
ruokaturvaa

• Terveellisten ruokailutottumusten edistäminen

• Ravitsemusasiantuntijoiden koulutus

• Vähennetään aliravitsemuskuolleisuutta sairaalassa

• Parannetaan ravitsemuksen seurantaa terveyspalveluiden yhteydessä

Mosambik – terveydenhuollon prioriteetteja äitiyshuollon 
näkökulmasta  2015  2/3
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4. Malarian ennaltaehkäisy ja hoito
• Helpotetaan malariaverkkojen ja -sumutteiden saantia 

• Hoidon oikea-aikaisuus

5. Tuberkuloosin vähentäminen
• Koulutus, joukkotarkastuksen ja hoito

6. HIVin vähentäminen

• neuvonta, miesten ympärileikkaus, koulutus 

• Asianmukainen hoito ja hoidon tulosten ja toteutumisen seuranta, erityisesti lasten 
HIVin hoito



Suomessa tehtyä pohjatyötä



Tietosisältöjä

• Perhesuunnittelu
• Raskaus
• Synnytys
• Lapsivuodeaika
• Vastasyntynyt
• Parisuhde
• Vanhemmuus
• Henkilökohtainen hygienia, itsestä huolehtiminen
• Ravitsemus ja liikunta
• Päihteet ja tupakointi 
Sisältö on monimuotoinen ja soveltuu levitettäväksi sähköisessä muodossa

• Perhesuunnittelu
• Raskaus
• Synnytys
• Lapsivuodeaika
• Vastasyntynyt
• Parisuhde
• Vanhemmuus
• Henkilökohtainen hygienia, itsestä huolehtiminen
• Ravitsemus ja liikunta
• Päihteet ja tupakointi 
Sisältö on monimuotoinen ja soveltuu levitettäväksi sähköisessä muodossa

Maternity and Infant Clinic on the Net



Sisältöä

Maternity and Infant Clinic on the Net





Aqua blasters to help the pain



Membrane breaking to accelerate the delivery



Episiotomy 





Active delivery



Baby coming (also animation available)



Nutrition – localized in each country

Maternity and Infant Clinic on the Net



Yhteistyö synnytyssairaalan (KYS) 
kanssa



Over 86 000 visits on 
Web-site



Virtual Tour to Childbirth Clinic

http://www.synnytystutuksi.fi/tutukspalvelu.html



Sosiaalinen media 





Äiti-lapsiterveyden 
kehittämisideiota



Osaamisen lisääminen



Kyläkätilö - Community Health Workers

Community Health Workers (CHWs) are called by a variety of names including 
Health Auxiliaries, Barefoot Doctors, Health Agents, Health Promoters, Family 
Welfare Educators, Health Volunteers, Village Health Workers and Community 
Health Aides. These individuals can be enormously effective.

They can perform preventative health care services, monitor the community's 
health, identify patients at particular risk, act as liaisons between the community 
and the health system, interpret the social climate, as well as provide basic 
curative services. They are also often the only practical means of providing 
longevity and breadth to a health program.



First trimester

Pregnancy Calendar

MNCH-channel for Safe Motherhood

Conception Weeks 0-4 Weeks 5-8 Weeks 9-12 Weeks 13-16 Weeks 17-20 Weeks 21-24

Weeks 25-28 Weeks 29-32 Weeks 33-36

Monitoring
What is normal and abnormal 

in pregnancy?

Pregnancy

Second trimester Third trimester

Weeks 33-36 Weeks 37-40 Labor

Health Promotion
How to stay healthy 
during pregnancy?

Interventions
Practical Tools for
Health Promotion

Managing Health Information
The mother`s  electronic

health card

- How to follow up the mothers` pregnancy ?



MNCH-channel for Safe Motherhood - Concept 

Community Health Worker

Mother

Social Networks 

Support

Health Care Professional

Follow up pregnancy

Local Community

Public Health Media



MNCH-channel for Safe Motherhood

Follow up pregnancy with Mother´s Health Card in Mobile Phone and Web



Sambia





Urban area living



’Zamland’ – Health for 
people



Kehittäminen tehtävä yhteistyössä – Mitä ongelmia pitää 
ratkaista
1) Osaamisen vahvistaminen

• Tiedon jakaminen
• Ennalta ehkäisevä toiminnan kehittäminen 
• Päihdetyö
• Väestön muuttoliikkeen hallitseminen 

2) Osallistaminen
• Miehen roolin vahvistaminen äityishuollossa ja vastasyntyneen hoitamisessa sekä 

perhesuunnittelussa
• Vapaaehtoisten mukaan saaminen ja heistä huolehtiminen

3) Rakenteet ja toimintaympäristö
• Hygieniatason parantaminen & saniteettitilojen kehittäminen
• Terveydenhuoltohenkilöstön asumisongelman ratkaiseminen

 

Culture – Commerce – Competence



Yhteistyön lopputuloksena 
Kehitettiin koulutusohjelma 
‘kyläkätilöiden osaamisen 
Vahvistamiseksi

MNCH Skills Content 
and the levels of difficulty

Developed in collaboration 
With

 



Liikkuuko palvelu ihmisen luo vain 
päinvastoin



4545

MNCH-channel (äiti-lapsi-terveys-kanava)

On-line palvelu

Former MDG’s  4 and 5

- Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, 
the under-five mortality rate

- Reduce by three-quarters, between 1990 and 
2015, the maternal mortality ratio

- Mobiili äitiyskortti



Mobile Infrastructure Health Care

Mobiilit palvelut



Valokuvia Afrikasta



Valokuvat julkaisusta:   Population reference bureau. 2010. improving the Reproductive Health of 
Sub-Saharan Africa’s Youth A Route to Achieve the 
Millennium  development  goals, http://www.prb.org/pdf10/youthchartbook.pdf





Zambia Feb 2013



Zambia Feb 2013 

KIITOS
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