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JOHDANTO  

 

Imetyksen edistäminen Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymässä on toimintaohjelma, 

jonka avulla varmistetaan riittävä ja tarkoituksenmukainen imetysohjaus imetyksen 

käynnistymisvaiheessa. Jokaisella perheellä on oikeus hyvään ohjaukseen, riittävään 

tietoon ja imetyksen tukemiseen. Yhtenäinen toimintaohjelma tarkoittaa, että kaikki 

lasta odottavat ja vauvaperheet saavat asianmukaista ohjausta sekä tietoa imetyksen 

onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Toimintaohjelman ohjeet ovat näyttöön 

perustuvia.  

Vanhemmille annetaan ajantasaista tietoa imetyksestä äitiysneuvolassa, 

äitiyspoliklinikalla, synnytysosastolla, synnyttäneiden vuodeosastolla ja 

vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla. Tavoitteena on tukea neljän - kuuden 

kuukauden täysimetystä ja auttaa äitiä pääsemään omaan, yksilölliseen 

imetystavoitteeseensa. Vauvavaiheen ravitsemuksella on oleellinen vaikutus lapsen 

terveyteen vastasyntyneestä myöhempään vaiheeseen asti. Äidinmaito on 

luonnollinen, turvallinen ja paras ravinto vauvalle ja siksi imetyksestä ja 

rintaruokinnasta keskustellaan myönteiseen ja rohkaisevaan sävyyn äidin 

imetysluottamusta tukien.  

Ohjauksessa perheelle esitellään eri vaihtoehdot perusteluineen, joiden pohjalta perhe 

tekee tietoisen valinnan.  

Koko henkilökunnalla on imetysohjaajakoulutus ja he osallistuvat vähintään viiden 

vuoden välein Imetysohjaajien täydennyskoulutukseen. Lisäksi imetysteema on esillä 

osastotunneilla ja kehittämispäivillä. Imetysohjaajakouluttajat täydentävät säännöllisesti 

tietojaan osallistumalla koulutuksiin, perehtymällä tuoreimpiin julkaisuihin ja lukemalla 

alan kirjallisuutta. 

 

 

Tuija Sulonen   Anne Koskinen   Erja Arvola 

Ylihoitaja                                 Osastonhoitaja   Osastonhoitaja 
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1 VAUVAMYÖNTEISYYSOHJELMAN TAVOITE 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vauvamyönteisyysohjelma on laadittu 

kansainvälisten tutkimusten perusteella ja on päivitetty Maailman terveysjärjestön 

WHO:n ja UNICEF:n ”Protecting, promoting and supporting Breastfeeding in facilities 

providing maternity and newborn services: the revised Baby-friendly hospital initiative 

2018” sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ”Kansallinen imetyksen 

edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022” mukaan. 

 

Imetys on osa kestävää kehitystä - äidinmaito on luonnollista, uusiutuvaa ja 

ympäristöystävällistä ravintoa. Se on tuotettu ja viety kuluttajan luo ilman päästöjä, 

pakkauksia ja jätettä. Maailmanlaajuisesti kaikkien saatavilla oleva imetys muodostaa 

terveyden ja selviytymisen perustan lapsille ja äideille.    

 

Imetys tasoittaa sosioekonomisia eroja antaessaan jokaiselle tasapuolisesti hyvät 

eväät elämän alkuun. Kansallisena haasteena on parantaa imetyksen toteutumista 

lapsen perhetilanteesta, perheen koulutustasosta, äidin iästä tai 

terveyskäyttäytymisestä riippumatta. Lisäämällä väestön tietoa imetyksen 

terveyshyödyistä ja tavoista edistää imetystä, mahdollistetaan lapsen oikeus 

hyvinvointiin, yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen. 

 

Päijät-Hämeen keskussairaalan vauvamyönteisyysohjelman tavoitteena on imetyksen 

suojeleminen, edistäminen ja tukeminen äitiyspoliklinikalla, synnytysosastolla sekä 

synnyttäneiden vuodeosastolla. Päämääränä on hoitokäytäntöjen ja imetysohjauksen 

yhdenmukaistaminen sekä perheiden ja henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. 

Tavoitteena on parantaa äitien ja perheiden valmiuksia ja mahdollisuuksia imettää 

lastaan toivomustensa mukaisesti ja turvata vastasyntyneen ravitsemus.   

 

Vauvamyönteisyysohjelmaa päivitetään joka viides vuosi tai tarvittaessa useammin. 
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1.1  Kansalliset imetyssuositukset 

 

Suomessa täysimetystä suositellaan 4-6 kuukauden ikään saakka (VRN 2016). 

Äidinmaito riittää ainoaksi ravinnoksi ensimmäisen kuuden kuukauden ajan useimmille 

normaalipainoisina syntyneille lapsille D-vitamiinia lukuun ottamatta. Kiinteät ruuat 

suositellaan aloitettavaksi maisteluannoksilla 4-6 kuukauden iässä. Kaikille lapsille 

suositellaan kiinteitä ruokia imetyksen ohella kuuden kuukauden iästä alkaen. Tällöin 

ne ovat ravitsemuksellisesti tarpeen rintamaidon lisäksi. Kiinteiden ruokien aloittamisen 

ohella imetystä suositellaan jatkettavaksi ainakin vuoden ikään asti tai pidempään. 
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2 KYMMENEN ASKELTA ONNISTUNEESEEN IMETYKSEEN 

Välttämättömät johtamisen menetelmät 

1a Noudattakaa kokonaisuudessaan äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälistä 

markkinointikoodia ja asiaan liittyviä Maailman terveysjärjestön yleiskokouksen 

päätöksiä  

1b Tehkää työyhteisöön kirjallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma, josta 

tiedotetaan säännöllisesti henkilökunnalle ja perheille 

1c Luokaa ja vakiinnuttakaa jatkuva seuranta- ja tilastointikäytäntö 

2. Varmistakaa, että henkilökunnalla on imetyksen tukemiseen riittävät tiedot, taidot ja 

osaaminen  

Kliinisen työn avainkäytännöt 

3. Keskustelkaa raskaana olevien naisten ja heidän perheittensä kanssa imetyksen 

tärkeydestä ja siitä, miten imetys onnistuu 

4. Mahdollistakaa välitön ja keskeytyksetön ihokontakti ja tukekaa äitejä aloittamaan 

imetys mahdollisimman pian vauvan syntymän jälkeen 

5. Tukekaa äitejä aloittamaan ja jatkamaan imetystä sekä selviytymään tavallisista 

vaikeuksista 

6. Älkää tarjotko imetetyille vauvoille muuta ruokaa tai juomaa kuin rintamaitoa, elleivät 

lääketieteelliset syyt sitä edellytä 

7. Mahdollistakaa äideille ja vauvoille yhdessäolo ja vierihoito ympärivuorokautisesti 

8. Tukekaa äitejä tunnistamaan vauvan nälkäviestejä ja vastaamaan niihin 

9. Neuvokaa äitejä tuttipullojen ja tuttien käytössä ja kertokaa niihin liittyvistä riskeistä 

10. Suunnitelkaa kotiutus siten, että vanhemmat ja vauva saavat oikea-aikaista ja 

jatkuvaa tukea ja hoitoa 
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3 HENKILÖKUNNAN SITOUTUNEISUUS IMETYKSEN 

EDISTÄMISEEN 

 

Päijät-Hämeen Keskussairaalan vauvamyönteisyysohjelma 

 

Koko synnytysyksikön henkilökunta tuntee Päijät-Hämeen Keskussairaalan 

vauvamyönteisyysohjelman ja kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden 

markkinointikoodin ja on sitoutunut noudattamaan niitä. Hoitokäytäntöjä kehitetään ja 

toimintasuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. 

Toimintasuunnitelman toteutumista seurataan asiakaspalautteiden, tilastoinnin ja 

omaseurannan avulla. Toimintasuunnitelma on vapaasti saatavilla perheille ja 

vierailijoille.  

 

3.1 Äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodi 

Imetyksen suojelemiseksi WHO ja Unicef hyväksyivät vuonna 1981 kansainvälisen 

äidinmaidonkorvikkeiden markkinointikoodin. WHO-koodi määrittelee yritysten ja 

päättäjien lisäksi myös terveydenhuoltohenkilöstön toimintatavat imetykselle 

suotuisiksi. Tavoitteena on varmistaa vastasyntyneen turvallinen ja asianmukainen 

ravitsemus ja edistää imetystä sekä varmistaa äidinmaidonkorvikkeiden hyvä laatu ja 

oikea käyttö. Suomessa äidinmaidonkorvikkeiden markkinointia säädellään 

asetuksella: Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös äidinmaidonkorvikkeesta ja 

vieroitusvalmisteesta 1216/2007. WHO-koodin toteutumista valvoo Ruokavirasto. 

 

Terveydenhuollon tiloja ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeen tai muiden tämän koodin 

piiriin kuuluvien valmisteiden käytön edistämiseen, kuten valmisteiden näytteille 

asettamiseen, mainosten tai julisteiden esillepanoon tai valmistajan tai jälleenmyyjän 

toimittaman aineiston jakeluun muulloin kuin terveydenhuoltoviranomaisten erillisestä 

pyynnöstä. 

Äidinmaidonkorvikkeilla ruokintaa saa esitellä vain terveydenhuoltohenkilöstöön 

kuuluva ja vain sitä tarvitseville äideille ja perheenjäsenille. Annettujen tietojen tulee 

sisältää selkeä selvitys virheellisen käytön aiheuttamista vaaroista. 

Terveydenhuoltohenkilöstön tulee rohkaista ja suojata rintaruokintaa.  
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Erityisesti niiden, jotka työskentelevät äitien ja vastasyntyneiden ravitsemuksen 

parissa, on tutustuttava tämän koodin mukaisiin velvollisuuksiinsa. 

 

Valmistaja tai jälleenmyyjä ei saa tarjota terveydenhuoltohenkilöstölle tai näiden 

perheenjäsenille minkäänlaisia taloudellisia tai aineellisia etuja tämän koodin piiriin 

kuuluvien valmisteiden myynnin edistämiseksi eikä terveydenhuoltohenkilöstö tai 

näiden perheenjäsenet saa ottaa niitä vastaan. 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimipisteissä ei jaeta äidinmaidonkorvikenäytteitä 

odottaville äideille, vastasyntyneiden tai pienten lasten äideille tai näiden 

perheenjäsenille. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ei vastaanoteta etuja 

äidinmaidonkorvikkeiden markkinoijilta eikä äidinmaidonkorvikkeita pidetä esillä 

tiloissa, joihin perheillä on pääsy.  

 

3.2 Koulutuksen järjestäminen 

Koko hoitohenkilökunta on saanut WHO:n 20 tunnin imetysohjaajakoulutuksen. Sijaiset 

ja uudet työntekijät saavat vähintään neljän tunnin perehdytyskoulutuksen imetykseen 

ja imetysohjaajakoulutuksen vuoden sisällä.  

 

Osaamisen kehittämisestä huolehditaan jatkuvan täydennyskoulutuksen avulla 

vähintään viiden vuoden välein. Imetyskouluttajat vastaavat uusimman imetystiedon 

välittämisestä sähköisesti hoitohenkilökunnalle, ja imetysaiheisia osastokokouksia 

järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Henkilökunta saa koulutusta myös ei-imettävien 

äitien ohjaukseen ja äidinmaidonkorvikkeiden oikeaan käyttöön. 
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4 PERHEEN IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA 

 

1. Neuvolan kirjallinen vauvamyönteisyysohjelma 

 

Päijät-Hämeessä on laadittu alueen yhteinen vauvamyönteisyysohjelma. Ohjelman on 

laatinut työryhmä, jossa on edustajia sekä avoterveydenhuollosta että 

erikoissairaanhoidosta. Työryhmä kokoontuu vuosittain ja vastaa ohjelman 

päivittämisestä. Ohjelma perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallisen 

imetyksen edistämisen toimintaohjelman 2018-2022 suosituksiin ja WHO:n 

äidinmaidonkorvikkeiden kansainväliseen markkinointikoodiin.  

 

Koko henkilökunta tuntee ohjelman ja sitoutuu noudattamaan sitä. 

Vauvamyönteisyysohjelma on asiakkaiden nähtävissä neuvoloissa sekä yhtymän 

internetsivuilla. 

 

2. Henkilökunnan koulutus ja asiantuntemuksen ylläpitäminen 

 

Päijät-Hämeen alueella imetyskouluttajat vastaavat imetysohjaajakoulutuksesta. 

WHO:n 20 tunnin Imetysohjaajakoulutus järjestetään vuosittain. Lähtökohtana on, että 

kaikilla terveydenhoitajilla on imetysohjaajakoulutus. Lisäksi suositellaan joka viides 

vuosi yhden päivän täydennyskoulutusta. Esimiehet seuraavat koulutuksen 

toteutumista. 

 

Kaikkien neuvolassa työskentelevien, kuten lääkäreiden ja perhetyöntekijöiden, tulee 

hallita imetysohjauksen keskeiset asiat. Vauvamyönteisyysohjelma kuuluu osana 

uusien työntekijöiden perehdytykseen. 

 

3. Lasta odottavien perheiden imetysohjaus 

 

Perheiden saama imetysohjaus on suunnitelmallista ja perustuu yhtenäisiin, 

ajantasaisiin ja näyttöön perustuviin ohjeisiin. Ohjaus toteutetaan yksilöllisesti perheen 

lähtökohdista. Raskauden aikaisessa imetysohjauksessa otetaan huomioon perheen 

toiveet ja aikaisemmat imetyskokemukset. Erityistä tukea tarvitsevat saavat tehostettua 

imetysohjausta. 
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Odottavan perheen tulee saada tietoa imetyksestä ennen raskausviikkoa 32.  

Imetysohjaus ja -suunnitelma kirjataan asiakkaan terveyskertomukseen. 

Perhevalmennuksessa käydään läpi imetyksen perusperiaatteet, suositukset ja 

terveysvaikutukset. Äitiysneuvolassa kerrotaan perheille esimerkiksi Imetyksen tuki ry:n 

ja Naistalon internetsivuista. Perheille kerrotaan myös synnytyssairaalan imetykseen 

liittyvistä hoitokäytännöistä.  

 

Varhaisen vuorovaikutuksen -haastattelu tehdään ensisynnyttäjäperheille osassa 

neuvoloista. Siinä keskustellaan mielikuvavauvasta, imetykseen liittyvistä odotuksista 

ja vanhemmuudesta. Korostetaan puolison osuutta imetyksen tukijana ja arjen 

jakajana. Jos on syytä epäillä, ettei maidon muodostuminen tule käynnistymään 

normaalisti (rintojen operaatio, sairaus tai epämuodostuma) tai edellinen imetys on 

epäonnistunut, voidaan jo raskausaikana ohjata asiakas imetyspoliklinikalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

4. Imetyksen tukeminen ja maidonmuodostumisen ylläpito 

 

Imetysohjausta jatketaan kotikäynnillä tai neuvolavastaanotolla noin viikon sisällä 

sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Kotikäynnillä keskustellaan perheen kanssa 

synnytyksestä ja imetyksestä. Tarvittaessa ohjataan imetystilannetta, informoidaan 

vauvan nälkäviestit ja kerrotaan imetyksen apuvälineistä. Vanhempia kannustetaan 

pitämään vauvaa sylissä ja ihokontaktissa. Annetaan tarvittaessa tietoa imetyksen 

pulmista, joita ovat tiehyttukokset, rintatulehdus, kipeät rinnanpäät, herumiseen liittyvät 

ongelmat (paljon/vähän) sekä pakkaantuneet rinnat.  

 

Tarvittaessa perheelle annetaan ohjeita lisämaidosta, mikäli imetysten tehostaminen ei 

riitä. Sen varmistamiseksi, että vauva oppii hyvän imemisotteen, ei tuttia suositella 

ensimmäisten elinviikkojen aikana. Imetyksen tukemiseksi vauva punnitaan 

kotikäynnillä ja jatkossa painoa seurataan tiheästi neuvolakäynneillä. Vauvan painoa 

seurataan tarvittaessa tihennetysti ja erityisesti silloin kun lisämaitoa vähennetään. 

Käynnillä huomioidaan äidin mieliala ja vuorovaikutus vauvan kanssa. Kartoitetaan 

mahdollinen tuen tarve ja perheen tukiverkostot. Korostetaan puolison osuutta 

imetyksen tukijana ja kartoitetaan kumppanin voimavarat. Jatkossa neuvolakäynneillä 

käydään asioita läpi perheen tarpeista lähtien. 

 

5. Täysimetyksen tukeminen ja oikea-aikainen lisäruokien aloitus 

 

Täysimetyksellä tarkoitetaan sitä, ettei vauva saa mitään muuta ravintoa tai juomaa 

kuin rintamaitoa ja D-vitamiinia sekä mahdollisesti muita ravintoainevalmisteita (kuten 

keskostippoja) ja vauvan tarvitsemia lääkkeitä (WHO 2008). Täysimetystä suositellaan 

4-6 kuukauden ikään saakka, kun lapsi on syntynyt normaalipainoisena, on terve ja 

kasvaa hyvin.  

 

Täysimetyksellä on myönteisiä vaikutuksia äidin ja lapsen terveyteen. Valtion 

ravitsemusneuvottelukunnan lapsiperheiden ruokasuositusten (VRN 2016) mukaan 

lapsen pääasiallinen ruoka on rintamaito 6kk:n ikään saakka. Kiinteät ruoat 

suositellaan aloitettavaksi maisteluannoksilla 4-6 kk:n iässä. Maisteluannoksina 

annetut kiinteät ruoat eivät syrjäytä imetyskertoja, vaan rintamaito on edelleen vauvan 

pääasiallinen ravinto.  

Imetystä suositellaan jatkettavaksi muun ruokinnan ohella vähintään vuoden ikään asti 
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ja perheen niin halutessaan myös tätä pidempään. Tavoitteena on tukea imetystä 

välttämällä lisämaidon antamista vauvalle ilman lääketieteellistä syytä. Kaikkien 

työntekijöiden tulee tietää pitkän imetyksen edut lapselle ja äidille ja osata perustella 

imetyksen jatkamisen tärkeys kiinteän ruoan aloittamisen jälkeen. 

 

Puolison tuella on suuri merkitys imetyksen onnistumiseen. Puolison ja muiden 

läheisten mahdollisuudet tukea imetystä huomioidaan imetysohjauksessa.  

Imetysohjaus suunnataan erityisesti niille äideille, joilla on suuri todennäköisyys 

imetyksen varhaiseen lopettamiseen. Jos täysimetys ei ole mahdollista, tuetaan 

osittaisimetystä. 

 

6. Imetysmyönteisen ilmapiirin luominen 

 

WHO-koodi kieltää terveydenhuollon ammattilaisilta äidinmaidonkorvikkeen 

mainonnan. Tämä huomioidaan neuvoloissa perheille jaettavassa materiaalissa, 

ilmoitustauluilla ja julisteissa. Tieto ja ohjaus äidinmaidonkorvikkeista kohdistetaan 

yksilöllisesti vain sitä tarvitseville perheille. Perheille jaetaan vain ajantasaista tietoa 

sisältävää THL:n hyväksymää materiaalia. Neuvolan tilat järjestetään 

imetysmyönteisesti. Neuvolan tiloissa olisi hyvä olla rauhallinen paikka imetykselle, 

jossa olisi mahdollisuus imettää myös makuulla. Rohkaistaan äitejä imettämään myös 

kodin ulkopuolella. 

 

7. Imetystuen varmistaminen ja hoidon jatkuvuus 

 

Neuvoloiden tulee tunnistaa erityistukea tarvitsevat perheet ja järjestää heille 

tehostettua ohjausta. Neuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri voi tarvittaessa lähettää 

äidin Päijät-Hämeen keskussairaalan imetyspoliklinikalle, kun imetyksessä ilmenee 

pulmia, joita ei perusterveydenhuollossa pystytä ratkaisemaan. Imetystuki toteutetaan 

yksilöllisesti perheen tarpeet huomioiden. 

 

Valtakunnallinen Imetyksen tuki ry (www.imetys.fi) edistää, tukee ja suojelee imetystä 

ja imetysmyönteisiä asenteita. Yhdistyksen tarkoituksena on antaa vertaistukea 

imettäville äideille sekä jakaa tietoa imetyksestä.  

 

Yhdistyksen nimissä toimii useita imetystukiryhmiä eri puolilla Suomea, myös 

Lahdessa. Imetyksen tuki ry ylläpitää vapaaehtoisvoimin valtakunnallista 



15 

 

 

imetystukipuhelinta, joka auttaa akuuteissa imetysongelmissa. Yhdistys järjestää myös 

koulutusta ja julkaisee imetyksestä kertovaa lehteä. 

 

Muita imetystä tukevia verkostoja tai käytäntöjä ovat vanhempien vertaisryhmät, 

perhevalmennukset ja imetystukihenkilöt. Vertaisryhmien merkitys imetyksen 

onnistumiseen voi olla huomattava. Puolison positiivinen asenne imetystä kohtaan 

edesauttavat imetystä sekä läheisten antama tuki pidentää imetyksen kestoa. 
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LÄHETTÄMISKRITEERIT IMETYSPOLIKLINIKALLE 

Imetyspoliklinikka toimii lähetteettömänä poliklinikkana keskussairaalassa 

äitiyspoliklinikan tiloissa. Imetyspoliklinikalle on mahdollista antaa aika esimerkiksi 

sairaalasta kotiutuvalle. Imetyspoliklinikan henkilökuntana toimii neljä 

imetyskouluttajakoulutuksen käynyttä kätilöä. Pyrimme vastaamaan asiakkaiden 

tarpeisiin mahdollisimman nopeasti.  

 

Raskauden aikana 

• odotettavissa on ennenaikainen synnytys 

• tehostettu raskauden aikainen imetysohjaus 

• imetyspettymys edellisessä imetyksessä 

• monikkoraskaus 

 
Synnytyksen jälkeen 

• ongelmat vauvan rinnalle auttamisessa 

• imetysasennot 

• vauvan imemisote 

• imetys sattuu/kipua rinnassa/rikkinäiset rinnanpäät 

• vauva ei ime rinnalla, "rintaraivarit" 

• ongelmat maidon riittävyydessä 

• rintakumista vierottaminen 

• toistuvat maitotiehyttukokset/rintatulehdukset 

• imetysongelma, jota neuvolassa ei pystytä ratkaisemaan 

• imetyspettymys 

• vieroitus 
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IMETYKSEN HYÖDYT ÄIDILLE 

Imetys edistää kehon palautumista synnytyksestä eli kohtu supistuu paremmin ja 

jälkivuoto on niukempaa. Imetyksen aikana erittyy oksitosiinihormonia, joka lievittää 

äidin stressiä ja vahvistaa äidin ja vauvan kiintymyssuhdetta. Mitä pidempään nainen 

imettää elämänsä aikana, sitä pienempi riski hänellä on sairastua tyypin 2 

diabetekseen, rinta- tai munasarjasyöpään. 

IMETYKSEN HYÖDYT VAUVALLE 

Imetys antaa vauvalle ravinnon lisäksi läheisyyttä, turvaa ja lohtua. Rintamaidon 

koostumus on juuri sopiva ja se on helposti sulavaa. Rintamaito sisältää 

maitohappobakteereja, jotka edistävät hyvää bakteerikantaa vauvan suolistossa. 

Täysimetys vähentää esimerkiksi hengitys- ja ripulisairauksia sekä korvatulehduksia.  

Imetetyillä lapsilla on myöhemmin pienempi riski sairastua keliakiaan, diabetekseen ja 

korkeaan verenpaineeseen. Imetys ehkäisee lihavuutta ja voi antaa myös suhteellisen 

hyvän suojan astmaa vastaan. 

 

5 PERHEEN IMETYSOHJAUS SYNNYTYSYKSIKÖSSÄ 

 

Äitiyspoliklinikkakäynnillä kiinnitetään huomiota äidin sairauksiin ja mahdollisiin 

lääkityksiin ja niiden vaikutukseen imetykselle. Diabeetikot sekä raskaudenaikaista 

diabetesta sairastavat, joilla on lääkehoito, saavat äitiyspoliklinikalla tietoa 

raskaudenaikaisen lypsämisen eduista. Lypsyohjaus annetaan mikäli odottajalla ei ole 

riskitekijöitä, jotka estäisivät lypsämisen. Raskaudenaikainen lypsäminen voidaan 

aloittaa 36 raskausviikolta.  

 

Tarvittaessa lypsämiseen saa ohjausta myös imetyspoliklinikalta. Monikkoäideille 

tarjotaan mahdollisuutta imetyspoliklinikkakäyntiin raskausaikana. 

 

Äidin raskaudenaikaisen osastohoidon jatkuessa yli kaksi vuorokautta, tarjotaan 

mahdollisuutta saada imetysohjausta. Imetysohjaus annetaan yksilöllisesti perheen 

tilanne huomioiden. Apuna ohjauksessa voidaan käyttää Vauvamyönteisyyskouluttajien 
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Imetyskompasseja (Vamykouluttajat.fi). Kompassit voivat toimia karttana, josta 

vanhemmat voivat valita ne asiat, joista haluavat kuulla lisää tietoa imetykseen liittyen. 

 

 

5.1 Ensipäivät vauvan kanssa 

 

Ihokontakti  

 

Ihokontaktissa vauva on alasti tai vaippasillaan ilman hattua aikuisen paljaalla 

rintakehällä. Syntymän jälkeen vauva nostetaan äidin iholle, ja parhaimmillaan 

ihokontakti voi jatkua tunteja tai päiviä. Ihokontakti auttaa vauvaa sopeutumaan kohdun 

ulkopuoliseen elämään, edistää äidin toipumista synnytyksestä ja antaa imetykselle 

parhaan mahdollisen alun. 

 

Varhaisessa ihokontaktissa olleet lapset hengittävät paremmin, ovat lämpimämpiä ja 

heidän verensokeritasonsa pysyy vakaampana. Se tukee myös vanhemman ja vauvan 

välistä vuorovaikutusta. 

 

Ihokontaktissa vauva valmistautuu imemään hamuilemalla ja etsimällä rintaa. 

Kiireettömässä ympäristössä vastasyntynyt alkaa vaistomaisesti hakeutua rinnalle.  

Päijät-Hämeen keskussairaalassa alatiesynnytyksissä äidin ja vauvan voinnin salliessa 

toteutetaan ihokontaktia synnytysosastolla ja vastasyntynyt voi siirtyä vuodeosastolle 

äidin tai isän ihokontaktissa. Suunnitelluissa sektioissa äidin ja vastasyntyneen 

ihokontaktia toteutetaan leikkaussalissa sekä heräämössä elleivät lääketieteelliset syyt 

muuta edellytä. Kiireellisen- tai hätäsektion jälkeen tarjotaan isälle/tukihenkilölle 

mahdollisuutta ottaa vastasyntynyt ihokontaktiin vastasyntyneen voinnin salliessa. 

 

 

 

Ensi-imetys  

 

Syntymän jälkeen hyvävointinen vastasyntynyt saa olla ihokontaktissa. Suositusten 

mukainen ensi-imetys tapahtuu 30–60 minuutin iässä tai heti kun se on mahdollista. 
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Ensi-imetyksillä vauva saa ravintorikasta ternimaitoa, joka tukee suoliston toimintaa. 

Mikäli ensi-imetys viivästyy, ohjataan äidille rintojen käsinlypsy.  

 

Mikäli vastasyntynyt siirtyy hoitoon vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolle 

ohjataan äidille käsinlypsy viimeistään kuuden tunnin sisällä synnytyksestä. 

Lypsyohjaus pyritään antamaan mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen. Ohjauksen 

antamisessa otetaan huomioon äidin imetystoiveet. 

 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/imetyksen-

käynnistyminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäiset elinvuorokaudet ja lypsyohjaus 

 

Vauvan ensimmäinen vuorokausi on levon aikaa. Vauva on usein väsyksissä syntymän 

jälkeen ja heräilee syömään muutaman tunnin välein. Myös vanhempia kannustetaan 

tuolloin lepoon. 

 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/imetyksen-k%C3%A4ynnistyminen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/imetyksen-k%C3%A4ynnistyminen
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Ensimmäisen vuorokauden lähestyessä loppuaan vastasyntyneen vireystila muuttuu ja 

vauva alkaa viettää lähes kaiken aikansa rinnalla. Vanhemmille kerrotaan 

ensimmäisten elinvuorokausien aikana tapahtuvista muutoksista vauvan 

imemiskäyttäytymisessä. Henkilökunta tukee imetystä ja vanhempien 

imetysluottamusta kertomalla vauvan normaalista käytöksestä ensipäivinä. 

 

Mikäli vauva ei ime riittävästi tai äiti joutuu olemaan erossa vauvasta, on hyvä aloittaa 

lypsäminen käsin. Maitomäärän kasvaessa 15-20 ml lypsykerralla, on hyvä ohjata 

rintapumpun käyttö. Rintapumpulla on suositeltavaa lypsää molemmat rinnat yhtä 

aikaa. 

 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/maidonerityksen-

käynnistäminen-lypsämällä 

 

 

Hyvä imuote ja imetysasennot 

 

Hyvän imuotteen edellytyksenä on oikea imetysasento. Vauvan pään tulee olla 

kääntynyt äitiin päin. Vauvan pää ja vartalo ovat samassa linjassa ja rintakehä on 

tiiviisti äidin kehoa vasten. Äiti voi vetää vauvaa lähemmäs itseään tämän yläselästä tai 

hartioista. Hyvässä imuotteessa vauvan pää on kallistuneena taaksepäin, vauvan suu 

on kunnolla auki, kieli on suun pohjalla ja sen kärki alaikenen ja alahuulen päällä. 

Imuote on epäsymmetrinen: nännipihaa on enemmän suussa vauvan leuan puolelta. 

Hyvässä imuotteessa posket pysyvät pyöreinä, muita kuin nielemisen ääniä ei kuulu, 

ote ei irtoile eikä imetys satu äitiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/maidonerityksen-k%C3%A4ynnist%C3%A4minen-lyps%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/maidonerityksen-k%C3%A4ynnist%C3%A4minen-lyps%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4
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Vauvantahtinen imetys ja nälkäviestit 

 

Vanhempia ohjataan tunnistamaan vauvan nälkäviestit ja vastaamaan niihin. 

Vastasyntynyt osaa kertoa erilaisin ilmein ja tavoin olevansa valmis imemään rintaa. 

Itku on usein vasta viimeisin viesti nälästä. Varhaisiin nälkämerkkeihin reagoiminen 

helpottaa imetystilannetta vauvan pysyessä rauhallisempana. Vauvan imemistä rinnalla 

ei rajoiteta ja kunnioitetaan hänen omaa imemisrytmiään. 

 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/imetyksen-

käynnistyminen 

 

 

 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/imetyksen-k%C3%A4ynnistyminen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/imetyksen-k%C3%A4ynnistyminen
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Puolison tai tukihenkilön rooli imetyksessä 

 

Puolison/tukihenkilön tuella on myönteinen vaikutus imetykseen. Äidin rohkaiseminen 

ja imetyksen arvostaminen auttaa äitiä jaksamaan imetystaipaleella. Puoliso/tukihenkilö 

voi tehdä myös konkreettisia asioita imetyksen tukemiseksi. Selän ja niskan 

hierominen, apu hyvän asennon löytämiseen tai ravitsemuksesta huolehtiminen 

edistävät imetyksen onnistumista ja äidin jaksamista. 

 

Ympärivuorokautinen vierihoito 

 

Vastasyntyneellä on oikeus ympärivuorokautiseen vierihoitoon. Vierihoito on uuden 

yhteisen elämän opettelua ja antaa rauhan varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. 

Luonnollisinta onkin pitää vauvaa vierellä syntymästä alkaen. Lapsivuodeosastolla 

vanhemmat oppivat vastaamaan vauvan tarpeisiin turvallisessa ympäristössä saaden 

tukea ja ohjausta tarpeidensa mukaisesti.  

 

Ympärivuorokautinen vierihoito antaa myös paremmat edellytykset lapsentahtisen 

imetyksen onnistumiselle, sillä vanhemmat oppivat havaitsemaan jo pienetkin 

nälkämerkit. Vierihoito kehittää vanhempien ja vauvan suhdetta antaen varmuutta 

myös kotiinlähtöä ajatellen. Mikäli vierihoito ei syystä tai toisesta onnistu ohjataan 

äidille käsinlypsy. Tällöin vastasyntynyt saa nauttia äidinmaidosta ja äidin maidoneritys 

käynnistyy vaikkei vauva heti pääsekään rinnalle. 
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Lisämaito lääketieteellisestä syystä 

 

Vauvan syntyessä äidillä on rinnoissa kolostrumia eli ternimaitoa ja lapsella 

ruuansulatuskanavassa lapsivettä. Ne riittävät tyydyttämään terveen, täysiaikaisen ja 

normaalipainoisen vastasyntyneen ravinnontarpeen ensimmäisinä elinpäivinä, mikäli 

vauva saa imeä rinnalla omaan tahtiin.  

 

Terve, täysiaikainen vastasyntynyt on varustettu hyvillä hiilihydraatti- eli 

glykogeenivarastoilla. Parin päivän sisällä synnytyksestä äidin progesteronin määrä 

veressä vähenee ja prolaktiinin määrä lisääntyy. Oksitosiini käynnistää maidon 

herumisen. 

 

Mikäli maidonnousu rintoihin viivästyy, on vauvan ravinnonsaanti turvattava ja 

viivästyksen syy pyrittävä selvittämään. Lisämaidon tarvetta arvioitaessa on ensin 

havainnoitava imetystä. Imetystarkkailussa tarkistetaan imetyksen tiheys, kesto, 

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

saa myös äidiltä, miten hän kokee imetyksen.  

 

Maidonnousun viivästymiseen voi vaikuttaa mm. rintojen huono tyhjentäminen, sectio, 

ontelonisät, ylipaino, stressi, äidin insuliinihoitoinen diabetes, ennenaikainen synnytys, 

masennuslääkitys, tutin käyttö. 

 

Eritysseurannassa olevat lapset ja lääketieteelliset syyt lisämaidolle yksilöllistä 

harkintaa käyttäen: 

 - Hypoglykemiariski 

  - Ennenaikaisesti syntynyt (<37 viikkoa) 

  - Yliaikaisena syntynyt (>42 viikkoa) 

  - Raskauden kestoon nähden pienikokoisena (SGA < -2,0 SD) tai 

  suurikokoisena (LGA > +2SD) syntyneet 

  - Alilämpöiset 

  - Äidin diabetes tai raskausdiabetes (erityisesti jos lääkehoidettu) 

  - Äidin raskausmyrkytys, beetasalpaajalääkitys (esim. Albetol), 

  päihteiden käyttö raskauden aikaina, SSRI-lääkitys (esim. Seronil) 

  - Syntymäasfyksia (napa-pH <7,10 ja/tai BE <-10), mekoniumaspiraatio 
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  - Sepsis, verisyhmäimmunisaatio, polysytemia, sydänvika,  

  perinnölliset tekijät, oireyhtymät 

 

 - Lapsella on kliinisesti todettu kuivuma (voidaan tarkastella ikäsuhteisesti esim. 

 seuraavalla käyrästöllä: www.newbornweight.org) 

 - Kellastunut lapsi, sinivalohoito 

 - Äiti ei voi tai halua imettää (esim. HIV, huumeiden käyttö, imetyksen estävä 

 lääkitys) 

 - Lapsen sairaus tai rakennepoikkeavuus (esim. suulakihalkio) 

 

Mikäli lisämaitoa tarvitaan, sitä annetaan yksilöllisesti, alkuun pieniä määriä n. 5-10ml 

kerrallaan. Lisämaidon antamisen tarvetta seurataan ja jatketaan niin kauan kunnes 

lapsi saa tarpeisiinsa nähden riittävästi maitoa rinnalta. Lisämaidon lisäksi 

vauvantahtista imetystä suositellaan 10-12 kertaa vuorokaudessa. 

 

Lisämaidon antaminen lääketieteellisestä syystä ei tutkimusten mukaan vaikuta 

imetyksen kestoon täys- ja osittaisimetyksessä. Lääketieteellisestä syystä annettava 

lisämaito tulisi tarjota imetystä suojelevalla tavalla kuten hörpyttäen, lusikalla, ruiskulla 

tai imetysapulaitteella. Lisämaidon tulisi ensisijaisesti olla äidin omaa rintamaitoa ja 

äitejä kehoitetaan ylläpitämään maidon eritystä lypsämällä. Perheelle tulee kertoa 

minkä takia lisämaitoa annetaan ja korostaa edelleen imetyksen tärkeyttä vauvalle.  

Vanhemmille annetaan riittävästi ohjausta lisäruokinnan toteuttamisesta imetyksen 

ohella ja siirtymisestä täysimetykseen, kun lisämaidolle ei enää ole tarvetta. 

 

Tuttipullojen ja tuttien käyttö 

 

Tuttipullon ja tutin varhainen käyttö saattaa häiritä rinnan imemisen oppimista. Mikäli 

vauva tarvitsee ensipäivinään lisämaitoa, tulisi se mahdollisuuksien mukaan tarjota 

jollakin muulla tavalla kuin tuttipullosta, esimerkiksi kupilla, lusikalla tai lääkeruiskulla. 

Tilanteeseen sopivasta lisämaidon antamisen menetelmästä voi keskustella 

lapsivuodeosaston tai lastenosaston henkilökunnan kanssa.  

 

Tutin käytön aloittamista tulisi terveellä, täysiaikaisella vastasyntyneellä välttää 

imetyksen käynnistymisvaiheessa. Tutin käyttäminen tyydyttää vauvan imemisen 

tarvetta, jolloin vauva imee rintaa harvemmin ja saa siten vähemmän maitoa.  

Mikäli äiti ja lapsi joutuvat olemaan erossa toisistaan, on tutin käytöstä lapselle hyötyä. 
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Tutin imeminen lohduttaa lasta, kun äiti ei ole paikalla. Lisäksi se parantaa 

ennenaikaisesti syntyneiden lasten ruuan sulamista. 

 

5.2 Imetyksen turvamerkit 

Vauvan tietää saavan riittävästi maitoa kun imetyksen turvamerkit täyttyvät. 

Maidonsaannin riittävyyttä arvioidaan imetyskertojen, erittämisen sekä 

painonkehityksen avulla. 

 

• Vauva imee omaan tahtiinsa vähintään 8-12 kertaa vuorokaudessa 

• Pissavaippoja tulee vähintään 5 vuorokaudessa ensimmäisten elinvuorokausien 

jälkeen 

• Vauva kakkaa vähintään kerran päivässä ensimmäisten elinviikkojen aikana 

• Vauvan imu on tehokasta ja imiessä kuuluu nielemisen ääniä sekä näkyy maitoa 

• Vauva on yleensä tyytyväinen imetyksen jälkeen 

• Paino kehittyy normaalisti: vähintään 20g/vrk tai 140g/vko tai 500g/kk 

 

5.3 Kotiutumisvaiheen kirjallinen imetyssuunnitelma 

 

Kotiutumisvaiheessa päivitetään kirjallinen imetyssuunnitelma. Peruslähtökohtana ovat 

kansainväliset ja kansalliset suositukset ja WHO:n korvikemarkkinointikoodi. Äitien ja 

perheiden tarpeet, toiveet ja tavoitteet ovat hyvin erilaisia. Perheiden resurssit jonkin 

asian saavuttamiseksi ovat erilaisia riippuen elämäntilanteesta, parisuhteesta, omasta 

ja vauvan terveydestä ja toiveista. Äideillä ja perheillä tulee olla riittävästi tietoa ja 

työkaluja päästäkseen omaan tavoitteeseensa ja realistinen käsitys siitä miten se 

saavutetaan. Perheillä on oikeus saada imetysohjausta omista lähtökohdista käsin. 

 

Kotiutusvaiheessa tulee tehdä riittävän kattava selvitys äidin imetystoiveesta. 

Kotiutumisen jälkeinen ohjaus ja tuki pitää varmistaa.  
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Jos äidillä on synnytyssairaalassa kokemus heikosta selviytymisestä imetyksessä tai 

imetysongelmia, niin perheellä tulee olla tietoa minne ottaa yhteyttä. Perheille tulee 

antaa tietoa neuvolan, imetyspoliklinikan ja Imetyksen tuen palveluista. 

 

Imetyssuunnitelmasta tulee selvitä imetyksen erityistilanteiden jatko-ohjaus liittyen 

esimerkiksi rintakumin käyttöön, rintamaidon riittämiseen, lypsämisen tarpeeseen tai 

vauvan sairaalahoidon jatkumiseen äidin kotiutuessa. Tietoa ohjauksen tueksi on 

saatavilla Imetys.fi, Naistalo.fi ja Väestöliiton sivuilta. 

 

6 PERHEEN IMETYSOHJAUS LASTEN TEHO- JA 

TARKKAILUOSASTOLLA  

6.1 Perhelähtöisyys 

 

Imetysohjauksen lähtökohtana on perhe ja heidän tilanteensa, jokaista perhettä 

kohdellaan yksilöinä. Tämä on ainutlaatuinen kokemus/tilanne perheelle. Kaikkia 

perheitä ja heidän tekemiään päätöksiä kunnioitetaan. Vauvan joutuminen teho- ja 

tarkkailuosastolle voi olla traumaattinen kokemus. Äitejä, jotka ovat päättäneet olla 

imettämättä tai eivät voi imettää lääketieteellisistä syistä kohdellaan samanarvoisesti 

kuin imettäviä äitejä. 

 

Osastolla tuetaan aktiivisesti perheitä pitämään vauvaa ihokontaktissa. Ihokontaktia 

toteutetaan osastolla mahdollisimman nopeasti synnytyksen jälkeen, äidin ja vauvan 

voinnin niin salliessa. Myös isää kannustetaan pitämään vauvaa ihokontaktissa 

ensihetkistä alkaen. Vanhempia tuetaan osastolla vauvan hoivaajina ilman 

perusteettomia rajoituksia. Vauvan hoiva siirretään mahdollisimman varhain 

vanhempien tehtäväksi hoitajien ollessa heidän tukenaan. Ihokontaktissa 

sairaan/ennenaikaisen vauvan ja vanhemman välinen varhainen vuorovaikutus ja 

kiintymyssuhde vahvistuvat. Näin tuetaan kasvua ja kehitystä. 

 

Vauvaa ja vanhempia ei eroteta toisistaan ilman erityistä syytä.  

Vanhemmat voivat olla lapsensa luona, jos ei ole perusteltua syytä, miksi vanhemmat 

eivät voi olla läsnä. Poikkeustapauksissa voidaan tarjota vanhemmalle mahdollisuus 



27 

 

 

yöpyä osastolla (esim. yöllä syntynyt vaativaa tehohoitoa tarvitseva vauva, saattohoito 

sekä kotiutuksen lähestyessä) perheen niin toivoessa. Perheen lähipiirin, esim. 

sisaruksien ja isovanhempien on mahdollisuus olla perheen tukena osastolla. 

Rakenteilla on uusi osasto, jossa on perhehuoneet, joissa vanhemmat voivat olla 

lapsensa luona 24h vuorokaudessa. 

 

6.2 Maidonerityksen käynnistyminen ja ylläpitäminen 

 

Kaikki äidit saavat tietoa, tukea ja käytännön apua maidonerityksen käynnistämiseen ja 

ylläpitämiseen. Heti synnytyksen jälkeen lypsetyt ensipisarat ovat tärkeitä vauvalle ja 

niitä voidaan antaa kovin sairaankin vauvan huulille. Imetyksen aloittaminen tehdään 

vauvan voinnin ja nälkäviestien mukaan, eikä gestaatioikää tai painoa käytetä 

imetyksen aloittamisen perustana. 

 

Osastolla seurataan äidin lypsämiä maitomääriä ja riittämättömään maidoneritykseen 

reagoidaan tehostamalla ohjausta. Sairaalasta lainataan äidille lypsämiseen tarvittavat 

välineet vauvan sairaalahoidon ajaksi. 

 

6.3 Ravitsemus ja imetys 

 

Pääsääntöisesti vauvalle annetaan äidin omaa rintamaitoa ja tarvittaessa lisänä 

luovutettua rintamaitoa. Uskonnollisista syistä/perheen toivomuksesta vauvat saavat 

korviketta oman rintamaidon lisänä. Myös lääketieteelliset syyt määrittelevät 

maitomäärää, laatua ja ruokailujen tiheyttä.  

 

Äidinmaidon korvikkeiden käytöstä keskustellaan perheiden kanssa. Äitejä, jotka eivät 

halua, saa tai pysty imettämään tai imettävät osittain, ohjataan yksilöllisesti korvikkeen 

käsittelyssä ja syöttämisessä. Vanhempien kanssa keskustellaan tuttien ja 

pulloruokinnan vaikutuksesta imetykseen. 
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Maidon vasta noustessa vauva voi imeä rintaa ja maito voi valua samalla 

nenämahaletkun kautta. Täysimetykseen pyrittäessä lisämaito valutetaan 

nenämahaletkuun. Imetyksen maitomääriä seurataan osastolla syöttöpunnitusten 

avulla. Aikataulutetusta ruokinnasta siirrytään vauvantahtiseen ruokintaan vauvan 

voinnin mukaan. 

 

Imetyksen ollessa hyvällä alulla, voidaan vauvalle määrätä vuorokausimaitomäärä. 

Vauvan voinnin mukaan käytetään maitomäärien seurannassa 6/8/12/24 tunnin jaksoja 

Äitejä ohjataan tunnistamaan vauvan nälkäviestit. Sairas vastasyntynyt on virkeänä 

vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Hoidot ja imetys ajoitetaan mahdollisimman 

vauvantahtisesti. Vauvalla on oikeus imemiseen ja imemisen tarve ohjataan rintaan 

aina kun mahdollista. Silloin kun äiti ei ole läsnä, vauva saa tyydytettyä imemisen 

tarpeensa huvituttien avulla. Tutteja käytetään vain, kun siihen on hyväksyttävä syy, 

kuten ero äidistä, kivun ja stressin lievitys tai kun imetys ei ole mahdollista. 

Rintakumeja käytetään imetyksen apuvälineenä vain tarvittaessa. 
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6.4 Kotiutus ja jatkohoito 

 

Perheen kotiutuksen valmistelu aloitetaan hyvissä ajoin perheen kanssa, 

ravitsemukseen liittyvissä erityistilanteissa jatkohoidot järjestetään sairaalaan. Vauvan 

ollessa muuten kotikuntoinen, mutta tarvitsee vielä syömiseen tukea voi kotiutua myös 

nenämahaletkun kanssa, jolloin vauvan kasvua ja kehitystä seurataan sairaalasta käsin 

esimerkiksi kotisairaalan turvin. Tarvittaessa osastolta voidaan ohjata 

imetyspoliklinikalle jonne perhe voi myös itse varata ajan. Osaston ilmoitustaululla on 

imetystukiryhmän ja imetystukipuhelimen yhteystiedot sekä internetin tukipalvelun 

tiedot. Osastolle voi myös soittaa tarvittaessa 

ongelmatilanteissa. 
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7 EI-IMETTÄVÄT ÄIDIT 

Joskus äidin sairaudesta, lääkityksestä tai toiveesta johtuen imetys ei ole mahdollista. 

Sairaalan henkilökunta tukee äitiä tämän tietoisessa päätöksessä olla imettämättä. 

Ohjaus on laadukasta ja konkreettista sekä vanhemman ja vauvan välistä 

vuorovaikutusta tukevaa. Ohjaus sisältää korvikkeiden oikean käytön, säilyttämisen ja 

tuttipullojen huoltamisen. 

 

 

 

 

 

https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/.../vauvantahtinen_pulloruokintaFISE.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/.../vauvantahtinen_pulloruokintaFISE.pdf
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8 IMETYSPULMAT 

 

Imetyksen onnistumiselle on tärkeää, että äiti haluaa imettää ja että hän luottaa 

itseensä imettäjänä ja vauvan hoitajana. Onnistuneesta imetyksestä huolimatta äidille 

saattaa tulla jokin imetyspulma. Hyvän imetysluottamuksen kanssa pulmat ovat 

helpompi kohdata ja ratkaista. Mahdollisia imetyspulmia voivat esimerkiksi olla: 

 

Rintojen turvotus ensipäivinä 

 

• Oireena rintojen pinkeys, kipu, laikuttainen punoitus, lievä 

lämmönnousu mahdollinen. 

 Normaali reaktio, joka helpottaa muutaman päivän kuluttua. Hoitona vauvan 

pitäminen ihokontaktissa, tiheä imetys, rintojen lämmitys ennen imetystä ja viilennys 

imetyksen jälkeen (esim. viileä kääre rinnassa). 

 

Maidon pakkautuminen 

 

• Kova, punoittava ja kipeä alue rinnassa. Ei tulehdusoireita. 

• Hoitona tiheä imetys, hyvä imuote, erilaiset imetysasennot, rinnan kevyt 

hierominen imetyksen aikana, lämpökääre tai lämmin suihku ennen imetystä ja 

kylmäkääre imetyksen jälkeen. Tarvittaessa rintojen tyhjennys käsin tai 

pumpulla. 

 

Rintatulehdus 

 

• Iso, punoittava alue, jossa turvotusta sisällä. Korkea kuume. 

Sairaudentunne. Rinta ei tyhjene kunnolla/laisinkaan. 

• Rintatulehduksen hoito on sama, kuin pakkautuneissa rinnoissa.  

 

Lisäksi hyvä nesteytys, lepo ja tarvittaessa voi ottaa ibuprofeiinia 400mg – 600mg x 1-3 

ja parasetamolia 1g x 1-3. Mikäli oireet eivät helpota vuorokauden sisällä, on hyvä 

hakeutua lääkäriin antibioottihoitotarpeen arvioimiseksi. 
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Rinnanpäiden haavaumat 

 

• Rinnanpäät punoittavat, kipeät, veriset. Yleisin syy on huono imuote. 

• Hoitona imuotteen tarkistus ja tarvittaessa korjaus. Imetysasentojen 

vaihtaminen. Maitopisaran puristaminen rinnanpään suojaksi imetyksen jälkeen. 

Kaalinlehtiä, hoitavaa rintasidosta tai lanoliinivoidetta voi kokeilla. Kipulääkitys 

tarvittaessa. 

 

Hiivasieni-infektio 

 

• Rinnanpää punoittava, kiiltävä, voi olla haavainen. Pistävää kipua voi olla 

myös syvemmällä rinnassa sekä imetyksen aikana että sen jälkeen. 

Vauvalla voi olla suussa sammasta. 

• Hoitona rintojen ilmakylvyt, liivinsuojien ja liivien tiheä vaihto, rinnan 

huuhtelu vedellä imetyksen jälkeen ja kuivaus. Tutit sekä tuttipullot kannattaa keittää. 

Rinnanpäähän voi imetyksen jälkeen laittaa kivennäisvettä tai sokeroimatonta 

puolukkamehua. Äidille ja vauvalle maitohappobakteerit. Valkoisen viljan ja sokereiden 

välttäminen. Tarvittaessa Daktarin 2% emulsiovoide rinnanpäähän ja/tai suun kautta 

Flukonatsolikuuri. 

 

Vauvan rintaraivarit tai imemislakko 

 

• Yleisempiä niillä lapsilla, jotka saavat lisämaitoa pullosta tai aloittelevat 

kiinteiden ruokien maistelua 

• Kestää yleensä muutaman päivän. Avuksi voi kokeilla ihokontaktia, uusia 

imetysasentoja, imetystä vauvan ollessa puoliunessa tai yöimetysten 

lisäämistä. Vauvan on hyvä olla rauhallinen ennen imetystä. 

 

 Rinnanpään Raynaud`n oireyhtymä 

 

• Syynä ihon verisuonten supistuminen. Imetyksen jälkeen rinnanpää muuttuu 

ensin valkoiseksi, sitten sinertävän punaiseksi ja palautuu lopulta normaalin 

väriseksi. Viiltävä/polttava kipu imetyksen jälkeen. 

• Hoitona lämpö ja rinnanpään suojaaminen imetyksen jälkeen. Aerobinen 

liikunta. Tarvittaessa Ibuprofeiini ja Adalat oros-kuuri. 
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Kun maito ei riitä 

 

• Maidon nostattamiseen auttaa: riittävä nesteytys ja ravinto, rentoutuminen ja 

lepo, vauvan pitäminen ihokontaktissa, vauvantahtinen imetys, yöimetys, hyvä 

imuote, rintojen lypsäminen imetyksen lisäksi ja tutin välttäminen. 

 

9 IMETYKSEN EDISTÄMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI 

 

Vauvamyönteisyysohjelman toteutumista ja kehittymistä arvioidaan tilastoinnin 

avulla kuukausittain. Tilastointia ja sen luotettavuutta kehitetään jatkuvasti. 

 

Tilastointi tapahtuu vuoden 2020 alusta Päijät-Hämeen keskussairaalan Äitiyshuollon 

Äitiyspolku-järjestelmän kautta. Tilastointi sisältää synnytystavan, ihokontaktin 

toteutumisen, ensi-imetyksen, täysimetyksen toteutumisen, lisämaidon antamisen syyn 

ja antotavan. Lisäksi seurataan vierihoidon toteutumista. 

 

10 VAUVAMYÖNTEISYYDEN KEHITTÄMINEN 

 

• Toimintasuunnitelmien yhdenmukaistaminen neuvolan kanssa 

• Imetysohjaajakoulutuksissa mukana työntekijöitä eri yksiköistä; neuvola, 

lastenosastot, synnytysyksikkö, lapsivuodeosasto, lasten kotisairaala 

• Kahdesti vuodessa pidettävät alueelliset koulutukset (neuvola ja sairaala) 

• Henkilökunnan jatkuva kouluttaminen, infotilaisuudet, osastotunnit 

• Imetystä tukevan materiaalin kehittäminen edustavaksi ja laadukkaaksi 

• Neuvolan ja sairaalan imetysvastaavien kokous kahdesti vuodessa 

• Neuvoloiden ja keskussairaalan imetystilastoinnin kehittäminen 

• Käytäntöjen yhdenmukaistaminen sairaalan sisällä eri osastoilla 

• Imetyskouluttajien jatkuva kouluttaminen 

• IBCLC sairaalaan 

• Palautteen saaminen, kysely 
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11 YHTEISTYÖ NEUVOLOIDEN JA IMETYSTUKIRYHMIEN 

KANSSA 

 

Imetyksen tukeminen toteutuu parhaiten neuvolan ja synnytysyksikön yhteistyönä. 

Imetystuen yhtenäisyys ja jatkuvuus turvataan parhaiten yhteisesti sovitun 

hoitoketjun avulla, jossa vastuukysymykset ja työnjako on sovittu.  

 

Päijät-Hämeen keskussairaalan synnytysyksikkö tekee yhteistyötä neuvoloiden 

kanssa vauvamyönteisyyden edistämiseksi. Vuosittain kokoontuu alueellinen 

imetystyöryhmä, joka koostuu neuvolan terveyhdenhoitajista ja sairaalan kätilöistä. 

Yhteistyön avulla pyritään hyvään tiedonkulkuun, yhteneväisen hoitopolun luomiseen ja 

yhtenäisiin ohjaus- ja hoitokäytäntöihin. Palautteen saaminen on tärkeää toiminnan 

kehittämiseksi. Perheille annetaan myös tietoa imetystukiryhmistä ja Imetyksen tuen 

Facebook- sivuista.  
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