
Keinoja imetysongelmien ratkaisuun

 ▶ Varmista vauvan hyvinvointi ja imetyksen lapsentahtisuus.
 ▶ Huomioi, että äiti ei esimerkiksi ohjaa tai paina lapsen päätä  

takaraivosta vaan lapsen pää pääsee liikkumaan vapaasti.
 ▶ Havainnoi vauvan imuotetta ja imetysasentoa ja korjaa  

tarvittaessa niitä.
 ▶ Ota todesta äidin kokemus huolesta tai kivusta ja ryhdy toimeen  

sen aiheuttajan poistamiseksi.
 ▶ Mikäli rinnanpäät ovat haavoilla imuoteongelmien takia, ohjaa  

tehokas haavahoito.
 ▶ Selvitä äidin jaksamista ja että tuleeko äidillä levättyä, syötyä  

ja juotua.
 ▶ Ohjaa äitiä tarpeen mukaan lisäavun pariin ja kerro imetyksen  

tukimuodoista; neuvolat, imetyspoliklinikka, yksityiset  
imetysohjaajat, imetystukiryhmät, Imetyksen tuki ry:n kanavat.

Imetyksen tuki ry:n sivuilta löydät runsaasti imetystietoartikkeleita ja 
tulostettavia ohjausmateriaaleja perheille. Tutustu esimerkiksi näihin:
 ▶ Rintakumi: imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/rintakumi
 ▶ Vauvan kello: imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/vauvan-kello
 ▶ Nälkämerkit: imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/ 

vauvan-viestinta-rinnalla
 ▶  Imetyksen turvamerkit: imetys.fi/odottajan-opas/ 

vauvan-kanssa-kotona/saako-vauva-tarpeeksi-maitoa
 ▶  Nelikuisen hulinat: imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/ 

nelikuisen-yohulinat
 ▶  Tiheän imun kaudet: imetys.fi/odottajan-opas/ 

vauvan-kanssa-kotona/tihean-imun-kaudet
 ▶ Hyvä imuote: imetys.fi/odottajan-opas/ensimmaiset-paivat/ 

hyva-imuote
 ▶  Imetyskipu: imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/imetyskipu
 ▶  Haava rinnanpäässä: imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/ 

haava-rinnanpaassa
 ▶  Imetyksen tehostaminen: imetys.fi/odottajan-opas/ 

vauvan-kanssa-kotona/lisaa-maitoa

Imetysluottamuksen  
vahvistaminen ja  
kannustaminen

Kiireetön kohtaaminen  
ja kuunteleminen

Pienemmät,  
realistisemmat  
välitavoitteet

Riittävän tiheä  
seuranta ja arviointi

Tavoitteiden asettaminen 
äidin omista  

lähtökohdista käsin

Keskeisiä lähteitä:
 ▶ Imetyksen tuki ry: imetys.fi
 ▶ THL: Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2017
 ▶ Duodecim terveysportti 2017

Tekijät:  
Kätilöopiskelijat Catarina Aminoff, 
Noora Helmivuo, Maria Kesti,  
Jenni Munukka, Ira Simo

Ammattilaisena sosiaali- ja  
terveysalalla –projekti, syksy 2017
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Rintaraivarit ja 
imemislakot

Poissulje
 ▶ Vauvan sairaudet

bakteeri-ja virusinfektiot (korvatulehdus!), 
refluksitauti, allergiat, sammas

 ▶ Vauvan suun rakenteelliset poikkeavuudet
esim. kireä kieli-ja/tai huulijänne, hampaiden 
puhkeaminen

 ▶ Mahdolliset synnytyksessä aiheutuneet 
kiputilat/jumit
Kuivumisen merkit

 ▶ Äidin sairaudet
hormonaaliset muutokset ja poikkeavuudet, 
stressi, väsymys, masennus, lääkitykset

Perheen tukeminen imetysohjauksella
 ▶ Lapsentahtisuus

Tunnistetaanko nälkämerkit? Eihän tuputeta?
 ▶ Runsas maidonheruminen

Suihkutissit?
 ▶ Hidastunut heruminen

Kuukautiskierto? Stressi? Väsymys?
Huom! Tilanne on itsessään hyvin stressaava

 ▶ Muutokset ympäristössä tai äidissä
Uusi tuoksu? Raskaus?

 ▶ Vauvan epämukavat muistot
Vauva yhdistää epämukavan muiston esim. 
flunssasta imetykseen? 

 ▶ Imuote

Maidon erittyminen ei lopu yhtäkkiä,  
se on pitkä prosessi! 

Rauhoittele äitiä, vala imetysluottamusta, 
normalisoi tilannetta: vaihe menee ohi.

Tuttipullo ja kiinteän ruoan lisääminen 
vaarantavat imetyksen jatkumisen! 

Lakon jatkuessa hörpyttäminen ja  
lypsäminen.

Painonnousun 
ongelmat

Poissulje
 ▶ Vauvan sairaudet

allergiat, refluksitauti, silent-refluksi, 
synnytys traumat, neurologiset sairaudet, 
tulehdustilat, imeytymishäiriöt

 ▶ Vauvan suun rakenteelliset poikkeavuudet
esim. kireä kieli-ja/tai huulijänne

 ▶ Äidin sairaudet
stressi, masennus, PCOS, hormonitoiminnan 
poikkeamat, hormonaalinen ehkäisy,  
kilpirauhasen sairaudet

 ▶ Rinnan anatomiset poikkeavuudet
tubulaariset rinnat, rintojen leikkaukset

 ▶ Mittalaitevirheet
eri vaaoilla mitatut tulokset eivät ole  
vertailukelpoisia.

Perheen tukeminen imetysohjauksella
 ▶ Rauhallinen tilannearvio

Täyttyvätkö imetyksen turvamerkit?
Voisiko vauvan punnita parin päivän päästä 
uudelleen?
Imetysluottamus?
Nyrkkisääntö: aina ensin imetyksen tehostami-
nen, vasta sitten mahdollinen lisämaito.
Tunnistetaanko nälkämerkit? 
Uneliaan vauvan herättely tarvittaessa.

Yksittäinen punnitus ei kerro painon-
kehityksen suuntaa luotettavasti!

Imetyksen turvamerkit!

”Vauva nukkuu huonosti” 
”Vauva ei malta rauhoittua rinnalle” 
”Vauva tuntuu asuvan rinnalla”

Perheen tukeminen imetysohjauksella
 ▶ Tiheän imun kaudet (2–3 vko, 6 vko, 3 kk, 

6 kk)
 ▶ Nelikuisen yöhulinat (3–5kk)

unirytmin muuttuminen, four month sleep 
regression

 ▶ Motorisen kehityksen vaihe (8–12kk)

Poissulje
 ▶ Vauvan sairaudet

allergiat, refluksitauti, neurologiset  
sairaudet, tulehdustilat

 ▶ Vauvan suun rakenteelliset poikkeavuudet
esim. kireä kieli-ja/tai huulijänne

Vauvan normaaleja kehitysvaiheita ei 
tulisi tulkita imetyksen ongelmaksi!

Rintakumi Perheen tukeminen imetysohjauksella
 ▶ Rintakumista vieroittaminen
 ▶ Käyttöön johtaneen syyn korjaaminen

tarttumisongelmat, imuote

Poissulje
 ▶ Rinnan anatomiset poikkeavuudet

todellinen ontelonisä
 ▶ Vauvan suun rakenteelliset poikkeavuudet

halkiot, kireä kieli-ja/tai huulijänne
 ▶ Vauvan sairaudet

neurologiset sairaudet

Vain lyhytaikaiseen käyttöön ja hyvin 
perustellusti!

Ratkaise aina ensin alkuperäinen syy!

Ei ratkaisuna rikkoutuneisiin tai kipeisiin 
rinnanpäihin! 

Rintakumin käyttö voi pahentaa imuote- 
tai imetyskipuongelmaa. Käyttö saattaa 
myös vaikuttaa äidin maitomäärään vä-
hentävästi, mikä voi näkyä esim. niin, että 
vauva joutuu olemaan hyvin paljon rinnalla.

”Vauva kieltäytyy rinnasta toistuvasti, 
alkaa raivota usein heti imetyksen 
alkaessa”

”Vauvan paino ei ole noussut riittävästi”

Vauvan normaalit 
kehitysvaiheet ja  
tiheän imun kaudet

”Rintakumin käyttö tuntuu vaikealta  
ja sen käyttö harmittaa”
”Imetys sattuu rintakumista  
huolimatta”

Muista
!

Muista
!

Muista
!

Muista
!


