
MITEN VAUVA ILMAISEE 
HALUKKUUTTAAN IMEÄ RINTAA?

On hyvä hetki tarjota rintaa, kun vauva
• tuo kieltä ulos suusta

• avaa ja sulkee suutaan

• maistelee sormiaan

• maiskuttelee, avaa suutaan apposen auki

On jo kiire tarjota rintaa, kun
• vauva kääntelee levottomana päätä puolelta toiselle

• nokkii rinnanpäätä etsiessään

Myöhästyimme! 
Voi olla, että vauvaa pitää ennen rinnalle ottamista rauhoitella, jos 

hän jo itkee.



VAUVANTAHTINEN IMETYS

• Vauva otetaan rinnalle jo varhaisista 

nälkäviesteistä

• Vauvan annetaan syödä niin usein kuin hän 

haluaa

• Vauvan annetaan syödä niin pitkään kuin hän 

haluaa

• Imetyksiä ei aikatauluteta 
• lypsämistä ja lypsyjen syöttöjä voi aikatauluttaa



MISTÄ TIETÄÄ, ETTÄ VAUVA SAA 
RIITTÄVÄSTI MAITOA RINNALTA?

• Vauva syö lapsentahtisesti, vähintään 8-12 kertaa 

vuorokaudessa. Vauva saattaa myös syödä paljon 

tiheämmin.

• Vauva imee tehokkaasti ja nielee maitoa.

• Vauva pissaa vähintään viisi kertaa vuorokaudessa 

neljännestä vuorokaudesta alkaen.

• Ensimmäisinä viikkoina vauva kakkaa päivittäin.

• Vauvan paino ei laske ensipäivinä yli 10 prosenttia, ja 

myöhemmin nousee vähintään 140 grammaa 

viikossa.



MILLAINEN ON HYVÄ 
IMUOTE?
• Vauvan suu on laajasti auki

• Vauvan leuka koskettaa äidin rintaa

• Nänni on syvällä vauvan suussa

• Mahdollinen kipu ajoittuu imetyksen alkuun, vauvan 

ensimmäisiin imuihin. Kipu ei kestä koko imetyskertaa eikä 

voimistu imetyksen jatkuessa.

• Nänni ei ole imetyksen jälkeen litistynyt tai muuttanut 

väriään

HOITAJA TARKISTAA LISÄKSI, ETTÄ

• Alahuuli on ulospäin rullalla

• Nännipihaa näkyy enemmän vauvan nenän kuin leuan 

puolella



MILLAINEN ON     
HYVÄ IMETYSASENTO?
Vauvalla on

• korvat, hartiat ja lonkat samassa linjassa, vartalo tai pää ei ole kiertynyt

• pää kallistunut hieman taaksepäin

• vartalo äidissä kiinni (vauva autetaan äitiin kiinni, ei äidin rinta vauvaan 

kiinni)

• kädet rinnan molemmin puolin

• tukea hartioiden ja selän takana, kuitenkin niin, että vauva voi 

vapaasti liikuttaa päätään.

• nenä nännin korkeudella hamuillessa

Äidillä on 

• mukava asento, selällä hyvä tuki

• jalat tukevasti maassa tai penkillä, jos imettää istualtaan

• tarvittaessa tyyny tai tyynyjä käsien tukena (tyynyt eivät ole vauvan, 

vaan äidin tuki)



MILLAISTA ON TEHOKAS 
IMEMINEN?
• Vauva imee rauhallisesti
• Vauvan imu tuntuu voimakkaalta

• Imuote pysyy lipsumatta

• Imemisääniä ei kuulu toistuvasti (maiskuttelua 
tai klikkauksia)

• Posket pysyvät pullistuneina ulospäin

• Nielemistä on havaittavissa

• Maidon noustua vauva pitää imaisun jälkeen 
pienen tauon ennen nielemistä, kun suu on 

täynnä maitoa.


