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Imetys sateenkaariperheissä -yhteistyö

Sateenkaariperheet ry:n ja Imetyksen tuki ry:n yhteistyö käynnistyi Helsinki Pride 
viikon jälkimainingeissa 2019

Molemmilla yhdistyksillä oli kokemus sateenkaariperheitä koskevan imetystiedon 
tarpeellisuudesta

Toukokuussa 2020 julkaistiin Imetys sateenkaariperheessä -tietosivusto, 
imetys.fi/sateenkaariperhe



Tarve imetystiedolle

Perhevalmennuksessa moni on kiinnostunut 
sosiaalisen vanhemman imetyksestä, selvästi 
useampi kuin lopulta lähtee edes yrittämään

Paljon kysytään, kehen lääkäriin yhteys, jotta 
saisi herumista tukevia lääkkeitä

Myös Imetyksen tuelle tulee jonkin verran 
yhteydenottoja naisparien perheiltä, joilla on 
toiveissa imettää vauvaa yhdessä
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Terveydenhuollon tuki

Perheiden kokemus on se, että tietoa ja tukea 
on lähes mahdoton saada terveydenhuollosta

Yhdistysten asiantuntijoilta ja vertaistuelta 
etsitään tietoa:

● perheen imetystoiveiden käytännön 
toteutukseen

● vinkkejä lääkäreistä, joilla olisi halua ja 
osaamista auttaa.
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Lähtökohtia sateenkaariperheiden imetykseen

Mahdollisuus maidoneritykseen ei riipu

● sukupuolesta
● rintojen koosta tai ulkonäöstä
● raskauden ja synnytyksen läpikäymisestä

Vaan hormoneista, jotka saavat rauhaskudoksen kasvamaan ja erittämään maitoa

Näitä hormoneja erittyy kehoon raskauden ja synnytyksen, rintojen mekaanisen 
stimuloinnin tai hormonilääkityksen (yhdistelmäehkäisypillerit) avulla.



Maidonerityksen käynnistäminen

Prosessi, jossa rintoja stimuloidaan lypsämällä

Osa tarvitsee lisäksi hormonihoitoa tai 
maidoneritystä lisäävää lääkitystä

Maitoa alkaa erittyä muutamassa viikossa

Tyypillisin tarve maidonerityksen käynnistämiselle 
on adoptiovauvan imetys
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Yhteisimetys

Vauvaa imettää useampi kuin yksi vanhempi

Tavallisinta naisparien perheissä, joissa lapset ovat syntyneet puolisoille 
vuorotellen, kohtalaisen pienellä ikäerolla

● Vanhempi, joka imettää isompaa sisarusta uuden vauvan syntyessä, voi 
jatkaa imetystä myös vauvan kanssa ilman erityistä valmistautumista

Yhteisimetystä varten maidonerityksen voi myös käynnistää

● Toimivan yhteisimetyksen käytännöt vaativat suunnittelua, koska myös 
synnyttävän vanhemman maidonerityksen käynnistyminen täytyy turvata



Imetystä ilman (riittävää) maidoneritystä

Imetysapulaite on imetyksen apuväline, joka mahdollistaa vauvan tarvitseman 
lisämaidon (esim. toisen vanhemman lypsämä maito tai korvike) tarjoamisen 
samalla, kun vauva imee rinnalla

Imetysapulaitetta voi käyttää, jos oma maidoneritys tarvitsee täydennystä tai 
maidoneritystä ei ole ollenkaan

Vauva voi nauttia myös pelkän rinnan imemisestä rauhoittumis- tai 
rentoutumistilanteissa, jos hän ei ole nälkäinen -> dry nursing



Rintamaidon hankkiminen

Rintamaidolla on ylivertaisia terveyshyötyjä 
korvikkeeseen verrattuna

Lypsetty rintamaito voi olla vaihtoehto, jos imetys 
ei ole toiveissa tai mahdollista

Suomessa epävirallista lahjoittamista ja 
kaupankäyntiä

Luovuttajaksi sopii perusterve, päihteetön 
henkilö, ei yhteensopimattomia lääkkeitä.
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Transsukupuolisuus ja imetys

Transmaskuliiniset ja transfeminiiniset vanhemmat ovat 
voineet saada maidonerityksen ja imetyksen toimimaan

● haasteena mahd. hormonihoidot ja rintakirurgia

Imetykseen liittyvä kehonkuvan muutos ei välttämättä 
tunnu luontevalta

Imetykseen liittyvä sanasto osin sukupuolittunutta

● Tärkeää saada itse valita imetyksen ja 
vanhemmuuden sanasto
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Sateenkaariperheiden jäsenkyselyn tuloksia

Jäsenkyselyyn vastanneista 13 henkilön (3,6%) perheessä oli joku muu kuin 
synnyttäjä imettänyt.

- 8 tapauksessa vanhemmat synnyttäneet vuorotellen, imetys jatkunut toisen 
lapsen kohdalla

- Muutama kertoo, ettei maidontuotantoa saatu mekaanisella stimuloinnilla 
käyntiin

- Yrttivalmisteiden käyttö
- 1 kokeillut hormoneita, mutta lopetettu sivuvaikutusten takia
- Imetysapulaite ja imetys ilman tuotantoa



Jäsenkyselyn tuloksia

- Toinen imettäjä varalla, jos synnyttäjän 
imetys ei onnistuisi

- Imetys ilman maitoakin rauhoittaa lasta
- Vastaajat kokivat jääneensä ilman tukea, 

neuvoa ja tietoa
- Kaipasivat rohkaisua ja tietoa
- Häpeä ja pelko muiden, esim. kätilöiden, 

suhtautumisesta esteenä
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Toivoisitko lisätietoja ei-synnyttävän imettämisestä?



Perheessä kiinnostusta ei-synnyttävän vanhemman 
toimimisesta imettäjänä?



Kiitos!Kiitos!


