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Tämä satu ja siihen liittyvä tieto-osuus on tehty Diakonia-am-

mattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä Imetyksen 

tuki ry:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä imetystie-

tämystä ja sensitiivistä suhtautumista imettäviin perheisiin 

varhaiskasvatuksessa. 

Satu on suunniteltu niin, että sen voi lukea yhdessä lasten kans-

sa ja tieto-osuus on suunnattu varhaiskasvatuksen työntekijöil-

le. Tieto-osuus perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon imetyk-

sestä. Satukirjassa käsitellyt teemat on valittu joulukuussa 2020 

tehdyn varhaiskasvatuksen työntekijöille suunnatun kyselyn 

perusteella. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa sitä, minkälais-

ta tietoa imetyksestä ja sen tukemisesta kyselyyn vastanneet 

kokivat tarvitsevansa varhaiskasvatusympäristössä.

Opinnäytetyön raportti on julkaistu osoitteessa  

www.theseus.fi syyskuussa 2021. 
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Tänään on jännittävä päivä! Äiti ja Hilla kävelevät yh-
dessä kohti päiväkotia. Hilla on tarttunut tiukasti äidin 
takin helmaan kiinni. Äiti kääntyy katsomaan Hillaa ja 
hymyilee. Hilla ojentaa molemmat kätensä kohti äitiä ja 
sanoo: ”Syliin, Hilla tahtoo syliin." Äiti hymyilee ja sanoo 
pehmeällä äänellä: ”Voi rakas, jännittääkö sinua? Olem-
me ihan kohta perillä.”

Äiti nostaa Hillan syliin ja jatkaa: ”Katso Hilla, tuolla on 
sinun päiväkotisi” ja osoittaa kädellään aitojen sisäpuo-
lella olevaa tummanpunaista rakennusta. ”Mennään 
sisälle tapaamaan Satua ja uusia kavereita.”
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Ovella äitiäkin alkaa taas jännittää enemmän. He astu-
vat sisälle eteiseen. Äiti huomaa päiväkodin ilmoitustau-
lulla lapun, jossa kerrotaan, että meillä saa imettää. Äiti 
ilahtuu, koska imetys on Hillalle vielä tosi tärkeää.

Hilla katselee hämmästyneenä ympärilleen. Niin monet 
hienot saappaat! Kenenkähän ne mahtavat olla?
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Hilla ja äiti jatkavat kuraeteisestä sisälle. Siellä heitä on 
vastassa iloisen oloinen nainen, joka tulee Hillan luokse. 
”Moikka, minä olen Satu, Metsähiirien opettaja ja sinä 
olet varmaan Hilla?” Satu kysyy ja kyykistyy Hillan eteen. 
Hillaa alkaa ujostuttamaan ja hän painautuu tiukasti 
äidin jalkaa vasten. 

Satu näyttää Hillalle tämän ikioman naulakkopaikan, 
jossa on ketun kuva. Hilla ilahtuu ketun kuvasta ja haluaa 
esitellä omaa kettureppuaan Sadulle. Satu ihailee hienoa 
reppua ja kysyy sitten: ”Haluaisitko tulla tapaamaan mui-
ta Metsähiiriä ja katsomaan mitä leluja täältä löytyy?” 

Äiti ojentaa käden Hillalle ja he lähtevät käsi kädessä 
kulkemaan Sadun perässä.
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Hilla lähtee uteliaana tutkimaan leluja muiden lasten 
kanssa. Satu ja äiti juttelevat samalla sohvalla. He pu-
huvat Hillasta ja siitä, millaisista asioista Hilla pitää.

Hetken kuluttua Hilla tulee äidin luokse, antaa löytämän-
sä ketun äidille ja sanoo: ”Kettu tahtoo tisss, äiti antaa." 
Äitiä naurattaa ja Satuakin hymyilyttää. Satu kysyy äidiltä: 
”Imetätkö Hillaa?” Äitiä hieman hermostuttaa, mutta 
päättää vastata ”kyllä”. Satu vastaa hymyillen: ”No se 
onkin hyvä. Imetys parantaa lapsen vastustuskykyä, mistä 
on hyötyä näin päivähoidon alkaessa.” ”Totta, tätä en tul-
lutkaan ajatelleeksi”, äiti vastaa hymyillen. ”Voin näyttää 
rauhallisen huoneen imetystä varten, jos haluat vaikka 
imettää ennen lähtöänne”, Satu jatkaa. 
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Hilla jatkaa vielä hetken leikkiä muiden lasten kanssa, 
mutta alkaa sitten selvästi väsyä. "Taitaa olla aika lähteä 
kotiin päiväunille. Voisin vielä imettää Hillan ennen läh-
töä”, sanoo äiti Sadulle. ”Tottakai”, Satu toteaa hymyil-
len ja  ohjaa äidin nukkariin, jossa on nojatuoli ja sermi. 

”Täällä voit imettää rauhassa ja halutessasi siirtää ser-
min näkösuojaksi”, Satu kertoo. Hilla kiipeää tyytyväise-
nä rinnalle. Pieni hiljainen hetki tekee heille molemmille 
hyvää. 
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Kotimatkalla äitiä ja Hillaa hymyilyttää. Uusi päiväko-
ti vaikuttaa kivalta paikalta ja Hilla sai nopeasti uusia 
kavereita. Äidin olo on helpottunut ja samanaikaisesti 
haikea. Hänen pieni lapsensa on todella aloittamassa 
päivähoidon! 

"Huomenna menet isin kanssa taas leikkimään päivä-
kotiin, niin isikin tapaa Hillan uudet kaverit ja Sadun”, 
äiti kertoo Hillalle. ”Joo, isin kanssa!”  hihkaisee Hilla ja 
katsoo onnellisena äitiään.
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VARHAISKASVATTAJILLE

Imetyssuositukset
Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee täysimetystä 4–6 

kuukauden ikään, jolloin vauva saa ravintonaan vain rintamaitoa ja tarvittavat 

ravintolisät. Osittaismetystä suositellaan jatkettavan yksivuotiaaksi ja perheen 

halutessa myös pidempään. Osittaisimetyksellä tarkoitetaan sitä, että lapsi 

saa rintamaidon lisäksi muutakin ravintoa, kuten äidinmaidonkorviketta tai 

kiinteää ruokaa. 

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee täysimetystä kuuden kuukauden 

ikään ja osittaisimetystä vähintään kaksivuotiaaksi asti. Suomessa yhtenä 

tavoitteena Kansallisessa imetyksen edistämisen toimintaohjelmassa  

v. 2018–2022 on pidentää täysimetyksen ja kokonaisimetyksen kestoa WHO:n 

suositusten mukaisille tasoille.

THL:n suositus Suomessa

Täysimetys 4–6 kk Osittaisimetys 
1-vuotiaaksi Osittaisimetys perheen niin halutessa

WHO:n kansainvälinen suositus

Täysimetys 6 kk Osittaisimetys vähintään 2-vuotiaaksi

Imetyksen hyödyt 
Imetyksellä on valtavasti lyhytkestoisia ja pitkäkestoisia vaikutuksia niin ime-

tettävän lapsen kuin imettävän äidin terveydelle. Tiesitkö, että imetys muun 

muassa...

...tukee lapsen puolustus-

järjestelmän toimintaa. Imete-

tyt lapset sairastuvat vähem-

män välikorvantulehdukseen, 

ripuliin ja hengitystieinfekti-

oihin, joten lapsen poissaolot 

päivähoidosta vähenevät.  

...pienentää  

lapsen ylipainon,  

purenta-

virheiden ja   

2 tyypin   

diabeteksen 

riskiä.

...vähentää  

imettävän  

vanhemman 

riskiä sairastua  

rintasyöpään 

ja munasarja-

syöpään.
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Rintamaito on myös hyvä energian ja ravintoainei-

den lähde. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, 

sitä merkityksellisempi asema rintamaidolla on 

lapsen ravitsemuksessa. 

Imetyksen puheeksiotto  
päivähoidon alkaessa
Imetys on hyvin sensitiivinen asia, ja jokaisella perheellä on oikeus itse päättää 

imettääkö lastaan vai ei. Päivähoidon aloitus voi olla stressaavaa aikaa per-

heille. Se on suuri koko perheeseen vaikuttava elämänmuutos, johon liittyy 

usein erilaisia odotuksia, toiveita ja pelkoja. Päivähoidon aloitus on iso muutos 

varsinkin lapselle, koska hänen täytyy sopeutua uuteen ympäristöön, vieraisiin 

ihmisiin ja käytäntöihin. 

Imetetty lapsi voi ikävöidä vanhempiansa aivan yhtä paljon kuin ei-imetetty 

lapsi. Jos lapsi puhuu imetyksestä, on hyvä puhua siitä lapsen käyttämillä 

termeillä. Jos imetystä vähätellään, voi lapsi kokea, että häntäkin vähätellään. 

Lapsen sopeutumisen kannalta suuri merkitys on myös sillä, miten lapselle 

merkitykselliset aikuiset kotona ja päivähoidossa ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään.

Kaikessa perheisiin liittyvässä kohtaamisessa, tukemisessa ja yhteistyössä on 

lähtökohtana lapsen edun ensisijaisuus. Perheiden toiveita ja tapoja tulee kun-

nioittaa. Perheet eivät välttämättä itse aktiivisesti ota puheeksi imettämistä, 

varsinkaan vanhempien lasten kohdalla. Perheet saattavat jännittää imetyksen 

puheeksi ottamista, koska ovat epävarmoja siitä, minkä verran imetyksestä 

päivähoidossa tiedetään ja miten siihen suhtaudutaan. Mitä nuoremmasta 

lapsesta on kyse, sen tärkeämpää on ottaa imetys puheeksi lapsen aloittaessa 

päivähoidossa. Perheiden imetystä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa hyvin 

pienin keinoin perheiden toiveiden mukaisesti. 

Tiesitkö, että 
1–2-vuotias lapsi voi 
saada rinta maidosta 

vielä kolmannek-
sen energian-
tarpeestaan?
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Perheet hyötyvät, kun ammattilaiset suhtautuvat positiivisella tavalla imetyk-

seen ja heidän tukensa on näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvaa. Imettä-

vien äitien kanssa keskusteltaessa voi tuoda ilmi, että imetystä arvostetaan ja 

sitä pidetään normaalina. Myös koko yksikön yhteiset toimintatavat helpotta-

vat imetyksen puheeksiottoa. 

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Helposti näkyvillä oleva lappu 

“Meillä voit imettää”, joka 

kertoo vanhemmille imetyk-

sen mahdollisuudes-

ta ja viestittää avoi-

mesta ilmapiiristä.

Imetyksen puheeksi 

ottaminen aina aloi-

tuskeskustelun yhteydessä 

alle kolmivuotiaiden lasten 

aloittaessa päivähoidossa. 

Luonnollinen kohta imetyk-

sen puheeksiotolle voi olla 

esimerkiksi ravitsemuksesta 

tai tavoista ja tottumuksista 

puhuttaessa. 
Keskustelussa voi puhua 

esimerkiksi imetyksen mää-

rästä, ruokajuomatottumuk-

sista ja onko imetys liittynyt 

lapsen nukahtamiseen. 

Imetetty lapsi voi nukah-

taa päivähoidossa hyvin 

ilman imetystäkin 

turvallisen aikuisen 

läsnäollessa.

Työyhteisössä voidaan yh-

dessä miettiä, missä perheet 

voivat tarvittaessa imettää 

päivähoidon tiloissa. Rauhalli-

nen tila imetykselle on 

kaikkien etu.
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Lisätietoa imetyksestä 
Varhaiskasvatuksen ammattilaisen on hyvä olla tietoinen, mistä perheet voivat 

tarvittaessa saada lisäapua tai -tietoa. Perheet voi ohjata ottamaan yhteyttä 

oman alueen neuvolaan tai Imetyksen tuki ry:hyn, joista perheet voivat saada 

vinkkejä imetyksen jatkamiseen tai lopettamiseen toiveidensa mukaisesti.

Lue lisää: imetys.fi
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