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Tiivistelmä
Tämä opinnäytetyö on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on keskittyä alle 1-vuotiaan ravitsemuksen viimeisimpiin ravitsemussuosituksiin. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään ravitsemusneuvontaa lastenneuvoloissa.

Äidinmaito riittää ravinnoksi terveelle imeväisikäiselle aina puolen vuoden ikään saakka. Lisäruokien aloittaminen tapahtuu yksilöllisesti lapsen tarpeen mukaan, tähän vaikuttavat lapsen kasvu ja kehitys. Tavoitteena on, että yksivuotias syö yhdessä muun perheen kanssa pääosin samaa ruokaa ruokapöydän ääressä.

Oikeanlaisella ravitsemuksella katsotaan olevan kauaskantoisia seurauksia mm. kroonisten tautien syntyyn vaikuttavana tekijänä, erityisesti imetyksen vaikutukset sydän- ja verisuonitautien kehittymisen kannalta tiedostetaan. Suomessa imetyssuositukset eivät toteudu, vaikka rintaruokinnan vaikutukset imeväisen terveydelle tunnustetaan. Ravitsemussuosituksista myös poiketaan, mm. kiinteitä lisäruokia annetaan suosituksiin nähden aiemmin. 

Ravitsemusneuvonta on tärkeä osa lastenneuvoloiden perustehtävää. Ravitsemusneuvonnan tavoitteena lastenneuvoloissa on edistää lasten hyvinvointia monipuolisella, määrällisesti sopivalla ja ravitsevalla ruokavaliolla. Imeväisikäisen ja perheen ravitsemustottumuksiin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa tyypillisimpien kansansairauksien syntymiseen sekä vaikuttaa yksilön hyvinvoinnin kautta kansanterveyteen. Ravitsemusneuvontaa antavien ryhmien tietojen ravitsemuksesta tulisi olla ajantasaista. Ravitsemusneuvonnan antaminen edellyttää tietämystä ravitsemuksen vaikutuksista terveyteen ja sairauksiin.

Tästä työstä on hyötyä lastenneuvoloiden terveydenhoitajille ja heidän asiakkailleen ravitsemusohjauksen myötä. Terveydenhoitajille työstä on hyötyä siinä, että se osoittaa mihin lastenneuvoloiden ravitsemusneuvonnassa tulisi kiinnittää huomiota.

Jatkotutkimusaiheeksi ehdotetaan tutkimusta siitä kuinka alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemus toteutuu Mikkelin alueen lastenneuvoloissa. Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta on tarkoitus laatia ohjausmateriaali jaettavaksi lastenneuvolan asiakkaille, erityisesti imeväisikäisten lasten vanhemmille ravitsemusohjauksen tueksi. 
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Abstract
The present thesis is a literary survey with the intention of focusing comprehensibly on the nutrition of a child under one year of age. The thesis is based on recent nutrition recommendations. This thesis also focuses on the nutrition guidance in the child health clinics. 
Breast milk is considered to fill the needs of a healthy suckling for the first six months. The first solid foods are given to a suckling individually depending on the growth and development. The aim is that the child at one year of age eats at the same table with the rest of the family almost the same foods. 
Nutrition guidance forms an important part of the basic function of child health clinics. The aim of nutrition guidance in child health clinics is to promote a child’s wellbeing by providing him/her with a versatile and nourishing diet in appropriate quantities. The right kind of nutrition is considered to have far-reaching consequences, for example, as factors conducive to chronic diseases; in particular, the effects of breast-feeding on the development of cardiovascular diseases are recognized. In Finland, breast-feeding recommendations are not implemented, although breastfeeding’s impact on the suckling’s health is acknowledged. There are also deviations from nutrition recommendations: for example, additional solid foods are given earlier than recommended. 
By regulating a suckling’s and family’s nutrition patterns it is possible to affect the development of the most typical popular diseases, thus having an impact on public health care through an individual’s wellbeing. Groups that provide nutrition guidance should have current knowledge of the topic and the supply of nutrition guidance calls for being aware of the effects of nutrition on a person’s state of health and his/her diseases. 
Public health nurses working in child health clinics and their clients benefit from this study in the form of nutrition guidance. The work shows public health nurses where attention should be paid in nutrition guidance carried out in child health clinics. 
In the future, a study could be composed focusing on how the nutrition of a child under one year of age is realized in the child health clinics situated in the Mikkeli region. In addition, based on this literary survey, it is the intention to draw up guidance material to be distributed to child health clinics clients, especially to support nutrition guidance provided by parents of sucklings.
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1
Johdanto

Tämä opinnäytetyö pohjautuu tutkimuksiin ja kirjallisuuteen alle 1-vuotiaiden ravitsemuksesta, sekä suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Työn tekeminen on ajankohtainen ja tärkeä, sillä ravinto ja ravitsemus ovat nousseet tärkeiksi keskustelun aiheiksi nykypäivänä. 

Äidinmaito riittää ravinnoksi terveelle imeväisikäiselle aina puolen vuoden ikään saakka. Noin 4-6 kuukauden iässä lapsi on valmis aloittamaan lisäruokien syönnin. Lisäruokien aloittaminen tapahtuu yksilöllisesti lapsen tarpeen mukaan, tähän vaikuttavat lapsen kasvu ja kehitys. Tavoitteena on, että yksivuotias syö yhdessä muun perheen kanssa pääosin samaa ruokaa ruokapöydän ääressä. (Hasunen ym. 2004, 102–104.)

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esiin alle 1-vuotiaan ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä, joita terveydenhoitajat lastenneuvolatyössä kohtaavat. Aihe on työelämälähtöinen. Lastenneuvolan terveydenhoitajat tarvitsevat ajantasaista tutkimustietoa ja asiakkaille jaettavaa ohjausmateriaalia. Lastenneuvoloiden terveydenhoitajat ovat työssään huomanneet, että lapsiperheiden vanhemmat kaipaavat käytännön vinkkejä niin imeväisikäisen ruuan valmistukseen, kuin ensimmäisten lisäruokien annosmääriin. Tämän kirjallisuuskatsauksen teoriaosuutta tullaan hyödyntämään myöhemmin tehtävän kehitystyön yhteydessä, jonka tarkoituksena on tuottaa ohjausmateriaali jaettavaksi asiakkaalle lastenneuvolan antaman ravitsemusneuvonnan tueksi. 

Opinnäytetyö käsittelee alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemusta ja ravitsemusneuvontaa lastenneuvoloissa. Opinnäytetyössä etsitään vastausta seuraavaan kysymykseen:

	Millaista on ravitsemuksellisesti monipuolinen ja imeväisikäisen lapsen tarpeet täyttävä ravinto?


Kirjallisuuskatsaus menetelmänä

Kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä jossa pyritään jäsentämään jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja arvioimaan sitä. Kirjallisuuskatsaus noudattaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita, perustuen tutkimussuunnitelmaan, ja se on toistettavissa.  (Kääriäinen 2006, 39.) Kirjallisuuskatsausta määriteltäessä sillä voidaan tarkoittaa vähintään kahteen alkuperäisjulkaisuun perustuvasta tiivistelmästä laajoihin katsauksiin perustuvaa tutkimusta. Kirjallisuuskatsaus etenee vaiheittain ja se on jaettavissa kolmeen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kirjallisuuskatsauksen suunnitelma, toisessa vaiheessa tehdään katsaukseen liittyvät haut, analysointi ja synteesi. Kolmas vaihe käsittää katsauksen raportoinnin. (Johansson ym. 2007, 3 - 5.) 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa pohdin hakusanoja ja tietokantoja joista tietoa etsitään. Suunnitteluvaiheessa hain tietoa myös manuaalisesti. Manuaalinen haku täydentää tietokantahakuja, sillä vain osa relevanteista tutkimuksista löydetään elektronisesti (Kääriäinen 2006, 40).  Kirjallisuuskatsauksessa käyttämäni tutkimukset ja artikkelit on taulukoitu liitteessä 2. 

Aineistoa kirjallisuuskatsaukseeni hakiessa käytin seuraavia tietokantoja: Medic, Linda, Nelli ja Cinahl. Käyttämiäni hakusanoja olivat mm. ravitsemus, imeväinen, lisäruoka, lapsi, ravitsemusohjaus ja imetys, lyhennettyinä esim. ravit*, imevä*.  Englannin kielistä aineistoa etsiessäni käytin Cinahlia ja hakusanoina mm. nutrition, infant, solid food, breastfeeding. Aineistoa pyrin alkuun rajaamaan vuosiin 2007–2012, mutta jouduin ottamaan huomioon myös vanhempia tutkimuksia, sillä tuoreempien tutkimusten vähyys yllätti. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan valitsemiini tutkimuksiin vaikuttivat otsikko, vastasiko se aihettani ja abstraktin sisältö, nousiko siinä esiin aihealue sekä koko tekstin sisältö. Tässä työssä on huomioitu tutkimusten ohella myös kirjallisuuskatsaukset sekä artikkelit. 

imetys

Äidinmaito on imeväisikäisen eli alle 12 kuukauden ikäisen lapsen parasta ravintoa. Äidinmaito on helposti sulavaa ja sen sisältämät ravintoaineet kuten rauta, proteiinit ja mineraalit hyvin imeytyvässä muodossa. Äidinmaito on luonnollinen ja turvallinen tapa lapsen ruokintaan. Äidinmaito sisältää D-vitamiinia lukuun ottamatta kaikki lapsen tarvitsemat ravintoaineet ensimmäisten elinkuukausien ajan. Rintaruokinta on taloudellinen tapa antaa ravintoa lapselle, verrattuna äidinmaidonkorvikkeiden kustannuksiin ja lisäksi se vaikuttaa myönteisesti äidin ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen kehittymiseen. Rintaruokinta riittää kattamaan täysiaikaisen ja terveen lapsen normaalin kasvun ja kehityksen kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen imetys on osa ravitsemusta vuoden ikään saakka. Imetyksen terveysvaikutukset tunnetaan hyvin, sen on tutkimuksissa todistettu vähentävän imeväisikäisten tulehduksellisia sairauksia kuten korvatulehduksia ja ripulia. Myös kauaskantoisemmat vaikutukset sydän- ja verisuonitautien kehittymisen kannalta tiedostetaan.

Äidinmaidon koostumus 

Äidinmaito riittää yleensä kuuden kuukauden ajan ainoaksi ravinnoksi täysiaikaiselle lapselle. Välttämättömät vastasyntyneen ravintolisät ovat D- ja K- vitamiini. Vastasyntyneelle annetaan heti syntymän jälkeen K-vitamiini profylaksi verenvuotojen estämiseksi (Kunnamo ym. 2008, 893). D-vitamiinivalmisteen käyttö imeväisellä on välttämätöntä mm. luuston kehityksen ja kasvun turvaamiseksi (Raportti 32/2009, 32).

Hyvän kasvun avaimet – tutkimuksessa selvitettiin äidinmaidon koostumusta. Tutkimukseen osallistui 1800 perhettä Varsinais-Suomesta. Äidinmaito koostuu rasvasta, proteiinista ja hiilihydraateista, energiaa se sisältää keskimäärin 72 kcal/100g. Rasvaa äidinmaidon energiasta on noin puolet. Rasvan kaksinkertainen määrä verrattuna muihin maidon ravintoaineisiin, takaa lapsen riittävän energian saannin suhteellisen pienestäkin maitomäärästä. Äidinmaito sisältää rasvaa keskimäärin 4,5g/100g. Hyvän kasvun avaimet -tutkimukseen osallistuneiden äitien rintamaitoanalyysit osoittivat, että rasvaa on maidossa 3,9g/100g. ( Leppälä ym. 2010.) Rintamaidon ravintoainesisältö yhdessä desilitrassa on taulukoitu (Taulukko 1).

Rasva voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan sen kemiallisen koostumuksen mukaan: tyydyttyneisiin, kertatyydyttyneisiin ja monityydyttymättömiin.  Monityydyttymättömien rasvahappojen suhteen katsotaan äidinmaidossa olevan ihanteellinen (Hasunen ym. 2004, 112). Hoppu (2005, 21) on väitöstutkimuksessaan viitannut Jensenin ym. 1995 tutkimuksiin, joissa tyydyttämättömien rasvahappojen osuus rintamaidossa on 45%, monityydyttymättömien rasvahappojen osuus 40% ja kertatyydyttämättömien osuus 15% . Monityydyttymättömät rasvahapot ovat myös välttämättömiä kognitiivisten ja visuaalisten toimintojen kehittymiselle (Hoppu 2005, 21).

Äidinmaidon koostumus muuttuu imetyskertojen välillä ja sen aikana. Ensimaito eli kolostrum sisältää runsaasti useita vitamiineja ja suoja-aineita. Äidinmaitomaito muuttuu ns. kypsäksi maidoksi kahden- kolmen viikon kuluessa. (Hasunen ym. 2004, 110). Äidinmaidon koostumus proteiinien, C-vitamiinin, raudan ja sinkin osalta imetyksen pitkittyessä heikkenee (Lönnerdal ym. 2003, 1538S, Hoppu 2005, 19–25, Raportti 32/2009,33). 

TAULUKKO 1. Ravintoainesisältö yhdessä desilitrassa (Hasunen ym 2004, 112, Fleiscer ym. 2000, 128)
RAVINTOAINE
RINTAMAITO*
ÄIDINMAIDON-KORVIKKEET
TÄYSMAITO
Energiaa kJ
280
270-280
270
Energiaa kcal
67
64-67
65
Proteiineja, g
0,85
1,2-1,5
3,3
	kaseiini

0,3
0,4-0,6
2,6
	heraproteiini

0,6
0,8-0,9
0,7
Rasvaa, g
4,2
3,5
3,5
Hiilihydraatteja, g
7
6,8-7,5
4,7

Imetyksen vaikutus lapsen terveyteen
 
Äidinmaidossa on lukuisia vastasyntyneen infektiosuojaa parantavia ainesosia (Taulukko 2.) lisäksi se sisältää kasvutekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen suolen kasvuun ja kehitykseen. Näitä immunologisia suojatekijöitä ovat mm. IgA, laktoferriini ja lysotsyymi, jotka vaikuttavat paikallisesti nenänielussa ja suussa sekä suolistossa estäen taudinaiheuttajien kiinnittymisen limakalvoille ja estäen niiden lisääntymistä (Deufel & Montonen 2010, 37).

Näihin äidinmaidon ominaisuuksiin ja imetyksen vaikutukseen voi perustua myös myöhäisemmät terveysvaikutukset. Kehittyneissä maissa tehty terveysvaikutusanalyysi on julkaistu vuonna 2007 (Ip ym. 2007), jonka mukaan imetys suojaa kehittyneissä maissa imeväisiä vaikeilta hengitystietulehduksilta, ripulitaudeilta ja korvatulehduksilta (Ip ym. 2007, 28 -40). Kehitysmaissa imetyksen merkitys on erittäin merkittävä imeväiskuolleisuuden ja infektioiden ehkäisemisessä (Rapotti 32/2009, 28).





TAULUKKO 2. Immunologiset suojatekijät rintamaidossa (Deufel & Montonen 2010, 37)
Laktoferriini
Lysotsyymi
Fibronektiini
Immunoglobuliini A
Oligosakkaridit
Musiinit
Lipidit
Solut: lymfosyytit, makrofagit ja neutrofiilit
Sytokiinit ja kasvutekijät
Nukleotidit

Imetyksen ja allergioiden välisestä yhteydestä on tehty runsaasti tutkimuksia mm. Hoppu 2005, Ip 2007. Tutkimustuloksia on saatu äidin ravitsemuksen vaikutuksesta rintamaitoon imetyksen aikana, äidinmaidon sisältämistä yhdisteistä ja allergioiden puhkeamisen välisistä yhteyksistä pikkulapsilla (Hoppu 2005) Tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia imetyksen vaikutuksesta allergian puhkeamiselle. Imetyksen suojaava vaikutus näyttäisi tutkimusten mukaan olevan riippuvainen lapsen geneettisestä alttiudesta sairastua allergisiin sairauksiin. Allergiariskin pienentämiseksi äitiys- ja lastenneuvoloiden hoitajista 63 % suositteli virheellisesti imeväisen ja imettävän äidin ruokavaliossa vältettävän ns. yleisesti allergisoivia ruoka-aineita allergioiden ennaltaehkäisemiseksi (Piirainen ym. 2004, 2050). Välttämisruokavaliota ei enää suositella imettäville äideille, mutta mikäli vauvalla on todettu ruoka-aine allergia voi olla tarpeen, että äiti välttää näitä ruoka-aineita omassa ruokavaliossaan. (Deufel & Montonen 2010, 38 -39). Lastenallergologit Euroopassa ja Yhdysvalloissa suosittelevat atooppisten sairauksien ehkäisymielessä ainakin neljän kuukauden imetystä (Raportti 32/2009, 35). Ip kumppaneineen (2007) on meta-analyysissään tullut siihen tulokseen, että kolmen kuukauden imetys auttaa vähentämään atopian puhkeamisen riskiä niillä lapsilla, joilla on peritty alttius siihen sairastua (Ip 2007, 36).



Imetyssuositukset Suomessa

Suomalaiset ravitsemussuositukset uudistettiin vuonna 2004 ja ne on julkaistu nimellä Lapsi, perhe ja ruoka. Suomessa nykyiset imetyssuositukset ovat vuodelta 2004 (Hasunen ym. 2004). Imetyssuositukset koskevat täysiaikaisia, terveitä ja normaalipainoisia lapsia. Suositukset perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin (1998), Maailman terveysjärjestön suosituksiin rintaruokinnasta (WHO 2002) sekä uusimpiin tutkimuksiin (Hasunen ym. 2006, 12). Imeväisikäisen lapsen ruokailutavoite on täysimetys kuuden kuukauden ikään. Kiinteiden lisäruokien aloittaminen yksilöllisesti viimeistään kuuden kuukauden iässä, jonka ohella osittainen imetys jatkuu aina vuoden ikään. 

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa todetaan, että rintamaitoa tai äidinmaidonkorviketta ravinnokseen saava lapsi ei tarvitse näiden ohella muuta nestettä, kuten vettä. Mutta vanhempien kuitenkin niin halutessaan voivat he antaa lapselle vettä pieniä määriä lusikalla. WHO:n määritelmä täysimetyksestä on tiukempi, lapselle ei anneta muuta ravintoa kun rintamaitoa. (Hasunen ym. 2004, 103.)

Suomi on mukana kansainvälisessä Vauvamyönteisyysohjelmassa (Baby FriendlyHospital Initiative), mikä on Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Unicefin vuonna 1991 käynnistämä toimintaohjelma. Vauvamyönteisyysohjelman tavoitteena on imetyksen edistäminen, suojeleminen ja tukeminen. Kansainväliseen vauvamyönteisyysohjelmaan perustuva toimintamalli julkaistiin Suomessa vuonna 1994 Vauvamyönteisyysohjelman nimellä (Stakes 1994), sen yhteydessä julkaistiin kymmenen askelen ohjelma suomeksi. (Raportti 32/2009, 48.) Vauvamyönteisyysohjelman kymmenen askelta onnistuneeseen imetykseen ovat liitteessä 2. 

Imetyksen toteutuminen Suomessa

Imetyssuositukset eivät aina toteudu Suomessa. Piiraisen ym. (2004) tekemän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että ravitsemussuositukset eivät toteudu aina käytännössä. Kuuden kuukauden täysimetys ei toteudu Suomessa. (Piirainen ym. 2004, 2049–51.) Täysimetyksen kesto on keskimäärin kaksi kuukautta ja osittainen imetys jatkuu noin seitsemän kuukauden ikään. Vuonna 2005 Suomessa tehdyn valtakunnallisen selvityksen mukaan neljän kuukauden ikäisistä lapsista noin joka kolmas (34 %) oli täysimetettyjä, viisi kuukautta täyttäneistä 15 % ja puolivuotiaista enää 1 % (Hasunen ym. 2006, 25). Imeväisikäisten ruokintaa selvittävä tutkimus tehtiin vuonna 2005 (Hasunen ym. 2006) ja samalla imetyssuositukset olivat muuttuneet 4-6 kuukauden täysimetyksestä kuuden kuukauden täysimetykseen. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös vuosina 1996–2001 Oulun ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa syntyneet Tyypin 1 diabeteksen ennustamisen ja ehkäisy- tutkimukseen (DIPP) osallistuneiden lasten varhaisesta ruokinnasta ja lisäruuan käytön aloitusiästä tehdyssä tutkimuksessa (Erkkola ym. 2006). Täysimetettyjen osuus lapsista oli kuukauden iässä 58 %, kolmen kuukauden iässä 32 %, neljän kuukauden iässä 22 % ja puolen vuoden iässä enää 1 % (Erkkola ym 2006, 5029–5031).

Valtaosa suomalaisista vauvoista on saanut synnytyssairaaloissa lisämaitoa. Erkkolan ym. (2006) mukaan vastasyntyneistä 99 % sai oman äidin maitoa, joko pelkästään tai yhdessä lisämaidon kanssa, 77 % äideistä kertoi lapsensa tarvinneen lisämaitoa sairaalassaolopäivien aikana. Luovutetun rintamaidon osuus oli 74 % ja korvikemaidon 9 %. (Erkkola ym. 2006, 5031.) Lisäruokia tarjotaan herkästi vastasyntyneille, kun maidoneritys ei tunnu lähtevän käyntiin (Hasunen ym. 2006, 27). 

Vuoden 1995 täysimettyjä lapsia kuukauden iässä oli 68 %, kun taas vuonna 2005 täysimetettyjä oli 60 %. Myönteistä kehitystä on tapahtunut neljän ja kuuden kuukauden ikäisten täysimetettyjen lasten kohdalla. (Hasunen ym. 2006, 26.) Uusitalon ym. (2012) tekemän selvityksen mukaan imetyksestä Suomessa vuonna 2010 osoittaa, että täysimetettyjä lapsia oli kuukauden iässä 65 %, neljä – viisi kuukautta vanhojen vauvojen kohdalla myönteinen kehitys täysimetettyjen osuudessa on jatkunut. (Uusitalo ym. 2012, 22).

Sosioekonomiset erot ovat nähtävissä täysimetyksen toteutumisessa. Nuoret, vähän koulutetut äidit imettävät lyhyempään ja aloittavat kiinteät lisäruuat aikaisemmin. Täysimetyksen pituuden kestoon vähentävästi vaikuttaa lisäksi mm. äidin tupakointi ja raskauden kesto (Erkkola 2006, 5031). Hasunen ym. (2006, 25) mukaan tytöt on poikia useammin täysimetettyjä.



Äidin ravitsemus imetyksen aikana

Äidin ruokavalion merkitys korostuu imetyksen aikana. Ruokavalion ollessa monipuolinen ja riittävä, ei imetys kuluta äidin ravintoainevarastoja. Imettävän äidin ruokavalio vaikuttaa rintamaidon vesiliukoisten vitamiinien (B- ja C-vitamiinit) määrään sekä rasvan laatuun (Hasunen ym. 2004, 86). Erityisen tärkeää on huolehtia vegaaniäitien ruokavaliosta jo raskauden, sekä imetyksen aikana, sillä heidän rintamaidon B12-vitamiinipitoisuus voi olla niukka ja se aiheuttaa lapselle neurologisia oireita jo ennen puolen vuoden ikää (Raportti 32/2009, 33). 

Imettävän äidin lisäenergian tarve on noin 2-4 MJ/vrk (480-960kcal/vrk) riippuen imetyskertojen määrästä ja tiheydestä (Aro ym. 2012, 280). Kaksosia tai useampia lapsia imettävän tai äidinmaitoa luovuttavan äidin energiantarve on keskimääräistä suurempi (Armanto & Koistinen 2007, 67). Lisäenergian tarvetta määrittää raskauden aikana kertynyt rasvakudos. Mitä enemmän raskauden aikana on kertynyt rasvakudosta, sitä vähemmän äiti tarvitsee ylimääräistä energiaa ruuasta (Hasunen ym. 2004, 86).  Keskimääräisen imetykseen tarvittavan lisäenergiantarpeen äiti kattaa syömällä päivittäin esimerkiksi pari perunaa, kaksi viipaletta leipää, sekä annoksen salaattia ja juomalla lasillisen rasvatonta maitoa (Armanto & Koistinen 2007, 68).

Puoli vuotta jatkuneen imetyksen jälkeen lisäenergiantarve ei enää kasva, sillä lapsi alkaa syödä muuta ravintoa ja äidinmaidon määrä vastaavasti vähenee. Imetyksen vaikutuksesta äidin painonhallintaan on ristiriitaista tietoa. Imettävien äitien ravitsemussuosituksessa sanotaan että imetys tukee äidin painon hallinta (Hasunen ym. 2004, 87), mutta uudemman tutkimuksen mukaan imetyksen vaikutuksesta painonputoamiselle samalle tasolle kuin ennen raskautta ei juuri ole (Ip ym. 2007, 113). Tutkimustuloksiin vaikuttivat imetyksen pituus ja raskauden aikainen painon nousu, joiden vakiointi on hankalaa (Raportti 32/2009, 34).

Kalsiumia menetetään äidinmaidon mukana noin 250 mg/vrk, minkä vuoksi 800 mg/vrk kalsiumlisä riittää turvaamaan kalsiumin saannin, jottei luun mineraalipitoisuus vähenisi (Aro ym. 2012, 280). Kasvisruokavaliota noudattavien ja laktoosi-intoleranttien imettävien äitien kalsiumin saantia voidaan arvioida maitovalmisteiden ja täydennettyjen elintarvikkeiden käyttömäärän mukaan (Armanto & Koistinen 2007, 68). Myös D-vitamiinia tulee käyttää imetyksen ajan 10 µg/vrk ympärivuoden (Aro ym. 2012, 280; Sarlio-Lähteenkorva & Virtanen 2011). Rautavalmisteita ei tarvitse imetyksen ajan ruokavalioon lisätä, mikäli äidillä on ollut alhainen hemoglobiini synnytyksen jälkeen tai raskauden aikainen anemia, voi lisäraudan tarve olla perusteltu (Hasunen ym. 2004, 87). 

Imettäminen lisää nesteen tarvetta eritetyn rintamaidon määrän verran. Elimistö säätelee nestetasapainoaan saannin mukaan, joten vettä juomalla maidon eritystä ei pysty lisäämään. Riittävä nesteen saanti vaikuttaa edistävästi suolentoimintaan. Hyviä janojuomia ovat esimeriksi vesi ja rasvaton maito sekä laimeat mehut. Kahvin juontia on hyvä rajoittaa, sillä kahvin sisältämä kofeiini kulkeutuu rintamaidon mukana lapseen ja voi tehdä tästä levottoman. (Armanto & Koistinen 2007, 68.)

Osittainen imetys

Osittaisella imetyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsi saa äidinmaitoa muun ravinnon ohella. Osittainen imetys antaa äidille enemmän liikkumavaraa, sillä lapsen ravinnon saannista voi huolehtia myös muu perheen jäsen kuten isä. Osittainen imetys on kuitenkin haasteellista, sillä vauva voi alkaa hylkiä rintaa ja äidinmaidonkorvikkeen määrä vastaavasti nousta. Väestöliitto on julkaissut internet oppaan osittaisimetyksestä ja pulloruokinnasta (Riihonen 2009). 

Osittaista imetystä voidaan jatkaa vielä ensimmäisen ikävuoden jälkeenkin perheen näin halutessa. Jos imetys ei jatku, annetaan alle vuoden ikäiselle lapselle äidinmaidonkorviketta. Äidinmaito riittää kattamaan normaalipainoisena syntyneen lapsen energian tarpeen ensimmäisten kuukausien ajan. D-vitamiinia lukuun ottamatta äidinmaito sisältää kaikki lapsen tarvitsemat ravintoaineet. Jos lapsi ei saa lainkaan äidinmaitoa, aloitetaan kiinteiden lisäruokien antaminen 4-6 kuukauden iässä äidinmaidonkorvikeruokinnan jatkuessa. (Hasunen ym. 2004, 104.) 

Osittaista imetystä suositellaan 6-12 kuukauden ikään. Osittaisellakin imetyksellä on myönteisiä terveysvaikutuksia kasvavalle lapselle, se parantaa immuunisuojaa ja muun ravinnon imeytymistä. WHO:n suositus on, että osittaista imetystä jatketaan kahden vuoden ikään, mutta tällöin on tärkeää, että lapsen ruokavalio monipuolistuu ja syömistaidot kehittyvät ikää vastaavasti. (Hasunen ym. 2004, 102–104, Sosiaali- ja terveysministeriön opas työntekijöille 2004, 182.) Osittainen imetys on arvokasta sekä vauvalle että äidille.

IMEVÄIsikäisen RAVITSEMUS

Äidinmaito riittää ravinnoksi terveelle imeväisikäiselle aina puolen vuoden ikään saakka, lukuun ottamatta D-vitamiinilisää. D-vitamiinivalmisteen käyttö imeväisellä on välttämätöntä mm. luuston kehityksen ja kasvun turvaamiseksi (Raportti 32/2009, 32). Imeväisikäisten ravitsemussuositukset ovat vuodelta 2004 ja sen jälkeen D-vitamiinin käyttösuositukset ovat muuttuneet. Annettavan D-vitamiinin määrä on nyt alle kaksi vuotiaille10 mikrogrammaa vuorokaudessa. D-vitamiinia annetaan kaikissa ikäryhmissä riippumatta siitä, saako lapsi äidinmaitoa, äidinmaidonkorviketta, lasten erityisvalmistetta ja/tai vitaminoitua lastenvelliä/puuroa tai muuta D-vitaminoitua maitoa. (Sarlio-Lähteenkorva & Virtanen 2011.)

Noin 4-6 kuukauden iässä lapsi on valmis aloittamaan lisäruokien syönnin. Lisäruokien aloittaminen tapahtuu yksilöllisesti lapsen tarpeen mukaan, tähän vaikuttavat lapsen kasvu ja kehitys. Mikäli äidinmaitoa tulee niukasti, voidaan lapselle aloittaa kiinteät lisä ruuat jo neljän kuukauden iässä. Lapsen on parempi saada kiinteää lisä ruokaa kuin äidinmaidonkorviketta tai velliä pullosta imetyksen jatkuvuuden kannalta. (Hasunen ym. 2004, 102–104.)

 Imeväisen energian tarve

Lapsen kasvu on kiihkeimmillään ensimmäisen puolen vuoden aikana ja hidastuu sen jälkeen. Ravinnontarpeeseen vaikuttaa myös vilkas perusaineenvaihdunta, johon suurin osa energiasta kuluu. Äidinmaidon koostumus on imeväisikäisen ravinnontarpeen arvioinnin perusta, sillä äidinmaito tyydyttää parhaiten lapsen energian ja muiden ravintoaineiden tarpeen. Lapsen kasvua ja kehitystä voidaan pitää optimaalisena, jos lasta on imetetty. (Hasunen ym. 2004, 92).

Lapsen paino kolminkertaistuu ensimmäisen elinvuoden aikana. Painoon suhteutettu energiantarve on suurin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kolmannes energiasta ensimmäisten elinviikkojen ajan kuluu kasvuun, puolivuotiailla enää noin 5 %.  Lapsen energiantarpeeseen vaikuttaa sukupuoli, pituus, paino, kasvunopeus ja liikunta. Energiantarpeen vaihtelu on suurta sekä lasten kesken että päivästä toiseen. Tyttöjen ja poikien väliset erot energiantarpeessa alkavat kasvaa leikki-iän lopulla ja kouluiässä. Vastasyntyneenä lapsen energiantarve on noin 0,4 MJ (95kcal) / kg/ vrk. (Hasunen ym. 2004, 92.) (Taulukko 3.)

TAULUKKO 3. Energiantarpeen viitearvot lapsille (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 12)
IKÄ
ARVIOITU ENERGIANTARVE MJ/VRK (kcal/vrk)

Tytöt
Pojat
0-1 kk
1,3 (310)
1,4 (330)
3 kk
2,1 (500)
2,2 (530)
6 kk
2,6 (620)
2,7 (650)
12 kk
3,4 (810)
3,7 (880)

Pulloruokinta

Äidinmaidon tilalla annetaan äidinmaidonkorviketta, kun imetys syystä tai toisesta ei ole mahdollista tai kun imetys lopetetaan ennen vuoden ikää. Kosketus ja läheisyys ovat tärkeitä lapselle, imetetyillä lapsilla on luontainen kontakti äidin kanssa. Myös pulloruokinta mahdollistaa lapsen ja vanhemman läheisyyden sekä katse- ja ihokontaktin. Pulloruokinnassa on tärkeää oikea syöttöasento, lapsi on puoli istuvassa asennossa syöttäjän sylissä. Korvatorven ollessa vatsaa ylempänä estetään maidon valuminen nielun kautta korvatorveen. (Hasunen 2004, 118.)

Vauvaa syötetään pullosta sylissä, mutta on myös mahdollista syöttää lasta makuulla. Makuulla lasta syötettäessä lapsi on kylkiasennossa vatsat syöttäjän kanssa vastakkain, lapsen pään tulee olla hieman kohotettuna. Lasta ei saa ikinä jättää yksin tuttipullon kanssa. (Riihonen 2009, 39).

Tuttipullojen reikä tai reiät ovat sopivan kokoisia kun maito valuu niistä vapaasti tipoittain. Maidon tullessa liian vuolaasti voi se helposti aiheuttaa ilmavaivoja, pulauttelua ja maidon joutumisen ruokatorveen. Lapsen rauhallinen imeminen ja aterian jälkeen röyhtäyttäminen vähentävät ongelmia. (Hasunen ym. 2004, 119.)

Nestemäiset äidinmaidonkorvikkeet syötetään lapselle sellaisenaan, mikäli käytetään jauhemaisia korvikkeita, valmistetaan ne pakkauksen ohjeen mukaan keitettyyn, jäähdytettyyn veteen. Kun lapselle on aloitettu lisäruuat, vettä ei tarvitse enää keittää, jos vesi on todettu hyvä laatuiseksi. Korvikkeita ei säilytetä lämpimänä esim. termospullossa eikä kertaalleen lämmitettyä tarjota enää uudelleen. (Hasunen ym. 2004, 119.)
Lapsen ruokintaan käytettävät syöttöpullot ja tutit huuhdellaan heti käytön jälkeen kylmällä vedellä, pestään hyvin astianpesuaineella ja huuhdellaan hyvin. Syöttöpullot keitetään kiehuvassa vedessä viiden minuutin ajan ja tutit kastetaan kuumaan veteen. Lapsen siirtyessä kiinteisiin lisäruokiin voidaan pullojen keittämisestä luopua. (Hasunen ym. 2004, 119.)

Lapsen pulloruokinnassa pyritään myös lapsentahtisuuteen, ja suositellaan noudatettavaksi lapsen halun mukaista syöttörytmiä. Ensimmäisten kuukausien aikana suositellaan annettavaksi pieniä kerta annoksia tihein aikavälein. Lapsen syöttäminen lopetetaan, kun lapsi lakkaa imemästä. Pulloa ei myöskään tuputeta loppuun. Taulukossa 4 on esitetty ohjeelliset äidinmaidonkorvikemäärät. Pulloruokittujen lasten ateria-annosten on todettu olevan suurempia luin imettyjen lasten (Hasunen ym. 2004, 119.)

TAULUKKO 4. Ohjeelliset äidinmaidonkorvikkeen määrät (Hasunen ym. 2004, 119).
Lapsen ikä kk
Äidinmaidonkorvikkeen määrä ml/vrk
0–1
500–600
1–2
600–800
2–3
700–1000
3–5
700–1200
5–6
700–1000 (vellit mukaan lukien)
6–8
600–800 (vellit mukaan lukien)
8–10
600 (vellit mukaan lukien)
10–12
600 (vellit mukaan lukien)

Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet

Mikäli imetys lopetetaan ennen vuoden ikää tai se ei ole mahdollista eri syistä johtuen, annetaan lapselle äidinmaidonkorviketta. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet pyrkivät jäljittelemään äidinmaidon koostumusta. Äidinmaidon koostumuksen kopioiminen on mahdotonta sillä se vaihtelee niin yksittäisten imetyskertojen kuin imetyksen kestonkin mukaan. Myöskin äidinmaidon sisältämiä suoja- ja kasvutekijöitä on mahdoton jäljitellä (Deufel & Montonen 2010, 37).

Terveille imeväisille, jotka eivät saa äidinmaitoa, annetaan ensisijaisesti maitopohjaisia äidinmaidonkorvikkeita. Korvikkeet valmistetaan asetusten mukaisesti kokonaan lehmänmaidonproteiineista, lisäksi äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden valmistusaineet ja ravintoainepitoisuudet on tarkoin määritetty lainsäädännössä (KTM 1216/2007). Vuonna 2010 voimaan tulleen asetuksen mukaan (STM 267/2010) äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden valmistajien tekemien tiedotusaineistojen tulee olla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjallisesti hyväksymiä. Tiedotusaineistojakelun saa tapahtua ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten kautta ja vain niille joille siitä arvioidaan olevan hyötyä. 

Kiinteä lisäruoka

Imeväisikäisten ravitsemussuositusten mukaan kiinteää lisäruokaa lapset tarvitsevat viimeistään kuuden kuukauden iässä. Lisäruualla turvataan riittävä energian, proteiinin ja raudan saanti. Puolivuotiaana lapsi on fyysisiltä valmiuksiltaan valmis syömään lisäruokaa. Lisäksi yli puoli vuotta jatkuvaan imetykseen liittyy raudanpuuteanemian ja kasvuhäiriöiden riski. (Hasunen 2004, 104–122; Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004, 184 ).

Vastasyntynyt ei pysty nielemään muuta kuin nestemäistä ruokaa. Neljästä kuukaudesta eteenpäin lapsen suun motoriikka kehittyy, jolloin kieli pystyy liikkumaan kitalakea vasten nielläkseen notkeita soseita. Vatsa ja suolisto ovat kehittymättömiä, ja suolisto pystyy aluksi käyttämään ravinnoksi maidon sokeria (laktoosia), mutta ei tärkkelystä. Noin neljän kuukauden iässä lapsen suolisto on kehittynyt niin, että se pysty käyttämään ravinnokseen tärkkelystä sisältäviä ruokia. (Sienkiewitz ym.  2011, 518 ). Alle neljän kuukauden ikäiselle lapselle ei tule antaa muuta ruokaa kuin äidinmaitoa, koska sen katsotaan altistavan allergioille (Arffman ym. 2009, 84 ), väärä aikainen ruoka-ainealtistus häiritsee puolustusvasteen kehittymistä ja altistaa myös autoimmuunitaudeille, kuten tyypin 1 diabetekselle (Peippo ym. 2011, 3032 ). Tutkijat Peippo ym.  (2001) ovat todenneet, että jos ruoka-aineiden esim. kalan antoa lykätään suosituksia myöhemmäksi, voi ruoka-aineyliherkkyyden riski kasvaa. Kalan käytön lykkääminen myöhemmäksi vaarantaa myös monityydyttymättömien rasvahappojen saannin sekä välittäjäaineiden tuotantoa jotka säätelevät puolustusvastetta. Puolustusvasteen kypsymiselle ovat tärkeitä herkkyyskausi ja altistuminen. (Peippo ym. 2011, 3032). 
Lisäruokien antaminen voidaan aloittaa yksilöllisten tarpeiden mukaan jo neljän kuukauden iässä. Tarpeeseen vaikuttavat imetys sekä lapsen kasvu että kehitys. (Hasunen ym. 2004, 102–104.) Lapsen saadessa vain korvikeravintoa, kiinteän lisäruoan antamien aloitetaan 4- 6 kuukauden iässä, korvikeruokinnan yhä jatkuessa. (Taulukko 5.)  

Ensimmäiset lisäruuat voivat olla kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Uudet ruoka-aineet on valittava niin, että lapsi pystyy niitä käsittelemään niin fyysisesti kuin ruuansulatuksellisesti. Ruoka-aineiden aloitusajankohtaa määrittää kolme huomionarvoista asiaa: Imeväisen ravinnontarve, imeväisen fyysinen valmius käsitellä ruuan eri muotoja ja allergisten reaktioiden ilmaantuminen sekä niiden huomioiminen (Sienkiewitz ym. 2011, 518). 

Uusia ruoka-aineita lisätään ruokavalioon yksitellen ja niitä otetaan käyttöön yksi tai kaksi viikossa. Hidas uusien ruoka-aineiden käyttöönotto mahdollistaa allergia-oireiden havaitsemisen sekä niiden yhdistämisen tiettyyn ruoka-aineeseen.  Ruokavalio karttuu iän myötä ja viiden kuukauden iästä lähtien voidaan lapselle antaa lihaa sisältäviä soseita ja viljasta valmistettuja puuroja. (Hasunen ym. 2004, 122–123.) Viljatuotteiden antaminen täydentää lihan ja kalan rinnalla raudan saantia (Arffman ym. 2009, 8 ). Kalaa ja kanamunaa lisätään ruokavalioon kuuden kuukauden iästä lähtien ja leipää voidaan antaa kymmenen kuukauden iästä lähtien.  Maitotuotteiden antaminen aloitetaan 10- 12 kuukauden iässä. Aluksi annetaan hapanmaitotuotteita. Vähitellen maitotuotteiden käyttöä lisätään ja vuoden iässä lapselle voidaan ruokajuomaksi antaa tavallista lehmänmaitoa (Arffman ym. 2009, 86). Lehmänmaito sisältää kolminkertaisen määrän proteiinia verrattuna äidinmaitoon ja sen aiheuttama munuaiskuormitus on imeväiselle suuri, minkä vuoksi maidon ja hapanmaitotuotteiden kokeilu aloitetaan vasta 10 kuukauden iässä ja lehmänmaitoon siirrytään vasta vuoden iässä. (Hasunen ym. 2004, 121).

Ruuan koostumus muuttuu lapsen iän mukana ensimmäisten ruokien olleessa notkeita soseita. Purennan kehityksen ja suun hienomotoriikan kannalta on tärkeää, että ruuan koostumus karkeutuu iän myötä. Pureskelu on myös osa ruuansulatusta. Pureskeltaessa ruokaa syljen eritys lisääntyy. (Hasunen ym. 2004, 12.) Makuun tottuakseen lapsi tarvitsee keskimäärin 10–15 maistamiskertaa, jotta hän alkaa pitää uudesta ruuasta (Hasunen ym. 2004, 137).

TAULUKKO 5.  Imeväisikäisen ruokavalio (Hasunen ym.  2004, 123)
Täysimetys 6 kuukauden ikään – Osittainen imetys vähintään 12 kuukauden ikään
noin 6 kk*
	6 kk
	8 kk
	10 kk

Tutustumisruokia soseina
- peruna
- kasvikset
- hedelmät ja 
  marjat

Lisäruokia soseina

	peruna

kasvikset
hedelmät, marjat
liha tai kala
puuro kananmuna
Karkeita soseita ja uusia tutustumisruokia
	peruna, kasvikset ja liha tai kala

puuro
marjat, hedelmät
hienojakoisia tuoreraasteita

Perheen ruokia ja karkeita soseita
	puuro, leipä

peruna
kasvikset
tuoreraasteet
marjat, hedelmät
liha tai kalaruuat
maitovalmisteet ja maitoruuissa

Imeväisikäisen ensimmäiset lisäruuat

Imeväisikäisen ensimmäiset lisäruuat ovat lapsen kehityksen mukaan pehmeitä ja helposti nieltäviä soseita. Näiden ensimmäisten soseiden tarkoituksena on toimia makuannoksina ja totuttaa lasta syömään kiinteää lisäruokaa.  Ensimmäisinä lisäruokina voidaan antaa perunaa, porkkanaa, bataattia sekä marjoja tai hedelmiä. Ruuat voi itse valmistaa soseuttamalla keitetyt raaka-aineet. Imeväisen ensimmäiset ruuat on hyvä kypsentää ensin, mikä parantaa ruuan sulavuutta (Hasunen ym. 2004, 125).

Peruna ja kasvisruuat ovat useimmiten ensimmäisiä lasten saamia lisäruokia, marjoja ja hedelmiä voidaan antaa ensimmäisenä yhtä hyvin, mutta usein makean jälkeen perunaan makuun on vaikeampi tottua. Ravitsemuksellisesti lapselle riittää muutama kasvisvaihtoehto, joskin on hyvä totuttaa lapsi monipuolisesti eri kasviksiin. (Hasunen ym. 2004, 124.)

Marja- ja hedelmäruokia voidaan tarjota soseina, raasteina ja tuorekiisseleinä. Niiden ravintosisältöön vaikuttaa se, että niiden valmistamiseen voidaan käyttää marjat ja hedelmän malto kokonaan ja näin ollen niiden ravintosisältö on parempi kuin esim. mehujen. (Hasunen ym. 2004, 125.)
Liha- ja kalaruuat. Sika, nauta, kalkkuna, broileri, kala ja muna sopivat hyvin soseiden raaka-aineiksi. Lapsen ruoka-valiossa voidaan käyttää myös poron, lampaan, hirven ja muun riistan lihaa perheen tottumusten mukaan. Imeväisten soseissa ei käytetä valmiiksi marinoituja lihoja. Kalaa on hyvä syödä kalalajeja vaihdellen 2-3 aterialla viikossa. Alkuun totutteluannoksiksi riittää pieni liha-, kala-, kana- tai muna-annos. 1 tl (5 g) jauhettua lihaa tai vastaavaa on yhdelle soseaterialle sopiva määrä. Alle vuoden ikäiselle riittää 1-1,5 rkl (15-20g) lihaa ateriaa kohden. (Hasunen ym. 2004, 125.)

Viljavalmisteet. Puuroja on kuitenkin helppo valmistaa itse hiutaleista, jauhoista tai suurimoista. Puurot keitetään veteen eikä siihen lisätä suolaa. Puuroateriaa voi täydentää marjoilla tai hedelmillä ja aterian lopuksi annetaan rintamaito tai äidinmaidonkorvike. (Hasunen ym. 2004, 126.)

Maito ja maitovalmisteet. Maitovalmisteita aletaan antaa imeväisikäiselle 10–12 kuukauden iässä aluksi makuannoksina. Ensimmäisiksi maitovalmisteiksi sopivat hapanmaitovalmisteet kuten piimä, maustamaton viili ja jugurtti. Lähellä vuoden ikää voidaan korvike ja rintamaito korvata kokonaan maidolla tai hapanmaitovalmisteilla. 
Lapsi tarvitsee maitoa noin kuusi desilitraa päivässä, tähän määrään lasketaan mukaan korvikkeet, hapanmaitovalmisteet ja vellit. Imetetyille lapsille annetaan ennen vuoden ikää maitovalmistetta esim. jugurttia lisäruokana jolloin hän tottuu maitovalmisteisiin. (Hasunen ym. 2004, 126.)

Ravintorasvat. Lapsen saadessa äidinmaitoa tai äidinmaidonkorviketta hän saa niistä riittävästi rasvaa, ja näin ollen ylimääräisen rasvan lisääminen soseisiin ole perusteltua. Kiinteän ruuan osuuden lapsen ruokavaliossa kasvaessa, lapsen rasvan saanti vähenee, jolloin ruokaan lisätään pieni määrä noin 2 tl kasviöljyä tai rasiamargariinia. (Hasunen ym. 2004, 127.)

Ravintorasvoista puhuttaessa on tärkeää kiinnittää huomiota rasvan laatuun. Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää paljon pehmeitä rasvoja ja mahdollisimman vähän kovia rasvoja. Kasviöljyt ja kasviöljypohjaiset rasia margariinit turvaavat pehmeän rasvan, välttämättömien rasvahappojen ja E- vitamiinin saannin, tästä syystä näkyvää kasvimargariinia -ja öljyä ei tule poistaa leivältä tai ruuanlaitosta. Välttämättömiä rasvahappoja tarvitaan kasvuun sekä hermoston kehittymiseen. (Hasunen ym. 2004, 34.) 

Juomat. Imeväisikäiselle lapselle annettava vesi on hyvä keittää ainakin lisäruokien aloitukseen saakka sen mahdollisesti sisältämine mikrobien vuoksi. Kraanasta laskettua kylmää vettä keitetään noin viiden minuutin ajan ja jäähdytetään. Mikäli talousvesi on tutkitusti hyvä laatuista, voidaan sitä antaa ilman keittämistä lisäruokien aloituksen jälkeen. Täysimetetyt lapset eivät tarvitse lisä juomaksi vettä, vaan tyydyttävät nesteentarpeensa äidinmaidolla. Lisäveden juottaminen voi imetetyillä lapsilla häiritä neste- ja elektrolyyttitasapainoa. (Hasunen ym. 2004, 127.)

Noin seitsemän kuukauden ikäiselle lapselle voi lisäruokien aloituksen jälkeen antaa vettä mukista. Äidinmaidonkorviketta saavalle lapselle voidaan alkaa antaa mukista korviketta. Vuoden iästä lähtien aterioiden ruokajuomiksi valitaan rasvaton maito tai piimä. (Hasunen ym. 2004, 128.)

Mehujen antaminen imeväiselle on tarpeetonta. Jos niitä kuitenkin halutaan antaa, niitä tarjotaan mukista ateria-aikaan. Kotona valmistetut mehut ja laimennetut täysmehut ovat hyviä vaihtoehtoja. Kotona valmistetut mehut säilötään pakastamalla lasta varten, säilöntäaineita ei lasten mehuihin lisätä. Teollisesti valmistetut mehut saattavat sisältää runsaasti sokeria tai säilöntäaineita. (Hasunen ym. 2004, 128.)

Vältettävät ruoka-aineet imeväisiässä

Nitraattipitoiset ruuat. Nitraattipitoisia kasviksia vältetään methemoglobinemian vaaranvuoksi. Nitraatti muuttuu elimistössä nitriitiksi, joka vaikeuttaa hapen kuljetusta elimistössä. Paljon nitraattia/nitriittiä sisältäviä kasviksia ovat lanttu, pinaatti, punajuuri, nauris, nokkonen, kiinankaali, keräsalaatti ja juuresmehut. Sormenpäänkokoiset varhaisperunat sisältävät nitraatin lisäksi myös solaniinia, jonka vuoksi varhaisperunoita ei tule syöttää imeväisikäiselle.  Makkarat ja nakit sisältävät myös nitriittiä, joten niiden käyttöä on syytä välttää. (Hasunen ym. 2004, 123.)

Hunaja voi sisältää Clostridium botulinum- bakteerin itiöitä, näiden bakteerien joutuessa imeväisen elimistöön ne voivat aiheuttaa botulismin. Tämän vuoksi hunajaa voidaan antaa lapselle vasta yhden ikävuoden jälkeen suoliston ollessa kehittynyt. (Hasunen ym. 2004, 124.)

Kaakao sisältää parkkiaineita, oksaalihappoa sekä siinä on virkistäviä aineita (Hasunen  ym. 2004, 124). 

Suolaa ei lisätä lainkaan alle yksi vuotiaan ruokaan, eikä ruokaa valmisteta suola- ja lisäainepitoisista elintarvikkeista. Liiallinen suolan käyttö rasittaa lapsen aineenvaihduntaa ja munuaisia. Imeväisikäisen lapsen ruokavaliossa ei tule käyttää lainkaan ruokasuolaa eli natriumkloridia (NaCl). Suola kuormittaa imeväisikäisen munuaisia (Peippo ym. 2011, 3030; Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004, 11) ja liiallinen suolan saanti lapsuudessa ja nuoruudessa voi olla yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen myöhemmällä iällä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 32). Vuonna 2005 Valtion ravitsemusneuvottelukunta on antanut alle 2-vuotiaiden suolasuosituksen joka on 0,5g/MJ. Kun lapsi tottuu vähäsuolaiseen ruokaan, on aikuisiälle annettujen suositusten toteutuminen helpompaa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005, 32.)

Kuivatut herneet ja pavut ovat huonosti sulavia, eikä vauvan elimistö pysty hyödyntämään niiden ravintoaineita. Tuoreet herneet leikkopavut ja kaali aiheuttavat ilmavaivoja suurina määrinä käytettynä. Pieniä määriä em. voidaan käyttää soseissa. (Hasunen ym. 2004, 124.)

Pähkinät, siemenet ja mantelit.Pähkinät, siemenet ja mantelit voivat sisältää vaarallisia hometoksiineja sekä niillä on hengitysteihin joutumisvaara. Myöskään ituja ei anneta salmonellavaaran vuoksi. (Hasunen ym.  2004, 124.)

Maksa ruokia ei anneta imeväisikäiselle liiallisen A- vitamiini- ja raskasmetallispitoisuuden vuoksi. (Hasunen ym.  2004, 124).

Raparperi sisältää oksaalihappoa, joka estää tiettyjen ravintoaineiden imeytymistä (Hasunen ym.  2004, 124). Oksaalihappo heikentää kalsiumin imeytymistä (Voutilainen 2009,58).

Säilykehedelmät ja säilöntäaineita sisältävät mehut, säilykehedelmiä ei käytetä hedelmäruokina, ne sisältävät paljon sokeria ja säilyketölkeistä voi irrota haitallisia aineita hedelmiin. (Hasunen ym.  2004, 124).

Sienet ovat huonosti sulavia ja ne sisältävät luontaisesti haitallisia aineita tai raskasmetalleja, joiden turvallisuudesta pikkulapsille ei ole tietoa. Imeväisikäisille sieniä ei suositella. (Hasunen ym.  2004, 124.)

Kotitekoinen lastenruoka ja teolliset lastenruokavalmisteet

Terve imeväisikäinen, joka saa monipuolista ravintoa, ei tarvitse vitaminoituja lastenruokavalmisteita täyttämään saantisuosituksia, lukuun ottamatta äidinmaidonkorviketta rintaruokinnan ollessa riittämätöntä (Peippo ym. 2011, 3034). Äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin lisätään laktoosia, ja kasviöljyä ja ne vitaminoidaan esim. A- ja D-vitamiinilla (Hasunen ym. 2004, 120). Äidinmaidonkorvikkeita ja vieroitusvalmisteita on myös täydennetty funktionaalisilla eli toiminnallisilla ainesosilla, kuten pitkäketjuisilla monityydyttymättömillä rasvahapoilla, nukleotideilla, prebiooteilla tai probiooteilla parantamaan niiden terveysvaikutuksia (Peippo ym.2011, 3031).

Kotitekoinen iänmukainen, monipuolinen ja vaihteleva ruoka riittää turvaamaan imeväisen ravitsemukselliset tarpeet. (Peippo ym. 2011, 3034). Ravitsemusohjaustilanteissa on vanhempia hyvä muistuttaa mahdollisuudesta valmistaa lastenruuat itse. Esimerkiksi Marttaliitto on julkaissut DVD:n soseruokien valmistamisesta (Marttaliitto ry. ).

Soseet, ateriat ja välipalavalmisteet

Tämän luvun kuvaukset kotitekoisista lastenruuista ja teollisista lastenruokavalmisteista perustuvat Peipon ym. (2011, 3033) artikkelin sisältöön. Teolliset lastenruuat tarjoavat ensimmäisiksi soseiksi joko yhdestä tai useammasta miedonmakuisesta kasviksesta, marjasta tai hedelmästä valmistettuja soseita. Soseet jotka on tarkoitettu neljän kuukauden iästä alkaen sisältävät pääraaka-aineen lisäksi vain vettä, tärkkelystä ja kasviöljyä. Usein hedelmä- ja marjasoseiden koostumusta on täydennetty C-vitamiinilla sekä joihinkin tuotteisiin on lisätty hedelmä- ja rypälesokeria. Tuotevalinnan kannalta eroa on energiamäärissä, jotka vaihtelevat käytetyn raaka-aineen mukaan noin 200 kilojoulesta yli 400 kilojouleen. 

Lapsen suun motoriikan kehittyessä ruuan rakenteen on hyvä karkeutua. Noin 5-6 kuukauden iässä kotitekoisen ruuan koostumusta karkeutetaan jättämällä soseisiin paloja, lapselle voidaan lisäksi antaa tuoreraasteita. Teolliset lastenruokavalmisteet sisältävät pieniä pehmeitä paloja. 5-6 kuukauden iästä alkaen tarkoitetuissa teollisissa lastenruokatuotteissa on tarjolla monipuolisesti makuvaihtoehtoja ja niihin voi olla lisättynä mausteita esim. tilliä. Kahdeksan kuukauden iässä teolliset lastenruokavalmisteet sisältävät pureskelua vaativia paloja sekä mausteiden käyttö on yleistä. Vuoden ikään tultaessa teolliset lastenruokavalmisteet saattavat sisältää suolaa ja ne ovat koostumukseltaan karkeampia. 

5-6 kuukauden iästä alkaen annettaviksi tarkoitetut rahka- ja jugurttivalmisteet on valmistettu äidinmaidonkorvikkeen kaltaisesti. Maitoproteiinien, heran ja kaseiinin suhteita on muutettu. Lehmänmaitopohjaisten tuotteiden antaminen aloitetaan kymmenestä kuukaudesta eteenpäin hapanmaitotuotteilla ja vähitellen äidinmaito- tai vieroitusvalmiste korvautuu vuoden iässä lehmänmaidolla. (Peippo ym. 2011, 3033.)

Vellit ja puurot
 
Markkinoilla on tarjolla laaja valikoima vellejä, joita voi antaa neljän kuukauden iästä alkaen. Vellit ovat luontaisesti gluteiinittomia, ne sisältävät viljan sijaan kasviksia, kuten porkkanaa, maissia ja perunaa. Proteiinikoostumukseltaan vellit vastaavat äidinmaidonkorvikkeita. Yli viisi kuukautisille tarkoitetut vellit sisältävät viljaa noin 5 % ja puurot vastaavasti 10 - 40 %.  Teolliset lasten puuro- ja vellivalmisteet ovat vitaminoituja ja niihin on lisätty probiootteja, myös erikoisruokavalioita on huomioitu, osa puuroista on gluteiinittomia ja maidottomia. Teolliset lasten puurot ovat suosittuja helppokäyttöisyytensä takia. (Peippo ym.2011, 3031.)

Perheen ruokiin ja ateriarytmiin siirtyminen

Lasta on hyvä totuttaa säännöllisiin ateria aikoihin vähitellen kiinteiden aterioiden aloittamisen myötä. Noin kahdeksan kuukauden iästä lapsi voi noudattaa samaa ateriarytmiä muun perheen kanssa. Välipaloilla ja imetyksellä tasoitetaan pitkiä ateriavälejä. Imeväisikäiselle lapselle annetaan lounas- ja päivällisaikaan kasvissoseaterioita ja vilja aterioita aamu- ja iltapalaksi sekä hedelmä ja marjaruokia välipaloiksi. Säännöllinen ateriarytmi on tärkeää myös hampaiden terveyden kannalta. Ensimmäisen ikävuoden lopulla lapsi alkaa syödä samaa ruokaa muun perheen kanssa. Alle yksivuotiaan ruoka erotetaan muun perheen ruuasta ennen suolaamista ja voimakasta maustamista. (Hasunen ym. 2004, 128.)

Lapsen syömisen kehittyminen

Lapsen syömisen kehittymistä voidaan havainnollistaa mielikuvalla portaista, taitojen karttuessa voidaan nousta aina ylöspäin askelma askelmalta. Lapsi harjoittelee syömisen taitojaan vähitellen, eikä alimmalta askelmalta voi hypätä ylimmälle. Kehitys tapahtuu hitaasti vaihe vaiheelta ja vanhemman on oltava realistinen kehityksen suhteen. Lapsen syömisen kehityksen tiedostaminen voi joskus auttaa vanhempaa suhtautumaan hieman rennommin lapsen syömiseen. Lapsi opettelee syömistä kaikin aistein. (Armanto & Koistinen 2007, 219). 

Lapsen syömisen taidot kehittyvät yksilöllisesti, lapsen syöminen kehittyy pikkuhiljaa uusien taitojen kehittyessä ja iän karttuessa. Syömisen opettelun olennaisena osana lapsen taitojen karttuessa voidaan pitää ruualla leikkimistä ja sotkemista. Vanhemman on hyvä tiedostaa tämä lapsen syömisen kehitykseen liittyvä tosiasia, eikä torua lasta sotkuista. Lapsen on myös hyvä antaa syödä itse valmiuksien ollessa siihen riittävät. (Hasunen ym. 2004, 143.)

Makutottumusten kehittyminen

Pienten lasten makumieltymyksiin vaikuttavat pääasiassa ruuan makeus ja tuttuus. Vastasyntynyt on mieltynyt makeaan ja osoittaa vastenmielisyyttä karvaaseen ja happamaan makuun. ”Makeuden miellyttävyydellä on energiansaannin varmistamiseen liittyvä perusta. Äidinmaidon makeus houkuttaa lasta syömään riittävästi.” (Hasunen ym. 2004, 136). Lapsen syömistottumuksiin vaikuttavat myös perimä, psykologiset ja ympäristötekijät. Psykologisia tekijöitä ovat mm. lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus, vanhempien käyttäytyminen ruokailutilanteissa sekä asenteet ruokaa kohtaan. Ruuan saatavuus, lapselle tarjottavat ruuat, ateriarytmi sekä ruokailutavat ovat esimerkkejä ympäristötekijöistä jotka vaikuttavat lapsen ruokailun ja makumieltymysten kehittymiseen. (Arffman ym. 2009, 66–67).

Lapsen makumaailma alkaa kehittyä jo kohdussa, sillä lapsiveteen siirtyy makuaineita niistä ruuista joita äiti on syönyt. Myös äidinmaidon mukana lapsi saa makuannoksia äidin syömistä ruuista ja tottuu näin tietynlaiseen makumaailmaan. (Rappley & Murkett 2010, 112.) Lapselle on hyvä tarjota myös paljon eri makuja sekä koostumukseltaan erilaisia ruokia. Eri makuihin tottuminen luo pohjan lapsen tulevaisuuden makutottumuksille. (Rappley & Murkett 2010, 112–114.) 

Ravitsemusneuvonta lastenneuvolassa

Lastenneuvolan perustehtävä on muun muassa lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuraaminen ja tukeminen sekä mahdollisimman aikainen poikkeamien toteaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004, 127). Suomalainen neuvolajärjestelmä on kattava ja tavoittaa suurimman osan nuoresta aikuis-väestöstä. Neuvolapalveluja on saatavilla noin 805 äitiysneuvolasta ja 860 lastenneuvolasta (Hakulinen-Viitanen ym. 2008, 12). Kattavuutensa vuoksi neuvoloilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa perheissä oleviin terveystottumuksiin. Neuvoloiden rooli lapsiperheiden ravitsemuskasvattajina on suuri, sillä suuri osa nuoresta aikuisväestöstä tavataan äitiys- ja lastenneuvoloissa. Vanhemmat myös arvostavat saamiaan neuvoja ja pitävät niitä luotettavina. (Hasunen ym. 2004, 55). 

Odottavan äidin hyvä ravitsemus raskauden aikana edistää äidin terveyttä sekä vaikuttaa lapsen kasvuun, kehitykseen sekä vaikuttaa myöhempään sairastumisriskin. Ravitsemusneuvonta on tärkeä osa terveyden edistämistä, sikiöaikaisella ravitsemuksella sekä varhaisella ravitsemuksella on epidemiologisten tutkimusten mukaan vaikutus kroonisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen, allergioiden sekä verenpainetaudin kehittymisen riskiin. (Godfrey & Barker 2000, 344-52.)

Ravitsemuksesta keskusteleminen on luonteva osa neuvolassa käyntiä. Lastenneuvolan terveydenhoitajan perustehtävään kuuluu varmistaa, että perheillä on riittävät perustiedot lapsen kasvusta, kehityksestä ja ravitsemuksesta. Hyviä keskustelun aiheita neuvolakäynnillä ovat ateria-ajat, ruokaostosten tekeminen ja ruuanvalmistus sillä ne ovat olennaisia osia perheiden arkipäivää. Neuvonnan tulee olla yksilöllistä, joustavaa ja perhekeskeistä. (Sosiaali- ja terveysministeriön opas työntekijöille 2004, 181).

Lasten ja lapsiperheiden ruokailutottumuksia seurataan ja arvioidaan koko neuvolaiän ajan. Imeväisikäisen ruokailua on hyvä käydä läpi aina ruokatottumusten muutosvaiheissa. Imeväisikäisten ravitsemusneuvonta ajoitetaan lapsen kehitysvaiheen mukaisesti, ks. liite 3. (Armanto & Koistinen 2007, 215.)

Ravitsemusneuvonta koetaan tärkeäksi neuvolatyössä. Piiraisen ja kumppaneiden vuonna 2001 tekemä tutkimus osoitti, että perheet kokevat neuvolan keskeiseksi tiedon lähteekseen ja arvostavat saamaansa neuvontaa. Piiraisen ym. (2004) tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat (84 %) lastenneuvoloissa antoi ohjeen kiinteiden lisäruokien aloittamisesta ennen neljän kuukauden ikää. Asiakkaista 46 % kertoi saaneensa ohjeen kiinteiden lisäruokien aloittamisesta ennen neljän kuukauden ikää. Myöskään D-vitamiinin osalta neuvot eivät suosituksia kohtaa. ( Piirainen ym. 2004, 2049–51.)
Tästä syystä haluttiin tehdä valtakunnallinen kyselytutkimus joka selvitti tilannetta vuonna 2007 liittyen hoitajien ravitsemuskoulutukseen, koulutuksen tarpeista ja ravitsemusneuvonnan käytännöistä sekä arvioi internetin toimivuutta uutena tiedon välityskanavana. ( Ilmonen ym. 2007, 3661.) Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että 17 % neuvoloiden hoitajista kaipasi yhtenäisiä ohjeita ravitsemusneuvontaan ja neuvontamenetelmiin, myös asiakkaille jaettavia oppaita kaipasi 17 % kyselyyn vastanneista. Myös ravitsemusopetuksen tarjonnan, erityisesti ravitsemusneuvontataitojen lisäämistä perusopetukseen toivottiin (83 %). (Ilmonen ym. 2007, 3662–63.)

Kyttälän ym. (2008, 24–115) tekemän tutkimus antaa tietoa 0-6 -vuotiaiden suomalaislasten ravitsemuksesta. Tutkimuksesta käy ilmi, että lapset saavat ravinnostaan liian vähän tuoreita kasviksia, hedelmiä ja marjoja kun taas vilja- ja maitovalmisteiden sekä lihan käyttö oli runsasta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että lapsen siirtyessä samaan ruokapöytään muun perheen kanssa ravitsemuksen taso romahtaa. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää raportista suositellaan koko perheen ravitsemuksen tarkistamista siinä vaiheessa kun lapsi siirtyy samaan ruokapöytään.  

Hasusen ym. (2004, 58) mukaan lastenneuvoloiden ravitsemusneuvonnan tavoitteena on lapsen ja koko perheen hyvän ravitsemuksen turvaaminen. Tavoitteena on että ruokailu on perheessä lapselle ja vanhemmalle myönteinen asia ja iloinen tapahtuma, jossa yhdistyvät ruuasta nauttiminen ja sen terveellisyys. 

Kasvun seuranta

Lapsen kasvun seuranta on neuvolatyön keskeinen tehtävä ja tärkeä osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kasvun seurannan tulee olla säännöllistä, pitkäkestoista ja huomiota tulee kiinnittää mittausmenetelmien luotettavuuteen, sekä yhdenmukaisuuteen jotta kasvuun vaikuttavat sairaudet ja häiriöt voidaan todeta varhain. Lasten kasvua seurataan myös väestötason terveystiedon keräämiseksi. (Mäki ym. 2011, 17.) Lapsen kasvuun vaikuttavat muun muassa perintötekijät, ravitsemus, terveydentila, hormonitoiminta, vuodenaika ja psyykkinen hyvinvointi (Armanto & Koistinen 2007, 122). 

Kansallinen kasvutietokanta- hankkeessa on uudistettu suomalainen kasvustandardi eli kasvukäyrä ja kasvuseulasäännöt. Uudet kasvukäyrät tulevat käyttöön 2011 – 2012 aikana lastenneuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon, kunnes ne saadaan käyttöön sähköisiin potilastietojärjestelmiin. (Mäki ym. 2011, 17.) Imeväisiässä erilaiset ravitsemukselliset tekijät ovat keskeisiä ja ravitsemuksen häiriöt heijastuvat nopeasti kasvuun (Rajantie ym. 2010, 57). 

Lapsen kasvu jaetaan kolmeen vaiheeseen: sikiökaudella alkavaan alkukasvuun ja lapsuuden kasvuun sekä murrosiän kasvuun. Terveen lapsen kasvu on johdonmukaista. Lapsen kasvu asettuu alun nopean kasvun jälkeen omalle kasvukanavalleen yleensä kahteen ikävuoteen mennessä. (Armanto & Koistinen 2007, 122; Mäki ym. 2011, 23; Rajantie ym. 2010, 57.) 

Kasvuseulat eivät poista kasvukäyrien silmämääräisen arvion tärkeyttä. Kasvukäyriä tarkasteltaessa on tärkeää todeta kasvun taittuminen, sillä se viittaa hankittuun, mahdollisesti hoidettavissa olevaan sairauteen, erityisesti huomiota tulee kiinnittää jos paino on taittunut vastakkaiseen suuntaan. (Mäki ym. 2011, 22.)



Pituus

Täysiaikainen vauva on 47–55 cm:n pituinen (Armanto & Koistinen 2007, 123). Ensimmäisen elinvuotensa aikana imeväinen kasvaa keskimäärin 25 cm (Rajantie ym. 2010, 57).  Lapsen kasvu hakee oman kanavansa 1- 2 ensimmäisen elinvuoden aikana. Mikäli lapsen suhteellinen pituus syntymän jälkeen poikkeaa huomattavasti geneettisesti määräytyvästä odotuspituudesta, tapahtuu ensimmäisen elinvuodenaikana ns. kasvukanavan hakemista, mikä on huomioitava pituuskäyrää tulkittaessa. (Rajantie ym. 2010, 56, Mäki ym. 2011, 23.) Alle 2-vuotiailla painonkehitys on pituuskasvua tärkeämpi terveyden ja hyvinvoinninmittari. Imeväisen hidastuneeseen pituuskasvuun kyseisessä ikäryhmässä kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota silloin kun se on pysähtynyt tai hidastunut hyvin selvästi. (Mäki ym. 2011, 23.)

Pituusseulan tarkoituksena on määrittää suuntaviivat sellaisiin tilanteisiin, joissa lapsen kasvua on seurattava ja selvitettävä tarkemmin. Kasvuseulan raja-arvot on asetettu niin, että mahdollisimman moni poikkeavasti kasvava ja mahdollisimman harva terve lapsi jäisi seulaan.  Seulasäännöt vertaavat lapsen suhteellista ikäkohtaista pituutta (pituuden SDS:a), suhteellisen pituuden poikkeamista odotuspituudesta (perhekohtainen suhteellinen keskipituus) ja myös suhteellisen pituuden muutosta.( Mäki ym. 2011, 22.) Kasvun seurannassa on erityisen tärkeää huomioida kasvun poikkeaminen aikaisemmasta eli kasvun ”taittuminen”, jolloin se joko nopeutuu tai hidastuu verrattuna aikaisempaan tasaiseen, johdonmukaiseen kasvuun. Mikäli kasvu toistuvassa mittauksessa ”rikkoo” kasvuseularajan tai yhden luotettavan mittauksen perusteella kasvun poikkeama on huomattavan suuri, tulee lapsi ohjata lisätutkimuksiin. (Armanto & Koistinen 2007, 124.)

Lapsen kasvu on yksilöllistä, mutta johdonmukaista. Perintötekijät vaikuttavat kasvutempoon sekä kasvunvaraan. Kasvunvaralla tai kasvupotentiaalilla tarkoitetaan suotuisissa olosuhteissa toteutuvaa aikuispituutta. Kasvurytmillä tai tempolla tarkoitetaan kasvun ajoitusta sekä kestoa ja ne ovat perityviä ominaisuuksia. Myös sikiöaikaisilla tekijöillä on vaikutusta kasvuun. (Mäki ym. 2011, 22.)

Imeväisiässä suhteellinen pituus vaihtelee erityisen paljon. Kasvu syntymän jälkeen on nopeaa, mutta jyrkästi hidastuvaa. (Mäki ym. 2011, 22.)  Huomioin arvoista on myös tietää, että täysimetetyn lapsen kasvu poikkeaa korvikeruokitun lapsen kasvusta. Imetetyn lapsen pituuskasvu on keskimäärin hitaampaa kolmen kuukauden iästä yksivuotiaaksi, minkä jälkeen pituus kasvu on yhteneväinen korvikeruokittuihin verrattuna. (Armanto & Koistinen 2007, 122.) 


Paino

Painonseurannan tärkein syy imeväisiässä on lapsen ravinnon saannin riittävyyden arvio. Sikiöaikaisten kasvuun vaikuttavat tekijät poistuvat ensimmäisten 1–2 ikävuodenaikana jolloin kasvu hakee oman kanavansa, tämän vuoksi painoa on ensimmäisten kahden vuoden aikana tarkoituksen mukaista tarkastella myös irrallaan pituudesta. (Mäki ym. 2011, 25.)
Painoseulan tarkoituksena on määrittää suuntaviivat sellaisiin tilanteisiin, joissa lapsen kasvua on seurattava ja selvitettävä tarkemmin. Kaksivuotiailla ja alle kaksivuotiailla paino ja painon muutoksen seulat arvioivat suoraan painonkehitystä ja sekä panon muutosta mediaanista. Kasvuseulan raja-arvot on asetettu niin, että mahdollisimman moni poikkeavasti kasvava ja mahdollisimman harva terve lapsi jäisi seulaan. (Mäki ym. 2011, 25.)

Täysiaikainen vauva painaa keskimäärin 3500g.  Fysiologinen painon lasku tarkoittaa tilannetta, jossa vauvan paino laskee syntymän jälkeen, vauvan paino on alimmillaan 5–7 päivän iässä. Painonlasku saa olla enimmillään 10 % syntymäpainosta. Täysiaikaisena syntyneen vauvan paino kolminkertaistuu ensimmäisen ikävuoden aikana. (Armanto & Koistinen 2007, 124). 

Imeväisiässä huono painon nousu voi johtua liian harvasta imettämisestä, yösyöttöjen poisjäämisestä, äidinmaidon ehtymisestä, lisäruokien vähyydestä tai syöttämisvaikeuksista. Syy huonoon painonnousuun voi johtua myös sairauksista tai jatkuvasta infektiokierteestä. Joskus epätavallisen runsas pulauttelu, oksentelu ja ripuli voivat johtaa painonnousun hidastumiseen. (Hasunen ym. 2004, 129).

Työn luotettavuus ja eettisyys

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema ravitsemussuositus Lapsi, perhe ja ruoka, sisältää suomalaiset ravitsemussuositukset pohjautuen Pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Tässä opinnäytetyössä olen käyttänyt lähteenä tätä suositusta käsitellessäni kiinteitä lisäruokia. Lähdekirjallisuutta etsiessäni havaitsin monien lähteiksi sopivien teosten käyttävän lähteenään suomalaisia ravitsemussuosituksia. Suomalaiset ravitsemussuositukset ovat uusiutumassa lähiaikoina. 

Eettisten kysymysten pohdinta tässä työssä jää vähäiseksi, koska tarkoituksena oli koota yhteen tietoa imeväisikäisen lapsen ravitsemuksesta kirjallisuuskatsauksen muodossa. Kirjallisuuskatsausta varten ei ole tarvinnut tehdä haastatteluja tai hakea erillistä lupaa, jonka vuoksi olisi tarvinnut miettiä työn eettisiä kysymyksiä. Työn eettisyyttä pohtiessa ainoaksi asiaksi nousee työn luotettavuus kirjallisuuskatsauksen antaman tiedon myötä. Aineiston läpi käyminen on yksin haastavaa ja onkin omiaan vaikuttamaan tutkimuksen objektiivisuuden säilymiseen sekä eettisyydelle. Työssä on eettisyyden kannalta pidetty tärkeänä ensisijaisen lähteen käyttöä. 

Pohdinta

Opinnäytetyön aihe tulee Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelta, työn tilaajana on Mikkelin Kaupunki/ Lapsiperhepalvelut/ Terveysneuvonta. Aiheen ovat ideoineet Mikkelin alueen terveydenhoitajat, jotka työssään tarvitsevat tietämystä ravitsemuksesta. Tärkeä työn tekemiseen vaikuttava tekijä oli myös se, että haluttiin materiaalia mikä ei sisällä mainoksia.   

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haastava prosessi. Haasteita on riittänyt pohdinnoissa siitä mitkä asiat ovat relevantteja ja miten rajata tietoa vastaamaan tutkimuskysymykseen. Myös yksin tekeminen on ollut haaste ja ajoittain olen kaivannut toista mielipidettä sekä näkemystä asioihin. Alun pitäen opinnäytetyöni tarkoitus oli työstää ohjausmateriaali lastenneuvoihin ravitsemusohjauksen tueksi, mutta kirjallisuuskatsauksen laajetessa ohjausmateriaalin tekeminen siirtyi kehittämistehtäväksi terveydenhoitaja opintoihini. 

Menetelmäksi valikoitui kirjallisuuskatsaus, sillä se antaa mahdollisuuden vertailla tutkimuksia keskenään. Osin työn tekemistä hankaloitti se, että suomalaiset ravitsemussuositukset sitovat liikaa tiettyihin teoksiin. 

Ravitsemukseen imeväisiässä liittyy vielä monia haasteita. Imetyssuositukset eivät toteudu, vaikka terveysvaikutukset tunnetaan. Asenteissa imetystä kohtaan on parantamisen varaan myönteisempään suuntaan. Lapsen siirtyessä kiinteisiin lisäruokiin ravitsemus perustuu pitkälti suosituksiin, mutta romahtaa lapsen siirtyessä samaan ruokapöytään. Lapsen ravitsemukseen vaikuttaa muun perheen ravitsemuksen laatu.  Lastenneuvolan perustehtävään kuuluu perheiden ohjaaminen ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Ravitsemusohjauksen kohdentaminen perheisiin, jotka siitä hyötyvät vaikuttaa ennaltaehkäisevästi lapsen terveyteen, sekä kohentuneiden elämäntapojen myötä koko perheen hyvinvointiin. 

Lastenneuvoloiden rooli ravitsemuksen edistäjänä on kiistaton, sillä lastenneuvolassa käy valtaosa suomalaisista lapsiperheistä. Lastenneuvolan rooli on ravitsemusohjaajana merkittävä. On oleellista, että ravitsemuksen merkitys tunnistetaan myös neuvontaa antavien ryhmien keskuudessa ja keskustelua käydään siitä kuinka neuvontaa toteutetaan ja mitä sen apuna voidaan käyttää, jotta neuvonnan vaikuttavuutta voidaan lisätä. Koska neuvolat tavoittavat lapsiperheet kattavasti, on ravitsemusneuvonta ratkaisevassa roolissa kansanterveyttä edistettäessä. Ravitsemusneuvonta vaatii vahvaa perustietämystä. Neuvontaa antavilla ammattiryhmillä on oltava hyvät valmiudet vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin ja ravitsemukseen.

Lisäkoulutuksen tarve koettiin tutkimuksissa tarpeelliseksi, sekä uusien teknologiamahdollisuuksien hyödyntäminen. Asiakkaalle jaettavia ohjausmateriaaleja myös kaivattiin.  Myös neuvontaa antavien ryhmien perustietämystä ravitsemuksesta tulee päivittää, sillä neuvot mm. allergiariskin välttämiseksi eivät ole aina suositusten mukaisia.

Ajantasaisella ja oikealla tiedolla voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia yksilöiden elämässä. Lasten ylipaino on ongelma, johon ravitsemus- ja elämäntapaohjauksella voidaan puuttua.  Eväät terveellisiin elämäntapoihin opitaan jo lapsuudessa ja lapsiperheiden elämäntapoihin vaikuttaminen on halpa tapa tehdä vaikuttavaa työtä kansanterveyden edistämiseksi. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta on tarkoitus laatia ohjausmateriaali terveydenhoitajille lastenneuvoloiden ravitsemusohjauksen tueksi. Tulevaisuudessa jatkotutkimusaiheena voisi olla, kuinka imeväisikäisen lapsen ruokailu toteutuu Mikkelin seudulla. Tutkimus ravitsemusneuvonnan toteutumisesta olisi hyödyllistä työelämälähtöisesti, sillä silloin voitaisiin nähdä kuinka ravitsemusneuvonta toteutuu ja mitä asiakkaat siltä odottavat. Jatkotutkimus antaisi tietoa siitä, kuinka imeväisikäisten ravitsemus käytännössä tapahtuu, kauanko kestää täysimetys ja minkä ikäisenä aloitetaan kiinteiden lisäruokien antaminen. 
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LIITE 2. 
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 Kymmenen askelta onnistuneeseen imetykseen
(Raportti 32/2009, 48.)

1. Imetyksen edistämisestä on työyhteisössä valmistettu kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka koko henkilökunta tuntee.
2. Henkilökunnalle järjestetään toimintasuunnitelman edellyttämää koulutusta.
3. Kaikki odottavat äidit saavat tietoa imetyksen eduista sekä siitä, miten imetys onnistuu.
4. Äitejä autetaan varhaisimetykseen 30–60 minuutin kuluessa synnytyksestä lapsen imemisvalmiuden mukaan.
5. Äitejä opastetaan imetykseen ja maidon erityksen ylläpitämiseen siinäkin tapauksessa, että he joutuvat olemaan erossa lapsestaan.
6. Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa, elleivät lääketieteelliset syyt muuta edellytä.
7. Äidit ja lapset saavat olla vierihoidossa 24 tuntia vuorokaudessa.
8. Äitejä kannustetaan lapsentahtiseen (lapsen viestien mukaiseen) imetykseen.
9. Imetetyille vauvoille ei anneta huvitutteja eikä heitä syötetä tuttipullosta.
10. Imetystukiryhmien perustamista tuetaan, ja odottavia ja imettäviä äitejä opastetaan niihin.


Ikäkausi
Merkittävää ikäkaudelle
Ravitsemusohjauksen keskeiset teemat
0-4kk
	     Voimakas kasvu ja kehitys
	Lapsen hoidon opettelu

Usein pulmia ja epävarmuutta imetyksessä ja lisäruuan tarpeen arvioinnissa
	 Yksinomainen imetys
 Tehostettu tuki imetyksen pulmatilanteissa
 Äidinmaidonkorvikkeiden käytön aloitus tarvittaessa
Eri syöttötavat yksilöllisesti
Nopea tarttuminen pulmatilanteisiin
4-6kk
	Motorinen kypsyminen lisäruokintaan

Lisäruuan aloittaminen
Imetyksen haavoittuvuus
	Lisäruokien aloitus yksilöllisesti lapsen tarpeen ja valmiuksien mukaan
Imetyksen jatkuvuuden turvaaminen
7-9kk
	Lapsen taitojen voimakas kehitys
	Ruokavalion monipuolistaminen

Osittaisen imetyksen tukeminen
Mukiin totuttelu
Ruuan karkeuttaminen
Sormiruuat ja pinsettiote
Siirtyminen keittiön pöydän ääreen
10-12kk
	Lapsi siirtyy perheen ruokiin

Lapsi menee mahdollisesti päivähoitoon
Omatoimisen syömisen opettelua
	Arjen aikataulu muuttuvassa tilanteessa, perheen ateriat, syömisen säännöllisyys
Perheen ruuanvalmistustaidot ja – mahdollisuudet
 Rasvan määrä ja laatu, maitovalinnat, suolankäyttö, janojuomat
Välipalojen laatu
Omatoimisen syömisen opettelu
Lapsen nälkä / kylläisyysviestit
Imetys/ vieroitus
Vieroitus tuttipullosta viimeistään noin vuoden iässä
Ruokailun pelisäännöt päivähoidossa
LIITE 3
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Ravitsemusneuvonnan keskeinen sisältö imeväisiässä (Hasunen ym. 2004, 60).Liite 4 (6)
Monisivuinen liite
Liite 4 (1)
Monisivuinen liite

Opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset:


Tekijä, tutkimus, maa, vuosiluku


Tarkoitus



Tutkimusmenetelmä


Keskeiset
tulokset
Erkkola, MaijaLiisa, Kronberg-Kippilä, Carina,
Knip, Mikael, Virtanen, Suvi. Ravitsemus elämänkaaren alkupäässä – tavoitteisiin matkaa Suomi.  2006.
Selvitys imeväisikäisten sairaalaruokinnasta, imetyksen kestosta sekä imeväisruokinnasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
Vuosina 1996-2001Oulun ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa syntyneet Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy- tutkimukseen (DIPP) osallistuneet lapset. Yhteensä 3565 lapsen varhaisvaiheen ruokinnasta ja lisäruokien käytön aloitusiästä kerättiin tietoa kyselylomakkeiden avulla.
Sairaalaruokintakysymyksiin vastanneista 99 %
imetti vauvaansa sairaalassaolopäivien aikana. Luovutettua
rintamaitoa sai 74 % ja äidinmaidonkorviketta 9 % vauvoista.
Yksinomaisen imetyksen kesto oli keskimäärin 1,4
kuukautta. Vain joka toinen lapsi sai vielä puolen vuoden
iässä äidinmaitoa. Ensimmäisiä lisäruokia ja maitovalmisteita
lapset saivat suositeltua aiemmin. Perheiden sosiodemografiset
erot heijastuvat vahvasti imeväisten ruokintaan.
Godfrey, Keith, M, Barker, David, JP. Fetal nutrition and adult disease.   Iso-Britannia. 2000
Tutkimus sikiön raskauden aikaisesta ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta syntymäpainoon ja edelleen sairastuvuuteen aikuis-iällä useimpiin kroonisiin sairauksiin kuten sepelvaltimotauti, hypertensio ja tyypin 2 diabetes. 
Pitkittäistutkimus. 25000 britti naista ja miestä joiden syntymäpinolla on ajateltu olevan yhteys myöhemmän iän sairastuvuuteen.
Sikiöaikaisen kasvun vaikutukset aikuisiän sydän- ja verisuonitautien sairastuvuuteen. 
Hakulinen-Viitanen, Tuovi, Pelkonen, Marjaana, Saaristo, Vesa, Hastrup, Arja, Rimpela, Matti. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta 2007. 2008. Suomi
Lasten ennaltaehkäisevistä terveyspalveluista tarvitaan vertailukelpoista tietoa, jonka avulla kunnat voivat seurata omaa toimintaansa ja joka mahdollistaa valtakunnallisen seurannan.   
Kyselytutkimus (N= 231) vastaus 187 terveyskeskuksesta (81 %)
Aineistosta johdettiin kymmenen valtakunnallisten suositusten mukaisesti alustavaa tunnuslukua kuvaamaan neuvolatoiminnan laatua. Terveyskeskuksissa toteutui km. viis äitiysneuvoLiite 4 (2)
Monisivuinen liite

loiden ja neljä lastenneuvoloiden laatukriteeriä. Äitiys- ja lastenneuvoloiden laatupistemäärät korreloivat positiivisesti. Hyvä laatu kasautui samoihin terveyskeskuksiin. 
Hasunen, Kaija & Ryynänen, Sanna. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2005. Suomi. 2006.
Selvitys antaa poikkileikkauskuvan lasten rukinnasta. 
Kyselytutkimus. Selvitykseen osallistui 74 terveyskeskusta / kansanterveystyön kuntayhtymää. Tietoja saatiin 10569 alle vuoden ikäisen lapsen ruokinnasta.
Imetysmyönteisyys on kasvanut verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Kiinteiden ruokien aloitusikä on siirtynyt myöhäisemmäksi, ei kuitenkaan kuuteen kuukauteen. 
Hoppu, Ulla. Maternal diet during breasfeeding, Breast milk composition and allergic disease in the infant. Suomi. 2005.
Tutkia äidin ruokavalion merkitystä imetyksen aikana lapsen allergian kehittymiseen vaikuttavana tekijänä.
Väitöskirjatutkimus. 
Imettävän äidin ruokavalio joka sisältää runsaasti luonnollisia C – vitamiinin lähteitä ja vähän tyydyttynyttä rasvaa saattaa vähentää lapsen allergia riskiä.
Hoppu, Ulla, Isolauri, Erika, Laitinen, Kirsi, Peippo, Maija. 2011. Mitä ruokaa imeväiselle?
Tarjota ajantasaista tietoa korvikkeista ja imeväisikäiselle suunnattujen lastenruokavalmisteiden koostumusta sekä pohtia tuotteiden välisiä eroja suhteessa imeväisikäisten ravitsemussuosituksiin. Tarkoitus selventää näiden tuotteiden käyttöä ja tarkoitusta terveydenhuollonasiantuntijoille. 
Katsausartikkeli
Markkinoilla on suuri määrä teollisia elintarvikkeita ja niiden käytön yleistyessä terveydenhuollon ammattilaisilta odotetaan valveutuneisuutta näiden tuotteiden tuotetietoudessa. 
Ilmonen, Johanna, Isolauri, Erika, Laitinen, Kirsi. 2007. Terveydenhuoltotutkimus.  Ravitsemusneuvonta koetaan tärkeäksi neuvolatyössä.
Tavoitteena selventää neuvoloiden hoitajine ravitsemuskoulutusta ja – neuvonnan käytäntöjä ja niiden kehittämistarpeita.
Valtakunnallinen tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella avoimin ja monivalintakysymyksin sekä väittämin. Vastanneita 327 (50%) kaikista sairaanhoitopiireistä. 
Neuvonta koetaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi neuvolatyössä, mutta samalla tunnustettiin sen vaativan vahvaa perustietämystä ja neuvontataitoja. Ravitsemusneuvonnan  kehittäminen edellyttää panostusta koulutukseen. 
Liite 4 (3)
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Ip, Stanley, Chung, Mei, Raman, Gowri, Chew, Priscilla, Magula, Nombulelo, DeVine, Diedre, Trikalinos, Thomas, Lau, Joseph. Yhdysvallat. 2007.
Tutkia imetyksen lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksia sekä lapseen että äitiin kehittyneissä maissa. 
Englanninkieliset tutkimukset analysoitiin, meta-analyysi. 
Tutkimuksen mukaan imetys vaikuttaa imeväisikäisen infektiotauteihin sairastuvuuteen vähentävästi sekä riskiin sairastua astmaan ja atopiaan.  Imetyksen vaikutus kroonisten sairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien syntyyn oli epäselvä. Myöskään ei pystytä osoittamaan äitien palautumista raskautta edeltävään painoon. 
Kyttälä, P., Ovaskainen, M., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M., Virtanen, SM. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää. Suomi. 2008.
Selvittää alle kouluikäisten lasten ruuan kulutusta ja ravintoainevalmisteiden käyttöä sekä laskea lasten ravintoaineiden saanti näiden tietojen pohjalta. 
Välillä 1998–2003 syntyneidenlasten ruokapäiväkirjat (yhteensä 2535) jotka ovat osallistuneet DIPP- tutkimukseen.
Lasten ruokavalion laadun puutosten korjaamiseksi suositellaan keskeisinä toimenpide-ehdotuksina
tuoreiden kasvisten, marjojen, hedelmien ja kasviöljypohjaisten rasvojen käytön lisäämistä sekä
runsaasti sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävien elintarvikkeiden kulutuksen välttämistä.
D-vitamiinivalmisteiden käyttö on tarpeellista kaikissa ikävaiheissa. Rintaruokinnan esteitä on pyrittävä
tunnistamaan ja poistamaan. Koko perheen ruokavaliota olisi hyvä tarkistaa siinä vaiheessa, kun

lapsi siirtyy syömään muun perheen kanssa samaa ruokaa.

Piirainen, Tarja, Isolauri, Erika, Huurre, Anu, Hoppu, Ulla, Laitinen, Kirsi. Terveydenhuoltotutkimus. Ravitsemus- ja terveysneuvonta äitiys- ja lastenneuvoloissa. 2004. Suomi.
Tutkimuksessa selvitettiin tämän vuoden 2001 käytäntöjä äitiys- ja lastenneuvoloissa koskien ravitsemus ja terveysneuvontaa. 
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Kyselylomake lähetettiin 200 neuvolan terveydenhoitajalle ja kätilölle sekä asiakkaalle (n=800).
Ravitsemussuositukset eivät aina toteudu käytännössä. Tukijoiden, päättäjien sekä terveydenhuollonammattilaisten tulisi lisätä yhteistyötä, jotta nuorten perheiden ravitsemus- ja terveysneuvonta voidaan turvata. 
Hasunen, Kaija, Kalavainen, Marja, Keinonen, Hilkka, Lagström, Hanna, Lyytikäinen, Arja, Nurttila, Annika, Peltola, Terttu, Talvia, Sanna. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten ja imettävien äitien ravitsemussuositus. 2004. Suomi.
Sosiaali- ja terveysministeriön opas pohjautuen Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin, sekä uusimpiin tutkimustuloksiin
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Internetissä toimiva Webropol ohjelman avulla, 525 lastenneuvolan asiakkaalta.
Imetyssuositukset eivät toteudu, neuvontaa tulisi kohdentaa terveyserojen kaventamiseksi.


