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1 Johdanto 

Imettäminen liitetään usein luonnollisena osana osaksi raskautta ja lapsen saamista. Se 

ei kuitenkaan aina ole helppoa ja moni kaipaakin tukea vauvansa ruokintaan liittyen. 

Imettämisen tukeminen on tärkeä yhteiskunnallinen aihe, sillä siinä tuetaan sekä vauvan, 

äidin että koko perheen terveyttä, joko suoraan tai välillisesti. Jo pieniltäkin tuntuvilla tuen 

muodoilla, kuten äitiä askarruttavien huolien kuuntelemisella, voi olla kokonaiskuvaa tar-

kasteltaessa merkittäviäkin vaikutuksia. Se, millaisille imetyksen tukimuodoille on tar-

vetta, on merkittävä tieto, sillä kaikki ihmiset kokevat tuen tarpeen erilaisena. 

Etenkin sosiaalisessa mediassa on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua julkisilla pai-

koilla imettämisestä. Osan mielestä julkinen imettäminen tulisi kieltää, ja osa taas vah-

vasti on julkisen imettämisen kannalla. Imettäminen aiheena onkin arka juuri sen henki-

lökohtaisuuden takia. Aiheen haavoittavan luonteen vuoksi imetyksen tukea on tärkeää 

pyrkiä kehittämään, ja tämä vaatii aitoja kokemuksia ja keskustelua asiasta. 

Yksi Imetyksen tuki ry:n imetystukiäideistä kirjoittaa yhdistyksen kotisivuilla siitä, kuinka 

tärkeää aiheesta yleisesti puhuminen on. Hänen mukaansa äitien sekä lasten etuihin ja 

oikeuksiin kuuluu tutkitun imetystiedon saaminen ja näyttöön perustuva ohjaaminen. Kir-

joituksen mukaan imettäminen päättyy keskimäärin suosituksia aiemmin, sillä äitien ko-

kemiin ongelmiin ei ole kyetty tarjoamaan tarvittavaa tukea. Tarvittavan tiedon ja tuen 

avulla äidit saisivat itse päättää oman ja vauvan ”imetystaipaleen” pituudesta. (Imetyk-

sen tuki ry 2018b.) Tärkeää siis on, että imetyksestä käytävää keskustelua pidetään yllä, 

jotta kaikilla olisi mahdollisuus tuoda oma äänensä kuuluviin. Keskustelun pohjalta osa-

taan imetystä lähteä tutkimaan oikeista näkökulmista ja näin ollen tulevaisuudessa saa-

daan adekvaatimpaa tutkimustietoa, jota imetyksen tukemiseksi voidaan hyödyntää. 

Tässä opinnäytetyössä aiomme tutkia vanhempien kokemuksia hyödyllisistä imetyksen 

tukimuodoista. Tarkoituksenamme on kuvata vanhempien näkemyksiä imetystuen hyö-

dyllisyydestä vanhemmille tehdyn kyselyn pohjalta. Käytettävissämme on 20-sivuinen 

aineisto. Tavoitteenamme on, että tuloksiamme voitaisiin hyödyntää imetyksen tukimuo-

tojen tarjoamisessa ja kehittämisessä, sekä mahdollisten uusien tukimuotojen ideoinnin 

pohjana.  
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2 Tutkittua tietoa imetyksestä 

Imetyksen tukimuotojen hyödyllisyyden tutkimiseksi tulee ymmärtää imettämistä laajem-

min ilmiönä. Seuraavaksi avaamme imettämiseen liittyviä käsitteitä, tarkastelemme ime-

tystä koskevia suosituksia ja esittelemme aiheesta tehtyjä tutkimuksia. 

2.1 Imetyksen muodot 

Äidinmaito on, nisäkkäille tyypillisesti, jälkeläisen luonnollinen ravintomuoto. Se on myös 

ympäristöystävällinen ja taloudellisesti kuormittamaton tapa ruokkia lasta. (Kansallinen 

imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 26.) 

2.1.1 Täysimetys 

Täysimetyksellä tarkoitetaan yksinomaista imetystä, jossa vauvaa ravitaan vain rinta-

maidolla, joko imettämällä tai lypsämällä. Tämän lisäksi vauvalle voidaan kuitenkin antaa 

ravintovalmisteita, esimerkiksi D-vitamiinia. (Kansallinen imetyksen edistämisen asian-

tuntijaryhmä 2018: 11.) D-vitamiinia voidaan antaa siksi, että äidinmaito sisältää kaikki 

vauvan tarvitsemat ravintoaineet, D-vitamiinia lukuun ottamatta (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2016: 64). Äidinmaito D-vitamiinilisän kanssa riittää vauvan ainoaksi ravinnoksi 

hänen kuuden ensimmäisen elinkuukautensa ajaksi, jonka jälkeen imetystä jatketaan 

kiinteän ruoan maistelun ohella (Kansallinen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 

2018: 18-19). 

Täysimetyksen toteutumista edistävät ihokontakti imettäjän ja vauvan välillä, tuttien ja 

tuttipullojen sekä muun nesteen välttäminen ja henkilökohtaisesti annettu tuki ja opastus. 

Vauvan ensimmäiset elintunnit ja -päivät äidin kohdun ulkopuolella ovat merkittäviä ime-

tyksen käynnistymisen kannalta. Synnytystä seuraavina tunteina vauva on tavallisesti 

virkeä ja hamuilee ja imee rintaa. Tätä kutsutaan ensi-imetykseksi, jonka aikana vauva 

saa ravinnokseen pieniä pisaroita kolostrumia, ravinnerikasta ensimaitoa. Vauvan pite-

leminen rinnalla ja rinnan hamuaminen edistävät maidon eritystä, vaikka vauva ei vielä 

maitopisaroita suuhunsa saisikaan. Jatkossa tärkeää on muistaa lapsentahtinen imetys, 

eli säilyttää herkkyys havainnoida ja kuunnella vauvan nälkäitkulla, imemisnopeudella ja 

-tiheydellä välittämiä viestejä nälästään. Tällöin äidin keho pyrkii mukauttamaan mai-

doneritystään vauvan tarpeita vastaavaksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016: 64-

66.) 
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On tutkittu, että täysimetys lopetetaan keskimäärin vastasyntyneen ensimmäisten elin-

viikkojen aikana (Kyttälä ym. 2008: 22.). Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan nuo-

rimmilla lapsilla täysimetyksen on todettu kuitenkin hieman lisääntyneen, sekä pitkäai-

kaisen kokonaisimetyksen yleistyneen vuonna 2005 tehtyyn samaiseen imeväisikäisten 

ruokailua koskevaan selvitykseen (Uusitalo ym. 2010: 22). Syitä täysimetyksen varhai-

seen loppumiseen on kuvattu olevan vanhempien huolet ravitsemuksesta, kuten rinta-

maidon riittävyydestä, sekä vanhempien tiedonpuute täysimetyksen hyödyistä.  (Tarkka 

− Paunonen − Laippala 2008: 20−26). 

2.1.2 Osittaisimetys 

Täysimetys ei syystä tai toisesta aina ole vaihtoehto. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi 

äidin sairaus tai lääkitys. Lääkitys tosin harvoin on este imetykselle, sillä rintamaitoa 

nauttivan vauvan altistus lääkeaineelle jää usein pieneksi. Joskus kuitenkin pitkäaikai-

seen tai säännölliseen lääkehoitoon liittyy riski, että lääke välittyy myös imeväiseen. (Tii-

tinen 2018c.) Myös lapsi voi olla sairastunut niin, ettei täysimetys onnistu. Tällöin vauvaa 

voidaan ravita joko lisämaidolla tai äidinmaidonkorvikkeilla. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2016: 64.) Lisämaidolla tarkoitetaan mitä tahansa ravinnoksi tuotettua tai valmis-

tettua, jonka tarkoituksena on täydentää rintamaidon antamaa ravitsemusta (Internati-

onal Code of Marketing of Breast-milk Substitutes 1981: 8). Lisämaitoa käytettäessä tu-

lee käytölle aina olla lääketieteelliset perusteet ja ne on kerrottava äidille. Lisäksi äidille 

tulee tarjota kaikki lisämaitoa koskevat tiedot, kuten mitä lisämaitoa vauvalle annetaan. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016: 64.) 

Äidinmaidonkorvikkeella tarkoitetaan mitä tahansa ravinnoksi tuotettua, jota markkinoi-

daan osittain tai kokonaan rintamaidon korvaavana ravintona (International Code of Mar-

keting of Breast-milk Substitutes 1981: 8). Äidinmaidonkorvikkeiden mainontaa medi-

assa valvoo äidinmaidon kansainvälinen markkinointikoodi. Sen tavoitteena on edistää 

rintaruokintaa ja varmistaa imeväisikäisten riittävä ja turvallinen ravitsemus rintaruokin-

nalla. Jos imettäminen ei syystä tai toisesta ole vaihtoehto ja äidinmaidonkorvikkeiden 

käyttö on tarpeellista, markkinointikoodi varmistaa korvikkeiden oikeaoppisen käytön ja 

huolehtii markkinoinnin asianmukaisuudesta. Markkinointikoodissa kielletään muun mu-

assa kaikenlainen äidinmaidonkorvikkeiden käytön ihannointi ja ilmaisten äidinmaidon-

korvikenäytteiden jakaminen lasta odottaville äideille. (International Code of Marketing 

of Breast-milk Substitutes 1981: 8.) 
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2.2 Imetyssuosituksia 

Kansallisilla ja kansainvälisillä imetystä koskevilla suosituksilla pyritään ylläpitämään, tu-

kemaan ja edistämään vauvan tervettä kasvua ja kehitystä, kasvattamaan kansalaisten 

ymmärrystä imetyksen terveyshyödyistä sekä tukemaan kestävää kehitystä. (Kansalli-

nen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 18.) 

2.2.1 Suositukset Suomessa 

Suomessa täysimetystä suositellaan jatkettavaksi kuuden kuukauden ikään saakka, kui-

tenkin vähintään neljään kuukauteen saakka, minkä jälkeen kiinteän ruoan maistelun voi 

aloittaa. Täysimetyksen jatkamista suositellaan vähintään neljän kuukauden ikään siksi, 

että vauvan suolisto on vasta tällöin kehittynyt tarpeeksi käsitelläkseen uusia ruoka-ai-

neita. Kiinteän ruoan maistelussa tulee muistaa, että imettäminen jatkuu entiseen tapaan 

ja se muodostaa yhä vauvan pääasiallisen ravitsemuksen. (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2016: 68.) 

Vauvan ylittäessä kuuden kuukauden iän, tulee kiinteän ruoan muodostaa osa ravitse-

muksesta. Kasvavalle ja kehittyvälle lapselle ei tällöin enää riitä pelkkä äidin rintamaito. 

Liian pitkään jatkuva täysimetys lisää allergioiden puhkeamisen riskiä ja altistaa ravinto-

ainepuutoksille. Tällöin esimerkiksi raudan, sinkin tai proteiinien saanti voi jäädä liian 

vähäiseksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016: 68.) Imetystä on kuitenkin hyvä jat-

kaa kiinteän ruoan ohella noin yhden vuoden ikään saakka, mahdollisesti myös pidem-

päänkin (Tiitinen 2018a). 

Suomalaisten äitien on tutkittu täysimettävän keskimäärin 1,4 kuukautta. Samaisen tut-

kimuksen mukaan suurin osa vastasyntyneistä sai lisämaitoa synnytyssairaalassa (Erk-

kola – Salmenhaara – Kronberg-Kippilä – Ahonen – Arkkola – Uusitalo – Pietinen – Vei-

jola – Knip – Virtanen 2010: 504–513). Imeväisikäisten ruokailua koskevan selvityksen 

mukaan, vuonna 2010, alle kuukauden ikäisistä lapsista vain 47% olivat täysimetettyjä. 

Kuuden kuukauden iässä täysimetettyjä oli enää alle 1%. (Uusitalo ym. 2010: 5.) Ruot-

sissa vastaava luku kuuden kuukauden iässä oli 16% (Järvenpää 2008: 1147–1148). 

Maailmanlaajuisesti luku oli 34% kuuden kuukauden iässä (Otronen 2017: 5). Imetyksen 

kestossa on havaittu olevan eroja imettäjän sosioekonomisen aseman mukaan. Nuoret, 

tupakoivat ja vähän koulutetut äidit imettävät keskivertoa vähemmän. (Uusitalo ym. 

2010: 12.) Toisaalla on myös arvioitu, että imetyssuositusten toteutumattomuus johtuu 
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imetykseen liittyvän ohjauksen ja tuen puutteesta (Kansallinen imetyksen edistämisen 

asiantuntijaryhmä 2009: 20). 

2.2.2 Imetyksen toteutuminen maailmalla 

Virginia Thorley käsittelee tutkimuksessaan (2017: 7–11) BFHI:n kymmenen askeleen 

merkitystä imettämiselle ja sen jatkumiselle sairaalasta uloskirjaamisen jälkeen. BFHI eli 

The Baby-Friendly Hospital Initiative on WHO:n (World Health Organization) ja UNI-

CEF:in (United Nations International Children's Emergency Fund) vuonna 1991 yhteis-

työnä alulle pantu aloite, jonka pyrkimyksenä on suojella, tukea ja edistää imetystä. 

Aloite tunnetaan Suomessa paremmin vauvamyönteisyysohjelmana ja siihen kuuluu 

vuonna 2015 päivitetty kymmenen säädöksen kokoelma, joka kulkee nimellä the Ten 

Steps to Successful Breastfeeding tai lyhyemmin the Ten Steps. Nämä säädökset pitä-

vät sisällään suosituksia koskien vastasyntyneiden ja äitien hoitoa. (World Health Or-

ganization − UNICEF 2018.) Thorleyn tutkimuksen mukaan vauvat ja äidit hyötyvät, kun 

sairaalat kehittävät tarjoamaansa imetyksen tukea näitä kymmentä säädöstä vastaa-

vaksi. Kymmenennessä säädöksessä nousee esiin äitien tiedottaminen sairaala-ajan jäl-

keisistä imetykseen saatavista tukimuodoista, kuten vertaistuesta. (Thorley 2017 7–11; 

Vauvamyönteisyysohjelma 2018.) Vauvamyönteisyysohjelman kymmenen säädöstä 

ovat näkyvissä tarkemmin liitteessä 1 (Liite 1. The Ten Steps to Successful Breastfee-

ding). 

2.3 Imetyksen hyötyjä 

Imetyksestä on hyötyä sekä lapselle että äidille (Jefferson 2018: 1107–1109.) Imetys on 

myös taloudellista sekä ekologista, ja se tukee kestävää kehitystä (Kansallinen imetyk-

sen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 34). Luonnollinen imetys tuottaa runsaasti vä-

hemmän kasvihuonepäästöjä ja veden kulutusta, se ei tuota pakkausjätettä, eikä sen 

kuljetus tai tuottaminen vaadi sähköä, toisin kuin äidinmaidonkorvikkeet. (Kansallinen 

imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 25). 

2.3.1 Hyödyt lapselle 

Imetys muodostaa suojan lapselle erilaisia tulehduksia vastaan, sekä edistää lapsen 

kognitiivista kehitystä ja kasvua. Yli kahden kuukauden mittainen täysimetys vähentää 

alempien hengitysteiden tulehduksen, välikorvantulehduksen ja kätkytkuolemien riskiä. 
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(Jefferson 2018: 1107–1109.)  Äidinmaito edesauttaa vauvan puolustusmekanismien 

muodostamista, sillä se hillitsee tulehdusreaktioita ja lisää infektiosuojaa (Kansallinen 

imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 35-36). Imetys suojaa myös ripuli-

taudeilta (Victora ym. 2016: 475–490). Lapsen nauttima rintamaito edistää lapsen suo-

liston kehittymistä, ja ylläpitää elimistön hyvänlaatuista bakteerikantaa (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2016: 65.) Vauva saa äidinmaidon kautta välttämättömiä ravintoaineita, 

vasta-aineita ja kasvutekijöitä, jotka auttavat vauvan kasvua ja kehitystä, sekä auttavat 

ravinnon imeytymisessä (Hakulinen − Pelkonen − Salo − Kuronen 2017: 58). Rintamaito 

tukee vauvan luontaisen vuorokausirytmin muodostamista, sillä vauva saa äidinmaidon 

kautta äidin uni-valverytmin mukaisesti melatoniinia, nukleotideja, nukleosideja, trypto-

faania ja B12-vitamiinia, jotka edesauttavat luontaisen uni-valverytmin muodostamista 

(Arslangoglu − Bertino − Nicocia − Moro 2012: 1-8). Imetys on hyödyllistä myös lapsen 

purennan ja leukojen kasvun kannalta. Lapsilla, joita oltiin imetetty, oli vähemmän pu-

rentavirheitä myöhemmällä iällä kuin lapsilla, joita ei oltu imetetty. (Kansallinen imetyk-

sen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 40-41.) 

On tutkittu, että lapsilla, joita on imetetty, on pienempi riski sairastua tyypin 2. diabetek-

seen tai lihavuuteen myöhemmällä iällä (Stuebe − Schwarz 2010: 158). Lääketieteelli-

sessä aikakauskirja Duodecimissa julkaistun katsauksen mukaan äidinmaidon mukana 

vauvan vereen kulkeutuvat rasvahapot ovat suuressa roolissa tyypin 1 diabeteksen esi-

asteilta suojautumisessa (Niinistö − Hakola − Miettinen − Virtanen 2018: 1577–1584). 

Imettämisen on todettu luovan vahvan vuorovaikutussuhteen äidin ja lapsen välille (Tii-

tinen 2018a). Kiintymyssuhde alkaa muodostua jo vauvan ollessa äidin rinnalla ensi-

imetyksen aikana. Kiintymyssuhde edistää äidin ja lapsen välistä luonnollista yhteyttä. 

(Hermanson 2012: 151.) Vuorovaikutussuhteen ja tunnesiteen muodostumisessa mer-

kittävässä osassa oleva oksitosiini-hormoni on tunnettu vaikutuksistaan kiintymykseen 

ja hoivakäyttäytyimiseen (Yatawara − Einfeld − Hickie − Davenport − Guastella 2015: 

1225–1231).  

2.3.2 Hyödyt äidille 

Imettävät äidit kärsivät vähemmän synnytyksenjälkeisestä verenvuodosta sekä masen-

nuksesta. Riski äidin rintasyöpään tai munasarjasyöpään vähenee, jos äiti imettää yli 12 

kuukautta. (Jefferson 2018: 1107–1109.) Imetys suojaa myös tyypin 2. diabetekselta 

(Victora ym 2016: 475–490). On tutkittu, että imettäminen vähentää raskaaksi tulemisen 
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mahdollisuutta, mutta se ei ole luotettava ehkäisymenetelmä. Pitkäkestoisen imettämi-

sen on todettu vähentävän masennusta. (Chowdhury ym. 2015: 96–113.) Naisilla, jotka 

eivät imetä, on suurempi riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Imetys vaikuttaa 

suotuisasti verensokeriarvoihin, verenpaineeseen, sekä synnytyksestä palautumiseen ja 

painonhallintaan. (Stuebe − Schwarz 2010: 156.) Imetyksellä on myönteiset vaikutukset 

äidin myöhempään terveyteen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016: 65). Raskaus-

diabetesta sairastaville äideille imetys on suotuisaa, sillä täysimettävän äidin insuliini- ja 

paastosokeritasot ovat matalammat, kun äidillä, joka ei imetä, tai imettää osittain. Myös 

äideillä, jotka sairastavat raskausdiabetesta, on suurempi riski sairastua tyypin 2 diabe-

tekseen myöhemmin, mutta pitkäkestoinen imetys suojaa siltä. (Kansallinen imetyksen 

edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 59). 

2.4 Imetyksen haasteet 

Imettämisessä koetut haasteet saattavat ajaa äidin kohti päätöstä lopettaa imettäminen. 

Kun tavoitteena kuitenkin on kuuden kuukauden täysimetyksen toteutuminen, olisi tär-

keää tunnistaa milloin ja millaisiin haasteisiin perheet imettämisessä törmäävät. Tällöin 

oikeanlaista apua ja tukea osattaisiin paremmin tarjota oikeaan aikaan. (Kansallinen 

imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 61.) 

2.4.1 Fysiologiset tekijät 

Iso-Britannialaisen tutkimuksen mukaan synnytyksessä tapahtuneet komplikaatiot vä-

hentävät huomattavasti imetyksen kestoa. Tutkimuksessa synnytyksen yleisimpiä komp-

likaatioita olivat muun muassa sikiön ahdistus, avustettu synnytys (imukupilla tai pih-

deillä), vakava välilihan repeäminen ja synnytyksenjälkeinen verenvuoto. Synnytyksen 

aikana komplikaatioita kokeneet naiset raportoivat imetyksen lopettamisen syiksi kipua 

sekä imetyksen vaikeutta. Myös naiset, jotka synnyttivät keisarinleikkauksella, imettivät 

muita vähemmän. (Brown – Jordan 2013: 828–839.) 

Imetyksen aikaista kipua voivat aiheuttaa esimerkiksi nännien haavaumat ja rikkoumat, 

jotka ovat yleensä seurausta heikosta imuotteesta. Imuotteen korjaamiseksi kannattaa 

olla yhteydessä omaan neuvolaan, josta tarjotaan apua. Kipua voi aiheuttaa myös mai-

donnousu rintoihin, jolloin rinnat saattavat tuntuvat raskailta ja kuumottavilta. Joskus täl-

laista maidon pakkautumista voi seurata rintatulehdus, eli mastiitti, jolloin rinnassa on 

kipua, punoitusta ja turvotusta. Tulehdus nostaa tavallisesti kuumeen. (Tiitinen 2018b.) 
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Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan imetys oli yleisempää, jos aikaisempia synny-

tyksiä oli taustalla vähintään kaksi. Selvityksen mukaan lapsia, jotka olivat syntyneet en-

nen 37. raskausviikkoa, imetettiin lyhyemmän aikaa kuin täysiaikaisina syntyneitä lapsia. 

Imetyksen huomattiin olevan vähäisempää alimpaan syntymäpainoluokkaan kuuluvilla 

lapsilla. Tutkimuksessa havaittiin, että muun muassa yksinhuoltajaäideillä ja ensisynnyt-

täjillä imetyksen kesto on lyhyempi (Uusitalo ym. 2010: 5). Vastasyntyneiden teho-osas-

tolla tehty tutkimus kertoo, että yksityisyyden puute hankaloittaa imetystä, sekä se, että 

äiti ja vauva erotetaan toisistaan heti syntymän jälkeen (Nyqvist – Kylberg 2008: 252–

262). Äitien mukaan imetys sairaalassa oli haastavaa sairaalan ahtaiden tilojen ja mui-

den ihmisten läsnäolon vuoksi. Äidit kokivat, etteivät he saaneet tarpeeksi imetystukea 

osastolta hoitajien kiireen vuoksi. (Myllymaa – Ikonen – Aho – Kaunonen 2017: 207–

218.) Tutkimuksen mukaan vastasyntyneiden teho-osastolta kotiutuessaan äidit kokivat, 

ettei heillä ole valmiuksia imettää vauvaa kotona (Niela-Vilen – Axelin – Melender – Sa-

lanterä 2015: 712–726). 

Yhdysvalloissa tehty tutkimus selvitti imetyksen lopettamiseen johtaneita syitä. Naiset 

kokivat, etteivät saaneet tarpeeksi tukea perheeltään tai alan ammattilaisilta, mikä johti 

imetyksen lopettamiseen. Naisten mielestä he eivät saaneet tarpeeksi tietoa haasteiden 

kohtaamiseen, kuten miten hoitaa arkoja nännejä. Naisilla oli myöskin huolta maidon 

riittävyydestä. Tutkimuksen mukaan naisen yleisin syy imetyksen lopettamiseen oli juu-

rikin huoli maidon riittämättömyydestä lapselle. (Jefferson 2018: 1107–1109.)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2016) Syödään yhdessä -oppaan mukaan Suo-

messa tulisi panostaa enemmän imetyksen käynnistymisen tukemiseen, jotta täysime-

tyksen suositukset saataisiin toteutettua. 

2.4.2 Henkiset tekijät 

Haasteita imetykseen voi luoda äidin paineet omasta onnistumisestaan imettäjänä ja 

epävarmuus oman kehon kykeneväisyydestä vauvan riittävään ravitsemiseen. Tällöin 

puhutaan heikosta imetysluottamuksesta. Imetysluottamuksen on havaittu olevan vah-

vempi uudelleensynnyttäjillä kuin ensisynnyttäjillä ja siihen vaikuttavat vahvasti aiemmat 

imetyskokemukset. Mikäli äiti kokee olevansa yksin vastuussa imettämisen onnistumi-

sesta, ei koe saavansa johdonmukaista ja läsnäolevaa ohjausta tai kohtaa ongelmia esi-

merkiksi maidonmuodostumisessa tai lapsen syömisrytmin tunnistamisessa, vaikuttaa 
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se imetysluottamukseen heikentävästi. Imetysluottamusta puolestaan vahvistavat puoli-

son tuki, äidin kyvykkyyden ja onnistumisen kokemukset, kuten hyvin käyntiin lähtevä 

maidontuotanto ja positiivinen ensimmäinen imetyskerta, sekä ymmärrys siitä, että mah-

dolliset ongelmat ovat normaali osa prosessia, ne ovat ratkaistavissa ja niihin saa apua. 

(Kansallinen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 61–62.) 

Vauvan ruokintaa koskeva päätöksentekoprosessi saa vaikutteita useista eri lähteistä. 

Se, kuinka paljon vanhemmat asettavat painoarvoa millekin vauvan ruokintaa koskevalle 

tietolähteelle, on vahvasti sidonnainen kulttuuriin ja aikaan. Nykyaikana internet on kas-

vavassa määrin ensisijainen tiedonhakuväylä, mikä tulisi huomioida imettämistä koske-

vassa päätöksenteossa niin, että internetistä olisi helposti löydettävissä luotettavaa ja 

näyttöön perustuvaa tutkimustietoa vanhempien päätöksenteon tueksi. (Williams ym. 

2012: 914-919.) 

2.4.3 Sosiaaliset tekijät 

Internetin ja sosiaalisen median kehittymisen ja laajentumisen myötä imettämiseen liitty-

vät asiat, huolet ja kysymykset, ottavat yhä kasvavissa määrin jalansijaa myös siellä. 

Nykypäivän ihminen altistuu rutiininomaisesti päivittäin mainonnalle, joka sisältää myös 

vauvoihin ja imettämiseen kohdistuvaa mainontaa. Lisäksi julkisen terveydenhuollon 

suosituksia ja asiantuntijoiden kannanottoja esiintyy niin ilmoitustauluilla, esitteissä kuin 

internetissäkin. Tämän lisäksi ystäviltä ja perheeltä usein pyydetään ja saadaan koke-

muksia sekä neuvoja vauvan ruokintaan liittyen. (Williams ym. 2012: 914-919.)  

Viime vuosina etenkin nuorilta on tullut toive siitä, että esimerkiksi kouluissa alettaisiin 

panostaa enemmän medialukutaidon ja lähdekriittisyyden opettamiseen (Weissenfelt 

2016). Tämän hetken suosituimpiin sosiaalisen median palveluihin nuorten keskuudessa 

lukeutuvat Jukka Weissenfeltin (2016) kyselytutkimuksen mukaan muun muassa Face-

book ja Instagram, jotka ovat sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavia verkkoviestin-

täympäristöjä (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Jukka Weissenfeltin (2016) havainnollistamia kyselytutkimuksen tuloksia nuorten 
sosiaalisen median käytöstä. 
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2.5 Imetyksen tuki 

Imetys voi olla hankalaa, etenkin ensisynnyttäjälle. Imettäjä voi hakea tukea imetykseen 

muun muassa omasta neuvolastaan, synnytyssairaalaltaan tai vertaistuesta. Yksilölli-

nen, henkilökohtainen ohjaus sekä kotikäynnit tukevat imetystä (Hannula – Kaunonen – 

Koskinen – Tarkka 2010) ja imetysohjaus pyritäänkin aina toteuttamaan yksilöllisesti 

(Imetys 2018). 

2.5.1  Kasvokkain annettu tuki 

Synnytyssairaalassa on osaavaa henkilökuntaa, jotka auttavat imetyksessä pääasiassa 

raskauden aikana tai synnytysosastolla, mutta myös synnytyksen jälkeen. Kaikki ras-

kaana olevat naiset saavat imetysohjausta äitiysneuvolastaan (Kansallinen imetyksen 

edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 83). Neuvoloissa ja synnytyssairaaloissa on ime-

tykseen perehtyneitä hoitajia, jotka työskentelevät imetysvastaanotoilla antamassa oh-

jausta imetykseen (Hakulinen ym. 2017: 62) Lastenneuvolan määräaikaisissa tarkastuk-

sissa annetaan myös imetysohjausta kaikille perheille. Myöskin lastenneuvolan tervey-

denhoitaja tekee kotikäyntejä. Vauvan ollessa noin viikon ikäinen, terveydenhoitaja te-

kee ensimmäisen kotikäynnin, jossa varmistetaan imetyksen sujuminen. (Kansallinen 



11 

 

imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 91.) Tärkeää jokaisen kohdalla on kuun-

nella ja ottaa vanhempien esittämät toiveet huomioon (Imetys 2018). 

Imetysohjausta saa ohjata vain WHO:n tai UNICEF:in 20 tunnin mittaisen imetysohjaus-

kurssin käynyt henkilö. Imetysohjaajakoulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaisille, 

kuten terveydenhoitajille ja kätilöille. Koulutuksen tavoitteena on vauvamyönteisyyden 

edistäminen ja suositellun kuuden kuukauden täysimetyksen toteutuminen. (Imetysoh-

jaajakoulutus 2018.) Ohjausta ei aina koeta riittäväksi. Laanterä (2011) havainnoi tutki-

muksessaan imetysohjauksen puutekohtia. Tutkimuksen mukaan suurimpia ongelmia 

imetysohjauksessa olivat imetysohjaajien negatiivinen asenne, ohjaajien tiedon sekä re-

surssien puute ja heikot ohjaustaidot. 

Imetyksen tuen ja ohjauksen vaikutusta on tutkittu. Systemaattisen katsauksen (Haroon 

– Das – Salam – Imdad – Bhutta 2013: 20) tulokset osoittavat, että imetystuki lisäsi täy-

simetystä 30% alle yhden vuoden ikäisillä lapsilla, ja 90% 1-5- kuukauden ikäisillä lap-

silla. Saman tutkimuksen mukaan imetyksen yksilö- ja ryhmäohjauksen yhdistelmä, eli 

yksityisesti annettava imetystuki sekä esimerkiksi perhevalmennuksissa ryhmätilaisuuk-

sissa annettava imetystuki, vaikuttavat myönteisesti imetyksen aloittamiseen ja sen kes-

toon. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että kasvokkain annettava imetys-

tuki vähensi täysimetyksen lopettamista 20%:lla ennen vauvan kuuden kuukauden ikää. 

Samaisen tutkimuksen mukaan maissa, joissa lähtökohta rintaruokinnalle oli korkea, 

imetyksen tukiohjelmilla oli suurempi vaikutus. (Seehusen – Ledford 2013: 176.)  

Malvalehto (2012: 15) toteaa Tampereen Yliopistossa tehdyssä pro gradu- tutkielmas-

saan, että vanhemmat kaipasivat neuvolalta enemmän yksilöllistä, perheen tarpeisiin so-

pivaa tukea, joka mahdollistaisi imetyksessä onnistumisen. Vanhemmat (n=631) toivoi-

vat sekä käytännöllistä että tiedollista tukea imetykseen. Pehkosen, Ahon, Hannulan, ja 

Kaunosen (2015: 239–260) tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että äidit tarvitsivat eniten 

tukea kuusiviikkoisen vauvan ravinnonsaannin tunnistamisessa. Äidit jäivät kaipaamaan 

eniten konkreettista imetystukea. Saatuun emotionaaliseen tukeen he olivat tyytyväisiä. 

Sen sijaan tyytymättömiä oltiin saatuun informaatioon ja tukeen imetyksen ongelmatilan-

teissa. 

Japanissa tutkittiin synnytyssairaalassa annettavan imetysohjauksen yhteyttä äitien ko-

kemaan imetystyytyväisyyteen. Tutkimuksen mukaan äidit, jotka saivat vauvan rinnal-
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leen ihokontaktiin aikaisessa vaiheessa syntymän jälkeen, olivat tyytyväisempiä imetyk-

seen. Tyytyväisyyttä edistivät myös sairaalassa annettu rohkaisu ja kannustus imettämi-

seen. (Hiroko – Keiko – Akira – Masamine 2014: 1252–1262.) 

2.5.2  Etätuki 

Yksilöllisiä tukimuotoja ovat muun muassa imetystukipuhelin, jossa saa nimettömänä 

vastauksia kysymyksiinsä Imetyksen tuen vertaistukijakoulutuksen saaneelta vertaistu-

kijalta (Imetyksen tuki ry 2018a), sekä imetyspoliklinikat, joista saa tukea ja ohjausta 

esittämiensä imetystoiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden puitteissa (HUS 2018.) Erään tut-

kimuksen mukaan varhain aloitettu imetystuki puhelinpalvelun kautta lisäsi täysimetyk-

sen kestoa vauvan kuuden ensimmäisen elinkuukauden aikana (Fy ym. 2014: 1673–

1683).  

Ericson, Flacking ja Udo (2017: 1–9) tutkivat imetystukipuhelimen käyttöä. Tutkimus-

ryhmä jaettiin kahteen osaan. Toiselle ryhmälle tukihenkilö soitti puhelimitse tietyin vä-

liajoin, ja toisessa ryhmässä imettävien äitien tuli oma-aloitteisesti soittaa tukihenkilölle. 

Ryhmä, joille tukihenkilö soitti säännöllisesti, olivat tyytyväisempiä ja voimaantuneempia 

imetyksen suhteen. Toisella ryhmällä, joiden piti itse ottaa yhteyttä tukihenkilöön, oli ris-

tiriitaisia tunteita; heillä oli turvallinen olo, sillä heillä oli henkilö, jolle voi soittaa ja kysyä 

apua, mutta toisaalta he eivät olleet varmoja, milloin ja millaisten asioiden suhteen he 

voisivat soittaa tukihenkilölle. 

2.5.3  Vertaistuki  

Vertaistuella tarkoitetaan kokemukseen perustuvan tiedon ja kokemusten jakamista toi-

sen henkilön kanssa, joka on kokenut saman. Vertaistuen tärkeitä elementtejä ovat läs-

näolo ja kuunteleminen, ja toisen ihmisen ymmärtäminen ja tukeminen. (Mikkonen 2009: 

28.) 

Vertaistukea on saatavilla kaikissa imetyksen eri vaiheissa. (Naistentalo 2018.) Vertais-

tuki lähinnä täydentää ammattilaisten tarjoamaa tukea imetykseen (Hannula ym. 2010). 

Englannissa on tutkittu vertaistuen merkitystä imetysohjauksessa. Tutkimuksessa sel-

visi, että vertaistuki imetysohjauksen ohella auttoi luomaan positiivista asennetta ime-

tystä kohtaan sekä tuomaan tietoa imetyksen hyödyistä äideille. (Thomson – Balaam – 

Hymers 2015: 15.) Imetykseen liittyvän vertaistuen on imetystuen ohella todettu lisäävän 
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imetyksen kestävyyttä, parantavan mielialaa, sekä lisäävän itsetuntoa ja vanhemmuu-

den taitoja (Wade – Haining – Day 2009: 30–33). 

Islam (2016: 41) tutki syitä, miksi jotkut imettävät naiset eivät osallistu imetyksen vertais-

tukiryhmiin. Tärkeimpinä syinä esiin nousivat tiedon puute olemassa olevista vertaistu-

kiryhmistä, sekä haluttomuus pyytää apua. Osalle vertaistukiryhmiin meno oli hankalaa, 

koska ryhmän ohjaaja oli heille tuntematon henkilö, eivätkä osa äideistä tienneet, mitä 

ryhmän ohjaaja tekee tai miten voisi auttaa heitä. Osa äideistä olivat tyytyväisiä jo saa-

tuun imetystukeen, joten he eivät kokeneet tarvitsevansa vertaistukea. 

2.5.4  Kumppanin tuki 

On havaittu, että suomalaisille isille imetys on tärkeää. Isien mielestä perhevalmennuk-

sessa saatu tieto imetyksestä oli puutteellista ja tieto oli suunnattu pääosin äideille. Isät 

kokivat usein myös ulkopuolisuuden tunteita imetykseen liittyen. (Kansallinen imetyksen 

edistämisen asiantuntijaryhmä 2009: 72.) Imetyksestä tulisi jakaa kohdennettua tietoa 

myös suoraan isille, jotta he voisivat tukea kumppaniaan paremmin ja tätä kautta olla 

osana imetystä. 

Uudessa Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että miespuolisten perheen-

jäsenten tuki oli yhtä merkittävää kuin naispuoleisilta perheenjäseniltä saatu imetystuki. 

Kyseisen tutkimuksen mukaan miespuoleiset kumppanit eivät kokeneet omaavansa tar-

peeksi tietoa imettämisestä, mutta halusivat olla yhtälailla äidin kanssa jakamassa vau-

van ruokinnan. Tutkimukseen osallistuneet naiset (n=30) kertoivat saaneensa sekä emo-

tionaalista että käytännön tukea kumppaneiltaan. Osa naisista koki saaneensa merkittä-

vimmän tuen joltakin miespuoleiselta perheenjäseneltä, joka ei kuitenkaan ollut vauvan 

isä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että miespuoleiset kumppanit kannattivat imetystä 

julkisesti. (Alianmoghaddam – Benn – Phibbs 2017: 35–44.) Dublinissa tehdyn, 48 tutki-

muksen, kirjallisuuskatsauksen tulokset ovat samansuuntaisia. Isien positiivisen asen-

noitumisen, osallistumisen ja imetystä kohtaan osoittaman tuen sekä imetystä koske-

vaan päätöksentekoon osallistumisen katsottiin lisäävän imetystä ja sen kestoa. (Al Na-

mir – Brady – Gallagher 2017: 426–440.)  

Iso-Britanniassa tehty tutkimus kertoo, että jotta isät voisivat tukea imettävää puolisoaan 

parhaalla mahdollisella tavalla, he tarvitsevat tietoa imetyksestä, kuten sen hyödyistä ja 

haitoista. Saman tutkimuksen mukaan äideille tärkeää oli isien päätöksenteko imetyksen 
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suhteen, esimerkiksi ongelmatilanteita kohdattaessa, vaikka isät eivät kokeneet rooliaan 

siinä tärkeäksi. (Sherriff – Panton – Hall 2014: 20-24.) Kumppani voi tukea imettävää 

äitiä myös muun muassa tekemällä kotitöitä, siivoamalla ja käymällä kaupassa, jolloin 

äiti saa keskittyä imettämiseen rauhassa (Hakulinen ym. 2017: 58). 

2.6 Aineiston kuvaus 

Opinnäytetyön aineisto koostuu Suomessa osana Amning Utan Stress -hanketta kerätyn 

kyselyn avokysymysvastauksista yhden avokysymyksen osalta. Kysymys kuului:  ”Mil-

laisen imetykseen liittyvän tuen olet kokenut auttavan sinua parhaiten?” (”Question 

nro.36 – What type of breastfeeding support was most helpful?”). Ymmärtääksemme 

aineiston analyysiä paremmin, laajensimme tietopohjaamme tekemällä tiedonhakua ai-

heen ympäriltä.  

Tiedonhaussa käytimme sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä hakusanoja, kuten 

imetys, imetyksen tuki sekä breastfeeding ja breastfeeding support. Hakusanoja tar-

kemmin taulukossa 2. Haussa käytimme Google-hakukonetta sekä eri tietokantoja: Me-

dic, Finna.fi, Pubmed, Cochrane ja Cinahl.   

Taulukko 2. Tiedonhaun apuna käytettyjä suomen- ja englanninkielisiä avainsanoja.  

Suomenkieliset hakusanat Englanninkieliset hakusanat 

imetys breastfeeding 

imetystuki professional breastfeeding support 

imetyksen tuki breasfeeding support 

imetykseen liittyvä tuki breastfeeding peer support 

imetys Suomi breastfeeding social support 

imetyksen tuki Suomi breastfeeding in Finland 

  

Haun yhteydessä pyrimme rajaamaan lähteet mahdollisimman tuoreisiin, kuitenkin enin-

tään 10 vuotta vanhoihin, sekä suomen- että englanninkielisiin, lähteisiin.  
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3 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymys  

Työmme tarkoituksena on kuvata vanhempien näkemyksiä imetystuen hyödyllisyydestä 

vanhemmille suunnatun verkkokyselyn avokysymysten vastausten pohjalta. Tavoit-

teemme on, että tämän sisällönanalyysin tuloksia voitaisiin hyödyntää imetyksen tuki-

muotojen kehittämiseen ja niiden tarjoamiseen, sekä mahdollisten uusien tukimuotojen 

ideoinnin pohjana.  

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mistä lähteistä hyödylliseksi koettu imetyksen tuki saadaan?   

2. Missä muodossa saatu imetyksen tuki koetaan hyödyllisimmäksi? 

 

4 Menetelmät ja aikataulu 

 Menetelmälliset lähtökohdat 

Valitsimme induktiivisen sisällönanalyysin työmme analysointimenetelmäksi, sillä käy-

tössämme on laadullinen tutkimus, johon kyseinen menetelmä toimii hyvin. Aineisto-

namme on 20 sivua valmiita vastauksia, joiden eroja ja yhtäläisyyksiä pyrimme käsitte-

lemään etsien, analysoiden ja tiivistäen aineistoa. Vastaukset ovat siis yksittäisten hen-

kilöiden vastauksia, jotka haluamme koota yleistettävämpään muotoon. Induktiivinen si-

sällönanalyysi sopii, sillä siinä tutkitaan aineiston sisällöllisiä merkityksiä, joita pyritään 

tiivistämään ja järjestämään uuteen muotoon (Tuomi – Sarajärvi 2009: 95). Induktiivisen 

sisällönanalyysin avulla pystymme kuvailemaan strukturoimatonta aineistoa sanallisesti, 

ja muodostamaan tiiviin kuvauksen aineistosta ottaen huomioon ajankohtaiset tapahtu-

mat. 

 Aineiston analysointimenetelmä  

Opinnäytetyömme menetelmänä käytämme induktiivista sisällönanalyysiä, jossa koros-

tuu yksittäisestä yleiseen suuntautuva päättelyn logiikka. Sisällönanalyysi menetelmänä 

ei pyri löytämään aineistosta jotakin yhtä ja tiettyä tulosta, vaan järjestää sama aineisto 
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sellaiseen muotoon, jotta siitä on mahdollista lukea tutkimuskysymyksen kaipaamat vas-

taukset, eli toisin sanoen muodostaa aineiston pohjalta teoreettinen kuvaus. Induktiivi-

nen sisällönanalyysi on karkeasti jaoteltuna kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä 

vaiheessa aineisto redusoidaan, eli pelkistetään, jolloin analysoitavasta aineistosta epä-

olennaiset asiat karsitaan pois, jotka eivät vastaa tutkimuskysymykseen. Pelkistetystä 

aineistosta samankaltaiset vastaukset kootaan yhdeksi alaluokaksi. Tätä toista vaihetta 

kutsutaan klusteroinniksi, eli ryhmittelyksi.  Samankaltaiset alaluokat taas kootaan yh-

deksi yläluokaksi, ja samankaltaiset yläluokat taas kootaan pääluokaksi. Klusteroinnista 

seuraava vaihe on aineiston abstrahointi, eli käsitteellistäminen. Abstrahoinnissa tutki-

muskysymykseen vastaava tieto erotellaan, ja sen pohjalta muodostetaan teoreettisia 

käsitteitä. Käsitteiden pohjalta muodostetaan kuvaus tutkimuksen kohteesta. (Tuomi – 

Sarajärvi 2009: 95, 103-104, 108-113.) Opinnäytetyötämme ohjaa kvalitatiivinen eli laa-

dullinen tutkimusote, jossa pyrkimyksenä on tutkittavan ilmiön syvempi ymmärtäminen. 

Laadullinen tutkimusote myös mahdollistaa aiheemme tarkastelemisen osana laajem-

paa yhteiskuntailmiötä, toisin kuin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. (Ti-

lastokeskus 2018.)  

 Työn etenemisen aikataulu 

Aloitimme opinnäytetyön tekemisen syksyllä 2018. Saman vuoden puolella suunnitel-

mamme valmistui. Tammikuussa 2019 aloimme työstämään varsinaista versiota opin-

näytetyöstämme, jonka valmistumisajankohta sijoittuu huhtikuulle 2019. Opinnäytetyön 

suunnitelmaa ja sen vaiheita, sekä varsinaisen työn etenemistä on arvioitu opponenttien 

eli vertaisarvioijien avulla seminaaritilaisuuksissa läpi työskentelyprosessin.   

 

5 Aineiston työstäminen 

5.1 Redusointi 

Aloitimme aineistomme työstämisen siirtämällä kyselyyn vastanneiden vastaukset Ex-

cel-taulukointiohjelmaan. Exceliin muodostui näin 598 riviä vastauksia, joista ensimmäi-

nen oli otsikkorivi. Vastausten välissä oli kaiken kaikkiaan 36 tyhjää riviä, joita emme 

tässä vaiheessa poistaneet. Ne siis lukeutuvat tuohon 598 riviin mukaan. Otsikkorivin ja 
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tyhjien rivien jälkeen vastauksia jäi 561 kappaletta, joista 33 kappaletta oli vastattu ruot-

sin kielellä ja 8 vastausta englannin kielellä.  

Redusoinnissa eli pelkistämisessä lähdimme liikkeelle pohtimalla asettamiamme tutki-

muskysymyksiä: “Mistä lähteistä hyödylliseksi koettu imetyksen tuki saadaan?” ja “Missä 

muodossa saatu imetyksen tuki koetaan hyödyllisimmäksi?”. Poimimme kustakin vas-

tauksesta kysymystemme kannalta oleelliset ydinasiat tai yhden ydinasian. Samalla tut-

kimuskysymystemme kannalta epäolennaiset asiat karsittiin pois. Taulukossa 3 on eri-

teltynä muutamia esimerkkejä alkuperäisistä vastauksista ja niiden pelkistetyistä muo-

doista. 

Taulukko 3. Esimerkkejä alkuperäisten vastausten pelkistetyistä muodoista. 

Rivinumero alkupe-

räisten vastausten 
luettelossa (/598) 

Alkuperäinen vas-

taus 

Rivinumero pelkis-

tettyjen vastausten 
luettelossa (/595) 

Pelkistetty vastaus 

5 “Äitini tuki ja neuvot” 5 Äidin tuki. 

63 “Facebookin imetyk-

sen tukiryhmä sekä 
paikalliset imetystu-
kiäidit. Heidän avul-
laan täysimetin las-
tani 6kk ja imetän 
edelleen yli 1-vuoti-
asta muun ravinnon 
ohella.” 

61 Facebook-ryhmä, 

imetystukiäidit. 

85 “genom att samla 

info på internet” 
83 Tiedonsaanti netistä 

itsenäisesti. 

356 “Neuvolassa käydyt 
keskustelut ja ime-
tysohjaus. Miehen 
kannustus kaikissa 
päätöksissä, joita 
tein.” 

353 Neuvolan tuki, ime-
tysohjaus, puolison 
tuki. 

583 “Vertaistuki, ettei ol-

lut yksin niiden on-
gelmien kanssa. 
Tieto siitä, ettei maito 
vain mystisesti lopu 
3kk ikäisenä. Että ky-
seessä on tiheä 
imu/eroahdistus jne 
joka menee ohi. Ime-
tyksen tuen fb-ryhmä 
on ollut tärkein tuki-
kanava.” 

580 Vertaistuki, tiedon-

saanti, Imetyksen 
Tuki FB-ryhmä. 
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Pelkistyksen jälkeen rivejä Excelissä oli 595, joista tyhjien rivien (39 kappaletta) vähen-

tämisen jälkeen saatiin pelkistettyjen vastausten määräksi 556 kappaletta. Pelkistettyjen 

vastausten (556) ja alkuperäisten vastausten (561) määrällinen ero selittyy sillä, että viisi 

vastausta on pelkistetty kokonaan pois. Ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiimme 

sillä tasolla, että tuloksia olisi voitu pitää luotettavina. 

Pelkistämisen jälkeen jaottelimme materiaalin analyysiyksiköiksi siten, että jokainen niin 

sanottu ydinasia sai oman rivinsä. Tällöin siis yksi pelkistetty vastaus saattoi jakautua 

useammaksi analyysiyksiköksi. Analyysiyksiköiksi jaottelun jälkeen rivejä oli Excel-tau-

lukossa yhteensä 970, joista 12 oli tyhjiä rivejä. Yhteensä analyysiyksiköitä oli siis 958 

kappaletta. Esimerkkejä analyysiyksiköinnistä nähtävissä taulukossa 4. 

Taulukko 4. Esimerkkejä analyysiyksiköinnistä. 

Rivinumero 

alkuperäis-
ten vastaus-
ten luette-
lossa (/598) 

Alkuperäi-

nen vastaus 

Rivinumero 

pelkistetty-
jen vastaus-
ten luette-
lossa (/595) 

Pelkistetty 

vastaus 

Rivinumero 

analyysiyk-
siköiden lu-
ettelossa 
(/970) 

Analyysiyk-

sikkö 

64 “Facebookin 

imetyksen tu-
kiryhmä ja 
yksi ystävä, 
jolla paljon 
kokemusta 
imetyksestä.” 

62 Facebook-

ryhmä, ystä-
vän vertais-
tuki. 

78 Facebook-

ryhmä 

79 Ystävän ver-

taistuki 

298 “Keskustelu, 

uskon vala-
minen, posi-
tiivinen 
asenne, 
konkreettiset 
neuvot mai-
dontuotan-
non lisää-
miseksi, aku-
punktio” 

295 Keskustelu, 

kannustus, 
käytännön 
apu, aku-
punktio 

490 Keskustelu 

491 Kannustus 

492 Käytännön 
tuki 

493 Akupunktio 
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391 “Practical 
support at 
the hospital, 
information 
about the 
process of 
breastfeed-
ing from peer 
support 
groups 
online” 

388 Käytännön 
tuki synny-
tyssairaa-
lassa, tiedon-
saanti netin 
vertaisryh-
miltä 

627 Käytännön 
tuki synny-
tyssairaa-
lassa 

628 Tiedonsaanti 

netin vertais-
ryhmiltä 

 

Analyysiyksiköitä valitessamme teimme joitakin rajauksia. Osassa vastauksista puhuttiin 

tarkemmin Facebookin tukiryhmistä, kuten “vauvaikäisten imetyksen tukiryhmä” tai “taa-

peroikäisten imetyksen tukiryhmä”, kun taas osassa mainittiin vain “FB”. Muodostimme 

analyysiyksiköt koskemaan joko Imetyksen tuki ry:n Facebook-ryhmää, Laktivistiäidin 

Facebook-ryhmää tai vain yleisesti Facebookia, mikäli sitä ei oltu tarkemmin rajattu. Ime-

tysohjauksen yhteydessä vastauksissa usein mainittiin erikseen imetysotteeseen liittyvät 

neuvot. Nämä päädyimme pelkistämään ja analyysiyksiköimään yleisesti ohjaukseksi. 

Käytännön apu ja tuki puolestaan muodosti yhden analyysiyksikön. Jotkin vastaukset oli 

yksinomaan kielteisiä ja niiden kohdalla teimme olettamuksen siitä, että saamatta jäänyt 

tukimuoto olisi koettu hyödylliseksi. Esimerkkinä vastaus alkuperäisten vastausten luet-

telon riviltä 371: “Olisin eniten kaivannut tukea heti synnytyksen jälkeen vauvan imuot-

teeseen mutta en saanut mielestäni tarpeeksi apua siihen”, joka on pelkistetty ja analyy-

siyksiköity käytännön avuksi synnytyssairaalassa. 

Analyysiyksiköinnin tarkoituksena on mahdollistaa induktiivisen sisällönanalyysin seu-

raava vaihe, eli klusterointi, jossa samankaltaiset analyysiyksiköt muodostavat ryhmiä.  

 Klusterointi 

Aloitimme aineistomme ryhmittelyn, eli klusteroinnin, muodostamiemme analyysiyksiköi-

den pohjalta. Jaottelimme samankaltaiset analyysiyksiköt allekkain uuteen Excel-tauluk-

koon, jolloin niistä muodostui niin sanottuja alaluokkia. Nimesimme alaluokat sopivaksi 

katsomillamme käsitteillä. Havainnollistamme klusterointia kuviossa 1, joka kuvaa ime-

tysluottamus-alaluokan muodostumista (Kuvio 1).  
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Kuvio 1. Imetysluottamus-alaluokan muodostuminen. 

Alaluokat on induktiivisen sisällönanalyysin mukaan tarkoitus ryhmitellä yhä edelleen 

suuremmiksi luokiksi, eli yläluokiksi. Tässä kohtaa lähdimme lähestymään aineiston ana-

lyysia kahdesta eri näkökulmasta asettamiemme tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutki-

muskysymyksen 1 avulla pyrimme löytämään vastauksia kysymykseen: ”Missä muo-

dossa saatu imetyksen tuki koetaan hyödyllisimmäksi?” (Taulukko 5). 

Taulukko 5. Hyödyllisenä koettu imetyksen tuki eri muodoissa. 

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA  

JÄRJESTÖT  
RYHMÄSSÄ VOIMAANTUMINEN  

TUKIÄIDIT  
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KANNUSTUS  

VERTAISTUKI  

KESKUSTELU  

FACEBOOK  

PUOLISON TUKI  

PERHEKOKEMUS  

ÄIDIN TUKI  

SISARUSTEN TUKI  

YSTÄVÄT  

LÄHEISTEN TUKI  

IMETYSLUOTTAMUS  

YKSILÖLLISET VOIMAVARAT  HENKINEN TUKI  

HENKILÖKOHTAISET IMETYSKOKEMUKSET  

IMETYSMYÖNTEINEN YMPÄRISTÖ  

IMETYSTÄ EDESAUTTAVAT OLOSUHTEET  TUEN AJANKOHTAISUUS  

KÄYTÄNNÖN TUKI  

TIEDON HAKEMINEN/SAAMINEN  
KOHDENNETTU TUKI  

VAIHTOEHTOHOIDOT  

IMETYSOHJEET  

IMETYSOHJAUS  

IMETYSNEUVOT  

KOULUTETUT HENKILÖT  

KOTIKÄYNNIT  

PUHELINTUKI  

  
Tutkimuskysymyksessä 2 lähdimme puolestaan hakemaan vastauksia kysymykseen: 

”Mistä lähteistä hyödylliseksi koettu imetyksen tuki saadaan?” (Taulukko 6). 

Taulukko 6. Hyödyllisenä koettu imetyksen tuki eri lähteistä. 

                           ALALUOKKA                             YLÄLUOKKA  

KÄTILÖ  

KOULUTETUT TUKIHENKILÖT  

HOITAJA  

DOULA  

TUKIÄIDIT  

MUUT AMMATTILAISET  

IMETYSOHJAUS  

PUHELINTUKI  

SYNNYTYSSAIRAALAN APU  

TERVEYDENHUOLLON YKSIKÖT  IMETYSPOLIN APU  

NEUVOLAN APU  

JÄRJESTÖT  
KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUT  

VAIHTOEHTOHOIDOT  

FACEBOOK  
INTERNET  

KIRJALLISUUS  

VERTAISTUKI  

ARJEN TUKI  KANNUSTUS  

SUULLINEN VUOROVAIKUTUS  
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LÄHEISTEN TUKI  

KÄYTÄNNÖN TUKI  

ILMAPIIRI  

  
 

Samat analyysiyksiköt (958 kappaletta) on siis järjestetty kahdella eri tavalla, ensin ala-

luokiksi ja sitten yhä edelleen yläluokiksi. Analyysimallissa 1 korostuu vuorovaikutuksen 

ja olosuhteiden merkitys. Analyysimallissa 2 näkyy selvemmin ammatillisen tuen vaiku-

tus. 

 Abstrahointi 

Abstrahoinnissa, eli aineiston käsitteellistämisessä, tutkimuskysymysten kannalta olen-

nainen tieto muodostetaan aineistoa kuvaaviksi käsitteiksi. Edellä mainittu klusterointi on 

osa abstrahointiprosessia. Tässä vaiheessa muunsimme siis alkuperäisessä aineistossa 

käytetyt arkiset ilmaisut teoreettisiin käsitteisiin. Induktiivisen sisällönanalyysin mukai-

sesti yläluokat on tarkoitus yhdistää niitä kuvaaviin pääluokkiin. Jatkoimme abstrahointia 

siis yhdistelemällä yläluokkia pääluokiksi, lähestyen aihetta edelleen kahden tutkimus-

kysymyksemme näkökulmasta (Taulukko 7 ja 8). 

Abstrahoinnin avulla pystymme luomaan uusia johtopäätöksiä ja uutta teoriaa verraten 

sitä jatkuvasti alkuperäiseen aineistoon. Abstrahointi mahdollistaa myös sen, että pys-

tymme tarkastelemaan ilmiötä kahdesta eri näkökulmasta, jotta saamme mahdollisim-

man laajan kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. 

6 Tulokset 

Käsittelemme tuloksia avaamalla niitä tarkemmin kummankin tutkimuskysymyksen koh-

dalla erikseen. Tämän lisäksi vertailemme tuloksia etsimällä niistä mahdollisia yhtäläi-

syyksiä ja eroavaisuuksia. 

6.1 Imetyksen hyödylliset tukimuodot 

Vanhemmat kuvasivat tässä hyödyllisiä imetyksen tukimuotoja, jotka olivat sosiaalinen, 

psyykkinen ja tietopohjainen tuki (Taulukko 7). 
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Taulukko 7. Hyödyllisenä koettu imetyksen tukimuoto. 

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA  PÄÄLUOKKA  

JÄRJESTÖT  

RYHMÄSSÄ VOIMAANTUMI-
NEN  

SOSIAALINEN TUKI  

TUKIÄIDIT  

KANNUSTUS  

VERTAISTUKI  

KESKUSTELU  

FACEBOOK  

PUOLISON TUKI  

LÄHIPIIRI 

ÄIDIN TUKI  

SISARUSTEN TUKI  

YSTÄVÄT  

LÄHEISTEN TUKI  

IMETYSLUOTTAMUS  

YKSILÖLLISET VOIMAVARAT  

PSYYKKINEN TUKI  

HENKINEN TUKI  

HENKILÖKOHTAISET IMETYS-
KOKEMUKSET  

IMETYSMYÖNTEINEN YMPÄ-
RISTÖ  IMETYSTÄ EDESAUTTAVAT 

OLOSUHTEET  TUEN AJANKOHTAISUUS  

KÄYTÄNNÖN TUKI  

TIEDON HAKEMINEN/SAAMI-
NEN  KOHDENNETTU TUKI  

TIETOPOHJAINEN TUKI  

VAIHTOEHTOHOIDOT  

IMETYSOHJEET  

IMETYSOHJAUS  

IMETYSNEUVOT  

KOULUTETUT HENKILÖT  

KOTIKÄYNNIT  

PUHELINTUKI  

 

6.1.1 Sosiaalinen tuki 

Tulokset osoittavat, että yksi vanhempien merkittävimmäksi koettu tukimuoto oli sosiaa-

lisesti saatu tuki. Tämä pitää sisällään ryhmässä voimaantumisen, sekä lähipiirin tuen. 

Lähipiirin tueksi koettiin äidiltä, sisaruksilta, ja puolisolta, sekä ystäviltä ja muilta läheisiltä 

saatu tuki, esimerkiksi kannustuksena ja läsnäolona. Vastaukset osoittavat selvästi jon-

kin kumppanin olemassaolon merkityksen imetysmatkalla, oli se sitten kumppani, äiti, 

ystävä tai sisarus. Läheiset ihmiset tuovat mukaan omiin kokemuksiinsa perustuvaa tie-

dollista osaamista, keskusteluseuraa sekä emotionaalista tukea. 
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Tulosten mukaan ryhmässä voimaantumista koettiin Facebookissa, järjestöiden, tukiäi-

tien ja vertaistuen kautta, sekä kannustuksena ja yleisenä keskusteluna. Vastausten mu-

kaan Facebook oli ensisijainen tuenhakuväylä synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen. 

Vastauksissa korostui Imetyksen Tuki ry:n Facebook-ryhmä selvästi muita tukimuotoja 

enemmän. Kokemukset kyseisestä ryhmästä olivat positiivisia. Kyseinen ryhmä tarjosi 

vanhemmille alustan esittää kysymyksiä ja herättää keskustelua. Ryhmästä sai siis tie-

dollista tukea ja vertaistukea. Imetyksen Tuki ry:ltä koettiin saavan tukea myös muun 

järjestötoiminnan kautta, ja sen tarjoama tiedollinen tuki koettiin luotettavana. Järjestöjen 

ja Facebookin lisäksi esiin nousi tukiäititoiminta, jossa tukiäitikoulutuksen käyneet ver-

taisäidit tarjosivat kannustusta ja keskusteluapua. 

Sosiaalisen tuen muodoista merkittävimmäksi nousi vertaistuki huolimatta siitä, keneltä 

se oli saatu. Mukana vastauksissa oli mainintoja niin neuvolasta, synnytyssairaalasta, 

tukiäideiltä, ystäviltä, äidiltä kuin internetistäkin, erityisesti Facebookista, saadusta ver-

taistuesta. 

6.1.2 Psyykkinen tuki 

Tulosten osoittamana psyykkisenä tukena saatu tuki pitää sisällään henkilön yksilölliset 

voimavarat ja imetystä edesauttavat olosuhteet. Yksilöllisiin voimavaroihin lukeutuvat 

henkisen tuen saaminen, imetysluottamuksen vahvistaminen ja ylläpitäminen, sekä 

aiemmat henkilökohtaiset imetyskokemukset. Henkisenä tukena koettiin erityisen hyö-

dylliseksi rauhoittelu ja ymmärtäminen imetystä koskevissa tilanteissa, sekä minäkuvan 

muutosten hyväksymisprosessissa tukeminen. Henkistä tukea koettiin saavan myös ver-

taistuen kautta. Aiemmat omat positiiviset imetyskokemukset koettiin imetystä tukevana 

seikkana. Aiempia negatiivisia imetyskokemuksia ei tuotu esiin imetystä edesauttavina 

asioina, mutta realistinen suhtautuminen ja oman imetykseen liittyvän tietämyksen kas-

vattaminen koettiin hyödyllisenä psyykkisen tuen muotona.  

Imetysluottamuksen valaminen ja vahvistaminen nähtiin merkittävänä tukimuotona. 

Osalle vastaajista tämä merkitsi itsensä kuuntelemiseen rohkaisemista. Osalle vanhem-

mista imetysluottamusta puolestaan toi neuvolan painokontrollit ja vauvan punnitukset, 

joissa vauvan painonnousu toi varmistuksen vauvan hyvinvoinnista ja täten imetyksen 

toimivuudesta. 
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Imetystä edesauttaviin olosuhteisiin lukeutuvat imetysmyönteinen ympäristö, tuen ajan-

kohtaisuus ja käytännön tuki. Tuen ajankohtaisuuteen liittyen koettiin tärkeäksi, että on 

olemassa tukiväylä, johon voi olla yhteydessä juuri silloin, kun tuen tarve on suurin. Esiin 

nousi muun muassa Imetyksen Tuki ry:n ympärivuorokautinen keskustelumahdollisuus, 

sekä imetystukihenkilön läsnäolon saatavuus. Osalle ajankohtaisuus taas merkitsi tar-

peeksi aikaista avunsaantia tai imetyksestä muistuttamista.  

Psyykkistä tukea kaivattiin hyväksyvänä asenteena imetykseen, sekä omien imetystä 

koskevien valintojen hyväksymisenä. Imetyksen jatkumisen kannalta tärkeää oli tuen 

saaminen imetysrauhan turvaamiseksi, sekä ympärillä olevien osoittama luottamus ja 

arvostus imettäjää ja imetystä kohtaan. Imetyspositiivisuus nähtiin tukevana tekijänä, ja 

myös valinnan vapaus korostui vastauksissa.  

Psyykkisen tuen muodoista näkyvimmäksi hyväksi koetuksi tukimuodoksi nousi käytän-

nön tuki. Tässä yhteydessä se pitää sisällään arjessa auttamisen sekä konkreettisen 

avun ja tuen. Käytännön tuen koetusta merkityksestä tukimuotona kertoo myös se, että 

vastausten suuren määrän lisäksi, ne olivat kaikki lähes samankaltaisia. Käytännön tu-

kea pidettiin, jos ei itsestään selvänä, lähes välttämättömänä seikkana imetyksen onnis-

tumiseksi.  

6.1.3 Tietopohjainen tuki 

Tietopohjainen tuki koostuu imetysohjauksen lisäksi kohdennetusta tuesta. Kohdennet-

tuun tukeen lukeutuu tiedon hakeminen ja saaminen sekä vaihtoehtohoidot. Tietoa ha-

ettiin monista eri lähteistä ja sitä koettiin saavan internetistä, neuvolasta, läheisiltä, syn-

nytyssairaalasta sekä vertaistuesta ja muilta ammattilaisilta. Suurena tiedollisena läh-

teenä korostui Imetyksen Tuki ry:n Facebook-ryhmä ja sen tarjoama tietopohja.  

Kohdennettua tukea oli saatu myös muutamien vastauksien mukaan vaihtoehtohoitojen 

muodossa. Vaihtoehtohoidoista mainittiin akupunktio ja vyöhyketerapia. 

Tukea imettäjän tietopohjaan koettiin saavan imetysohjauksesta. Imetysohjauksen muo-

toja on monia. Imetysohjeita ja -neuvoja saadaan niin koulutetuilta ammattihenkilöiltä, 

kuten kätilöiltä ja imetyspoliklinikoiden imetysohjaajilta, kuin läheisiltä ja vertaistuestakin. 

Myös kotikäynnit ja puhelintuki ovat osa imetysohjausta ja ne koettiin hyödyllisenä ime-

tyksen tukena.  



26 

 

6.2 Hyödyllisenä koettu imetyksen tukilähde 

Hyödylliseksi koettu imetyksen tuki saadaan ammatillisista, arkisista ja verkkolähteistä 

(Taulukko 8).  

Taulukko 8.  Hyödyllisenä koettu imetyksen tukilähde. 

ALALUOKKA  YLÄLUOKKA  PÄÄLUOKKA  

KÄTILÖ  

KOULUTETUT TUKIHENKI-
LÖT  

AMMATILLISET LÄHTEET  

HOITAJA  

DOULA  

TUKIÄIDIT  

MUUT AMMATTILAISET  

IMETYSOHJAUS  

PUHELINTUKI  

SYNNYTYSSAIRAALAN APU  

TERVEYDENHUOLLON YKSI-
KÖT  

IMETYSPOLIKLINIKOIDEN 
APU  

NEUVOLAN APU  

JÄRJESTÖT  KOLMANNEN SEKTORIN PAL-
VELUT  VAIHTOEHTOHOIDOT  

FACEBOOK  
INTERNET  VERKKOLÄHTEET  

KIRJALLISUUS  

VERTAISTUKI  

ARJEN TUKI  ARKISET LÄHTEET  

KANNUSTUS  

SUULLINEN VUOROVAIKU-
TUS  

LÄHEISTEN TUKI  

KÄYTÄNNÖN TUKI  

ILMAPIIRI  

  

6.2.1 Ammatilliset lähteet 

Ammatilliset lähteet pitävät sisällään koulutetut tukihenkilöt, terveydenhuollon yksiköt ja 

kolmannen sektorin palvelut. Koulutetut tukihenkilöt yläluokkana pitää nimensä mukai-

sesti sisällään ne ryhmät, joilla on jonkinnäköinen perehdytys tukitehtävään. Kätilö, hoi-

taja, doula ja muut alan ammattilaiset tukevat imetyksessä käyttäen hyödykseen amma-

tillista osaamistaan ja kokemustaan aikaisemmista potilassuhteista. Myös imetysohjauk-

sen puhelintuen tai tukiäitiyden kautta käydään koulutus, joka valmistaa perheen imetyk-

sen tukemiseen.  
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Tulosten mukaan myös terveydenhuollon yksiköt olivat kolmannen sektorin ohella ime-

tykselle hyödyllisiä tukilähteitä. Synnytyssairaalasta, imetyspoliklinikoilta ja neuvoloista 

tukea saatiin vertaistukena, keskusteluapuna sekä käytännön tukena. Käytännön tuki 

koski yleisimmin vastauksissa imetysotteiden ja -asentojen harjoittelua.  Kolmannen sek-

torin järjestötoiminnassa korostui Imetyksen Tuki ry:n laaja osallisuus imetyksen tuen 

edistämisessä. Yhdistykseltä koettiin saavan vertaistukea, keskusteluapua sekä luotet-

tavaa tietoa. Vaihtoehtohoitoja koskevien vastausten määrä oli suppea, mutta imetystä 

edesauttaviksi vaihtoehtohoidoiksi mainittiin akupunktio ja vyöhyketerapia.  

6.2.2 Verkkolähteet 

Tukea verkkolähteistä haettiin Facebookista ja muusta verkkokirjallisuudesta. Internetin 

ilmaistiin mahdollistavan itsenäisen tiedonhaun, vertaistukiryhmien keskusteluihin osal-

listumisen sekä erilaisten imetystä koskevien vinkkien keräämisen.  

6.2.3 Arkiset lähteet 

Arkiset lähteet takaavat konkreettisen tuen arjessa. Arkisen tuen lähteitä ovat vertaistuki, 

kannustus, suullinen vuorovaikutus, läheisten tuki, käytännön tuki ja ilmapiiri. Arkisten 

lähteiden osuus kaikista lähteistä oli vastauksissa korostunut. Arjessa ilmapiirin täytyi 

olla hyväksyvä, imetysmyönteinen ja realistinen imetystä tukeakseen. Aiemmat positiivi-

set imetyskokemukset ja tietämys ennen imetyksen aloittamista koettiin imetystä tuke-

van ilmapiirin edistäjiksi.  

Tulosten mukaan arkisista lähteistä yhdeksi merkittävimmäksi tukimuodoksi koettiin kes-

kustelu, ja asioista jollekin ääneen puhuminen, niin että toinen on aktiivinen kuuntelija.  

Osa vastaajista käytti tästä tukimuodosta nimitystä vertaistuki, osa puhui yleisemmin 

keskustelusta. Myös kannustuksenomainen ymmärrys, rohkaisu ja rauhoittelu sekä hen-

kinen tuki minäkuvan muutosten hyväksymisessä näkyi hyödylliseksi koettujen arkisten 

tukilähteiden joukossa. 

Hyödylliseksi koettua imetyksen tukea saadaan tulosten mukaan arjessa käytännön tu-

kena läheisiltä. Läheiset tässä yhteydessä käsittävät äidin, miehen tai muun kumppanin, 

sisarukset sekä ystävät ja muut vastaajien määrittämät läheiset. Hyödylliseksi käytännön 

tueksi puolestaan luettiin arjen apu kotona, ympärivuorokautinen tuen tavoitettavuus, ja 
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ylipäänsä kaikki pienetkin tavalliseen arjen pyörittämiseen ja päivittäisistä toiminnoista 

selviämiseen saadut neuvot, vinkit ja tuki. 

6.3 Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

Tuloksissa näkyy eroja tutkimuskysymysten 1 ja 2 välillä jo siitäkin syystä, että valit-

simme kaksi eri lähestymiskulmaa aiheeseemme. Tämä siksi, että saisimme hyödynnet-

tyä kaiken vastausmateriaalin ja luotua mahdollisimman laajan kuvauksen aiheesta.  

Tutkimuskysymyksen 1 vastauksissa painottuu sosiaalisessa muodossa saatu tuki, kun 

taas tutkimuskysymyksen 2 tuloksissa puolestaan korostuu ammattilaisten rooli tuen läh-

teenä (Kuvio 2). Konkreettisesti tämä näkyi analyysiyksiköinnin vaiheessa. Esimerkkinä 

yksi pelkistetyistä vastauksista: ”vertaistuki Facebookin Imetyksen Tuki ry:n ryhmästä”, 

jonka pilkoimme analyysiyksiköiksi seuraavasti: ”vertaistuki”, ”Facebook” ja ”Imetyksen 

Tuki ry”. Tutkimuskysymystä 1 koskevassa analyysissä painotimme vertaistuen ja Face-

bookin merkitystä, kun taas tutkimuskysymyksen 2 kohdalla määrittävämpänä analyy-

siyksikkönä pidimme Imetyksen Tuki ry:tä. Kyseinen vastaus toistui alkuperäisessä ma-

teriaalissa määrällisesti usein, minkä vuoksi päädyimme painottamaan hieman eri ana-

lyysiyksiköiden merkitystä. Kaksi eri tutkimuskysymystä mahdollisti kahdenlaisten tulos-

ten esille saamisen. Tällöin jokainen vastaus tuli jollain tapaa esiin tuloksissa. 

         

Kuvio 2. Hyödyllisinä koetut imetyksen tukilähteet ja tukimuodot. 

 

Ammatillinen

lähde

Arkinen

lähde
Verkkolähde

Sosiaalinen 

tuki

Psyykkinen

tuki

Tietopohjainen 
tuki
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Kummankin tutkimuskysymyksen tulosten käsittelyssä tulee huomioiduksi kaikki alkupe-

räisen aineiston vastaukset. Koko materiaalia on siis käytetty hyväksi kumpaakin tutki-

muskysymystä lähestyttäessä. Tämän vuoksi kummassakin analyysivaiheessa on sa-

moja alaluokkia, mutta niiden merkityksen suuruus tuloksia ajatellen on riippuvainen ky-

seessä olevan tutkimuskysymyksen määräämästä näkökulmasta.  

 

7 Pohdinta 

Tarkoituksenamme oli kuvata vanhempien näkemyksiä imetystuen hyödyllisyydestä 

saamamme aineiston pohjalta. Tavoitteenamme oli, että sisällönanalyysimme tuloksia 

voitaisiin hyödyntää imetyksen tukimuotojen kehittämiseen ja niiden tarjoamiseen, sekä 

mahdollisten uusien tukimuotojen ideoinnin pohjana. Asetimme kaksi eri tutkimuskysy-

mystä: 1. Mistä lähteistä hyödylliseksi koettu imetyksen tuki saadaan? ja 2. Missä muo-

dossa saatu imetyksen tuki koetaan hyödyllisimmäksi? 

 Hyödylliseksi koetun imetyksen tuen muodot ja lähteet 

Tarkoituksemme saavuttamiseksi päädyimme lähestymään aihetta induktiivisen sisäl-

lönanalyysin menetelmällä, joka pyrkii ymmärtämään aineiston sisällöllistä merkitystä tii-

vistämällä ja järjestämällä sen uuteen muotoon. Menetelmänä induktiivinen sisällönana-

lyysi toi meille tuloksia ja oli siksi kannaltamme toimiva. Laadullinen lähestymistapa mah-

dollisti aiheen tutkimisen ilmiönä numeeristen tulosten sijaan. Pyrkimyksenämme ei ollut 

luoda uusia tuloksia, vaan tuoda ne esiin aineistosta. Juuri siksi induktiivinen sisällönana-

lyysi oli toimiva.  

Tutkimuskysymyksemme käsittelivät hyödylliseksi koettuja imetyksen tukimuotoja ja läh-

teitä, joista tukea vastausten mukaan saatiin. Tulosten mukaan hyödyllisimpiä tukimuo-

toja olivat sosiaalinen, psyykkinen ja tietopohjainen tuki. Hyödyllisimmäksi tuki koettiin, 

kun se saatiin ammatillisista, arkisista tai verkkolähteistä. Tulokset vastasivat asetta-

miimme tutkimuskysymyksiin.  

Johdannossa nostimme esiin ihmisten yksilölliset tuen tarpeet, ja kuinka vielä ei ole 

laaja-alaista tutkittua tietoa siitä, millaisille imetyksen tukimuodoille on tarvetta. Olemme 
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alusta saakka pitäneet tätä merkittävänä tietona, ja on positiivista, että tutkimustulok-

semme vastaavat tähän ongelmaan.  

Imetystä koskeviin tutkimuksiin perehtyessämme nousi esiin, että heikko imuote voi ai-

heuttaa nännien haavaumia ja rikkoumia, joista seuraa kipua ja imetyksen vaikeutu-

mista. Tutkimuksessa kehotettiin tällöin olemaan yhteydessä neuvolaan. (Tiitinen 

2018b.) Tutkimustuloksemme osoittivat, että tukea imetykseen osattiin hakea neuvo-

loista ja sen lisäksi se koettiin hyödyllisenä tuen lähteenä. Neuvoloista saatiin imetysoh-

jausta, tiedollista sekä henkistä tukea ja vahvistusta omalle imetysluottamukselle.  

Imetysluottamuksen vahvistaminen koettiin tulosten mukaan tärkeäksi ja hyödylliseksi, 

esimerkiksi tarkkailemalla vauvan painonnousua säännöllisesti. Näin haettiin varmis-

tusta siitä, että vauva saa riittävästi ravintoa. Tarkka, Paunonen ja Laippala (2008) nos-

tivat tutkimuksessaan yhdeksi syyksi täysimetyksen varhaiselle loppumiselle vanhem-

pien suppean imetystietämyksen sekä pelot rintamaidon riittämättömyydestä. Tutkimus-

tuloksistamme kävi myös selvästi ilmi, että tietopohjaiselle tuelle oli tarvetta ja se koettiin 

hyödylliseksi.  

Ohjausta ja tukea kaivattiin vastausten mukaan paljon ja se koettiinkin tulosten mukaan 

hyödyllisenä tukimuotoja useista eri lähteistä saatuna. Kansallinen imetyksen edistämi-

sen asiantuntijaryhmä (2009) arvioi imetyssuositusten toteutumattomuuden johtuvan 

imetykseen liittyvän tuen ja ohjauksen puutteesta. 

Vastauksista kävi ilmi, että ohjauksen ja tuen puutteita esiintyi etenkin synnytyssairaalan 

jälkeisiin tukimuotoihin opastamisessa. Vauvamyönteisyysohjelman kymmenessä sää-

döksessä nousee esiin äitien tiedottaminen sairaala-ajan jälkeisestä imetykseen saata-

vista tukimuodoista, kuten vertaistuesta (Thorley 2017; Vauvamyönteisyysohjelma 

2018). Vauvamyönteisyysohjelman kymmenen säädöstä ovat näkyvissä tarkemmin liit-

teessä 1 (Liite 1. The Ten Steps to Successful Breastfeeding). Wade, Haining ja Day 

(2009) toteavat tutkimuksessaan, että vertaistuki edistää imetyksen kestävyyttä, paran-

taa mielialaa ja lisää itsetuntoa sekä vanhemmuuden taitojen kokemusta. Tulostemme 

mukaan vertaistuki oli yksi merkittävimmistä hyödylliseksi koetuista imetyksen tukimuo-

doista. Sitä haettiin niin internetistä, ammatillisista lähteistä kuin muidenkin sosiaalisten 

lähteiden kautta. Selvästi merkittävin vertaistuen tarjoaja oli Imetyksen Tuki ry. Tulok-

sissa nousi esiin vertaistuen lisäksi lähipiirin tuen merkitys. Osasta vastauksista kävi ilmi, 
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että tukea oli helpompi pyytää ja vastaanottaa tutulta henkilöltä. Samansuuntaisia tulok-

sia on saatu Islamin (2016: 41) tutkimuksessa, jossa todetaan, että joillekin vertaisryh-

miin meno voi olla hankalaa, koska ryhmän ohjaaja on heille tuntematon henkilö.  

Tulosten mukaan käytännön tuki nähtiin erittäin hyödyllisenä imetyksen edistäjänä. Käy-

tännön tukea katsottiin olevan kaikki arjen askareissa auttaminen, vanhempien lasten 

hoitaminen ja muilla tavoin äidin imetysrauhan turvaaminen. Tämä tuen muoto nousi 

vastauksista selkeästi esiin ja tulokset osoittavat, että sitä pidetään lähes välttämättö-

mänä onnistuneen imetyksen turvaamiseksi. Hakulinen ym. (2017) nostaa läheisistä 

esiin kumppanin, joka voi tukea imettävää äitiä muun muassa tekemällä kotitöitä, siivoa-

malla ja käymällä kaupassa, jolloin äidin imetysrauha säilyy. 

 Aiheen ajankohtaisuus 

Internetin ja sosiaalisen median aikana suuri osa palveluista siirtyy verkkoon. Tulosten 

perusteella verkko olikin usein ensisijainen tuenhakuväylä. Vaikka vastausten perus-

teella suuri osa verkosta tietoa etsineistä olikin löytänyt asianmukaisen tiedon pariin, 

tästä esimerkkinä Imetyksen Tuki ry, niin verkkoa tietolähteenä käytettäessä on aina se 

riski, että tieto ei olekaan luotettavaa tai korrektia. Niillä sukupolvilla, jotka nyt saavat 

lapsia ja kohtaavat mahdolliset ongelmat imetyksessä, ei yhtä laajaa opetusta ole ollut 

esimerkiksi medialukutaidon ja lähdekriittisyyden suhteen. Merkit osoittavat, ettei inter-

net tiedonhakuväylänä ole vain ohimenevä trendi, vaan todennäköisimmin se tulee yhä 

merkittävämmäksi kanavaksi ihmisten avun hakemisessa. Sen sijaan internetin eri pal-

velualustat ja sivustot ovat alttiita trendien vaikutuksille. Tuloksistamme näkyi, että tällä 

hetkellä pikkulapsiperheiden suosiossa on Facebook, ja se olikin merkittävin väylä inter-

netistä tietoa ja tukea haettaessa. Subjektiivinen kokemuksemme on, että nuoret, lap-

settomat puolestaan suosivat kommunikoinnin välineenä Instagramia. Weissenfeltin 

(2016) kyselytutkimuksen tulokset puoltavat tätä kokemustamme, sillä sen mukaan Fa-

cebookin käyttö kasvaa iän noustessa 20-ikävuodesta ylöspäin ja Instagramin käyttö on 

selvästi aktiivisempaa alle 20-vuotiailla.  

Tasa-arvoisuuden toteutuminen ja siihen pyrkiminen on yksi ajankohtaisimmista aiheista 

tällä vuosikymmenellä. Tutkimukset osoittavat äideille olevan tärkeää, että isät osallistu-

vat päätöksentekoon imetykseen liittyen tasavertaisesti ja auttavat ongelmatilanteissa 

(Sherriff – Panton – Hall 2014: 20-24). Opinnäytetyömme tulokset viittaavat samaan 
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suuntaan. Imettäjät kokivat tärkeäksi puolisolta tai kumppanilta saadun tuen ja avun ar-

jen askareissa sekä henkisessä jaksamisessa. Tasa-arvon näkökulmasta onkin tärkeä 

muistaa, että imetyksen tukeen on tarve ja oikeus myös imettäjän kumppanilla. Imetys-

kokemus on koko perheen yhteinen, joten ongelmatilanteissa avun tarve on jokaisella.  

 

Imettäminen on aina ajankohtainen asia, mutta etenkin ilmastonmuutoksesta keskustel-

taessa. On hyvä muistaa, että äidinmaito on jälkeläisen luonnollinen ravintomuoto. Se 

on ympäristöystävällinen tapa ruokkia vauvaa, eikä kuormita taloudellisesti. (Kansallinen 

imettämisen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018: 26.) On todennäköistä, että lapsia tu-

levaisuudessakin syntyy ja heidän ravintonsa on turvattava. Ilmastonmuutoksen näkö-

kulmasta imettäminen on maapalloa suojaava valinta, silloin kun imettäminen perheelle 

on mahdollista.  

Suomen eduskunnan ajamien rakenneuudistusten seurauksena useita synnytyssairaa-

loita on päädytty lakkauttamaan, minkä seurauksena maantieteelliset etäisyydet tuen pii-

riin ovat osalla pidentyneet. Synnytysvalmennusten siirryttyä verkkoon tai jäätyä koko-

naan pois, imetystä ei välttämättä koeta niin merkittävänä asiana, että siihen lähdettäisiin 

hakemaan tukea kaukaa. Rakenneuudistusten myötä imetyspoliklinikoiden merkitys 

tuen lähteenä saattaa tulevaisuudessa kasvaa. Tulostemme mukaan tukea imetyspoli-

klinikoilta oli saatu, ja se koettiin hyödylliseksi. Synnytyssairaalat ja neuvolat kuitenkin 

nousivat vastauksissa selvästi enemmän esiin. Saattaa olla, että imetyspoliklinikat ovat 

niin tuore poliklinikkamuoto Suomessa, ettei tieto niistä ole tavoittanut kaikkia. 

7.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta arvioimme läpi koko prosessin. Suomessa 

muun muassa tutkimuksiin liittyvää tiedonsaantia säätelee henkilötietolaki. Henkilötieto-

lain pyrkimys on, että hyvät tietojenkäsittelytavat tulisivat noudatetuksi ja tällöin yksityis-

elämänsuoja ja muut yksityisyyden suojaa turvaavat perusoikeudet toteutuisivat asiaan-

kuuluvalla tavalla. (Henkilötietolaki 1999/523.) Kyseessä on jo valmiiksi kerätty aineisto, 

joten erillisiä tutkimuslupia ei tarvita. Eettisyyttä tukee myös se, ettei vastaajien iästä, 

paikkakunnasta, sukupuolesta tai muista tunnistetiedoista ole tietoa. 

Valmis aineisto luovutettiin meille sähköisenä liitetiedostona opinnäytetyötämme ohjaa-

van opettajan toimesta. Liitetiedostossa oli 20 sivun mittainen tekstiasiakirja, jonka en-

simmäisellä rivillä oli kysymys ”Question nro.36 – What type of breastfeeding support 
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was most helpful?”, johon alla luettelona olevat vastaukset vastasivat. Emme saaneet 

muita lähde- tai alkuperätietoja aineistoon liittyen, esimerkiksi aineistonkeruuvuotta tai 

paikkakuntaa. Tähän liittyen luottamuksenne nojaa ohjaavan opettajamme sanaan 

meille luovutetusta materiaalista.  

Hyvän tutkimusetiikan noudattamiseksi olemme käyttäneet tietolähteinämme kansainvä-

lisiä tutkimuksia ja merkinneet lähdeviitteet näkyviin sekä tekstiin että lähdeluetteloon. 

Oman pohdintamme olemme pyrkineet ilmaisemaan selkeästi. Luotettavuutta olemme 

lisäksi arvioineet Turnitin-testillä, joka osoittaa, ettei työnteossa ole syyllistytty plagioin-

tiin, vaan teksti on itse tuotettua ja lähdeviittaukset ovat asianmukaisesti merkittyjä. 

Omat lähtökohtamme tutkijoina tulee ottaa huomioon eettisyyden ja luotettavuuden arvi-

oinnissa. Työskentelemme opinnäytetyön parissa ensimmäistä kertaa, ja vaikka aiem-

paa kokemusta projektityöskentelystä on, ei varsinainen tutkimustyö ole ennestään kum-

mallekaan tuttua. Olemme työskennelleet tähänastisen koulutuksemme tarjoamilla tie-

doilla ja taidoilla, ja käyttäneet osaamisemme tukena Metropolia ammattikorkeakoulun 

tarjoamia opettajien ohjausaikoja ja työpajatyöskentelyä. Luotettavuuteen vaikuttaa 

myös se, että olemme pyytäneet työstämme vertaisarviointeja saman koulutustaustan 

omaavilta kanssaopiskelijoiltamme.   

Olemme pyrkineet dokumentoimaan työmme kaikki vaiheet sekä taulukoin että sanalli-

sesti, työmme toistettavuuden mahdollistamiseksi. Työskentelymme ja viestintämme on 

ollut läpinäkyvää ja olemme tutkijoina toimineet työparina, jolloin päätökset ja ratkaisut 

on tehty yhdessä. Näin ei ole päässyt syntymään ristiriitoja tai päällekkäisyyksiä vas-

tausten analysoinnissa tai tulosten käsittelyssä. Parina työskennellessämme olemme sy-

ventäneet osaamistamme ryhmätyöskentelyssä edellä mainituin keinoin, ja näin ollen 

lisänneet ammatillista kasvuamme. Merkittävimpänä ammatillisen kasvun kohteena on 

ollut tieteellisten tutkimusten etsintä ja tiedonhaun tulosten kriittinen arviointi. Kritiikkiä 

voimme itsellemme antaa työn verkkaisesta suunnitteluvaiheesta. Koemme, että ai-

heesta oli aluksi hankala saada otetta ilman analysoitavaa aineistoa. Aineiston saamisen 

jälkeen tutkimuskysymyksemme kirkastuivat ja tutkimus pääsi käynnistymään vauhdik-

kaasti. 
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 Jatkokehitysaiheet 

Imetyksen tukea tutkiessamme huomasimme, että ihmisen yksilöllisyyden vuoksi useille 

erilaisille tukimuodoille on tarvetta ja on tärkeää, että tuen lähteitä on monipuolisesti ja 

laaja-alaisesti tarjolla. Haluaisimme nähdä tulevaisuudessa, kuinka synnytyssairaaloi-

den lakkautus vaikuttaa imetystuen tarjontaan, sen saatavuuteen ja laatuun. Myös ime-

tyspoliklinikoiden toiminnasta ja niiden kehittämisestä olisi hyvä tehdä tutkimusta, sillä 

niiden toiminta on yhä tuoretta. Tässä opinnäytetyössä käsittelimme jo olemassa olevista 

tukimuodoista ja lähteistä hyödylliseksi koettuja. Mielenkiinnolla odottaisimmekin tutki-

muksia siitä, mitä imettävät perheet toivoisivat imetyksen tuelta tai mihin uuteen ja inno-

vatiiviseen suuntaan imetystukea voitaisiin kehittää.  

Tärkeää olisi tutkia myös imettämisestä tietoa etsivien kykyä löytää luotettavaa tietoa 

internetistä.  Jatkotutkimusideana ehdottaisimmekin poikkitieteellistä tutkimusta esimer-

kiksi viestinnän osaajien kanssa siitä, miten verkosta löytyvää tietoa etsitään, suodate-

taan ja sisäistetään, sekä millä keinoin asianmukainen, luotettava tieto saataisiin ver-

kossa helposti tietoa etsiville.  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Lähteet 

Alianmoghaddam, Narges – Benn, Cheryl – Phibbs, Suzanne 2017. New Zealand 
women talk about breastfeeding support from male family members. Breastfeeding Re-
view 25 (1). 35–44.  

Al Namir, Hibah Maki A – Brady, Anne-Marie – Gallagher, Louise 2017. Fathers and 
breastfeeding: Attitudes, involvement and support. British Journal of Midwifery 25 (7). 

426–440.  

Arslangoglu, Sertac − Bertino, Enrico − Nicocia, Margherita − Moro, Guido E. 2012.  
WAPM Working Group on Nutrition: Potential chronobiotic role of humanmilk in sleep 
regulation. Journal of Perinatal Medicine 40 (1). 1-8. 

Brown, Amy – Jordan, Sue 2013. Impact of birth complications on breastfeeding dura-
tion: an internet survey. Journal of Advanced Nursing 69 (4). 828–839. 

Chowdhury, Ranadip – Sinha, Bireshwar – Sankar, Mari Jeeva – Taneja, Sunita – 
Bhandari, Nita – Rollins, Nigel – Bahl, Rajiv – Martines, Jose 2015. Breastfeeding and 
maternal health outcomes: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatrica 
104 (467). 96–113. 

Ericson, Jenny – Flacking, Renée – Udo, Camilla 2017. Mothers’ experiences of a tele-
phone based breastfeeding support intervention after discharge from neonatal inten-
sive care units: a mixed-method study. International Breastfeeding Journey 12 (50). 1–
9. 

Erkkola, Maijaliisa – Salmenhaara, Maija – Kronberg-Kippilä, Carina – Ahonen, Suvi – 
Arkkola, Tuula – Uusitalo, Liisa – Pietinen, Pirjo – Veijola, Riitta – Knip, Mikael –Virta-
nen, Suvi M 2010. Determinants of breast-feeding in a Finnish birth cohort. Public 
Health Nutrition 13 (4). 504–513. 

Fy, Icy – Fong, Dyt – Heys, Michelle –Lee, Ily – Sham, A – Tarrant, Marie 2014. Pro-
fessional breastfeeding support for first-time mothers: a multicentre cluster randomised 
controlled trial. The British Journal of Obstetrics and Gynaecology 121 (13). 1673–
1683. 

Hakulinen, Tuovi – Pelkonen, Marjaana – Salo, Jarmo – Kuronen, Maria 2017. Meille 
tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Saatavilla myös sähköisesti: <http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/129572/MUU2017_306.pdf?sequence=8&isAllowed=y>  

Hannula, Leena – Kaunonen, Marja – Koskinen, Katja – Tarkka, Marja-Terttu 2010. 
Raskaana olevan, synnyttäjän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus – hoi-
totyön suositus. Hoitotyön tutkimussäätiö. Verkkodokumentti. <http://www.hotus.fi/sys-
tem/files/Imetysohjaus_sum.pdf> Luettu 3.10.2018.  



36 

 

Haroon, Sarah – Das, Jai K – Salam, Rehana A – Imdad, Aamer – Bhutta, Zulfiqar A 
2013.  Breastfeeding promotion interventions and breastfeeding practices: a systematic 
review. BMC Public Health 13 (3). 20. 

Henkilötietolaki 1999/523. Annettu 22.4.1999.  

Hermanson, Elina 2012. Kotineuvola. Terveys syntymästä kouluikään. Helsinki: Duode-
cim. Verkkodokumentti. <https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_teos=kot>. 
Luettu 30.10.2018. 

Hiroko, Hongo – Keiko, Nanishi – Akira, Shibanuma – Masamine Jimba 2014. Is Baby-
Friendly Breastfeeding Support in Maternity Hospitals Associated with Breastfeeding 

Satisfaction Among Japanese Mothers? Matern Child Health J. 19(6). 1252–1262.  

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri 2018. Sairaanhoito. Poliklinikat. Imetyspolikli-
nikka. Verkkodokumentti. <http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/porvoon-sai-
raala/porvoon-sairaala-poliklinikat/aitiyspoliklinikka/imetyspoliklinikka/Sivut/de-

fault.aspx> Luettu 19.10.2018.  

Imetyksen tuki ry 2018a. Imetysapupuhelin. Verkkodokumentti. <https://imetys.fi/ime-
tystukipuhelin/>. Luettu 19.10.2018  

Imetyksen tuki ry 2018b. Maidon maistaja, tiedon tietäjä. Rinnan mitalla -blogi. Päivi-
tetty 30.3.2018. <https://imetys.fi/blogi/maidon-maistaja-tiedon-tietaja/>. Luettu 
31.1.2019.  

Imetys 2018. Lastenneuvolakäsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Verkkodoku-
mentti. Päivitetty 20.2.2018.                    <https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/tie-

topaketit/imetys>. Luettu 4.10.2018.  

Imetysohjaajakoulutus 2018. Lapset, nuoret ja perheet. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos. Verkkodokumentti. Päivitetty 6.7.2017.                                             
<https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/vau-
vamyonteisyys-ja-vauvamyonteisyyssertifikaatti/imetysohjaajakoulutus>. Luettu 
11.10.2018.  

International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes 1981. World Health Organi-
zation. Verkkodokumentti <https://www.who.int/nutrition/publications/code_eng-

lish.pdf>. Luettu 28.01.2019.  

Islam, May Patricia 2016. Why are ‘hard-to-reach’ women not engaging in a breast-
feeding peer support programme? Community practitioner 89 (2). 36–41. 

Jefferson, Urmeka T. 2018. Support Interventions to Address Breastfeeding Chal-

lenges. Western Journal of Nursing Research 40 (8). 1107–1109. 

Järvenpää, Anna-Liisa 2008. Imeväiset. Duodecim 124. 1147–1148. Saatavilla myös 
sähköisesti: <http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97243.pdf>. 



37 

 

Kansallinen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2009. Kansallinen imetyksen 
edistämisen toimintaohjelma 2009-2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla 
myös sähköisesti: <http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79980/98969f64-05de-
41d9-9aa6-7e34d8d6d6ba.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.  

Kansallinen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmä 2018. Kansallinen imetyksen 
edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Saatavilla myös sähköisesti: <http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135535/Oh-
jaus%20242017%20netti%2020.3.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. 

Kyttälä, Pipsa – Ovaskainen, Marja-Leena – Kronberg-Kippilä, Carina – Erkkola, Maija-
liisa – Tapanainen, Heli – Tuokkola, Jetta – Veijola, Riitta  – Simell, Olli –Knip, Mikael – 
Virtanen, Suvi 2008. Lapsen ruokavalio ennen kouluikää. The Diet of Finnish 
Preschoolers. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B (32). 22. 

Laanterä, Sari 2011. Breastfeeding Counseling in Maternity Health Care. Publications 
of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences. Kopijyvä Oy. 
Kuopio. Saatavilla myös sähköisesti: <http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-
61-0405-8/urn_isbn_978-952-61-0405-8.pdf>. 

Malvalehto, Henna 2012. Vanhempien neuvolalta imetykseen saama ja toivoma tuki. 
Pro gradu- tutkielma. Terveystieteiden yksikkö. Hoitotiede. Tampereen yliopisto. Saata-
villa myös sähköisesti: <http://tampub.uta.fi/bitstream/han-
dle/10024/84172/gradu06371.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Mikkonen, Irja 2009. Sairastuneen vertaistuki. Akateeminen väitöskirja. Yhteiskuntatie-
teellinen tiedekunta. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos. Kuopion yliopisto. 
Saatavilla myös sähköisesti:<http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1303-
5/urn_isbn_978-951-27-1303-5.pdf>.  

Myllymaa, Kirsi – Ikonen, Riikka – Aho, Anna-Liisa – Kaunonen, Marja 2017. Äitien ko-
kemuksia keskosvauvan imetyksestä sairaalassa ja kotiutumisen jälkeen. Hoitotiede 29 
(3). 207–218. 

Naistentalo 2018. Mistä apua imetykseen? Terveyskylä.fi. Verkkodokumentti.                
<https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/imetys/mist%C3%A4-apua-

imetykseen> Luettu 3.10.2018.  

Niinistö, Sari – Hakola, Leena – Miettinen, Maija – Virtanen, Suvi 2018. Varhainen ra-
vitsemus vaikuttaa tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen. Lääketieteellinen aikakauskirja 
Duodecim. 134(16). 1577–1584. Saatavilla myös sähköisesti: <https://www.duodecim-

lehti.fi/duo14471> 

Niela-Vilen, Hannakaisa – Axelin, Anna – Melender, Hanna-Leena – Salanterä, Sanna 
2015. Aiming to be a breastfeeding mother in a neonatal intensive care unit and at 
home: a thematic analysis of peer-support group discussion in social media. Maternal 

& Child Nutrition 11 (4). 712–726. 



38 

 

Nyqvist, Kerin – Kylberg, Elisabeth 2008. Application of the Baby Friendly Hospital Initi-
ative to Neonatal Care: Suggestions by Swedish Mothers of Very Preterm Infants. 
Journal of Human Lactation 24 (3). 252–262. 

Otronen, Kirsi 2017. Imetys Suomessa. Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos. Verkkodokumentti.                                                      
<https://docplayer.fi/47092407-Imetys-suomessa-vauvamyonteisyysohjelma.html>. Lu-
ettu 10.10.2018.  

Pehkonen, Susanna – Aho, Anna Liisa – Hannula, Leena – Kaunonen, Marja 2015. Äi-
tien imetyksestä selviytyminen ja imetystuen saanti neuvolasta lapsen ollessa kuuden 

viikon ikäinen. Hoitotiede. 27 (3). 239-250. 

Seehusen, Dean – Ledford, Christopher 2013. Impact of Breastfeeding Support. Am 
Fam Physician 87 (3). 176. 

Sherriff, Nigel – Panton, Christina – Hall, Valerie 2014. A new model of father support 

to promote breastfeeding. Community Practitioner 87 (5). 20-24. 

Stuebe, Alison M – Schwarz, E.B. 2010. The risks and benefits of infant feeding prac-
tices for women and their children. Journal of Perinatology 30 (3). 155–162. 

Tarkka, Marja-Terttu − Paunonen, Marita − Laippala, Pekka 2008. First‐time mothers 
and child care when the child is 8 months old. Journal of Advanced Nursing 31 (1). 20–
26. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiper-
heille. Verkkodokumentti. <http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Luettu 
25.1.2019.  

Thorley, Virginia 2017. Modes of breastfeeding mother support after hospital discharge. 

Breastfeeding Review 25 (2). 7–11. 

Thomson, Gill – Balaam, Marie-Clare – Hymers, Kirsty 2015. Building social capital 
through breastfeeding peer support: insights from an evaluation of a voluntary breast-
feeding peer support service in North-West England. International Breastfeeding Jour-

nal 10 (15). 15. 

Tiitinen, Aila 2018a. Imetys. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. Verkkodokumentti. 
Päivitetty 2.9.2018. <http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artik-
keli=dlk01020>. Luettu 4.10.2018.  

Tiitinen, Aila 2018b. Imetysongelmia. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. Verkko-
dokumentti. Päivitetty 1.10.2019. <https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_ar-
tikkeli=dlk01021>. Luettu 29.1.2019.  



39 

 

Tiitinen, Aila 2018c. Imetys ja lääkkeet. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. Verk-
kodokumentti. <https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artik-
keli=dlk00954>. Luettu 30.1.2019.  

Tilastokeskus 2018. Menetelmäkäsitteet. Kvalitatiivinen tutkimus. Verkkodokumentti. 
<https://www.stat.fi/meta/kas/kvalit_tutkimus.html>. Luettu 16.10.2018. 

Tuomi, Jouni – Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6., uu-
distettu painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Uusitalo, Liisa – Nyberg, Heidi – Pelkonen, Marjaana – Sarlio-Lähteenkorva, Sirpa –
Hakulinen-Viitanen, Tuovi – Virtanen, Suvi 2010. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa 
vuonna 2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla myös sähköi-
sesti:<https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90855/URN_ISBN_978-952-245-
598-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>   

Vauvamyönteisyysohjelma 2018. Lapset, nuoret ja perheet. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Verkkodokumentti. Päivitetty 8.11.2017.                                       
<https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/vau-
vamyonteisyys-ja-vauvamyonteisyyssertifikaatti/vauvamyonteisyysohjelma>.  

Victora, Cesar G. – Bahl, Rajiv – Barros, Aluísio J. D. – Franca, Giovanny V. A. – Hor-
ton, Susan – Krasevec, Julia – Murch, Simon – Sankar, Mari Jeeva – Walker, Neff – 
Rollins, Nigel C. 2016. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, 
and lifelong effect. Lancet 387(10017). 475–490. 

Wade, Deborah – Haining, Shona – Day, Ann 2009. Breastfeeding peer support: are 

there additional benefits? Community Practitioner 82(12): 30–33.  

Weissenfelt, Jukka 2016. Some ja nuoret 2016. Kyselytutkimus nuorten sosiaalisenme-
dian käytöstä. Ebrand Suomi Oy. Verkkodokumentti <https://www.ebrand.fi/somejanuo-
ret2016/>. Luettu 29.3.2019. 

Williams, P. − Von Rosen-Von Hoewel, J. − Laitinen, K. − Jakobik, V. − Martin-Bau-
tista, E. − Schmid, M. − Egan, B. − Morgan, J. − Decsi, T. − Campoy, C. − Koletzko, B. 
− Raats, M. 2012. Influences on infant feeding decisions of first-time mothers in five 
European countries. European Journal of Clinical Nutrition 66. 914-919. 

World Health Organization − UNICEF 2018. Protecting, promoting and supporting 
breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-
friendly Hospital Initiative 2018. Verkkodokumentti <https://www.who.int/nutri-
tion/topics/bfhi/en/>. Luettu 24.01.2019.  

Yatawara, C. J. − Einfeld, S. L. − Hickie, I. B. − Davenport, T. A. − Guastella, A. J. 
2015.  The effect of oxytocin nasal spray on social interaction deficits observed in 
young children with autism: a randomized clinical crossover trial. Molecular Psychiatry. 
21. 1225–1231. Saatavilla myös sähköisesti: <https://www.nature.com/arti-

cles/mp2015162>. 



 Liite 1 

 1 

 

The Ten Steps to Successful Breastfeeding 

 

 

 

World Health Organization − UNISEF 2018. Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities 
providing maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018



 

 

 

 


