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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia imetykseensä 

saadusta tuesta, sen erilaisista ilmenemismuodoista ja tuen antajista. Lisäksi 

tarkoituksena on kuvata toiveita tukimuodoista, joita äidit olisivat toivoneet saavansa.  

Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelulla (N=11).  

Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. Haastattelut toteutettiin Oulun 

ja pääkaupunkiseudun alueella.  

Tutkimustulosten mukaan kaikki ensisynnyttäjät olivat saaneet imetykselleen 

jonkinlaista tukea. Tuen muodot jakaantuivat sisällön analyysin perusteella seitsemään 

eri kategoriaan: vertaistuki, tiedollinen tuki, henkinen tuki, aktiivinen tuki, 

ohjauksellinen tuki ja konkreettinen tuki. Tukea antoivat suku, ammattilaiset, ystävät ja 

vertaistukijat, tärkeimmiksi tuen antajiksi äidit nostivat oman kumppanin ja sairaalan 

lapsivuodeosaston.  

Äidit toivoivat tuen saannista huolimatta enemmän tukea. Äitien tuen toiveet 

jakaantuivat sisällön analyysin perusteella kuuteen kategoriaan: toiminnallinen tuki, 

keskusteleva tuki, tiedollinen tuki, yksilöllinen tuki, henkinen tuki ja imetyksen 

mahdollistava tuki.  Tukea toivottiin lisää virallisilta tahoilta, pääasiallisesti neuvolasta. 

Tuen antajan toivottiin olevan 1)oikealla asenteella varustettu, 2)kokenut tietäjä, 

3)ymmärtäjä, 4)hyvä ihmistuntija, 5)kannustaja, 6)osaava toimija, 7)läsnä oleva tukija 

ja 8)tuttu tukija.  

Tutkimustulokset osoittavat ensisynnyttäjien saavan imetykselleen tukea, mutta 

kaipaavan sitä silti enemmän. Tuen vaikuttavuus ja tarpeiden kohtaavuus olivat äitien 

vastausten mukaan puutteellista ja erityisesti neuvolasta saatu tuki oli vähäistä, jopa 

väärää tietoa antavaa. Äitien vastauksista nousi esiin luottamuksen puute 

neuvolajärjestelmää kohtaan imetyksen tukijana. Äidit kokivat tuen saannin 

merkityksellisenä imetyksen onnistumiselle. Jatkossa tulisi kehittää imetyksen 

tukemisen malli, jonka vaikuttavuutta voisi tutkia interventiotutkimuksen avulla. 

Tuloksia voidaan hyödyntää niin julkisen kuin kolmannen sektorin imetyksen 

tukemisen käytäntöjen kehittämisessä.  

Asiasanat: Imetys, imetyksen tukeminen, sosiaalinen tuki 
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The purpose of this study was to describe experiences of primigravidas on breastfeeding 

supporters and the breastfeeding support they received. The purpose was also to 

describe the breastfeeding support mothers needed.  

This study was qualitative study by nature and the research data was collected by means 

of a theme interview (n=11). Data was analyzed using inductive content analysis. 

Interviews were carried out in Oulu and Helsinki capital region.  

The findings of this study show that all the primigravidas receive some kind of 

breastfeeding support. Forms of breastfeeding support were categorized based on 

content analysis in to seven categories: peer support, informational support, mental 

support, active support, instructional support and tangible support. Breastfeeding 

support was given by family, professionals, friends and peer supporters. The most 

important supporters were the partners of the mothers and the support from the hospital  

Despite mothers receiving support, they needed even more support. The support 

mothers needed was categorized based on content analysis in to six categories: 

functional support, discussional support, informational support, individual support, 

mental support and the support that enables breastfeeding. Breastfeeding support was 

needed more from official quarters, mainly from maternity clinic. The supporters of 

breastfeeding were needed to be 1)someone with right attitude, 2) experienced know-it-

all, 3) sympathiser, 4)good judge of human nature, 5) someone encouraging, 6) skilful 

practicioner, 7) supporter who is present and 8)familiar supporter.  

The findings of this study show that primigravidas receive breastfeeding support, but 

still need more. The fact how breastfeeding support found the mothers as well as its 

effectiveness was seen as inadequate by the mothers. Especially the support received 

from the maternity clinics was seen as insufficient, even false. The answers reflected a 

lack of trust towards the maternity clinics as giver of breastfeeding support. Mothers 

perceived breastfeeding support significant to their breastfeeding success.  

In future, a model of breastfeeding support should be developed and its effectiveness 

should be tested through interventio research. The findings of this study can be used by 

both the public and third sector parties when developing the practices of breastfeeding 

support.  

Keywords: Breastfeeding, breastfeeding support, social support 
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1. JOHDANTO 
 

Imetystä on tutkittu runsaasti pitkällä aikavälillä ja viime vuosina sen 

terveysvaikutuksista on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Imetys hyödyttää sekä lapsen 

että äidin terveyttä, ja sillä on todettu olevan suotuisia, jopa aikuisikään ulottuvia 

vaikutuksia myös kehittyneissä maissa (mm. Ip ym. 2007, Owen ym 2008, Järvenpää 

2009, Schwartz ym 2009, Tidswell ym 2011). Imetyksen edistämisellä ja tukemisella 

yhteiskunnassamme on näin ollen tutkimuksiin perustuen kansaterveydellinen vaikutus 

ja tämän vuoksi sen tulisi olla kaikkien yhteinen asia. Valtion ja kunnan vastuulla on 

luoda edellytykset imetykselle ja näyttää suuntaa muille työnantajille ja yrityksille. 

Kuntien ja valtion sosiaali-ja terveysalalla toimivien työntekijöiden tulee tukea äitejä ja 

perheitä imetykseen. Kolmas sektori ja media vaikuttavat suuresti asenneilmapiirin 

muokkaantumiseen. Tutkimuksella tuotettua tietoa käytetään imetyksen edistämistyössä 

tuottamalla tietoa imetyksen eduista ja imetykseen vaikuttavista tekijöistä. (THL 2009) 

 

Imetykseen saadun tuen on tutkimuksissa (mm. Hannula ym. 2008, McInnes ym. 2008, 

Schmied ym. 2010, Kaunonen ym. 2012) todettu vaikuttavan imetykseen. Vaikka 

imetykseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti, imetetään meillä Pohjoismaista 

vähiten (THL 2009). Tutkimusten mukaan äidit haluavat imettää, mutta tulevat usein 

terveydenhuoltojärjestelmän pettämiksi ohjauksen ja tuen puutteen vuoksi. Tutkimusten 

mukaan tukea annetaan ja terveydenhuollon ammattilaiset tietävät tuen tärkeyden, mutta 

sen tuottamisessa äitien haluamalla tavalla ei useinkaan onnistuta. (McInnes ym. 2008, 

Schmied ym. 2010). Imetyksen tuen toiveita ei ole tutkittu siinä määrin kuin tuen 

toteutumista. Niissä tutkimuksissa (mm.Graffy ym 2005, McInnes ym 2008, Redshaw 

ym 2012, Hoddinott ym. 2012), joissa äitien tuen toiveita on tutkittu, ovat he osanneet 

kuvata tuen tarpeensa ja toiveensa hyvinkin yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Äitiyshuollon 

palveluita tulisikin suunnata enemmän näiden tutkimusten tuottamien teemojen 

mukaisesti voidakseen tarjota laadukasta ja luotettavaa imetyksen tukea.  

 

Imetyksen tukemista ja siihen liittyviä tekijöitä on syytä tutkia, jotta niihin voitaisiin 

tulevaisuudessa vaikuttaa. Tutkimukseni aihe nousee osin omista mielenkiinnon 
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kohteista, osin kandidaatintutkielmani (Naski 2010) aiheesta ja osin työstäni kätilönä ja 

imetyksen vapaaehtoisena vertaistukijana. Lisää tietoa tarvitaan imetykseen annetusta 

tuesta sekä tietoa siitä, minkälaista tukea äidit lisäksi toivoisivat. Tutkimuksessa 

keskitytään ensisynnyttäjiin, koska tuen saamisen määrä ja laatu voi olla riippuvainen 

siitä, monesko lapsi äidillä on. Lisäksi tutkimusten mukaan (mm. Hannula 2003) 

ensimmäinen imetyskokemus vaikuttaa merkittävästi tuleviin imetyksiin ja tämän 

vuoksi on tärkeää tietää juuri ensisynnyttäjien tarpeista ja kokemuksista. 

 

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia imetykseensä saadusta 

tuesta, sen erilaisista ilmenemismuodoista ja tuen antajista. Lisäksi tarkoituksena on 

kuvata äitien toiveita koskien tukea ja tuen antajia. Tavoitteena on saada tietoa 

imetyksen tuesta, jotta tätä tietoa voidaan hyödyntää myöhemmin mm. 

terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa, vertaistukitoiminnassa 

sekä neuvoloiden ja sairaaloiden lapsivuodeosastojen ohjauskäytäntöjä päivitettäessä.  
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2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS  

 

TUTKIMUKSEN TARKOITUS: Kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia imetykseensä 

saadusta tuesta, sen erilaisista ilmenemismuodoista ja tuen antajista. Lisäksi 

tarkoituksena on kuvata äitien toiveita koskien tukea ja tuen antajia.  

 

TUTKIMUKSEN TAVOITE: Tuottaa tietoa imetykseen saadusta ja toivotusta tuesta, 

jotta saatua tietoa voidaan hyödyntää myöhemmin mm. terveydenhuoltoalan 

ammattilaisille suunnatussa koulutuksessa, vertaistukitoiminnassa sekä neuvoloiden ja 

sairaaloiden lapsivuodeosastojen ohjauskäytäntöjä päivitettäessä. 

 

TUTKIMUSKYSYMYKSET:  

1. Minkälaista tukea ja keneltä äidit ovat saaneet imetykseensä? 

2. Minkälaista tukea ja keneltä äidit olisivat toivoneet imetykseensä? 
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Tässä osiossa käsittelen tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä, suosituksia ja 

tutkimustuloksia.  

 

3.1 Täysimetys ja osittaisimetys 

 

Täysimetys tarkoittaa, ettei lapselle anneta muuta ravintoa kuin äidin rintamaitoa joko 

imettämällä tai lypsettynä ja lisäksi D-vitamiinia ja mahdollisesti muita 

ravintoainevalmisteita kuten fluoria ja keskostippoja ja lapsen tarvitsemia lääkkeitä. 

WHO:n määritelmän mukaan veden antaminen ei kuulu täysimetykseen. Joissain 

selvityksissä vähäisten vesimäärien antaminen vauvalle pullosta, lusikalla tai mukista 

imetyksen ohessa on kuitenkin sisällytetty täysimetyksen määritelmään (mm. WHO 

2003, Hasunen & Ryynänen 2006, THL 2009.) 

 

Osittaisimetys tarkoittaa sitä, että lapsi saa rintamaidon ohella kiinteää soseruokaa, 

äidinmaidonkorviketta, imeväiselle tarkoitettua kliinistä ravintovalmistetta, velliä tai 

muuta ravintoa (mm. WHO 2003, Hasunen & Ryynänen 2006, THL 2009).  

 

3.2 Imetyksen hyödyt 

 

Äidinmaito on vastasyntyneelle luonnollista, turvallista ja lajispesifistä ravintoa. Se 

sulaa suolistossa helposti ja monet sen ravintoaineet imeytyvät täydellisemmin 

verrattuna korvikkeisiin. Imetys on myös ekologinen ja taloudellinen lapsen 

ruokintatapa. Imetyksellä on sekä terveydellisiä, ravitsemuksellisia että psykologisia 

etuja niin lapselle kuin äidillekin. (mm. Hannula 2003, Erkkola ym. 2006, THL 2009.) 

 

Äidinmaidossa on lukuisia infektiosuojaa lisääviä, tulehdusreaktioita hillitseviä ja muita 

aktiivisia ainesosia, jotka tukevat merkittävästi vastasyntyneen puolustusmekanismeja. 
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Ne vaikuttavat myös vastasyntyneen suoliston kasvuun ja kehitykseen. Näihin 

äidinmaidon ominaisuuksiin perustuu osa imetyksen myöhemmistäkin 

terveysvaikutuksista. (Hasunen ym. 2004, STM 2010, Dunder ym. 2011.) Imetys suojaa 

kehittyneissäkin maissa vaikeilta hengitystietulehduksilta, ripulitaudeilta ja 

korvatulehduksilta. Pitkällä täysimetyksellä voidaan vähentää sairastumisriskiä ja suoja 

edellä mainittuja tauteja vastaan on sitä parempi, mitä kauemmin lasta imetetään. (Ip ym 

2007, Järvenpää 2009). Imetys voi myös tehostaa joidenkin rokotteiden antamaa 

immuunivastetta (Silfverdal ym. 2007). Erityisesti kehitysmaissa imetyksen merkitys 

korostuu infektioiden ja imeväiskuolleisuuden ehkäisemisessä.  

 

Tutkimustulokset imetyksen atooppisia sairauksia estävästä vaikutuksesta ovat 

jokseenkin ristiriitaisia.  Vähintään kolmen kuukauden täysimetys vähentää atooppisen 

ihottuman riskiä (Ip ym. 2007, Kramer 2011). Joidenkin tutkimusten mukaan (mm. 

Snijders ym. 2008, Zutavern ym. 2008) pitkään jatkuva (yli 4-6kk) yksinomainen 

imetys lisää pikkulasten ihottuman ja astman riskiä. Näissä tutkimuksissa on löydetty 

jopa viitteitä siitä, että atooppisia sairauksia esiintyisi enemmän niillä lapsilla, joille 

lisäruuat aloitettiin vasta 6 kuukauden jälkeen. Samansuuntainen tutkimustulos saatiin 

kotimaisesta väitöstutkimuksesta, jossa Pesosen (2008) saamat tulokset viittasivat 

siihen, että yksinomaisen rintaruokinnan pitkittäminen yli nykyisten suositusten 

mukaisen kuuden kuukauden iän ei tehosta täysimetyksen allergiaoireilta suojaavaa 

vaikutusta. Yhdeksän kuukauden ikään jatkettuun yksinomaiseen rintaruokintaan 

saattaa jopa liittyä lapsuusiän atooppisen ihottuman ja ruokayliherkkyysoireiden 

lisääntymisen riski. Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset lastenallergologit ovatkin 

julkaisseet näyttöön perustuvat suositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 

vähintään 4–6 kuukauden ikään kaikille vauvoille atopiariskistä riippumatta (Haahtela 

2008, Järvenpää 2009). 

 

Tidswell ym. (2011) totesi tutkimuksessaan imetyksen vähentävän astman esiintyvyyttä 

seitsemän vuoden ikään saakka. Imetyksen kesto vaikutti lisäävän imetyksen suojaavaa 

vaikutusta. Sen sijaan allergisen astman tai atopian kehittymiseen imetyksellä ei ollut 

merkittävää vaikutusta.  
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Viime vuosina on saatu näyttöä myös siitä, että imetys vähentää aikuisiän 

valtimotautien riskiä. Lapsena imetettyjen kolesterolitasot ovat aikuisiässä yhä 

matalampia kuin niiden, joita ei ole imetetty.  Imetetyillä lapsilla näyttäisi olevan myös 

vähemmän nekrotisoivaa enterokoliittia, keliakiaa ja lapsuusiän leukemiaa sekä 

myöhemmissä elämänvaiheissa vähemmän lihavuutta, diabetesta ja korkeaa 

verenpainetta. Myös kätkytkuolemat näyttäisivät olevan lähes puolta harvinaisempia 

imetetyillä vauvoilla. (Ip ym. 2007, Owen ym. 2008, Järvenpää 2009).  

 

Tutkimustulokset siitä, että imetettyjen lasten kognitio ja älykkyys ovat parempia kuin 

korviketta saaneilla, ovat nekin ristiriitaisia keskenään. Ip ym. (2007) katsauksen 

mukaan älykkyyden paremmuudesta ei kuitenkaan ole näyttöä sen enempää keskosilla 

kuin täysiaikaisinakaan syntyneillä. Monien tutkimusten ongelma on se, ettei niissä ole 

otettu huomioon muita vaikuttavia tekijöitä, kuten esim. äidin koulutusta tai älykkyyttä. 

Kuitenkin tuoreessa tutkimuksessa Belfort ym. (2013) tutkimusryhmä totesi, että 

imetysajan pituus vaikuttaisi positiivisesti lapsen älykkyyteen myöhemmällä iällä. 

Lapset, joita imetettiin vielä vuoden iässä, saivat 3-vuotiaana parempia tuloksia 

kuullunymmärtämiskokeista. Samoin 7-vuotiaana tehdyissä kokeissa vuoden ikään 

imetetyt lapset menestyivät verrokkejaan paremmin verbaalisissa ja ei-verbaalisissa 

älykkyystesteissä. 

 

Imetyksen terveysvaikutukset ulottuvat myös imettävään äitiin itseensä. Imetys auttaa 

painonhallinnassa, sillä imetys kuluttaa n. 600kcal vuorokaudessa. Äidin oma riski 

sairastua diabetekseen, verenpainetautiin, hyperlipidemiaan ja sydän-ja 

verisuonitauteihin pienenee suhteessa imetyksen kestoon. Myös rintasyövän ja 

munasarjayövän riski on pienempi. (Ip ym. 2007, Schwartz ym. 2009) Suomalainen 

Syöpäjärjestö onkin asettanut tavoitteeksi kuuden kuukauden täysimetyksen 

(Syöpäjärjestöt 2008).  

 

Imetykseen, kuten moniin muihinkin terveyteen liittyviin tekijöihin liittyy yhteinen 

tutkimuksen tekoa rajoittava tekijä. Imetyksen terveysvaikutuksista ei ole mahdollista 
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tehdä satunnaistettuja tai sokkoutettuja tutkimuksia, vaan tutkimuksista saatu tieto 

perustuu pääasiallisesti laajoihin, useista tutkimuksista tehtyihin yhteisanalyyseihin. 

 

3.3 Imetyksen edistäminen ja imetysssuositukset Suomessa ja maailmalla 

 

Imetystä tuetaan monin säädöksin, suosituksia ja ohjein, kansallisella, EU:n ja 

kansainvälisellä tasolla. Imetyksen tukeminen on kirjattu osaksi terveyden edistämistä 

useissa Suomen laissa ja asetuksissa. (mm. Kansanterveyslaki 1972/66, Kuntalaki 

1995/356, Suomen perustuslaki 1999/731, Terveydenhuoltolaki 2010, 

Valtioneuvostonasetus 338/2011.) Imetyksen edistämiseen Suomessa keskeisesti 

liittyvät mm. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), Sosiaali-ja terveysministeriö 

(STM), Opetus-ja kulttuuriministeriö (OKM), Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

(VRN), useat muut alan ammattijärjestöt sekä vapaaehtoisjärjestöt.  

 

Suomen imetyssuositusten mukaan normaalipainoisen, terveenä syntyneen ja 

täysiaikaisen vauvan täysimetystä suositellaan Suomessa kuuden kuukauden ikään asti. 

Tämän jälkeen imetystä suositellaan jatkettavaksi yksivuotiaaksi ja perheen niin 

halutessa pidempäänkin. Suosituksessa korostetaan lasten yksilöllisyyttä. Lisäruoat 

aloitetaan aina yksilöllisen tarpeen mukaisesti tarvittaessa jo ennen kuuden kuukauden 

ikää. Kaikki lapset tarvitsevat kiinteää lisäruokaa viimeistään puolen vuoden iästä 

lähtien. (Hasunen ym. 2004, STM 2004, THL 2009.) Suomen lastenlääkäriyhdistys on 

vuoden 2001 kannanotossaan päätynyt suosittamaan täysimetystä yksilöllisesti 4–6 

kuukauden ikään ja samalla imetyksen kokonaiskestoksi päädyttiin suosittelemaan 

korkeintaan yhtä vuotta (SLY 2001.). Suomen virallinen imetyssuositus pohjaa 

maailmanlaajuiseen WHO:n imetyssuositukseen, jonka mukaan täysimetystä 

suositellaan 6 kuukauden ikään saakka ja jatkettavan kiinteän ruuan ohella kahden 

vuoden ikään tai pidempään (WHO 2003, WHO 2009).  

 

Suomi on ollut vuodesta 1993 mukana kansainvälisessä vauvamyönteisyysohjelmassa 

(Baby Friendly Hospital Initiative) ja siihen perustuva toimintaohjelma on julkaistu 
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Suomessa (Stakes 1994). Kansainvälinen Vauvamyönteisyysohjelma on WHO:n ja 

Unicefin vuonna 1991 käynnistämä toimintaohjelma. Vauvamyönteisyysohjelman 

tavoitteena on imetyksen suojeleminen, edistäminen ja tukeminen kaikissa sellaisissa 

toimintayksiköissä, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä 

sekä imeväisikäisiä lapsia. Alun perin ohjelmaa sovellettiin lähinnä synnytys- ja 

lapsivuodeosastoilla, nykyisin sitä on kehitetty sopivaksi myös neuvoloihin ja sairaalan 

lastenyksiköihin. (THL 2013.) Ohjelman pohjalta on eri terveydenhuollon yksiköihin 

laadittu vauvamyönteisyysohjelman mukaiset imetyksen edistämisen ohjeeksi ja sen 

toteutumisen arvioimiseksi ”Kymmenen askelta onnistuneeseen imetykseen”-ohjelma. 

Vauvamyönteisyysohjelma on laajennettu Suomessa myöhemmin myös neuvoloihin. 

(EU 2004, WHO&Unicef 2009,Kuusisto&Otronen 2009). 

 

THL asetti vuonna 2009 asiantuntijaryhmän laatimaan toimintaohjelman imetyksen 

edistämiseksi ja tukemiseksi. Tämän kansallisen imetyksen edistämisen 

asiantuntijaryhmän tuotoksena syntyi Imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 

2009-2012, joka antoi linjaukset imetyksen edistämisen lähitulevaisuudelle. 

Toimintaohjelma sisältää toimenpide-ehdotukset laadukkaan imetyksen edistämisen 

suunnittelulle, toteuttamiselle ja arvioinnille. Toimintaohjelman tavoitteena ei ole saada 

kaikkia äitejä imettämään saman protokollan mukaisesti, vaan varmistaa, että imetys 

toteutuu sekä suositusten että vanhempien toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on myös 

varmistaa, että ongelmatilanteissa apua on tarjolla riittävästi. Lisäksi tavoitteena on 

vähentää sosioekonomisten erojen vaikutusta imetyksen toteutumiseen ja lisätä tätä 

kautta lasten terveyttä ja hyvinvointia.  

 

Suomi on lisäksi sitoutunut edistämään imetystä olemalla mukana WHO:n 

äidinmaitokorvikkeiden kansainvälisessä markkinointikoodissa. Koodin tavoitteena on 

myötävaikuttaa lasten turvalliseen ja riittävään ravitsemukseen turvaamalla ja 

edistämällä rintaruokintaa, sekä jos äidinmaidonkorvikkeita tarvitaan, varmistaa oikea 

korvikkeiden käyttö antamalla riittävästi tietoja. Koodin tavoitteena on myös huolehtia 

markkinoinnin ja jakelun asianmukaisuudesta. Silloin, kun äiti ei jostain syystä imetä tai 

imettää vain osittain, äidinmaidonkorvikkeiden markkinointi on oikeutettua, mutta 



9 

 

niiden markkinointi-ja jakelukeinot eivät saa estää rintaruokinnan turvaamista ja 

edistämistä.  Markkinointikoodin keskeinen sisältö on kirjattu EU:n ja Suomen 

äidinmaitokorvikkeita koskeviin säädöksiin. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö on 

laatinut asetuksen koskien imeväisten ja pikkulasten ruokintaan liittyvästä 

tiedotusaineistosta. Sen mukaan kaikki korvikeruokintaa koskeva tiedotusaineisto, joka 

ei ole linjassa asetuksen kanssa, ei toukokuusta 2012 lähtien saa olla julkisesti 

jaettavissa. (WHO 1981, Evira 2005, EU 2006, STM 2010.) 

 

3.4 Imetyksen toteutuminen 

 

Sosiaali-ja terveysministeriö on seurannut Suomen imetystilannetta vuodesta 1995 

lähtien viiden vuoden välein tehtävillä selvityksillä. Vuonna 2010 tehdyssä uusimmassa 

selvityksessä todetaan täysimetyksen jonkin verran lisääntyneen nuorimmilla lapsilla ja 

myös pitkä kokonaisimetys näyttää hieman yleistyneen verrattuna vuonna 2005 tehtyyn 

selvitykseen.  

 

Kun tarkastellaan imetyksen toteutumista pitkällä aikavälillä, on imetys lisääntynyt 

Suomessa 1970-luvun aallonpohjan jälkeen (Hasunen&Ryynänen 2006, Uusitalo ym. 

2012). Vuonna 2005 kuukauden ikäisistä lapsista imetettyjä oli 87%, täysimetettyjä alle 

60 prosenttia. Kolme kuukautta täyttäneistä imetettyjä oli 76%, täysimetettyjä 51 % ja 

puoli vuotta täyttäneistä imetettyjä oli 60%, täysimetettyjä 1%. Lähellä vuoden ikää 

36% lapsista sai äidinmaitoa muun ravinnon ohella. (Hasunen& Ryynänen 2006). 

Vuoden 2010 selvityksen mukaan alle kuukauden ikäisistä lapsista 92 % oli imetettyjä, 

47 % täysimetettyjä. 8 % ei alle kuukauden ikäisistä saanut ollenkaan äidinmaitoa. 

Neljä kuukautta täyttäneistä 68 % oli imetettyjä ja 23 % täysimetettyjä. Kuusi kuukautta 

täyttäneistä imetettyjä oli 58 % ja täysimetettyjä alle prosentti. Vuoden ikäisistä 

kolmannes lapsista sai vielä äidinmaitoa. Lisämaitoa sairaalassa sai vuonna 2010 71 % 

vastasyntyneistä. (Uusitalo ym 2012.) 
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Taulukko 1. Imetyksen toteutuminen v. 2005 ja v. 2010 selvitysten mukaan. (lähteet 

Hasunen&Ryynänen 2005, Uusitalo ym. 2010) 

Lapsen ikä Imetys (%) 

v.2005 

Täysimetys (%) 

v.2005 

Imetys (%) 

v.2010 

Täysimetys 

(%) v.2010 

1kk 87 60 92 47 

3kk 76 51 77 34 

4kk 72 34 68 23 

<6kk 60 1 66 <1 

 

Suotuisasta kehityksestä huolimatta täysimetyksen kesto on Suomessa alhaisella tasolla 

suosituksiin ja muihin pohjoismaihin verrattuna (THL 2009, Uusitalo ym. 2012). 

Väestöryhmien väliset erot imetyksessä ovat huomattavan suuria, mm. pirkanmaalaiset 

ja pohjoispohjalaiset äidit täysimettivät keskimäärin vain 1,4 kuukautta, ja suurin osa 

vastasyntyneistä sai synnytyssairaalassa lisämaitoa. Imetyksen kestossa on eroja 

sosioekonomisen aseman mukaan sekä Suomessa että muissa länsimaissa. (Uusitalo ym. 

2012.) 

 

Vähän koulutetut, nuoret ja tupakoivat äidit imettävät muita lyhyemmän aikaa (Erkkola 

ym. 2009, Gudnadottir ym. 2006, THL 2012). Alkoholinkäyttö, yksinhuoltajuus ja 

ensisynnyttäjyys ovat myös riskitekijöitä lyhyelle imetykselle (Hasunen ym. 2004, THL 

2012). Sairaalakäytännöt sekä muut terveydenhuollon tukitoimet vaikuttavat imetyksen 

yleisyyteen, ja imetyksessä esiintyykin alueellisia ja neuvolakohtaisia eroja. Äitiys-ja 

lastenneuvolassa sekä synnytyssairaalassa on tärkeää kohdentaa tehostettua 

imetysohjausta näille edellä mainituille väestöryhmille terveyserojen vähentämiseksi. 

(Hasunen ym. 2004, THL 2012.) Imetyksen onnistumiseen ja kestoon vaikuttavat myös 

äidin tiedot, uskomukset ja asenteet sekä hänen saamansa sosiaalinen tuki (Laanterä 

2011). 
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3.5 Imetys ja sen tukeminen tutkimusten valossa 

 

Kansainvälisesti imetystä, imetyksen terveysvaikutuksia sekä imetyksen edistämistä on 

tutkittu runsaasti. Imetyksen tuen eri muotoja ja niiden vaikuttavuutta on tutkittu sekä 

kotimaisissa että ulkomaisissa tutkimuksissa (mm.  Cricco-Lizza 2005, Anderson ym. 

2006, Barona-Vilar ym. 2006, Britten ym. 2006, Mattar ym. 2007, Meedya ym. 2008, 

Hannula 2008, Grassley 2010, Brown ym. 2011, Kaunonen ym. 2012, Demirtas 2012). 

  

Kansainvälinen tutkimus on myös menetelmiltään monipuolista. Esimerkiksi imetyksen 

edistämistoimenpiteiden vaikutusta imetyskäytäntöihin on tutkittu paljon (mm., 

Graffy&Taylor 2005, Kronborg ym. 2007, Demirtas 2012) . Suomessa imetystä on 

tutkittu melko vähän ja suurin osa tutkimuksesta on eritasoista yliopistoissa tehtyä 

opinnäytetutkimusta. Valtaosa tutkimuksista on kuvailevaa tutkimusta, jossa selvitetään 

vallitsevaa imetystilannetta ja käytäntöjä sekä niihin liittyviä tekijöitä. Suomessa on 

tehty hyvin vähän toimintatutkimuksia tai interventiotutkimuksia, joissa imetystä olisi 

pyritty edistämään tai vallitsevaa imetystilannetta muuttamaan. Laadullista tutkimusta ja 

seurantatutkimuksia on vähän. Suurin osa imetyksen tutkimuksesta on tehty 

lääketieteessä, hoitotieteessä tai ravitsemustieteessä, jonkin verran aihetta sivutaan myös 

käyttäytymistieteellisessä ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. 

Väitöskirjatutkimukset ovat useimmiten lääketieteellisiä tai hoitotieteellisiä (mm. 

Salmenperä 1986, Verronen 1988, Hannula 2003, Laanterä 2011) ja tuoreita 

tutkimuksia on vähän. Lisäksi on tehty vastasyntyneen ravitsemukseen ja terveyteen 

liittyviä selvityksiä, joissa äidinmaidon saaminen tai imetys on yksi tarkasteltava tekijä 

(esim. Karjalainen ym. 1999, Erkkola ym. 2006). 

 

Imetyksen tukeminen tarkoittaa imetysmyönteisiä tekoja ja asenteita sekä yleisesti että 

yksilötasolla. Tukemista on tiedon välittäminen, henkinen tukeminen, rohkaiseminen ja 

auttaminen käytännön ongelmissa. (THL 2009, Hannula ym. 2010.) Imetyksen 

tukeminen tarkoittaa toimintaa, jonka tavoitteena on imetyksen onnistuminen, sen 

jatkuminen, tiedon lisääntyminen ja esimerkiksi äidin emotionaalinen auttaminen 

(Laanterä 2006).  
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Lähes kaikenlainen imetyksen tuki vaikuttaa positiivisesti imetyksen aloitukseen ja 

kestoon sekä ensi- että uudelleensynnyttäjillä (mm. Andersson ym. 2005, Bonuck ym. 

2005, Hoddinott ym. 2006, Mattar ym. 2007, Hannula ym. 2008, Schmied ym. 2010, 

Ahmed ym.2010,Chapman ym. 2010, Brown ym. 2011, Hall 2011, Jolly ym. 2012). 

Kaikki äidit eivät kuitenkaan saa sellaista tukea kuin toivovat ja imetyksen tuen puute 

vaikuttaa merkittävästi imetyksen aloitukseen ja jatkamiseen sekä äidin 

imetysluottamuksen rakentumiseen. Sekä vertais- että ammattimainen tuki on 

tunnistettu olevan merkittävä tekijä imetyksen onnistumisen takaamiseksi kun taas 

heikko tai huono tuki voi johtaa aikaiseen imetyksen lopetukseen. (Graffy ym. 2005, 

Hoddinott ym. 2006, Mannion ym. 2007, McInnes ym. 2008, Meedya ym. 2010, 

Shmied ym. 2010, Kaunonen ym. 2012.) Useita eri tuen ja ohjauksen menetelmiä 

sisältävät imetyksen tuen interventiot olivat tehokkaampia kuin vain yhtä menetelmää 

käyttävät interventiot. Pelkän kirjallisen tai audiovisuaalisen materiaalin tarjoaminen ei 

ole riittävää. Jo raskausaikana tulisi naisille tarjota mahdollisuutta yksilölliseen, 

kahdenkeskiseen keskusteluun ammattilaisen kanssa vain imetyksen eri aiheita koskien. 

Pitkäaikainen, jatkuva tuki tuottaa tehokkaampia tuloksia. Ammattilaisten antama tuki 

oli tehokkainta ennen raskautta ja sairaalassaoloajan, vertaistuen merkitys korostui mitä 

enemmän synnytyksestä oli kulunut aikaa. Koulutetun vertaistukijan tuki yhdistettynä 

ammattilaisen antamaan tukeen oli tehokas menetelmä imetyksen jatkumisen 

varmistamiseksi. (Graffy 2005, Hoddinott ym. 2006, Mattar ym. 2007, Mannion ym. 

2007, Hannula ym. 2008, Kaunonen ym. 2012.) 

 

Huolimatta siitä, että terveydenhoitajat, kätilöt, imetysohjaajat- ja kouluttajat sekä äidit 

jakavat näkemyksen tuen tarpeellisuudesta, ei sen tuottamisessa useinkaan onnistuta. 

Äidit kuvailevat saaneensa ammattilaisilta tukea imetykseen sekä positiivisessa että 

negatiivisessa muodossa. Terveydenhuoltoalan ammattilaisten antama tuki on tällä 

hetkellä usein riittämätöntä johtuen riittämättömistä aika- ja henkilökuntaresursseista. 

Tutkimuksissa tuli esiin myös se, että useat hoitohenkilökunnan käytännöistä ovat 

hyödyttömiä tai jopa haitallisia. Tuen muotojen vaihtelu viittaa siihen, että 

ammattikunnan asema, hoitokulttuuri ja organisaatio vaikuttavat kaikki annettuun 

tukeen. Äitien toivoma aito kohtaaminen helpottuu hoidon jatkumossa, jota 

omahoitajamalli tukee. Hoitajan alati vaihtuessa ei hoitosuhde muodostu niin 
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luottamukselliseksi kuin yhden oman hoitajan kanssa.   Hoitohenkilökunnan on tärkeää 

saavuttaa tasapaino lähestymistavoissaan. Positiivisen, mutta samalla realistisen ja ei 

yli-idealistisen, rohkaisevan, ennakoivan ja hyötyihin keskittyvän tuen antaminen 

kuitenkaan syyllistämättä tai luomatta riittämättömyyden tunteita, jos äidit eivät imetä. 

Jos äidit kokivat tulleensa kuunnelluksi empaattisella tavalla ja saaneensa 

yksityiskohtaista ja realistista tietoa mukautettuna heidän tilanteeseensa, rohkaisten ja 

uskoa vahvistaen, kokivat he tulleensa tuetuiksi. (Graffy ym. 2005, McInnes ym. 2008, 

Schmied ym. 2010, Laanterä 2011. ) 

 

Ammattilaisten näkemykset vaikuttivat siihen miten äidit näkivät itsensä ja mitä he 

ammensivat ensimmäisistä imetyksen kokemuksistaan. Jatkuvan ohjauksen, tiedon 

annon ja käytännöllisen tuen merkitys korostuu, samoin myös kehon rajojen 

kunnioittaminen. Äidit tarvitsivat aktiivista apua, jatkuvaa ohjausta ja tiedon antoa ja 

hoitoa itselleen. Neuvoja ja käytännön apua kaivattiin myös. Sairaalan ristiriitaiset 

käytännöt tulivat ilmi tutkimuksissa - seinät olivat täynnä julisteita ja tietoa imetyksen 

eduista, mutta äidit kokivat ettei kukaan todellisuudessa kunnolla puhunut imetyksestä. 

(Redshaw ym. 2012.) Sairaalan imetyskäytännöt vaikuttavat annetun ohjauksen ja tuen 

määrään ja tutkimusten mukaan vauvamyönteisellä sairaalan osastolla, joilla on 

omahoitajajärjestelmä käytössä, saavat äidit eniten ohjausta. Vähäinen ohjaus on 

yhteydessä huonompaan imetyksestä selviämiseen. Myös huonemuodoilla on todettu 

olevan yhteyttä imetyksen onnistumiseen, enemmän ohjausta saivat ne äidit, jotka olivat 

yhden hengen tai perhehuoneissa ja näissä huoneissa myös lisäruokaa tarvittiin 

vauvoille vähiten. (Hannula 2003, Demirtas 2012.) 

 

Jatkuvan tuen merkitys imetykselle on tärkeää, samoin kuin 

terveydenhuoltohenkilökunnan keskittyminen luottamuksellisen ja jatkuvan 

hoitosuhteen luomiseen yhdessä selkeän ja yhdenmukaisen imetysohjauksen- ja tuen 

antamiseen. (Cricco-Lizza 2005, Kaunonen ym. 2012) Äitien ja terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten välisen suhteen luominen oli äideille tärkeää ja toimi perustana 

postnataalivaiheen tuelle. Tämän suhteen luomisen puutteet johtivat yleensä 

ristiriitaiseen ohjaukseen ja tukea antamattomaan hoitoon. Tukea antava 
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terveydenhuollon alan ammattilainen tunnistettiin tuomitsemattomaksi, rohkaisevaksi, 

vakuuttelevaksi, sympaattiseksi, kärsivälliseksi ja ymmärtäväksi. Tukevat ammattilaiset 

kehuivat äitiä samalla kun rakensivat hänen itseluottamustaan. Hoitivat ja välittivät 

huolimatta siitä, imettikö äiti vai ei. Tukea antavalla ammattilaisella oli riittävästi aikaa 

katsoa ja kuunnella. Tukea antamaton ammattilainen taas kuvattiin määräilevänä, 

tuomitsevana, vaikeasti lähestyttävänä ja piittaamattomana. He saattoivat viestittää 

uskon puutetta äidin kykyyn imettää lastaan. Heidän lähestymistapansa oli useimmiten 

autoritaarinen, esimerkiksi vauva saatettiin ottaa pyytämättä kansliaan hoitoon tai 

antamalla standardihoitoa ja ohjausta tai ohjailevia neuvoja. Tällainen ammattilainen 

voi antaa paljon rohkaisua ja tukea imetykselle, antamatta kuitenkaan mitään 

käytännöllistä neuvoa tai emotionaalista tukea. (McInnes ym. 2008.) 

 

Terveydenhuollon ammattilaisilla on kuitenkin paljon annettavaa äitien imetyksen 

tukemiselle ja erilaisilla interventioilla on vaikutusta. Jo pelkästään äitiyshuollon 

palveluiden piiriin kuuluminen lisää täysimetyksen toteutumista (Tenfelde ym. 2011). 

Yksilöllistä neuvontaa, kotikäyntejä, puhelinkonsultaatiota tai koulutusmateriaalia 

saaneilla äideillä imetys toteutui kontrolliryhmiä paremmin. Alueilla, joilla imetyksen 

toteutuminen jää alle tavoitteiden, yksinkertaisella yksittäisellä raskaudenaikaisella 

kohtaamisella ohjauksella ja valmennuksella voidaan merkittävästi parantaa imetyksen 

toteutumista kolmeen kuukauden ikään saakka. Kuitenkaan pelkän kirjallisen tai 

audiovisuaalisen materiaalin tarjoaminen ei ole riittävää, vaan terveydenhuoltoalan 

henkilöstön tulisi järjestää vähintään yksi kahdenkeskinen raskaudenaikainen 

kohtaaminen vain imetyksestä keskustelua varten. Erityisesti matalan ja keskiluokan 

tulotason maissa täysimetyksen lisääntymiseen erilaisilla interventioilla oli vaikutusta. 

(Bonuck ym 2005, Mattar ym. 2007, Hall ym. 2011.) Monet suomalaisäidit pitävät 

neuvolassa annettua imetysohjausta synnytyssairaalan ohjausta niukempana. Mitä 

enemmän ensisynnyttäjä-äidit kokevat saavansa konkreettista tukea terveydenhoitajalta, 

sitä paremmin imetys heidän mielestään sujuu. Erityisesti jo raskausaikana saatu tuki ja 

tieto on tärkeässä asemassa, sillä äidin imetystiedoilla on merkittävä vaikutus 

imetykseen. (Hannula 2003, Laanterä 2011.)  
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Myös ammattilaisiin kohdistuvalla koulutusinterventiolla on todettu olevan merkitystä 

äitien tuen kokemukselle. Koulutusta saaneet hoitajat kokivat suurempaa 

itseluottamusta imetysongelmien ohjaamisessa ja näiden hoitajien hoitamat äidit kokivat 

saaneensa enemmän tiedollista ja instrumentaalista tukea (Kronborg ym. 2007). Myös 

WHO:n vauvamyönteisyys- tai IBCLC-koulutuksella voi olla positiivista vaikutusta 

imetyksen kestoon (Thurman ym. 2008, Spiby ym. 2009).  

 

Imetyksen onnistumiseen on todettu vaikuttavan myös äitien lähipiirin näkemykset ja 

tuki. Isoäitien näkemykset ja tuen anto vaikuttaa imetyksen onnistumiseen. Äidit 

kertoivat kuinka isoäitien imetystieto ei välttämättä ollut ajan tasalla ja tämän vuoksi 

heidän oli vaikeaa antaa äideille tarkoituksenmukaista tukea. Isoäidit saattoivat 

väheksyä äitien imetystä väärien tietojen vuoksi. Äidit kokivat, että isoäidit tarvitsivat 

tietoa kysynnän ja tarjonnan tärkeydestä sekä imetetyn lapsen syömis-ja unirytmeistä.  

(Ekström ym. 2003, Grassley ym. 2008). Kumppanin antama tuki vaikuttaa myös 

imetyksen onnistumiseen. Äidit tuntevat itsensä kyvykkäämmiksi ja itsevarmemmiksi 

imetyksen suhteen kun heidän kumppaninsa antavat tukea imetykseen suullisen 

rohkaisun ja aktiivisen osallistumisen avulla. (Barona-Vilar ym. 2006, Mannion ym. 

2007, Brown ym 2011). Sosiokulttuurinen tausta vaikutti siihen, mistä äidit ammensivat 

tukea imetykselleen. Korkeammista sosiokulttuurisista luokista tulevat äidit ottivat 

enemmän huomioon kumppanin mielipiteitä ja arvostivat hänen tukeaan, kun taas 

alemmista sosiokulttuurisista luokista tulevat äitien lähin tukiverkosto koostui yleensä 

ystävistä tai omasta äidistä. (Barona-Vilar ym. 2006.) Nuorten äitien imetyksen 

toteutumiseen vaikuttavat myös lähipiirin tuki ja kannustus, usein isoäidit ovat tuen 

annon keskiössä. Ne nuoret äidit, jotka hakivat ja saivat tukea ammattilaiselta, 

onnistuivat todennäköisemmin imetyksessään kuin pelkästään lähipiiriltään tukea 

saaneet. (Hall ym. 2007, Brown ym. 2001.)  

 

Tutkimusten mukaan voidaan todeta, että myös odottavan ja imettävän äidin lähipiirin 

valmennus imetyksen tukemiseen on tärkeää. Perheenjäsenten ja läheisten ottaminen 

mukaan ohjaustilanteisiin on suositeltavaa ja ammattilaisten tulisi antaa heille tietoa 

imetyksestä, yleisimmistä tuen muodoista ja rohkaista heitä aktiiviseen tiedonhakuun. 
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Terveydenhuoltoalan henkilöstön tulisi ymmärtää positiivisen ja aktiivisen kumppanin 

tuen merkitys äidin imetysluottamukselle. Imetysluottamus ennakoi imetyksen 

jatkumista. Yleisimmistä tuen muodoista voitaisiin keskustella pariskunnan kanssa 

ennen ja jälkeen synnytyksen sekä keskustella imetystä tukevista käytännöistä. 

Terveydenhuoltohenkilökunnan tulisi hyödyntää enemmän lähipiirin vaikutusta 

imetykseen ja sen tukemiseen. (Ekström ym. 2003, Hannula 2003, Lewallen ym. 2005, 

Mannion ym. 2007, Grassley ym. 2008.)  

 

Tutkimusten mukaan imetyksen vertaistuella oli vaikutusta niin imetyksen aloitukseen, 

kestoon  kuin täysimetyksen toteutumiseen. Vertaistuki tulee tutkimusten mukaan olla 

riittävän intensiivistä ja toistuvaa, jotta sen hyödyt imetykselle tulevat esille.  

Intensiiviset vertaistuen interventiot olivat merkittävästi yhteydessä kasvaneisiin 

imetyksen aloittamisen lukuihin, kun taas matalan intensiteetin interventioilla ei ollut 

merkittävää vaikutusta. (Andersson ym. 2005, Chapman ym. 2010, Jolly ym. 2012.) 

Vertaistukea annettiin joko ryhmä-tai yksilömuotoisena ja tuen antajina toimivat joko 

koulutetut tai kouluttamattomat vertaiset. Vaikuttavaa vertaistukea annettiin sekä 

raskauden aikana että raskauden jälkeen, mutta sen merkitys korostui raskauden jälkeen. 

Koulutetun vertaistukijan tuki yhdistettynä ammattilaisen antamaan tukeen oli tehokas 

menetelmä imetyksen jatkumisen varmistamiseksi. (Hoddinott ym. 2006, Schmied ym. 

2010,Kaunonen ym. 2012.) 

 

Edellä mainittujen tutkimusten mukaan kaikenlaisella, eri lähteistä tulevalla tuella voi 

olla vaikutusta imetykseen. Tämän vuoksi ei tässä tutkimuksessa haluttu rajata tutkittua 

tuen muotoa tiettyyn paikkaan tai antajaan liittyväksi vaan haluttiin saada tietoa kaikesta 

ensisynnyttäjien kokemasta ja toivomasta tuesta. Tutkimukset on koostettu 

tutkimustaulukkoon (Liite 5).  
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3.5.1Kirjallisuushaun toteuttaminen 

 

Tietokantahaut toteutettiin alkuvuodesta 2013. Haut tehtiin Cinahl-, Medline- ja Medic-

tietokannoista ja informaatikon apua hyödynnettiin hakujen suunnittelussa. Cinahl-

tietokannasta haku toteutettiin hakusanoilla breastfeeding AND social support, 

rajauksina käytettiin vertaisarviointia, abstraktin saatavilla oloa, englannin kieltä ja 

aikarajana 2005-nykyhetki. Artikkeleita löytyi yhteensä 549, joista otsikoiden 

tarkastelun jälkeen valittiin 121. Abstraktien lukemisen jälkeen määrä väheni 21 

artikkeliin, joista koko tekstin lukemisen jälkeen valittiin 20. Abstraktien lukemisen 

yhteydessä todettiin osan artikkeleista olevan mielipidekirjoituksia tai muita ei-

tieteellisiä julkaisuja, jotka jätettiin tästä syystä pois.  

 

Medline-tietokannasta haku toteutettiin samoilla hakusanoilla, breastfeeding AND 

social support, käyttäen myös samoja rajauksia, vertaisarviointia, abstraktin saatavilla 

oloa, englannin kieltä ja aikarajana 2005-nykyhetki. Artikkeleita löytyi yhteensä 64, 

joista otsikoiden lukemisen jälkeen valittiin 25. Abstraktien ja koko tekstin lukemisen 

jälkeen jäljelle jäi 9. Abstraktin ja koko tekstin lukemisen aikana huomattiin, että neljää 

artikkelia ei ollut saatavilla, ei-tieteellisiä artikkeleita oli neljä ja muuten aiheeseen 

sopimattomia oli kolme. Viisi artikkeleista oli mukana jo Cinahl-haussa.  

 

Medic-tietokannasta haku toteutettiin ensin hakusanoilla Imetys AND Tuki, käyttäen 

aikarajauksena 2005- nykyhetki. Tuloksia löytyi 8, joista vain yksi oli tieteellinen 

artikkeli. Koko tekstin lukemisen jälkeen tämäkään ei tullut valituksi. Haku uusittiin 

tällä kertaa käyttäen pelkästään hakusanaa imetys, aikarajaus pidettiin samana. Tuloksia 

saatiin 99, joista 6 valittiin otsikon perusteella lähempään tarkasteluun. Neljä artikkelia 

ei ollut joko saatavilla tai ne eivät olleet tieteellisiä julkaisuja ja kaksi julkaisua valittiin 

lopulliseen kirjallisuusaineistoon.  
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Tietokantahakujen lisäksi toteutettiin manuaalista hakua jo mukana olleiden 

artikkeleiden ja väitöskirjojen lähdeluetteloita hyväksi käyttäen. Yhteensä 

kirjallisuuskatsaukseen valittuja artikkeleita ja tutkimuksia oli 35.  
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3.6 Sosiaalinen tuki 

 

Suuressa osassa hoitotyön tutkimuksista käytetään rinnakkain käsitteitä tuki ja 

sosiaalinen tuki. Useimmiten sosiaalinen tuki -käsite hoitotyön tutkimuksissa pohjautuu 

Housen (1981) tai Kahnin (1979) teorioihin sosiaalisesta tuesta.  

 

Kahn (1979) määrittelee sosiaalisen tuen ihmisten väliseksi tarkoitukselliseksi 

vuorovaikutussuhteeksi, johon sisältyy yksi tai useampi seuraavista elementeistä: 

emotionaalinen tuki, päätöksenteon tuki, konkreettinen tuki. Emotionaalinen tuki on 

ihailua, pitämistä, kunnioitusta tai rakkautta sekä turvallisuuden tunteen luomista. 

Päätöksenteon tuki pitää sisällään palautteenantoa, vahvistamista sekä vaikuttamista 

yksilön tapaan tehdä ratkaisuja. Konkreettinen apu on esineiden, rahan tai ajan 

antamista toisen käyttöön hänen hyväkseen.  

 

House (1981) määrittelee sosiaalisen tuen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa 

tapahtuvaksi terveyttä edistäväksi tai stressiä vähentäväksi toiminnaksi. Sosiaalisella 

tuella on erilaisia nimityksiä, kuten mm. rakkaus, huolenpito, ystävyys, yhteisyyden 

tunne ja sosiaalinen integraatio. 

 

Housen (1981) määritelmän mukaan sosiaalinen tuki voidaan jaotella emotionaaliseksi, 

arviointia sisältäväksi, tiedolliseksi ja toiminnalliseksi (instrumentaalinen) tueksi. 

Emotionaalinen tuki voi olla mm. empatiaa, arvostusta, luottamusta, huolenpitoa tai 

kuuntelemista.  Arviointia sisältävä tuki on ajatusten vahvistamista, palautteen antoa, 

mahdollisuutta vertailuun ja itsearvioinnin tukemista. Tiedollinen tuki on mm. 

neuvojen, ehdotusten, ohjeiden ja tiedon antamista tai opettamista sekä päätöksenteossa 

auttamista. Toiminnallinen tuki on käytännöllistä, konkreettista tukea, esim. autetaan 

toista tekemällä jotain hänen puolestaan.  
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Tarkka (1996) on mukaillut omassa tutkimuksessaan Housen ja Kahnin sosiaalisen 

tuen-käsitettä ja päätynyt seuraavanlaiseen määritelmään: sosiaalinen tuki on ihmisten 

välistä vuorovaikutusta, jossa he antavat ja saavat henkistä, emotionaalista, tiedollista ja 

aineellista tukea. Sosiaalinen tuki korostaa vuorovaikutuksellista luonnetta, joka on 

tarkoituksellista ja siihen liittyy positiivinen vaikutus henkilöltä toiselle. Se käsittää 

ihmisten välisen vuorovaikutuksen, joka voi olla emotionaalista, instrumentaalista, 

tietoa antavaa ja arvioivaa.  

 

Emotionaalinen tuki voi olla empatiaa, kuuntelemista, luottamuksen osoittamista, 

arvostusta ja rohkaisua. Emotionaalinen tuki imetyksessä ilmenee terveydenhuollon 

ammattilaisen antamana tukena, voimavaralähtöisen palautteen antamisena, äidin 

kannustamisena ja äidin tukemisena luottamaan omaan kykyynsä imettää lastaan 

(Tarkka 1996). Emotionaalinen tuki muodostuu imettävän äidin ja hoitotyöntekijän 

välisestä vuorovaikutuksesta, äidin kykyihin luottamisesta, yksilöllisyyden tukemisesta 

ja äidin toivoa ylläpitävästä toiminnasta (Latvasalo 2001). Housen (1981) mukaan 

emotionaalinen tuki on tärkein tekijä stressaavasta elämäntilanteesta selviämiseen.  

 

Äidit saavat terveydenhuollon piiristä tietoa maidon muodostumisesta rinnoissa, 

imetystekniikoista, imetysongelmista sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta 

imetyksen aikana suullisesti ja kirjallisesti, mahdollisesti havainnollistavia kuvia ja 

videoita apuna käyttäen (Heikkilä& Peltoniemi 1999). Imettämiseen liittyvällä 

instrumentaalisella tuella tarkoitetaan mm. rintojen hoidon ohjaamista, auttamista 

imetysasennon löytämiseen, lapsen rinnalle auttamista ja lypsämisessä auttamista 

(Heikkilä& Peltoniemi 1999).  

 

Imetyksessä arvioivalla tuella tarkoitetaan äidin ja tuen antajan välistä 

vuorovaikutuksellista pohdintaa imetystä edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä, 

palautteen antamista, kannustamista ja äidin itseluottamuksen vahvistamista (Heikkilä& 

Peltoniemi 1999). 
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Tarkan (1996) mukaan sosiaalisella tuella hoitotyössä ymmärretään hoitajan ja potilaan 

tarkoituksellista vuorovaikutussuhdetta, jossa potilas kohdataan tasavertaisena sallivassa 

ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta on tärkeää 

kartoittaa yksilön sosiaaliseen tukiverkostoon kuuluvat vuorovaikutussuhteet. Hoidon 

päämääränä on rohkaista potilasta ja hänen perhettään tekemään itse päätöksiä oman 

hyvinvointinsa edistämiseksi.  

 

Sosiaalisella tuella on osoitettu olevan merkitystä muutostilanteesta selviytymiseen. 

Tällainen muutostilanne on myös äidiksi tuleminen. Läheiset ihmiset on osoitettu 

merkittäviksi tukijoiksi tässä äitiyden kehitysprosessissa. Runsas sosiaalinen 

tukiverkosto on yhteydessä äidin positiiviseen äitiyden kokemiseen. Sosiaalinen tuki 

lisää äidin itsevarmuutta ja itseluottamusta. Sosiaalisen tuen muodollakin on merkitystä. 

Rohkaisun, kannustuksen, äidin päätöksenteon tukemisen ja konkreettisen avun on 

osoitettu lievittävän äidin stressiä ja sitä kautta lisäävän äidin tyytyväisyyttä. (Tarkka 

1996.) 

 

Tässä tutkimuksessa sosiaalisella tuella tarkoitetaan Housen määritelmää mukaillen 

vuorovaikutustilanteessa imetykseen annettavaa emotionaalista tukea, arviointia 

sisältävää päätöksen teon tukea, tiedollista ja toiminnallista (instrumentaalista) tukea, 

koska tämä määritelmä on tutkijan näkemyksen mukaan sosiaalisen tuen kattavin, mutta 

samalla myös selkein määritelmä.  

 

3.6.1 Sosiaalisen tuen antajat 

 

Sosiaaliseen verkostoon kuuluvat henkilöt, jotka antavat tai saavat toisiltaan tukea. 

Tukiverkosto on yhteydessä rooleihin ja sitä kautta roolimuutosten takia tukiverkostokin 

muuttuu elämän eri vaiheissa. Tarkka (1996) jaottelee sosiaalisen tuen antajat kolmeen 

eri luokkaan mukaillen Kahn&Antonuccin mallia vuodelta 1980. Ensimmäiseen 

luokkaan kuuluvat yksilön lähimmät perheenjäsenet: puoliso, lapset, vanhemmat, 

sisaruksen ja aivan läheisimmät ystävät. Tämän luokan jäsenet ovat yleensä pysyviä ja 
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päättyvät monesti vasta toisen osapuolen kuoleman kautta. Tämän luokan suhteet eivät 

ole sidoksissa jäsenten rooleihin, toisin kuin toisessa tuen antajien luokassa. Tähän 

toiseen luokkaan kuuluvat ystävät, naapurit, kollegat ja kauemmat sukulaiset. Nämä 

suhteet voivat muuttua ajan ja elämäntilanteen myötä. Kolmannen luokan tuen antajat 

ovat mm. työtoverit, naapurit ja ammattihenkilöt. Erona toisen ja kolmannen luokan 

henkilöiden välillä on se, että suhde lakkaa kun kolmanteen luokkaan kuuluva toinen 

osapuoli muuttaa pois, kun taas toiseen luokkaan kuuluvan henkilöön luotuun 

suhteeseen ei välimatkalla ole merkitystä. Äidit saavat runsaasti tukea ensimmäiseen 

luokkaan kuuluvilta tuen antajilta, ns. primaaritason tukijoilta (Tarkka 1996).  

 

Kuvio 1. Sosiaalisen tuen antajat. Tarkka (1996), mukailtu Kahn&Antonuccin(1980) 

mallista 

 

Tukea imetykseen saadaan yleensä puolisolta/tukihenkilöltä, 

terveydenhuoltohenkilöstöltä, lähisukulaisilta tai ystäviltä ja vertaistukijoilta. Puolison 

rooli imetyksen tärkeimpänä tukijana on tunnistettu lukuisissa tutkimuksissa (esim. 

Ekström ym. 2003, Hannula 2003). Myös isoäitien rooli äitien imetyspäätöksissä on 

tärkeä (Ekström ym. 2003), samoin naisten muun sosiaalisen tuen verkoston (Tarkka 

1996, Hannula 2003). Vaikka äidit pitävät puolisoa usein tärkeimpänä tukijana, on 

ammattilaisten antama ohjaus merkityksellistä etenkin silloin kun imetyksessä on 

ongelmia. (Tarkka 1996, Hannula 2003). Vertaistuki on samankaltaisten 

elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpikäyneiden ihmisten keskinäiseen tasa-
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arvoisuuteen, keskinäiseen solidaarisuuteen, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä 

kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen perustuva vuorovaikutuksen muoto. Vertaistukeen 

osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että 

tuettavina. (Holm ym. 2010.) 

 

Vertaistuen muodot ovat moninaiset. Vertaistuki voi toteutua ryhmässä tai 

kahdenkeskisesti, kasvokkain, verkon tai puhelimen välityksellä. Toiminnan 

organisointi ja tilanteiden käsittely määräytyy sen mukaan, mikä vertaistoiminnan 

toteuttamisen tapa on kyseessä. Toiminta voi organisoitua järjestön, muun yhteisön tai 

julkisen palvelujärjestelmän kautta tai se voi olla spontaania, vailla varsinaista 

taustayhteisöä. (Hannula ym. 2010, Holm ym, 2010.) Vertaistukija voi olla äidin 

puoliso, isoäiti, sukulainen, ystävä tai toinen imettävä äiti. Imetykseen vertaistukea voi 

antaa kuka vain saman asian kokenut tai samassa tilanteessa oleva. Suomessa 

organisoitua ja koulutettua vertaistukea antavat Imetyksen Tuki ry:n imetystukiäidit 

joko kansallisen imetystukipuhelimen, virtuaalisen portaalin Maitolaiturin tai 

paikallisten imetystukiryhmien kautta. Länsimaisilta naisilta on kaupungistumisen 

myötä kadonnut aiemmilla sukupolvilla apunaan ollut vanhempien ja kokeneempien 

naisten luonnollinen tukiverkosto. Imetys on ollut menneinä vuosikymmeninä 

vähäisempää ja perheet pieniä, siksi kovinkaan monella äidillä ei ole imetyksestä 

tietäviä lähisukulaisia. Imetyksen vertaistukimuodot ovat syntyneet paikkaamaan tätä 

aukkoa. (Imetyksen Tuki ry.) 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  

 

4.1 Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja siinä pyritään tuottamaan uutta tietoa ja ymmärrystä 

tutkittavasta aiheesta, tutkimukseen osallistujista ja tutkimusilmiöstä. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on yleensä ihminen ja hänen subjektiivinen 

kokemuksensa. (Kylmä ym. 2003, Kankkunen ym. 2009) Tutkimuksessa halutaan saada 

tietoa ensisynnyttäjä-äitien kokemuksista imetykseensä saadusta tuesta ja tuen toiveista. 

Tätä tietoa voidaan hyödyntää myöhemmin mm. terveydenhuoltoalan ammattilaisille 

suunnatussa imetysohjaajakoulutuksessa, vertaistukitoiminnassa sekä neuvoloiden ja 

sairaaloiden lapsivuodeosastojen ohjauskäytäntöjä päivitettäessä. Tuen kokemuksia ei 

voida tutkia mittaamalla tai havainnoimalla, vaan ilmiön ymmärtämiseen vaaditaan 

ihmisten omia kuvauksia. Aihe on myös melko sensitiivinen, jonka vuoksi sen 

tutkiminen ei kvantitatiivisin menetelmin ole mahdollista. (Kankkunen ym. 2009.) 

Tutkimuksessa keskitytään ensisynnyttäjiin, koska tuen saamisen määrä ja laatu voi olla 

riippuvainen siitä, monesko lapsi äidillä on. Lisäksi tutkimusten mukaan (mm. Hannula 

2003) ensimmäinen imetyskokemus vaikuttaa merkittävästi tuleviin imetyksiin ja tämän 

vuoksi on tärkeää tietää juuri ensisynnyttäjien tarpeista ja kokemuksista.  

 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttaa tutkittava ilmiö, tutkimuksen tarkoitus ja 

tavoite (Kankkunen ym. 2009). Laadullisen tutkimusmenetelmän valinta tässä 

tutkimuksessa on perusteltua, sillä tutkimusaineistona on haastatteluaineisto, josta 

tavoitteena on kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia imetykseensä saadusta tuesta sekä 

tuen toiveistaan. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Teemahaastattelun valintaan 

tutkimusmenetelmäksi vaikuttivat tutkimusaiheen sensitiivisyys ja tutkimuskohteena 

olevien elämäntilanne (pieni vauva, ympäröivän maailman tarkastelu hormonien 

sävyttämänä, ajan käyttö). Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysilla. 

Induktiivista sisällön analyysia käytetään silloin kun ilmiöstä ei ole aiempaa tietoa tai se 

on hyvin hajanaista (Elo&Kyngäs, 2008). Aiheeseen liittyvää ja sitä sivuavaa 

tutkimusta on tehty sekä kotimaassa että kansainvälisesti, mutta juuri tästä aiheesta ei 
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ole aiempia tutkimuksia. Tämän vuoksi valitsin tässä tutkimuksessani käytettäväksi 

induktiivisen sisällön analyysin.   

 

4.2 Aineiston hankinta ja tutkimukseen osallistujat 

 

Laadullisen tutkimuksen aineisto valitaan harkinnanvaraisesti tutkimuskysymysten 

mukaan. Tutkimukseen pyritään löytämään ”hyviä tiedonantajia”, joiden avulla voidaan 

muodostaa monipuolinen kuva tutkittavasta ilmiöstä. Tärkeää on löytää 

mahdollisimman monia erilaisia näkökulmia tutkittavaan asiaan. Aineistoa pidetään 

riittävänä, kun uusi aineisto ei tuota enää tutkimuksen kannalta mitään uutta tietoa 

(aineiston kyllääntyminen eli saturaatio). (Aira 2005.) Haastateltavat hankittiin 

imetyksen vertaistuen verkostoa Maitolaituria sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen. 

Kutsu tutkimukseen (Liite 1.) laitettiin 14.-15.2.2013 Imetyksen Tuki ry:n ylläpitämälle 

maitolaituri-foorumille sekä kahteen sosiaalisen median keskusteluryhmään, joissa 

jäseninä on eri-ikäisten lasten äitejä. Lumipallo-otantaa hyväksi käyttäen tutkimukseen 

saatiin kaksi osallistujaa. Lumipallo-otannassa tutkijalla on aluksi joku avainhenkilö, 

joka johdattaa hänet toisen informantin luokse. Tämä otantamenetelmä toteutui 

pyytämällä imettävien äitien kanssa tekemisissä olevia henkilöitä kertomaan eteenpäin 

tutkimuksestani ja saattamalla kiinnostuneiden yhteystietoja tutkijan tietoon. Tutkijan 

huoli riittävästä aineiston saamisesta oli turha, sillä muutamassa päivässä oli sovittu 

pidettäväksi 11 haastattelua, joista yksi toteutettiin parihaastatteluna. 

Haastatteluajankohdan sopimisen yhteydessä lähetettiin haastateltaville sähköpostitse 

lisätietoa tutkimuksesta (Liite 2) ja suostumus tutkimukseen-kaavakkeen (Liite 3), jotta 

he pystyivät etukäteen perehtymään niihin. Lisätietoa tutkimuksesta-dokumentissa 

olivat tutkimuksen teemat esiteltyinä, jotta haastateltavat pystyivät orientoitumaan 

mahdollisesti etukäteen haastattelun teema-alueisiin. Tutkimuksen teemat nousivat 

aiemmasta kirjallisuudesta ja tutkijan omista mielenkiinnon kohteista. Yhteen 

parihaastatteluun päädyttiin, koska haastateltavat olivat ystäviä keskenään ja tämä sopi 

heille. Koin tämän hyvänä oppimisen mahdollisuutena, sillä muut haastattelut toteutin 

yksilöhaastatteluina.  
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Haastattelut toteutettiin 20.2-22.3.2013 välisenä aikana Oulun ja pääkaupunkiseudun 

alueella. Haastattelupaikkana oli tilanteesta riippuen haastateltavan koti tai jokin muu 

ennalta sovittu paikka. Haastattelut nauhoitettiin ja ennen haastattelua äidit 

allekirjoittivat suostumuksen tutkimukseen. Ennen haastattelun aloitusta kerrottiin 

haastateltaville lyhyesti haastattelun kulusta, mahdollisuudesta taukoihin tai jopa 

keskeytykseen. Haastateltaville korostettiin, ettei tarkoituksena ole mitata heidän 

tietämystään tiedon muodoista vaan ainoastaan saada mahdollisimman laajasti tietoa 

heidän kokemuksistaan tuen saannista ja tuen toiveista. Tätä haluttiin korostaa, sillä 

nyky-yhteiskunnassamme korostuu yhä enemmän tiedon merkitys ja ihmiset saattavat 

arastella jonkin asian kertomisessa mikäli kokevat sen olevan mahdollisesti ”väärin” tai 

pitävän sisällään ”väärää” tietoa. Haastateltaville korostettiin myös sitä, että he voivat 

kertoa ihan mitä vain mieleen juolahtaa tämän teeman sisällä, haastattelijan tehtäväksi 

jäi pitää keskustelu aiheessa. Haastattelun tunnistetietoina käytettiin 

haastattelupäivämäärää, haastateltavan taustatietoja ja imetettävän lapsen ikää.  

 

Haastattelun teemat rajattiin tutkimuskysymysten mukaan. Haastatteluteemat olivat 

tarkoituksella väljiä, jotta tutkittavaa ilmiötä voitaisiin lähestyä mahdollisimman 

vapaasti haastattelutilanteessa. Kaikkien haastateltavien kanssa käytiin läpi samat teema 

alueet, niiden järjestys, muoto ja käsittelyn laajuus vaihtelivat haastateltavasta riippuen. 

 

Hirsjärven &Hurmeen (2008) mukaan esihaastattelut kuuluvat oleellisena osana 

teemahaastatteluun. Esihaastattelujen tarkoituksena on testata haastattelukysymyksiä ja 

-runkoa haastateltavia edustaviin henkilöihin ennen varsinaisia haastatteluja. 

Esihaastattelujen jälkeen voi muokata haastatteluteemoja, lisätä puuttuvia osia ja karsia 

tarpeettomia aihepiirejä. Myös varsinaisten haastattelujen kestoa voi arvioida 

esihaastattelujen avulla. Esihaastattelut toimivat hyvänä valmentautumisena tulevaa 

haastattelutyötä ajatellen, sillä haastattelu ei ole tiedonkeruumenetelmänä aivan 

yksinkertainen, etenkään aloittelevalle tutkijalle. Ennen varsinaisia haastatteluja tehtiin 

tässä tutkimuksessa yksi esihaastattelu. Tämä haastattelu on mukana aineistossa, sillä 

haastattelu sujui hyvin ja teemat todettiin toimiviksi. Esihaastattelun tarkoituksena oli 
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testata haastattelun teemoja ja runkoa, kysymysten muotoilua sekä yleisesti 

haastattelutilanteen sujumista.  

 

Kvalitatiiviseen tutkimukseen osallistuvien määrää ei voida etukäteen päättää. Tutkija 

alkaa kerätä aineistoa ja jatkaa keräämistä niin kauan kuin haastattelut tuottavat 

tutkimuskysymyksiin uutta tietoa. Aineisto on riittävä, kun samat asiat alkavat 

kertaantua haastatteluissa, tätä kutsutaan saturaatioksi eli kyllääntymiseksi. (Hurme ym. 

2007, Polit&Beck 2008). Haastatteluja tehdessä huomattiin melko pian samojen 

asioiden toistuvan, mutta kahdeksannen haastattelun kohdalla alkoi vaikuttamaan siltä, 

ettei uusia asioita haastatteluissa enää nouse esiin. Loput sovituista haastatteluista 

päätettin kuitenkin tehdä, osin omasta oppimisen halusta, osin siitä syystä, että tutkija 

mietti samaa asiaa kuin Hurme ym. (2008) – milloin tutkija voi olla varma, ettei kohde 

tuota enää missään tapauksessa uutta informaatiota? Loput kaksi haastattelua toivat 

pieniä lisäyksiä aineistoon, mutta samat asiat toistuivat niissäkin. Tämän vuoksi 

haastateltavien määrä tutkimuksessa on yksitoista.  

 

Aineiston puhtaaksikirjoitus eli litterointi voidaan tehdä koko haastatteludialogista tai 

valikoiden esimerkiksi vain teema-alueista tai haastateltavan puheesta 

(Hirsjärvi&Hurme 2008). Tässä tutkimuksessa kirjoitettiin puhtaaksi kaikki aiheeseen 

liittyvä puhe. Pois jätettiin esimerkiksi lapsen rauhoittelut, kahvin tarjoamiset tai muu 

vastaava aiheeseen liittymätön keskustelu. Naurahduksia, merkittäviä taukoja tai muita 

piilomerkityksiä ei kirjoitettu tekstiin, koska tarkoitus ei tässä tutkimuksessa ollut tehdä 

keskustelunanalyysia, vaikkakin se olisi varmasti tuonut oman mielenkiintoisen lisän 

tähän emotionaalisesti sävyttyneeseen aiheeseen. Litterointi on työlästä ja hidasta 

(Hirsjärvi&Hurme 2008) ja näin myös tässä tutkimuksessa.  Litterointi pyrittiin 

aloittamaan heti jokaisen haastattelun jälkeen, jotta tutkija saisi tuntumaa omaan 

haastattelutekniikkaansa, aineiston rakentumiseen ja kyllääntymiseen. Valittu 

työskentelytapa osoittautui erittäin hyödylliseksi, koska litteroinnissa tutkija oppi 

nopeasti karsimaan oman puheen turhuudet haastattelun aikana ja pitäytymään 

paremmin aiheessa. Samoin tiettyjen aiheiden toistumiseen sai heti tuntumaa ja 

kyllääntymistä pystyi paremmin arvioimaan haastatteluprosessin aikana. 
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4.3 Aineiston kuvailu 

 

Haastatteluja tehtiin kymmenen, joista yksi oli parihaastattelu. Haastateltavia oli siis 

yhteensä yksitoista ensisynnyttäjää. Haastatteluaineistoa kertyi 14,5 tuntia, 

keskimääräinen haastattelun kesto oli 87,5minuuttia eli noin puolitoista tuntia. Kaiken 

kaikkiaan kymmenen haastattelun, joista yksi oli parihaastattelu, litterointiin kului n.75 

tuntia. Litteroitua aineistoa tuli 221 sivua (1,5 riviväli, fontti 12, molemmat reunukset 

4cm). 

 

Haastateltavia pyrittiin saamaan sillä perusteella, minkä ikäistä vauvaa he imettävät, 

jotta aineistoon saataisiin mahdollisimman kattavasti eri-ikäisiä vauvoja ja taaperoita 

imettävien äitien tuen kokemuksista. Haastateltavien mukaanottokriteereinä olivat terve, 

täysaikaisena syntynyt vauva, jota äiti tutkimushetkellä imettää ja äidin riittävän hyvä 

suomen kielen taito. Vauvojen ja lasten iät jakautuivat lopullisessa aineistossa niin, että 

nuorin vauva tutkimushetkellä oli kahden kuukauden ikäinen, vanhin lapsi kahden 

vuoden ja kolmen kuukauden ikäinen. Vauvojen iän keskiarvoksi tuli 11,09 kuukautta. 

Äitien iät vaihtelivat 25 vuoden ja 39 vuoden välillä, keskiarvon ollessa 30,7v. 

Koulutustaustaltaan kaikki olivat joko korkeakoulutettuja tai korkeakoulututkintoa 

parhaillaan suorittavia. Suurin osa haastateltavista oli naimisissa, kaikki olivat 

parisuhteessa.  

 

Aineistoon valikoituneet äidit kuvastavat melko hyvin Suomen ensisynnyttäjien keski-

ikää, joka oli vuonna 2013 28,5v, kaikkien synnyttäjien keski-iän pysyessä ennallaan 

30,3 vuodessa. (Tilastokeskus 2013) Ikäjakauma ja koulutustausta vastaa myös 

aiempien tutkimusten tuloksia, joissa on todettu vanhempien iän ja koulutustaustan 

vaikuttavan voimakkaasti imetyksen yleisyyteen. Mitä korkeampi oli äidin ja isän 

koulutusaste, sitä pidempään lasta imetettiin. Alle 25-vuotiaat äidit imettävät 

lyhyemmän aikaa kuin vanhemmat äidit. (THL 2012, Uusitalo ym)Tutkimukseen 

osallistuneiden imetyksen keskiarvo on yleisesti ottaen korkeampi, joka kertoo osin 

motivaatiosta ja kiinnostuksesta imetystä kohtaan, osin se kuvastaa varmasti 

haastateltavien ikä-ja koulutusjakaumaa. Vaikka tutkimuksen haastateltavat kuvastavat 
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tilastollisesti tyypillistä ensisynnyttäjää mm. ikäjakaumansa puolesta, ei tutkimuksen 

johtopäätöksiä tai tuloksia tule siirtää tai toistaa muissa yhteyksissä vaan on 

huomattava, että nämä ovat tutkijan omia näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. 

Tutkimuksen yleistettävyyden ongelmallisuus onkin tyypillinen laadullisen tutkimuksen 

ominaisuus. (Raatikainen 2004.) 

 

4.4 Aineiston analysointi 

  

Aineiston käsittely ja analysointi aloitetaan mahdollisimman pian keräysvaiheen 

jälkeen. Analyysin tarkoituksena ei ole analysoida puheen merkityksiä, kieltä tai sen 

käyttöä, joten nauhoitteista litteroidaan vain puhutut lauseet. Aineiston analyysi 

perustuu ensisijaisesti induktiiviseen päättelyyn, jota tutkimuksen tarkoitus ja 

tutkimuskysymykset ohjaavat. Kokonaisuudessaan analyysiprosessi tarkoittaa sitä, että 

aineisto puretaan ensin osiinsa. Tämän jälkeen yhdistetään samankaltaiset aineiston osat 

yhteen. Lopuksi aineisto kootaan uudelleen kokonaisuudeksi, joka vastaa tutkimuksen 

tarkoitusta ja tutkimuskysymyksiä. (Kylmä ym. 2003, Saaranen-Kauppinen ym. 2006, 

Hirsjärvi ym. 2007, Kankkunen ym. 2009.) Sisällönanalyysi on usein hoitotieteen 

tutkimuksissa käytetty analysointimenetelmä. Menetelmän avulla pyritään kuvaamaan 

ilmiötä käsitteellisessä muodossa. Sisällön analyysin onnistuminen edellyttää, että tukija 

kykenee pelkistämään aineiston ja muodostamaan siitä käsitteen, jotka kuvaavat 

luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. Induktiivisessa aineistossa edetään aineiston ehdoilla. 

(Elo ym. 2008, Kyngäs ym. 2011.) Tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin 

induktiivisella sisällön analyysilla.  

 

Analyysiprosessi rakentuu kolmesta osasta: valmistelu, järjestäminen ja raportointi. 

Valmisteluvaihe alkaa analyysiyksikön valinnalla, joka voi olla joko yksittäinen sana, 

lause tai teema. Analyysiyksikkö voi koostua useammasta lauseesta ja pitää sisällään 

useita merkityksiä. Jos valittava analyysiyksikkö on suppea kuten esimerkiksi 

yksittäinen sana voi se johtaa aineiston pirstaloitumiseen, toisaalta laajojen ilmaisujen 

tai ajatuskokonaisuuksien käyttö asettaa omat haasteensa analyysiprosessille. 

Analyysiyksikön valinta on riippuvainen aineistolle esitetyistä tutkimuskysymyksistä. 
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(Elo ym. 2008) Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kuvata ensisynnyttäjien kokemuksia. 

Kokemus on itse kokemalla saatu tieto tai taito eikä sitä näin ollen ole 

tarkoituksenmukaista saati mahdollista kuvata yksittäisellä sanalla (Sivistyssanakirja). 

Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa analyysiyksiköksi valittiin ajatuskokonaisuus, jossa 

haastateltava äiti kuvaa imetykseensä saatua tuen kokemusta.  

 

Analyysiyksikön valinnan jälkeen tutkija syventyy aineistoonsa lukemalla sen useaan 

otteeseen saaden näin kokonaiskuvaa. Aineistoon tutustumisen jälkeen alkaa aineiston 

järjestäminen, joka pitää sisällään avoimen koodauksen, kategorioiden ja käsitteiden 

muodostamisen. Käsitteitä kirjoitetaan ylös niin monta kuin tekstin eri näkökulmien 

esiintuonti kattavasti vaatii. Edelleen marginaaleihin kootut käsitteet kerätään yhteen ja 

niistä muodostetaan alakategorioita. Alakategoriat, jotka pitävät sisällään samanlaisia 

tapahtumia, yhdistetään yleiskategorioiksi ja nämä yhdistellään edelleen 

pääkategorioiksi. Kategorioiden luomisella pyritään tuottamaan keinoja ilmiön 

kuvaamiseen, lisäämään ymmärrystä ja tuottaa tietoa. Jokainen kategoria nimetään 

käyttäen sisältöä kuvaavia sanoja. Käsitteellistämisprosessi jatkuu niin kauan kuin se on 

tarpeellista. (Elo ym. 2008.) Sisällön analyysilla tehdyn tutkimuksen raportoinnissa on 

omat haasteensa. Abstrahoinnin kautta syntyvät käsitteet induktiivisessa sisällön 

analyysissa. Osan tästä syntyprosessista tutkija pystyy kuvailemaan tarkastikin, mutta 

osa on tutkijan sellaisia oivalluksia, joita voi olla hankala kirjoittaa tekstiin ”auki”. 

(Kyngäs ym. 2011.)  

 

Analyysin aluksi tutkija luki koko litteroidun aineiston lävitse muutamaan kertaan, jotta 

sai siitä kokonaiskuvaa ja tutustui siihen. Seuraavalla lukukerralla aineistosta etsittiin 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuen muotoja kuvaavia ilmauksia, toisella kerralla 

tuen antajaan liittyviä ilmauksia, kolmannella kerralla toisen tutkimuskysymyksen 

toivottujen tuen toiveiden mukaisia ja neljännellä lukukerralla etsittiin toivottuun tuen 

antajaan liittyviä ilmauksia. Viidennellä lukukerralla käytiin aineistoa läpi laajemman 

näkökulman kautta tarkastellen olisiko jokin tutkimuskysymysten mukainen ilmaisu 

jäänyt huomaamatta tai nousisiko aineistosta jotakin muuta merkittävää. Jokaisella 

tutkimuskysymyksen mukaisella lukukerralla aineistosta kopioitiin tutkimuskysymysten 
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mukaiset ilmaukset uuteen dokumenttiin tunnistetiedoin merkittyinä, josta niitä voitiin 

tarkastella (abstrahoida) eteenpäin. Aineisto oli tulostettu paperimuotoon, koska sitä oli 

tutkijan mielestä helpompi lukea ja koodata ilmaisuja eri värein. Kullekin 

tutkimuskysymykselle oli koodattu oma väri, jolla ilmaisu merkittiin, näin aineistosta 

pystyi nopeasti löytämään kuhunkin kysymykseen vastaavat ilmaisut. Aineistosta 

etsittiin analyysiyksikköjä, jollaiseksi oli aineiston sisällön myötä valikoitunut 

ajatuskokonaisuus. Analyysiyksikkö oli joko sana, lauseen osa tai keskustelun pätkä, 

jossa haastateltava toi esiin tuen kokemustaan. Kun koko litteroidusta aineistosta oli 

saatu poimittua analysoitavat yksiköt tutkimuskysymysten mukaisesti, alkoi varsinaisen 

analyysin teko. Poimitut ilmaisut käytiin läpi tutkimuskysymyksittäin ja jokaiselle 

ilmaisulle mietittiin pelkistetty ilmaisu. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaisut yhdisteltiin 

mielekkäiksi alakategorioiksi, joista myöhemmin yhdistyi yläkategorioita. Lopulta 

yläkategoriat yhdistettiin niitä kuvaavaksi yhdistäviksi kategorioiksi. Seuraavassa 

taulukossa 2. esitetään esimerkki analyysin etenemisestä tutkimuskysymyksessä 1. 
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Taulukko 2. Esimerkkejä aineiston analyysistä tutkimuskysymyksessä 1. 

Alkuperäiset ilmaukset Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategori
a 

Yhdistäv
ä 
kategoria 

ni hän sano että eihän toi 

voi noin jatkua 
tilanteeseen 
puuttuminen 

 

toiminta konkreettin
en toiminta 

Konkreet
tinen tuki 

     
yritettiin sitä yhessä siinä yhdessä tekeminen läsnäolo konkreettin

en 
Konkreet
tinen tuki 

hän ymmärsi sen et se ei 

vaan niinkun toimi 

 

tilanteen 
ymmärtäminen 

toiminta  toiminta  

jos hän ei ois jaksanu tai ei 

ois ollu kiinnostunu 
mielenkiinto asiaa 
kohtaan 

kiinnostus aktiivinen 
auttaminen 

Aktiivine
n tuki 

     
paras apu kun hän ei jättäny 

meit yksin siihen 

tilanteeseen vaan  sano et 

tää ei nyt toimi ja nyt me 

tehään näin 

 

tilanteen 
ymmärtäminen 
tilanteeseen 
puuttuminen 

toiminta konkreettin
en toiminta 

Konkreet
tinen tuki 

…henkilö joka sano et 

hyvinhän sieltä tulee 

et se oli siinä vieressä ja 

kehu 

en mä usko et mä oisin 

ilman sitä tietoo 

sanallinen kehuminen 
kannustus 

 
 
 

riittävä tieto auttaa 
jaksamaan 

 

kehuminen, 
kannustamin

en 
 

riittävä tieto 

kannustus Henkinen 
tuki 

 
 
 

Tiedolline
n tuki 

     

Seuraavassa kuviossa 2 on esitetty pelkistetysti tutkimuksessa käytetyn induktiivisen 

sisällön analyysin prosessin etenemisen vaiheet.  

 Haastattelujen kuuntelu ja litterointi 

Litteroidun aineiston lukeminen, sisältöön tutustuminen 

ja kokonaiskuvan muodostaminen 

Alkuperäisten ilmaisujen järjestäminen 

tutkimuskysymysten mukaisesti 

Aineiston pelkistys 

Yhdistävien tai erottelevien tekijöiden 

etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

Alakategorioiden yhdistäminen yläkategorioiksi 

Pelkistettyjen ilmausten 

yhdistäminen alakategorioiksi 

 

Yläkategorioiden yhdistäminen yleiskategorioiksi 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan tässä luvussa tutkimuskysymyksittäin. Tuloksissa 

esitetään haastateltavien kokemuksia imetykseensä saadusta tuesta ja tuen muodoista, 

tuen antajista, toivotuista tuen muodoista tai tavoista sekä toivotun tuen antajista ja 

heidän ominaisuuksistaan.  

 

5.1 Ensisynnyttäjien kokemuksia imetyksensä tukeen liittyen 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli kuvata minkälaista tukea 

ensisynnyttäjät olivat saaneet imetykseensä liittyen.  Koetut tuen muodot jakaantuivat 

seitsemään eri kategoriaan: vertaistuki, tiedollinen tuki, henkinen tuki, aktiivinen 

tuki, ohjauksellinen tuki ja konkreettisesta tuesta.  

 Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Vertaistuki ensisynnyttäjien kokemana. 

MUIDEN 

KOKEMUSTEN 

KUULEMINEN  

MUIDEN 

KERTOMUKSET 

LÄHEISTEN KANSSA 

KESKUSTELU 

MUIDEN 

ESIMERKKIEN 

KERTOMINEN 

MUILTA SAATU TUKI 

 

 

VERTAIS

TUKI 
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Äidit kertoivat saaneensa tukea imetykseensä kuuntelemalla muiden esimerkkejä, 

kokemuksia ja kertomuksia imetyksestä. Tätä vertaisilta saatua tuen muotoa saatiin 

puhelimitse, erilaisista äiti-lapsi-ryhmistä tai kahdenkesken kasvotusten. 

”..imetystukiryhmätapaamisessa täällä helsingissä ja siellä sitten kuulin erilaisia kokemuksia” 

Ä33L9 

Muiden äitien omalla imetyksellään antama esimerkki koettiin myös kannustavana ja se 

toi uskoa omaan onnistumiseen.  

”…ja sitten ite oli monesti paikalla kun tota siellä kun (ystävä) imetti sitä (lastaan) ja näin, ni 

jotenkin se kun oli semmosta luontevaa ja semmosta ni ehkä semmonen, mut et eihän hänkään 

tajuu että se oli niinkun myöhemmässä vaiheessa tueksi…” Ä32L2 

”..sitten vaan katoin kun toinen siellä toimituksen aikana hyvin sujuvasti imetti kirkon penkissä, 

niin ni sitten et kyllä mekin vielä joskus..” Ä31L19 

Äidit kokivat erilaisten kokemusten kuulemisen tukevan imetystä positiivisella tavalla, 

erityisesti imetysvaikeuksista etukäteen kuuleminen toi äideille realistista kuvaa 

imetyksestä. Tieto jo oman vauvan synnyttyä siitä, että muillakin on vaikeuksia, helpotti 

äitejä ja auttoi jaksamaan.  

”…musta oli hyvä kuulla niitä läheisiltä että miten se voi mennä pieleen eikä semmosia 

menestystarinoita.”. Ä29L6 

”…et kun viereisen sängyn äidilläkin oli ongelmia ni sit sit se helpotti et mä en oo ainut” Ä31L3 

Vertaistuen antajina olivat yleensä ystävä tai tuttava, naispuolinen (lähi)sukulainen tai 

oma mies. Tukiverkon merkityksen äidit kokivat tärkeänä.  

”…siitä mun siskosta niinkun riitti vaan semmonen tieto että …tieto että se on että se on 

olemassa…Että mikä tahansa, ni voi soittaa että vaikka ei pääsisi paikalle ni sit voi puhelimessa 

puhua sen asian.”. Ä31L19 
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Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Tiedollinen tuki ensisynnyttäjien kokemana. 

Äidit kertoivat saaneensa tukea myös tiedollisessa muodossa. Erilaiset valmennukset, 

niihin sisältyvät keskustelut ja havainnollistamiset antoivat äideille tietoa tulevasta ja 

tukivat imetystä tiedon karttuessa.  

”Paras perhevalmennuskerta oli se kun siel oli äiti ja vauva kertomassa siitä et minkälainen se 

synnytys oli ja minkälainen ensi viikot on kotona” Ä31L3 

”…ja kaikkein lohdullisin oli se haikaranpesän synnytysvalmennuksessa kun se näytti sellasilla 

kuulilla et mikä se on se vauvan mahalaukun koko, se oli mun mielestä ihan hirveen hyvä..” 

Ä37L16 

Äidit saivat tietoa eri muodoissa, pääasiallisesti kuitenkin kirjallisesti, erilaisina 

tietovihkosina tai ohjelappuina. Tiedon merkitys äideille oli suuri, moni kuvasi 

tuntemusta, että ilman sitä he eivät välttämättä olisi jaksaneet mahdollisten vaikeuksien 

yli.  

”…mut mietin kyllä silloin ensimmäisiäkin viikoja ku olin kotona ja joku ensimmäinen viikko 

varsinkin niin, kyllä sitä monesti niinkun mietti että voi hitsit, että jos niinkun ei tietäs et tää on 

tärkee juttu, ni ei niinkun kyllä, ei niinkun jaksas.” Ä39L10 

VALMENNUS 

TIETOA ERI 

MUODOISSA 

VERTAISEN 

TIEDOLLINEN TUKI 

TIEDOLLINEN TUKI 

 

 

TIEDOL

LINEN 

TUKI 
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Äidit olivat saaneet tietoa myös kumppaneiltaan ja tätä he arvostivat suuresti. Lähinnä 

se, että kumppani näkee tiedon hankkimisen ja jakamisen vaivan ja tukee sitä kautta 

yhteisen lapsen imetyksen onnistumista, koettiin tärkeäksi.  

”..mut et niinä ensimmäisinä öinä kun me oltiin kotona ja mä en oo saanu häntä hyvään 

asentoon ni (oma mies) meillä on googlettanu netistä ohjeita, imetystukilistaa että kokeilla tätä, 

kokeile tätä, pistä tyynyt näin, laita lapsi näin päin, kokeile näin ja siis silleen että siis et 

sanotaan että mieheltäni olen suurimman tuen saanu et siis jos hän ei ois jaksanu tai ei ois ollu 

kiinnostunu siitä ni varmaan ois korvikeruokittu lapsi sitten et en mä ois siis yksin en ois 

jaksanu sitä et kun toinen vaan huutaa siinä” Ä29L6 

”mä muistan kun mä jossain alkuvaiheessa mä häkellyin siitä, että meillä oli joku ongelma..ni 

(oma mies) oli ite googlannu sitä ja lukenu niitä imetystukilistan sivuja ja sitten se tulee sanoon 

mulle että hei mä luin tuolta netistä että nyt ei ainakaan kuuluis antaa pullosta, että se voi 

pahentaa vaan asiaa..ni sitten mä olin niinkun, mä olin hirveän otettu siitä että miten paljon se 

näki vaivaa ja osallistu siihen omalla tavallaan…” Ä31L19 

Usealla äidillä oli lähipiirissä alan ammattilainen, jolta saatua tietoa he arvostivat. 

Lähipiirin ammattilaiseen äidin kokivat voivansa luottaa.  

”Sisko on kätilö ja sitten tuota mun paras kaveri on kätilö ni…mä saan parempaa tietoa 

itselleni luotettavammistä lähteistä ja mä saan sitä nopeammin…” Ä31L19 

”..sitten ammattilaiskaveri antoi sitten enemmänkin neuvoja, sieltä niitä oli hyvä ottaa vastaan 

kun niihin uskals luottaa se oli niinkun se isoin juttu varmasti siinä et tähän tietoon uskaltaa 

tukeutua” Ä33L9 
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Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Henkinen tuki ensisynnyttäjien kokemana. 

Äidit kertoivat saaneensa paljon ja monenlaista henkistä tukea. Henkinen tuki koostui 

rohkaisusta, kannustuksesta, hyväksynnästä, kehumisesta, arvostuksesta, myönteisestä 

asenteesta, tsemppaamisesta, kuuntelemisesta ja itseluottamuksen tukemisesta. Äidit 

saivat imetykseensä paljon tsemppausta, kannustusta, rohkaisua ja kehumista. Tämä ei 

aina ollut sanallista vaan äidit tekivät paljon tulkintoja erityisesti hoitajien 

sanavalinnoista, ilmeistä tai eleistä ja löysivät näistä kannustusta. Myös päinvastaisesta 

vaikutuksesta äidit kertoivat paljon, kuinka kannustaviksi tai hyvällä tarkoituksella 

lausutut sanat saattoivat lannistaa tai jäädä soimaan mieleen pitkiksi ajoiksi. 

ROHKAISU 

KANNUSTUS 

HENKINEN TUKI 

HYVÄKSYMINEN 

KEHUMINEN 

ARVOSTUS 

MYÖNTEINEN 

ASENNE 

TSEMPPAAMINEN 

KUUNTELU 

 

 

HENKI

NEN 

TUKI 

ITSELUOTTAMUKS

EN TUKEMINEN 
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 ”…ja sit hän oikein katto mua oikein silmiin ja totes että tosi hyvä juttu et se on parasta mitä 

lapselle voi antaa että et jatka ihmeessä että hienoa että oot jaksanut näin pitkälle.” Ä33L9 

”…siis kyllä mun mies on tsempannu ihan hirveesti, et se on kyllä tukenu tosi paljon sitä että ois 

tosi tärkee jos vaan pystyt imettämään ni ois tosi hieno homma ethän niinkun kyllä tsemppas 

just siinä kun yöllä kolmelta yritin pojalle saada tissiä suuhun ja ei niinkun ei niinkun 

mittään…ni hän kyllä kannusti siihen et jos vaan jaksat et ois ois todella hienoa jos pystyt ja 

jaksat.” Ä39L10 

”..ollu samal taval herkässä mielentilassa ni semmonen semmonen kuiva toteamus ei 

välttämättä ole niin hyvin tukea antava tai semmonen niin vahva viesti siitä kun se (kätilö) et ois 

jotenkin hehkuttanu sitä vähän…” Ä37L16 

”…kun siinä päivän mittaan katteli sitä rintaraivarin määrää ni hän sit totes mulle vaan sit mä 

muistan varmaan ikuisesti nää kun hän sano, et on se varmaan hirveetä kun oma lapsi hylkii 

rintaa…” Ä29L6 

Äidit kokivat saaneensa imetykselleen ihailua, arvostusta ja hyväksyntää ja he kokivat 

tämän erittäin kannustavana. Kokemus kuulluksi tulemisesta antoi äideille voimaa ja 

auttoi jaksamaan. Monen ulkopuolisen myönteinen asenne rohkaisi äitejä imetyksessä, 

erityisesti jos kyse oli hieman vanhemman lapsen imetyksestä. Monille äideille julki-

imetys tuotti päänvaivaa ja moni toi esiin pohtineensa imetysmyönteisten paikkojen 

löytämisen merkitystä.  

”…..niin ja sit kun koki olevansa arvostettu vaikka itellä oli monesti semmonen olo että mä en 

tee mitään muuta kun imetän että mä oon ihan huono ihminen kun mä en saa mittään aikaseksi 

ni sitten kun se (oma mies) niinkun että ei sun tarvi et kun sun kuuluu pittää tuo hengissä ja 

niinkun kasvattaa sitä… ”Ä31L19 

..”…naapurin luona joka on kans tosi vanha nainen, ni hän niin ihasteli sitä että voi että sääkö 

vielä imetät ja että mahtavaa ja on niin terveen näkönen poikakin että anto tosi hyvää 

palautetta.” Ä25L27 

”…..niinkun se et tavallaan et jos suhtautuu siihen (imetykseen) positiivisesti ja näkee sen 

positiivisena asiana ni vaikket sä osais antaakkaan mitään konkreettista neuvoa, ni ite kokee et 

sekin tavallaan tukee omaa imetystä et jos on niinkun riittävän monta tahoa jotka suhtautuu 

siihen positiivisesti.” Ä27L11 
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”…ni sit hän sano sen et tääl voi imettää ni me oltiin siin sohvalla ni se tuli vielä sanomaan 

erikseen et tänne voi tulla aina imettämään eikä tarvii ostaa mitään et tää on sitä varten et voi 

imettää.” Ä37L16 

Äidit kokivat saavansa itseluottamusta imettävänä äitinä ulkopuolisten kommenteista. 

Tärkeänä itseluottamuksen rakentumisessa he kokivat onnistumisten kokemusten 

saamisen ja oman intuition vahvistamisen kautta.  

”…ei oo pelkkää tietoa vaan just sitä tukea et kuuntele intuitiotasi ja tee niin kuin tuntuu 

oikealta.” Ä37L16 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Aktiivinen tuki ensisynnyttäjien kokemana. 

Äidit kokivat tärkeänä, että saatu tuki oli aktiivista, sitä kautta äidit kokivat tuen antajan 

olevan selvästi kiinnostunut asiasta. Kun tuen antaminen oli kiinnostunutta ja aktiivista 

äidit kokivat saavansa siitä itsekin motivaatiota jaksamiseen ja tämän vuoksi arvostivat 

tällaista auttamista. Joskus äidit kokivat tukevana myös sen, että joku ulkopuolinen 

puolusti heidän imetystään tai puhui sen puolesta. Aktiivinen tuki vailla haluttua 

lopputulosta oli silti äideille positiivinen kokemus.  

IMETYKSEN 

AKTIIVINEN 

PUOLUSTUS 

MIEHEN 

AKTIIVISUUS 

TUEN ANTAJAN 

AKTIIVINEN 

OSALLISTUMINEN 

MOTIVOITUNUT 

TUEN ANTAJA 

KIINNOSTUS 

 

AKTIIVINEN 

TUKI 
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”..et pitkäänhän me tehtiin niin siis mun mieshän oli kolme viikkoa kotona ja me kutsuttiin 

houkutuslinnuksia sitä pientä ruiskullista maitoa et hän oli aina kun mä otin (vauvan) rinnalle 

ni (mies) juoksi ja lämmitti vesihauteessa sen maidon ja sit oli valmiina truuttaamassa..” Ä29L6 

”…se on julkisestikin sanonu kaikkea semmosta, että onhan se kätevää tuo imettäminen ja sitten 

niinkun…niin semmonen, et itse kokee saavansa arvostusta kun toinen puhhuu siitä positiivisesti 

ulospäin ja samaten sitten nyt kun sielläkin imettää, niin just tämmösiä sukulaisnaisia, että siis 

saako tuo vieläkin tissiä? Ni ennenku ite ehtii mittään inahtaa ni se on just, no et totta kai se 

saa.” Ä31L19 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Ohjauksellinen tuki ensisynnyttäjien kokemana. 

Yksi äitien saamista tuen muodoista oli ohjaus. Ohjausta saatiin monin eri tavoin, 

sanallista, konkreettista, käytännön opastusta, neuvojen, vinkkien antamisen tai 

keskustelun keinoin.  

”…me istuttiin varmaan vielä puol tuntia ja keskusteltiin siitä imettämisestä ja hän 

niinkun hyvin voimakkaasti sitä niinkun..tavallaan kerto niinkun omiakin esimerkkejä, 

kokemuksia, muiden kokemuksia” Ä39L10 

”Ihan alussa oli hirveen tärkeetä siellä synnytyssairaalassa ku oli, et näytettiin niitä 

erilaisia asentoja missä voi olla ja katottiin sitä imuotetta” Ä33L9 

 

 

NEUVOMINEN 

OHJAUS 
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OHJAUKSELLI

NEN TUKI 
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Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Konkreettinen tuki ensisynnyttäjien kokemana. 

Äidin olivat saaneet imetykseensä paljon konkreettisella tasolla ilmenevää tukea. 

Pääasiallisesti äidit kokivat saaneensa paljon käytännön apua tai imetystä 

mahdollistettiin muun muassa tekemällä äidin puolesta asioita tai vain antamalla 

imetykselle oma rauhansa.  

”…ja tosiaan sitten että ihan niinkun kätilö kävi kädestä pitäen otti tissistä kiinni ja ohjas että 

tällä tavalla ja tällä tavalle se pitäis saada hänelle suuhun.” Ä39L10 

”ihan konkreettista apua, et tota niin niin, on annettu tilaa ja mahdollisuus siihen imetykseen ja 

sitten tota niin niin esimerkiksi tuotu mulle vaikka vaikka tyyny tai annettu niinkun lainaksi 

imetystyyny, millä oli iso merkitys ja sitten semmoset, että mä oon pystynyt keskittymään siihen 

imetykseen ja mun ei oo tarvinnu miettiä meidän perheen ruokahuollosta ja mies on tehny 

ruokia.” Ä33L9 

PYYTEETÖN APU 

YHTEINEN ASIA 

IMETYSTÄ EDISTÄVÄ 
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”…niin saatto hakee vaik ruokatarjottimen tai jotain tällasta, mikä tuntu siin vaiheessa itestä 

tosi positiiviselta et jos sää oot tunnin koittanu imettää sitä lasta…” Ä27L11 

Tuki koettiin erityisen hyödyllisenä silloin kun tuki annettiin kiireettömästi, läsnä ollen 

ja apua annettiin pyyteettömästi.  

”Muutama hoitaja oli semmonen joka tosissaan otti sen ihan asiakseen että oli joku semmonen 

vanhempi kätilö joka oli sitten joku hiljanen iltakin niin hän niinkun istu mun kanssa siellä tosi 

pitkään ja kokkeiltiin eri asentojakin ja et miten se saahaan homma sujumaan.” Ä39L10 

”…se oli mun mielestä kaikkein paras apu kun hän ei jättäny meit yksin siihen tilanteeseen  

sano et tää ei nyt toimi ja nyt me tehään näin ja isä jää nyt tänne ja hän oli meiän kans siinä 

tilanteessa niin kauan et nyt tää näyttää sujuvan ja että sitten soitatte jos tarviitte apuu että sillä 

tavalla se lähti sit sujumaan et sain isän avun sinne ja sitten ja sit hän jäi siihen meidän kanssa 

sitä ongelmaa purkamaan..” Ä31L3 

”..et just ne kerrat kun ne tajusivat tulla takasin, kattomaan pyytämättä...” Ä29L6 

Äidit kokivat imetystä tuettavan myös erilaisin välinein tai käytännöin, pääasiassa 

lapsivuodeosastoilla esimerkiksi ottamalla rintakumi avuksi tai hyödyntämällä 

ihokontaktia.  

”..niitä ihan konkreettisia neuvoja, just otteita ja asentoja ja ja ja …salvojen käyttöä ja 

rintakumien käyttöä.” Ä33L9 

”…ihan sitä että hän oli mulla niinkun käytännössä ihokontaktissa pitkiä aikoja mä muistan 

joku kerta oltiin ihan sillain tunti pari sillä tavalla että hän niinkun läpsytteli niitä tissejä siinä 

et vähän annoin niinkun että tutustu nyt tähän hommaan et mitkä nämä niinkun on ja mitä niillä 

on tarkotus tehä…” Ä39L10 
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Taulukko 3. Yhteenveto äitien kokemista tuen muodoista 

Vertaistuki Pitää sisällään muiden kokemukset, 

esimerkit, kertomukset. Läheisten kanssa 

keskustelut, sekä muun muilta saadun tuen  

Tiedollinen tuki Pitää sisällään valmennukset, eri 

muodoissa annetun tiedon sekä vertaisilta 

saadun tiedon. 

Henkinen tuki Pitää sisällään rohkaisua, kannustusta, 

hyväksymisen, kehumisen, arvotuksen, 

myönteisen asenteen, tsemppaamisen, 

kuuntelun sekä itseluottamuksen 

tukemisen. 

Aktiivinen tuki Pitää sisällään kiinnostuksen asiaa 

kohtaan, motivoituneen tuen antajan, 

aktiivisen osallistumisen ja imetyksen 

aktiivisen puolustuksen 

Ohjaava tuki Pitää sisällään neuvomisen, ohjauksen ja 

opastuksen. 

Konkreettinen tuki Pitää sisällään läsnäolon, aktiivisen 

auttamisen, käytännön avun, konkreettiset 

teot, pyyteettömän avun, ”yhteinen asia”, 

mahdollistaminen tekojen avulla sekä 

imetystä edistäviä toimintoja.  

 

Haastattelun teemaan sisältyi myös kysymys äideille tärkeimmästä tuen muodosta. 

Tähän kysymykseen toistuivat samat vastaukset kuin jo edellä esitetyissä tuen 

muodoissa. Vertaistuen lisäksi nimellä mainittuja tärkeimmiksi tuen muodoiksi 

mainittiin lisäksi miehen tuki ja hoitajien tuki synnytyssairaalassa.  
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5.2 Ensisynnyttäjien kokemuksia imetyksen tuen antajaan liittyen 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen toisena osana oli kuvata, keneltä äidit olivat 

imetykseensä tukea saaneet. Tuen antajiksi tutkimusaineistosta nousivat suku, 

ammattilaiset, ystävät ja vertaistukijat. Äidit kertoivat saaneensa tukea hyvin erilaisilta 

ihmisiltä ja lähteistä, joskus aivan yllättäviltäkin tahoilta. Tuen antajiksi mainittiin oman 

lähisuvun jäseniä, ystäviä ja muita tuttavapiirin henkilöitä. Useammalla äidillä oli 

ystävänä alan ammattilainen ja heiltä saatiin arvokkaita neuvoja. Useat äidit mainitsivat 

jonkun henkilön tärkeimmäksi tukijaksi, mutta tiedollisen tuen antajaksi nousi Internet 

sen saatavilla olon vuoksi. Tärkeimmäksi tukijaksi nousi oma mies. Tärkeäksi koettiin 

myös sairaalasta saatu tuki.  

”..toisaalta mä mietin sit sitä et jos ei siel synnytyssairaalassa ois saanu sitä tukea ni 

tuskin se ois ees sit lähteny käyntiin ni sit se ois ollu ihan sama jos se ei ois koskaan 

lähteny käyntiin et sinänsä se sairaalasta saatu tuki ni se varmaan ois se tärkein ja 

sitten niinkun se omalta mieheltä ja sitten ammattilaisystävältä…” Ä33L9 

Moni äiti koki, ettei olisi ilman oman miehensä tukea selvinnyt vaikeista tilanteista. 

”Sitten mun mielestä niinkun koko tänä aikan niinkun aivan ehdottomasti tärkein 

semmonen tukija on ollu oma mies” Ä31L19 

”…kyl se on varmaan se miehen tsemppaus, se on ehottomasti tärkein, koska tuli kyllä 

monesti semmonen fiilis et ei hitsi et jos ei joku niinkun tsemppais ni mä kyllä 

lopettaisin tän homman niinkun tähän…” Ä39L10 

Internet ja sen eri imetysaiheiset sivustot nousivat monen äidin vastauksista. Monet 

saivat vertaistukea erilaisilta imetys- tai lapsiaiheisilta foorumeilta.  

”..mut sit taas se, et jos mulla ei ois ollu sitä tietoo mitä mä oon saanu netistä ni mä en 

oikeesti tiedä, miten mulle ois..” Ä37L16 
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Taulukko 4. Esimerkkejä aineiston analyysista/luokittelusta tutkimuskysymyksessä1. 

Alkuperäinen ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 
yleisluokka 

Mies, oma mies 

Omat vanhemmat 

Oma äiti 

Oma isä 

Miehen vanhemmat 

Sisko, isosisko 

Sukulaiset, sukulaisnaiset 

Lähisukulaiset  

Kumppani 

Vanhemmat 

Äiti 

Isä 

Appivanhemmat 

Sisarukset 

Sukulaiset 

Lähisukulaiset 

OMA PERHE 

 

 

 

 

 

LÄHISUKU, SUKULAISET 

 

SUKU 

Kätilö, kätilöopiskelija  

Terveydenhoitaja 

perhetyöntekijä, 
neuvolalääkäri 

Osteopaatti 

Lastenlääkäri yksityisellä 
puolella                                           

Perhevalmennus 

ammattilainen 
sairaalassa 

ammattilainen 
neuvolassa 

muu ammattilainen 

ammattilainen 
yksityisellä puolella 

Ammattilainen 
neuvolassa 

AMMATTILAISET 

 

AMMATTILAISET 

Ammattilais-ystävä 

Ystävät 

Kaverit 

Työkaverit 

Vertaistuki 

Imetystukiryhmä 

Sairaalassa joku ei-
ammattilainen; 
huonekaveri,laitoshuoltaja 

Joku aivan vieras henkilö 

Vauvatavaroita myyvän 
kaupan myyjä 

Internet; maitolaituri, 
imetystukilistan sivut, 
babycentre, kelly mom 

Ystävä 

ystävä 

kaveri 

Työkaveri 

vertaistuki 

Vertaistuki 

Vertaistuki 

 

Vertaistuki 

Vertaistuki 

Vertaistuki 

YSTÄVÄPIIRI 

 

 LÄHIPIIRI 

  

VERTAISTUKI 

 

YSTÄVÄT 

 

 

 

VERTAISTUKIJAT 



46 

 

5.3 Ensisynnyttäjien toiveet imetyksen tukeen liittyen 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli kuvata, minkälaista tukea ensisynnyttäjät olisivat 

toivoneet imetykseensä liittyen. Ensisynnyttäjä-äidit olisivat kaivanneet enemmän 

toiminnallista tukea, keskustelevaa tukea, tiedollista tukea, yksilöllistä tukea, 

henkistä tukea ja imetyksen mahdollistavaa tukea.  Yleisesti ottaen äidit toivoivat 

enemmän kaikenlaista tukea. Aluksi tämä ”enemmän tukea” oli omana luokkanaan, 

mutta analyysivaiheen aikana ymmärsin lisätuen tarpeen jo sisältyvän jokaiseen 

toiveeseen, jonka vuoksi tämä luokka jätettiin pois.  Äidit kuvasivat toiveitaan usein 

negatiivisen tuen kokemisen tai puutteellisen tuen kuvaamisen kautta. Aluksi poimin 

aineistosta vain selkeästi ilmaistut tuen toiveet, mutta koska läpi aineiston toiveita 

esitettiin runsaasti negatiivisten kokemusten kautta, koin tärkeäksi nostaa myös nämä 

ei-suoraan ilmaistut toiveet esiin.  

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Toivottu toiminnallinen tuki 

Äidit toivoivat enemmän konkreettista apua ja toimintaa imetysohjaustilanteisiin. Äidit 

toivoivat, että tuen antaja olisi pysähtynyt olemaan läsnä, rauhoittanut tilanteen ja 

kartoittanut nykytilanteen, jotta osaisi ohjata tilanteessa eteenpäin.  

TOIMINNAL

LINEN TUKI 

IMETYSTILANTEEN 

RAUHOITUS 

PYYTEETÖN TOIMINTA 

KONKREETTINEN 

TOIMINTA 

SAATAVILLA OLEVA 

APU 
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”että ois vaikka käyty niinkun joku imetyksen kehityskeskustelu siinä jossain vaiheessa, että 

mitä nyt on kokeiltu, että miltä se nyt tuntuu ja semmonen kaikessa rauhassa ja sitten ne 

nälkäviestit, oisin oikeesti tarvinnu sen (tiedon nälkäviesteistä) ” Ä32L2 

”…et se niinkun pysähtyis se ihminen siihen, eikä vaan niinkun vaan ovelta että aa, sulla menee 

hyvin..Et joku tulis ja istus alas ja niinkun nyt käydäänpä tätä asiaa” Ä31L19 

Äideillä oli paljon toiveita, että erityisesti sairaalassa hoitajat osaisivat tulla luokse 

pyytämättä tai tulisivat tarkistamaan tilanteen kehittymistä jos joutuivat tilanteesta 

poistumaan. Tätä monet äidit korostivat, sillä kynnys avun pyytämiseen oli monilla 

korkea. Imetyksen ottamista selkeäksi ohjauskerran teemaksi toivottiin myös. 

”Sillai sitä tukee ois siellä kaivannu, tai sanotaan semmosta  pyyteetöntä tukea eli ei semmosta 

et ois niinku ite joutunu vaatimaan sitä, että ei mulla ollu onneksi semmosta oloa, et mä oon 

vaikea potilas, mut tota…kuitenkin välil vähän tuntu,et kehtaaks sitä kelloa soittaa kun tietää et 

niilä on kiire siellä” Ä33L9 

”tälläset asiat niinkun jotkut pesut, et no niin et lähdetäänpä harjottelemaan sitä ensimmäistä 

kylvetystä ja tämmöstä mutta sitten imetykseen liittyen ei ollu mun mielestä missään vaiheessa 

sellasta, että no niin katsotaanpa nyt tässä hetkessä että miten se imetys sujuu” Ä25L3 

Lisäksi äidit toivoivat rauhaa imetyksen opetteluun.  

”mut että ehkä enemmän niinkun omaa rauhaa siihen imetyksen aloitteluun” Ä32L2 

Äidit kokivat myös, että avun ja tuen tulisi olla helposti saatavilla ja tavoitettavissa. 

Äidit kokivat, että neuvolaan yhteyden saaminen on nykyisellään liian vaikeaa ja aikaa 

vievää. Itkuinen lapsi ja oma väsymys vähentävät äidin avun 

hankkimisresursseja.Yhteyden saamisen vaikeus vähensi äitien kokemusta neuvolasta 

imetyksen tukijana. 

”…et kauheen vaikee saada se yhteys et ensin soittaa et soita mulle takasin, että ois sitten 

suoraan joku semmonen et nyt mul on tää asia et nyt mä soitan tolle.” Ä29L16 

”Kyllä mun mielestä pienten lasten äidillä pitäs olla joku suora numero josta saa suoraan sen 

ihmisen kiinni ketä tavottelee” Ä31L19 

”ja jotenkin tuntuu että kun sinne on niin vaikea päästä läpi, että kun ensin pitää soittaa että 

sitten neuvolantäti soittaa tai tietenkin sähköpostilla vois laittaa mut sekin et ensin kirjautuu 
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jonnekin pankkitunnuksilla jonnekin kysymään kun samassa ajassa voi mennä sinne 

maitolaiturille etsimään vastauksia ni ei se (neuvola) oo välttämättä oo se ensimmäinen paikka 

jos on joku ongelma et niinkun siihen imetykseen liittyen et kyl siinä pitää olla sit jotain 

muutakin.” Ä32L2 

”se ei oo puhelimitse aina hirveen helppo päästä läpi neuvolaan, et ne kerrat kun mä oon 

soittanu vaik ihan vaan varatakseni aikaa ni siel joutuu jonottamaan viistoista minuuttii tai ne 

soittaa puolentunnin päästä takasin ja sitten silloon alussa varsinkin ku jos tää huusi ni en mä 

pystyny puhumaan puhelimessa tai jos mä imetin ni en mä pystyny puhumaan puhelimessa toki 

sit tilanteet kehittyy mut se oli tosi hankalaa kun sit ei saanu kiinni ni se jäi hirveen helposti” 

Ä31L3 

”…et se on niin työlästä saada sinne neuvolaankin yhteys että sen tiedon mieluummin ettii 

netistä tai jostain muualta et se on kuitenkin aika vaikea paikka se neuvola saaha apua silloon 

kun sitä tarvii…” Ä25L27 

 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Toivottu tiedollinen tuki 

Tiedon toivottiin olevan ajantasaista, oikeaa ja tutkimustietoon perustuvaa. Osa äideistä 

kuvasi tilanteita, joissa huomasivat ammattilaisen ohjaavan vääränlaisen tai 

vanhentuneen tiedon pohjalta ja toiveena olikin, että tietojen ajan tasalla pitämiseen 

kiinnitettäisiin enemmän huomiota. 

AJANTASAISTA 

TUTKIMUSTIETOA 

TIETOA ERI MUODOISSA 

TIETOA ETUKÄTEEN 

LISÄÄ VALMENNUSTA 
TIETOA 

TIEDOLL

INEN 

TUKI 
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”…sitten kun sehän (neuvola) on kuitenkin semmonen paikka missä nyt kaikki käy niin kyllä siis 

ainakin se jos siellä jotakin tietoa annetaan ni sen pitäs niinkön ainakin varmasti olla oikeaa tai 

niinkön…tutkimusten pohjalta… jotenkin siihen pitäis kiinnittää huomiota et sieltä ei ainakaan 

väärää tietoa jaeta”Ä29L16 

”…jos siinä ois saanu jotain tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa…” Ä37L16 

”ja muutenkin se tuntu että enemmän osa (sairaalan) käytännöistä perustuu mutu-tuntumaan 

kun ihan oikeisiin tutkimuksiin” Ä27L11 

”…ajankohtasia tai siis ajantasaisia tietoja pitäis heillä kyllä olla” Ä33L9 

Tietoa haluttiin kerrottavan realistisesti ja yksityiskohtaisesti, ei vaaleanpunaisia 

mielikuvia maalaillen. Äidit toivoivat kokemusperäistä tietoa ja erilaisten 

imetyskokemusten kuulemista. 

”…kokemusperästä tietoo, et se on sellasta mitä niinkun kaipais, ei niinkään sitä et joku lukee 

jostain lehdykkeestä et hei tää imetys on tällasta et joku kertois siitä imetyksestä että tavallaan 

erilaisia tarinoita…” Ä29L6 

”…niin semmosia niinkun realistisia siis just niinkun semmosia että se käy kipiää, siihen 

mennee aikaa, sie et voi tehä mittään muuta, se immee siksi kun se tillaa sulta lissää maitoa ei 

siksi ett sillä olis jotenkin tai että siinä olis vikaa siinä lapsessa tai että sussa ois joku vika, 

semmosta.” Ä31L19 

”..jotenkin sellasta konkreettista et minkälaista se on, okei eihän sitä tietenkään voi kukaan 

kertoo että se imettäminen tuntuu just siltä..mut et se voi sattua ja se voi kutittaa ja et sitä on 

niin väsyny ja et omat reaktiot voi olla mitä vaan..” Ä29L6 

Myös eri vaihtoehtoja toivottiin esiteltävän ja eri koulukunnista imetykseen liittyen 

kerrottavan.  

”…niinkun esimerkiks nää syöttöpunnitukset on semmosia mitä meille ei tehty ollenkaan koska 

mä en niitä pyytäny ja sit taas muille niitä tehtiin koska he osasivat sen nimetä että he haluavat 

ja sitten joku pumppaaminen ois voinu olla ihan hyvä juttu siihen alkuun…” Ä33L9 

”..nii et vois sanoo et on tutkittuu tietoa et imetyksesssä on nää hyödyt mut ehkä jotenkin tuoda 

esiin et ylipäätään tähän asiaan suhtaudutaan tosi monin eri tavoin…” Ä37L16 
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Kirjallista materiaalia erityisesti ongelmatilanteiden varalta toivottiin, samoin lisätietoja 

omatoimisen tiedonhaun mahdollistamiseksi.  

”…mut ehkä joku semmonen usein kysytyt kysymykset tai joku semmonen lista mukaan, että 

näillä alkuun ja sit pari linkkiä mukaan, koska kaikilla on nykyään netti, että mistä löytää sitten 

ja mistä voi kysellä lisää…” Ä33L2 

Etukäteen annettavaa tietoa toivottiin sekä raskausaikana että lapsen synnyttyä. 

Etukäteistiedon avulla äidit olisivat voineet paremmin valmistautua tulevaan. Erityisesti 

mahdollisista imetysongelmista ja tietylle vauvan iälle tyypillisistä piirteistä toivottiin 

tietoa.  

”…ja sit ehkä sekin siis sehän se ongelma on et jos ei ole tietoa ni ei osaa myöskään kysyä 

mitään et sit kyl se jotenkin ois hyvä antaa edes se prosyyri tai joku jo aika niinkun, et niinkun 

ehkä jo siin raskausvaihees herättää siihen et tätä asiaa kannattaa miettiä, et miten tän kans, et 

tää on aika iso päätös…” Ä37L16 

”…no ainakin vois kertoa niistä mahdollisista tulevista ongelmista…” Ä25L27 

”…ja mahollisesti vaikkei siinä tilanteessa ni voisko vähän mahollisesti sitä että jos 

tulevaisuudessa tulee jotain ongelmia, et joo et niin et sitten jossain tietyssä iässä saattaa tulla 

ja varmaan ne tiheän imun kaudet ja tämmöset ni ehkä siihen semmosta etukäteen semmosta 

tukea…” Ä25L3 

Valmennusta ja tietoa etukäteen kaivattiin myös lähipiirille, kumppanille ja 

isovanhemmille. Äidit tiedostivat isän roolin tärkeyden imetyksen tukijana ja kaipasivat 

tähän asiaan tietoa ja tukea etukäteen. 

”…niin ja painotetaan sitä että vaikka se imettäminen niinkun fyysisenä tapahtumana on sen 

äidin ja lapsen välinen ni sitten et se isän rooli on kuitenkin ihan hurjan suuri. Niin, että sun 

tehtäväs  on…nyt niinkun taata tolle äitille ja vauvalle se imetysrauha. Ja siinä kohtaa kun sille 

äidille alkaa tulla se epätoivo, et eikö tää ikinä lopu et miks mä vaan imetän tätä lasta niinkön 

olla se tsemppaaja et kyllä se loppuu ja mennee ohi että jaksaa jaksaa, vielä jaksaa.” Ä31L19 

”ni jos joku isä puhuis tuleville isille et mikä on isän rooli imetyksen tukijana” Ä31L3 

”että ehkä isovanhemmillekin vois olla joku imetysvalmennus myös” Ä29L6 
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Saadulla tiedolla oli vaikutusta hoitosuhteeseen, oikealla tiedolla hoitohenkilökunta saavutti 

helpommin äitien luottamuksen kun taas väärän tiedon antaminen herätti epäluottamusta eikä 

kannustanut enää palaamaan aiheeseen.  

”…sen ihmisen täytyy tietää mistä se puhuu koska jos vastaukset on semmosia et mistä ite jo 

tietää et toi vastaus on ihan päin seiniä ni ei se luottamus sitten synny ja sit tuntuu tosi 

turhauttavalta keskustella yhtään mistään…”Ä33L9 

”…se imetys on ollu semmonen että niinkön siitä ei oo ehkä oikeen pystynyt sitten tai niinkön 

jotenkin on tuntunu että ne vastaukset on sitä tasoa tai sitten jotenkin välillä vähän niinkun 

vähän niinkun vääriä jopa, ni sitten ei oo edes yrittäny kysyä et et se neuvola ei oo siinä 

suhteessa semmonen paikka mistä ois voinu neuvoa kysyä..” Ä29L16 

Äidit toivoivat kaiken kaikkiaan enemmän tietoa.  

”…silti sitä olis tarvinnu niinkun enemmän kun sitä on myöhemmin miettiny, et sekään ei ollut 

tarpeeksi ja saati semmosella ihmisellä joka ei kehtaa sitä kelloa soittaa tai ei tiedä et sitä pitää 

soittaa sillon… ”Ä33L9 

”…mut näin jälkikäteen ajatellen ni on jääny kyllä niinkun tosi vähäselle kun ottaa huomioon 

kuin iso osa se kuitenkin on varsinkin kun se vauva on ihan pieni ni se...niinkun yllättävän 

vähän sitä asiaa kuitenkin käsiteltiin niin…”Ä29L16 

 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

Kuvio 11. Toivottu keskusteleva tuki. 

Äidit kaipasivat enemmän tukea keskustelun avulla. Äidit kuvasivat tilanteita, joissa 

koko imetys ohitettiin yhdellä kysymyksellä tai toteamuksella, eikä aiheesta 

keskusteluun erityisemmin annettu aikaa. Äidit kokivat myös jääneensä vaille jo 

sujuvan imetyksen tukea. Imetyksen tuen tarpeesta toivottiin suoraa kysymystä, jotta 

äidit voisivat paremmin kertoa minkälaista tukea kaipaisi.  

IMETYSTÄ KARTOITTAVAA 

KESKUSTELUA 

 

KESKUSTELUA 

KESKUSTELEVA TUKI 

YLEISTÄ KESKUSTELUA 

IMETYKSESTÄ 
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”nyt kun myöhemmin sitä miettii ni ois ollu hirveen kiva jos siin ois ollu joku joka ois oikeesti 

ihan oikeesti keskustellu imetyksestä ja niistä mahdollisuuksista mitä heillä on tarjota siellä et 

se imetys lähtis käyntiin ja maito lähtis nousemaan jotta saadaan se asento ja imuote kuntoon 

ihan semmonen niinkun et joku ois istunut alas ja keskustellut siitä asiasta” Ä33L9 

”sillä kotikäynnillä kun terveydenhoitaja tuli käymään niin hän tota siis olin justiinsa 

imettämässä silloin ni hän sano että jaa, teillä näköjään imetys on alkanu sujumaan ja se oli 

ainut asia mitä sitten niinkön koko aiheesta sillä käynnillä puhuttiin” Ä29L16 

”se oli vaan semmosta enempi toteamista että noniin teillähän näkyy sujuvan toi imetys hyvin, 

että ei tullu kyllä ees kattomaan että onko varmasti imuote oikee, enkä mä sitten sitä itte osannu 

lähteä kysymään” Ä25L3 

”…et ei oo ees kyselty sitä et tarviiks siihen niinkun tukee et on niinkun vaan tyydytty siihen et 

ai sinä täysimetät että hienoa et mennään eteenpäin…et vaikka imetys sujuu niin silti he osais 

tukee siinä” Ä33L9 

”ja sitten neuvolakäynnilläkin se on hyvä ottaa puheeksi kun ihmiset niin eri tavalla sitten 

kuitenkin sitä kaipaa..toiset haluaa ite ottaa selvää ja toiset taas haluaa jutella jonkun kanssa, 

ett niinkun ..mikä soppii sitten kenellekin..” Ä29L16 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

Kuvio 12. Toivottu yksilöllinen tuki. 

Yksilöllistä kohtaamista, hoitoa ja tiedon antoa äidit toivoivat myös. Äidit kuvasivat 

tilanteita, joissa tuntui, ettei hoitaja ollut ollenkaan perehtynyt heidän papereihinsa, 

joissa äiti oli tuonut esiin mm. imetysmotivaationsa ja tuen tarpeensa siihen. Äidit 

kokivat, ettei heidän toiveitaan kuunneltu tai että heidän ylitsensä käveltiin. Lasten 

kasvun yksilöllisyyden huomiointia äidit toivoivat myös. 

YKSILÖLLINEN 

TUKI 

YKSILÖLLINEN HOITO 

YKSILÖLLINEN KOHTAAMINEN 
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”vähän semmone niinku semmonen fiilis et ei, ei kovin yksilöllistä hoitoa ei todellakaan ei 

kohdata yksilöllisesti vaan ihan vaan ihan semmosta massaa isomahasta massaa siellä 

(neuvolassa)” Ä33L9 

”No synnytyssairaalassa oli..mun mielestä mä sain niinkun hirveän huonosti tukea sairaalassa 

vaikka mä olin erikseen laittanu siihen lomakkeeseen, siihen esitietolomakkeeseen, että että 

haluan niinkun tukea imetykseen..” Ä31L19 

”…joo siis olin laittanu siihen (esitietolomakkeeseen) että haluan imetystukea ja että korviketta 

haluan antaa vain lääketieteellisistä syistä ja että haluan et se lapsi on vierihoidossa ja 

muuta..mun mielestä se oli (lisämaidon anto äidin kanssa keskustelematta) törkeetä koska 

jos..tai et mä koin sen niinkun et mä olin toivonu jotain asiaa tai tahtonu jotain asiaa ni sit 

tehtiin just päinvastoin” Ä27L11 

”no kyllä niinkun mun mielestä neuvolassa pitäs enempi kuunnella aina yksilöllisesti että just 

niinkun munkin tilanteessa et mäkin oisin kaivannu sitä niinkun siihen imetykseen 

kannustamista eikä sitä että niin jos että jos se itkee ni sitten vaan annat pulloa..” Ä25L3 

”et siihen jotenkin neuvolassa jotenkin tukee että kasvo se lapsi niinkun hyvin tai vähemmän et 

lapset on erilaisia ettei odoteta että niiden täytyis olla just tietyn sorttisia” Ä29L6 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Toivottu henkinen tuki. 
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Äidit kaipasivat enemmän itseluottamuksen tukemista, rakentamista ja tukea omaan 

päätäntävaltaansa. Rohkaisua, kannustusta ja rauhoittelua uudessa tilanteessa kaivattiin 

myös. Imetyssuositusten pilkkomista pienempiin osatavoitteisiin toivottiin myös. Äidit 

kuvasivat myös tilanteita, joissa he kokivat että heidän puolestaan tehtiin ratkaisuja, 

jotka ammattilaisen näkökulmasta tukivat äidin jaksamista.  

”niin jos sellasta itseluottamusta sais kylvettyä siellä neuvolassa että ihan ensimmäiseen 

vaikeuteen ei tarvii tyssätä ja että sen kyllä saa onnistumaankin jos sitä oikeasti haluaa ni se ois 

ihan tärkee…” Ä25L27 

”ylipäätään semmosta rohkasua , että luota ittees että luota ittees ja luota siihen lapseen ja että 

kyllä se niin, että kyllä se sujuu.” Ä31L19 

”…että se oli vähän semmonen asia mihin ois kaivannut sillä tavalla semmosta henkistä tukea 

että tuota että se ei suinkaan oo lopullista että tuota, kyllä se tasottuu siitä…tavallaan siihen 

semmosta rauhottelua sitten oisin kaivannut” Ä29L16 

”se että et hei vitsi et se on saanu kolme kuukautta äidinmaitoo et se on tosi hienoo et tavallaan 

semmonen kannustaminen siinä mitä on jo tehty” Ä29L6 

”mutta totta kai he ajattelee sitä äidin kokonaisvaltaista jaksamista, mutta mun tilanteessa sitä 

jaksamista ois auttanu enempi se imetykseen kannustaminen…” Ä25L3 

”ja sitten niinkön painottaa sitä et se et se on sun lapsi, sä saat ite päättää..” Ä31L19 

Yläkategoria Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Toivottu imetyksen mahdollistava tuki 

Äidit kaipasivat myös enemmän näkyvää imetyksen ja imettämisen arvostamista. He 

toivoivat saavansa tunnustusta siitä, että tekevät jotakin tärkeää. Myös osittaisimetyksen 

arvostusta toivottiin. Neuvoloiden asenteita toivottiin imetysmyönteisemmiksi ja 

arvostavammiksi.  

IMETYKSEN 

MAHDOLLISTAMINEN 

IMETYKSEN 
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IMETYKSEN 

MAHDOLLIST
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”Ja niinkun että niinkun tunnustaa se niinkun sellasena tärkeänä työnä.” Ä31L19 

”…mutta että se että osittaisimetys on ihan ookoo, et jos jostain syystä siihen mennee. Että ei 

sen tartte sen kummemin olla, että ihan suoraan kertoa että tämäkin käy.” Ä32L2 

”Jos sais kaikki neuvolantädit aivopestyä positiivisiksi koska se ois toimivin ratkaisu koska 

sieltä neuvolasta ensisijaisesti haetaan sitä apua ja sitä kautta sitten taas jos äidit alkais 

imettää ni ne vois levittää sitä sanaa omille lapsilleen, sisaruksilleen ja mahollisesti omille 

äideilleen että sitä kautta se leviäis niinkun yleisessä piirissä..” Ä25L27 

Imetyksen mahdollistamista, erityisesti julkisilla paikoilla toivottiin niin fyysisen 

ympäristön keinoin kuin myös yleisen asenneilmapiirin muutoksella. Äidit saattoivat 

rajoittaa liikkumistaan tai joutuivat imettämään hankalissa paikoissa ravintoloiden 

vessanpöntöillä tai turvautumaan pulloruokintaan julki-imetystilanteiden tuoman 

jännityksen vuoksi.  

”Mullahan oli semmostakin ja ehkä vähän vieläkin on että arkailee et jos tulleekin se kauhea 

raivari eikä rupia sille tissille rauhottuun ni kyllä sitä on ehkä vähän rajottanutkin niitä omia 

menemisiä ja kyllä meillä on aina tuttipullo matkassa mukana hoitolaukussa jos sattuu et ei 

uskalla vieläkään lähteä ilman sitä…” Ä25L3 

”siis ois ees jotain suurin piirtein mukavia tuoleja mis vois imettää” Ä27L11 

”sit tosiaan jos siellä huoltiksen vessassa ois ees se tuoli, että mihin istuu tai sit se et oishan se 

voinu olla sielä vessan nurkassa et ei ois tarvinnu blokata koko koppia…” Ä39L10 

Imetysmyönteisten paikkojen toivottiin tekevänsä itsensä näkyviksi, jotta äidit 

pystyisivät helpommin liikkumaan lapsen kanssa ilman huolta sopivan imetyspaikan 

löytymisestä. 

”…et jos liikkuu jossain sellases kohtaa kaupunkia mis ei oo liikkunu, et minne mä meen kun nyt 

pitäis alkaa imettämään et olis joku tommonen application jossain älypuhelimessa et vois nähdä 

silleen..niin et toi on tissipaikka et tonne vois mennä..” Ä37L16 

5.4 Ensisynnyttäjien toiveet imetyksen tuen antajaan liittyen 

 

Äidit olivat yksimielisesti sitä mieltä, että edellä mainittuja toivottuja tuen muotoja 

tulisi saada julkisen terveydenhuollon piiristä, pääasiassa neuvolasta. Tässä esiintyi 

kuitenkin ristiriitaa siinä, että tukea ei haluttu neuvolasta kuitenkaan hakea aiempien 
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kokemusten perusteella tai tuen tavoittamattomuuden vuoksi. Tukea siis haluttaisiin 

enemmän, mutta luottamus neuvolaa kohtaan on kärsinyt siinä määrin, että tukea ei enää 

lähdetä sieltä hakemaan.  

”…joo kylhän ne on ne viralliset tahot ne mistä ois kuitenkin voinu viel tulla niinkun 

enemmän…” Ä33L9 

”…pitäs tulla neuvolasta että kun se on kuitenkin ehkä semmonen se mistä sitä tietoa haetaan ja 

minne soitetaan kun on epävarma mutta että mä en oo kyllä kokenu että mä voisin näissä 

asioissa sinne soittaa, koska jotenkin olettaa että siellä kuitenkin sanotaan no että annat sitten 

vaan pullosta, että siel ei kauheesti sitä imetystä tueta…” Ä25L3 

”…niin et jos oikeesti valtio haluis tukea imetystä niin ilman muuta se nyt muutaman kymmentä 

terkkaria jotka tietää asiasta jotakin ni vois palkata tuohon (puhelinpäivystys, tuen saatavuus) 

hommaan.” Ä25L27 

”… ni ei se (neuvola) oo välttämättä oo se ensimmäinen paikka jos on joku ongelma et niinkun 

siihen imetykseen liittyen et kyl siinä pitää olla sit jotain muutakin.” Ä32L2 

”…et se on niin työlästä saada sinne neuvolaankin yhteys että sen tiedon mieluummin ettii 

netistä tai jostain muualta et se on kuitenkin aika vaikea paikka se neuvola saaha apua silloon 

kun sitä tarvii…” Ä25L27 

Tuen antajaan liittyviin toiveisiin kuvattiin paljon myös tuen antajan ominaisuuksia. 

Aineiston analyysin tuloksena tuen antajan toivotuista ominaisuuksista muodostui 

kahdeksan yhdistävää kategoriaa. Tuen antajan toivottiin olevan 1)oikealla asenteella 

varustettu, 2)kokenut tietäjä, 3)ymmärtäjä, 4)ihmistuntija, 5)kannustaja, 6)osaava 

toimija, 7)läsnä oleva tukija ja 8)tuttu tukija.  

Äidit toivoivat tuen antajalta tiettyä asennetta. Tuen antajan tulisi olla positiivinen ja 

vaikeissakin tilanteissa pystyä näkemään ja osoittamaan äidille positiivisia puolia. Äidit 

herkästi aistivat, jos hoitajat eivät nauttineet työstään. Leipääntymistä työhön nähtiin 

hoitajien kasvoilla ja tämä sai äidit herkästi pidättäytymään avun pyytämisestä. 

”No ainakin suhtautua positiivisesti siihen asiaan ja tota kohdata ne haasteet silleen 

positiivisesta näkökulmasta.” Ä33L9 

”Semmonen joka haluaa tehdä sitä ja ei ole leipääntynyt siihen.” Ä32L2 



57 

 

”Semmonen joka niinkun oikiasti tykkää tehä sitä työtä sitten että kun se kuitenkin niinkun 

näkkyy ihmisestä että onko onko kutsumusammatissaan…” Ä29L16 

Imetyksen toivottiin olevan se asia, mistä ensisijaisesti lähdettäisiin liikkeelle ja mitä 

tavoiteltaisiin.  

”...mut siis yleensä et se ois positiivinen, se asenne ois positiivinen, mut tai et se ois kuitenkin 

imetyslähtönen et ei tavallaan lähetä tilanteesta mis esimerkiks imetys ja korvike on 

samanarvoiset…siis totta kai jos sille korvikkeelle on..tai on tilanteita jossa sitä pitää käyttää, 

eikä se oo niinkun sellanen että se nyt ois mitenkään huono asia mut tavallaan kuitenkin 

ensisijaisesti lähettäis siitä imetyksestä.” Ä27L11 

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15. Tuen antajalta toivottu oikea asenne 

Äidit toivoivat tuen antajalta myös tietämystä asioista, mielellään tutkimustietoon 

pohjautuen. Jonkinlaista kokemusta imetyksestä äidit toivoivat myös, mutta välttämättä 

sen ei tarvinnut olla omakohtaista, työn mukanaan tuoma kokemuskin toi lisää 

uskottavuutta. Kokemuksen koettiin tuovan mukanaan tietynlaista nöyryyttä erilaisten 

tilanteiden kohtaamiseen.  

”…mikä on tärkeetä et on jonkun näkönen kokemus itsellä siitä imetyksestä.” Ä33L9 

”…on omaa kokemusta siit imetyksestä… se luo sellasta uskottavuutta siinä.” Ä27L11 

”Mielellään sitä omaa kokemusta, mut ei oo välttämätön.” Ä27L11 

”…sitten sitä tietoa että on tai antaa sitä luotettavaa tietoa että ei oo semmosta että must 

tuntuu, että ehkä se on näin vaan että ihan tietoon pohjautuvaa.” Ä25L3 
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”…sit se tietopohja niinkun kohallaan tietysti.” Ä39L10 

”…tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa…” Ä37L16 

”…et ehkä se oma kokemus on siinä mielessä hyvä et silloon ehkä just se hienovarasuus ja se 

semmonen just se tietty nöyryys elämän edessä on niinkun et uskoo esimerkiks sen et jos toinen 

sanoo et mul tää asia ei menny ollenkaan näin…” Ä37L16 

Alakategoria Yläkategoria Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Tuen antajana kokenut tietäjä 

Äidit toivoivat tuen antajalta ymmärrystä heidän tuntemuksiinsa, kokemuksiinsa ja 

huoliinsa. Äidit olivat kokeneet vähätteleviä kommentteja imetykseensä tai huoleensa 

liittyen ja tätä kautta kuvasivat toivettaan ymmärretyksi tulemisesta. Tuen antajan 

toivottiin myös olevan hyvä kuuntelemaan äidin kokemuksia.  

”… et ymmärtää sitä et yhdeksänkin kuukauden iässä saattaa se imetyskin sattua et tota et 

kaikki ei oo samanlaisia ei äidit ei lapset.” Ä33L9 

”…halua niinkun ymmärtää sitä tilannetta ja ihmistä.” Ä32L2 

”…kuunnellaan myöskin sitä äitiä ja sen tuntemuksia tai et tuntuu tavallaan et siin tilanteessa 

on tärkeetä saada kertoa niit omiakin ajatuksia et ei se oo vaan sitä et kysytän nopeesti vaan 

pari kysymystä ja siinä se.” Ä27L11 

”…ja sellanen ettei vähättele mittään semmosia omia olojaan että jos mää sanon että musta 

tuntuu ja onkohan taa oikein ni ei lähe vähättelemän sitä pelkoa ja huolta…et kuuntelee…” 

Ä25L3 

”Semmonen hyvä kuuntelija.” Ä31L19 
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Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Tuen antajana ymmärtäjä 

 

Tuen antajan toivottiin olevan melkoinen ihmistuntija. Äidit toivoivat tuen antajan 

osaavan lukea ihmistä ja hänen tilannettaan ja osaavan asettua toisen asemaan. Tuen 

antajalta toivottiin tietynlaista kameleonttimaisuutta ja kykyä sanoa asiat niin kuin 

toinen ne haluaisi kuulla, tarvittaessa myös jämäkkyyttä kaivattiin sanomisiin.  

”Semmonen että näkee ja lukee ihmistä, se on ehkä se tärkein…ihmistuntemusta ja halua 

niinkun ymmärtää sitä tilannetta ja ihmistä. Ei niinkään halua siihen täysimetykseen tai halua 

siihen että nyt täytyy imettää näin, että enemmän kiinnostunut ihmisestä kuin imetyksestä. ” 

Ä32L2 

”…että pystyis mahollisimman hyvin asettumaan sen äidin asemaan siinä et…niinkun sen 

sen…näkökulmasta ossais ajatella niitä asioita, ossais kysyä just ne oikeat asiat ja kysymykset 

ja koska tai siis sanoa ne oikeat asiat koska se äiti ei välttämättä osaa kysyä niitä oikeita 

kysymyksiä ainakaan minä en osannu ainakaan alussa varsinkaan…” Ä29L16 

”Sitten tietyllä lailla semmonen niinkun semmonen niinkun kameleontti että pystyy…pystyy 

niinkun aistimaan sen toisen tunnetilat ja sanomaan sen mitä toinen haluaa kuulla, mutta sitten 

taas myös niinkun jämäkästi sanomaan silloon…mutta varsinkin imetyksen alkutaipaleella ni 

siinä ei kauheen kovasti voi sanoa, että varsinkin sitten sairaalahenkilökunnan ni, ni pitäs 

muistaa semmonen herkkyys.” Ä31L19 

”…semmonen niinkun se hienovarasuus sen suhteen et ei lähtis niinkun runnomaan sitä omaa 

mielipidetään kauheen silleen ronskiksti vaan ensin niinkun osais osais vähän just et olis ensin 

varovainen ja ensin tunnustella se et mikä se äidin oma käsitys siit on tai mielipide ja sit vähän 

sen mukaan et osais vähän niinkun niinkun…muuttaa sitä omaa niinkun suhtautumista aina sen 

mukaan et mikä se on se lähtötilanne.” Ä37L16 

 

YMMÄRTÄÄ 

 

KUUNTELEE 

 

YMMÄRTÄJÄ 
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Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18. Tuen antajana ihmistuntija.  

Tuen antajan toivottiin toimivan myös kannustajana. Kannustusta kaivattiin niin 

täysimetykseen kuin osittaisimetykseenkin. Kannustusta kaivattiin siitä huolimatta, että 

imetys jo sujui. Äidit kaipasivat tuen antajalta myös rohkaisua ja tukea oman intuitionsa 

kuunteluun sekä tukea itseluottamuksensa rakentumiseen äitinä ja imettäjänä.  

”…tehdä et siin kohtaa jos siinä ois saanu jotain tutkimustietoon pohjautuvaa tietoa ja 

kannustusta siihen niinkun omaan ja toisaalta tukea sille omalle intuitiolle.” Ä37L16 

”…että jos se on vaikka vaan kolme kertaa päivässä se imetys niin siitäkin on hyötyä. Että 

tavallaan tuotaisiin sitäkin esille, että pisarakin on hyvä.” Ä32L2 

”Jos sellasta itseluottamusta sais kylvettyä siellä neuvolassa että ihan ensimmäiseen vaikeuteen 

ei tarvii tyssätä ja että sen kyllä saa onnistumaankin jos sitä oikeasti haluaa ni se ois ihan 

tärkee…” Ä25L27 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

Kuvio 19. Tuen antajana kannustaja 

IHMISTUNTEMUSTA 

 

 

KANNUSTAJA 

 

EMPATIA 
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Tuen antajan toivottiin olevan osaava toimija. Joku, joka osaa antaa konkreettisia, 

käytännön tason neuvoja ja vinkkejä, kartoittaa tilanteen ja toimia sen edellyttämällä 

tavalla. Tilanteeseen tarttumista toivottiin ja tietynlaista tomeraa otetta. Tuen antajan 

toivottiin olevan myös joustava niin ajatuksiltaan kuin toiminnaltaankin, eikä missään 

nimessä ehdoton tai mustavalkoinen.  

”…semmonen joka oikeesti pysty myös niitä käytännön vinkkejä antamaan, ni se ois semmonen 

tärkeä asia.” Ä25L3 

”…niin siis semmonen joka antaa käytännön siis konkreettisia vinkkejä.” Ä31L3 

”Niin sit mä mietin, että missä mun tomera hoitaja oli et se mulle oli semmosta ja se oli 

semmosta mitä kaikki muutkin ajattelee et tomeria hoitajia sinne tarvitaan et nyt tehdään näin 

ja kokeillaan näin varsinkin jos on tuonut esille sen, et haluaa imettää.” Ä33L9 

ei liian semmonen päänsilittelijä vaan semmonen joka osaa sanoo ja tarttuu et jos on joku juttu 

Ä29L6 

”…että pitäs olla semmonen herkkä, joustava, kuuntelija….mutta myös…niinkun siinä 

informaatiossaan jämäkkä.” Ä31L19 

Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

7 

 

 

 

Kuvio 20. Tuen antajana osaava toimija.  

Tuen antaja tulisi äitien toiveiden mukaan olla helposti lähestyttävä, tavoitettavissa 

oleva ja joku, jolla on aikaa istua alas ja luoda kiireetön ilmapiiri. Ehdotuksissa tuotiin 

esiin myös, että sairaaloiden lapsivuodeosastoille voisi perustaa erillisen 

imetysneuvojan viran, joka keskittyisi pelkästään imetysneuvontaan eikä muuten 

KÄYTÄNNÖN 

OSAAMINEN 

 

 

OSAA-

VA 

TOIMIJA OSAA TOIMIA 

TILANTEEN 

VAATIMALLA 

TAVALLATAVALL

A 

 

JOUSTAVA 
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osallistuisi hoitotyöhön. Helposti lähestyttävyys pitää sisällään myös kaikenlaisten 

kysymysten sallimisen.  

”…on niinkun tavoitettavissa tarvittaessa se on ehkä tärkein, kun se tulee se tilanne ni se on 

hyvä et saa sen ihmisen kiinni.” Ä29L6 

”…niinkun ihan erillistä niinkun tavallaan niinkun siitä systeemistä tai niinkun kätilöistä 

ulkopuolella olevaa niinkun jotain imetysneuvojaa.” Ä31L3 

”…ja sitten semmonen, jolla on aikaa.” Ä32L2 

”Että ei voi tulla semmonen olo että sä et voi kysyä kun sä oot ihan tyhymä, että ei kukkaan kysy 

noin tyhmiä kysymyksiä niinkun nimenomaan pitäs pitäs voida kysyä ihan mitä vaan.” Ä31L19 

Yläkategoria   Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 21. Tuen antajana läsnä oleva tukija. 

 

Äidit toivoivat tuen antajan olevan myös jollakin tavalla ennalta tuttu ja että suhde tuen 

antajaan olisi ollut jo aiemmin olemassa. Suhteen pysyvyyttä myös peräänkuulutettiin. 

Valmis tukikontakti madaltaisi yhteydenottamisen kynnystä ja helpottaisi tukemista kun 

taustat ja historia olisi ennalta tiedossa.  

”…et oisko vähän liikaa vaadittu et saisko jonkun oman… että tapais jonkun ihmisen että mä 

oon sun ja soita sit et jos tulee jotain koska sit se ois helppoo…” Ä31L3 

”…ollu ni sit ois helppoo kun ois joku semmonen joka on ollu pitkin matkaa siinä mukana ni sit 

varmasti tulis kysyttyäkin neuvoa…” Ä29L6 
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Yläkategoria  Yhdistävä kategoria 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 22. Tuen antajana tuttu tukija. 

 

5.5 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin saada tietoa imetykseen saadun tuen muodoista, antajista 

ja toivotun tuen muodoista ja antajista. Tulosten mukaan imetyksen tuen muodot 

jakaantuivat seitsemään eri kategoriaan: vertaistuki, tiedollinen tuki, henkinen tuki, 

aktiivinen tuki, ohjauksellinen tuki ja konkreettinen tuki. Tukea antoivat suku, 

ammattilaiset, ystävät ja vertaistukijat, tärkeimmiksi tuen antajiksi äidit nostivat oman 

kumppanin ja sairaalasta saadun tuen.  

 

Äidit toivoivat tuen saannista huolimatta lisää ja enemmän tukea. Äitien tuen toiveet 

jakaantuivat sisällön analyysin perusteella kuuteen kategoriaan: toiminnallinen tuki, 

keskusteleva tuki, tiedollinen tuki, yksilöllinen tuki, henkinen tuki ja imetyksen 

mahdollistava tuki.  Tukea toivottiin lisää virallisilta tahoilta, pääasiallisesti neuvolasta. 

Imetyksen tukea peräänkuulutettiin myös yhteiskunnan taholta imetystä tukevan 

asennemuutoksen avulla. Tuen antajan toivottiin olevan 1)oikealla asenteella varustettu, 

2)kokenut tietäjä, 3)ymmärtäjä, 4)ihmistuntija, 5)kannustaja, 6)osaava toimija, 7)läsnä 

oleva tukija ja 8)tuttu tukija.  
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Tutkimustulokset osoittavat ensisynnyttäjien saavan imetykselleen tukea, mutta 

kaipaavan sitä silti enemmän. Toivotun tuen kategorioissa toistui kaksi saatujen tuen 

kategoriaa, tiedollinen ja henkinen tuki. Näitä tuen muotoja äidit saavat, mutta silti 

kaipaavat toiveissaan lisää.  Saaduista tuen muodoista aktiivinen, ohjauksellinen ja 

konkreettinen tuki olivat osittain samankaltaisia toivottujen toiminnallisen ja 

keskustelevan tuen kanssa. Näin ollen tuen toiveista nousi kaksi uutta tuen muotoa, joita 

äidit eivät olleet kokeneet saavansa, yksilöllinen ja imetyksen mahdollistava tuki. 

Toisaalta tuen toiveissa ei nostettu esiin saadun tuen muotoa vertaistuki, josta voisi 

tehdä tulkinnan vertaistukea saatavan riittävästi näiden äitien kokemusten mukaan.   

 

Tuen vaikuttavuus ja kohtaavuus oli äitien kokemusten mukaan puutteellista ja 

erityisesti neuvolasta saatu tuki oli vähäistä, jopa virheellistä tietoa antavaa. Äitien 

vastauksista nousi esiin luottamuksen puute neuvolajärjestelmää kohtaan imetyksen 

tukijana. Äidit kokivat tuen saannin merkityksellisenä imetyksen onnistumiselle.  
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6. POHDINTA 

 

6.1 Luotettavuus 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole luotu yhtä selkeitä 

kriteereitä kuin kvantitatiivisen tutkimuksen arviointiin. Yleisesti hyväksyttävissä 

olevista arviointikriteereistä huolimatta voidaan esittää joitakin kriteerejä, joiden avulla 

kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida. Arviointi kohdistuu 

tutkimusaineiston keräämiseen, aineiston analysointiin ja tutkimuksen raportointiin. 

(Nieminen 1998.) 

 

Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden 

osatekijät ovat samat kuin perinteisessäkin tutkimuksessa – totuusarvo, yleistettävyys, 

yhtäpitävyys ja neutraalisuus – mutta niiden arviointikriteerit määritellään toisin. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden kannalta keskeisinä määritteinä voidaan 

pitää uskottavuutta (credibility), siirrettävyyttä (transferability), varmuutta 

(dependability) ja vahvistettavuutta (confirmability) (Lincoln & Cuba 1985, 

Kankkunen&Vehvilänen-Julkunen 2009.)  

 

Autenttisten tekstikatkelmien käyttö on varsin yleinen laadullisissa tutkimuksissa 

käytetty menetelmä tulkinnan uskottavuuden lisäämiseksi. Autenttisten tekstikatkelmien 

yhtenä keskeisenä funktiona on osoittaa lukijalle systemaattisesti yhteyksiä aineiston ja 

tuotetun tulkinnan välillä. Tekstikatkelmien kautta myös lukija voi osaltaan seurata ja 

arvioida tulkintaprosessin muotoutumista. On kuitenkin varmistuttava siitä, ettei 

tutkittavia voida tunnistaa suorien lainausten avulla, esim. murteen tai jonkin muun 

tunnistetiedon kautta. Esimerkit analyysiprosessista lisäävät tutkimuksen luotettavuutta 

ja ”läpinäkyvyyttä”.   (Hirsjärvi ym. 2007, Kankkunen&Vehvilänen-Julkunen 2009) 

Tässä tutkimuksessa autenttisia tekstikatkelmia  käytetään tulososiossa osoittamaan 

yhteys aineiston ja tulkinnan välillä. Aineiston analyysi-lukuun on myös liitetty 

esimerkki analyysiprosessista. Haastateltavien tunnistamattomuudesta on huolehdittu 
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mm. poistamalla lainauksista äitien mainitsemat nimet ja tutkijan omasta mielestä 

poikkeukselliset murreilmaisut. 

 

Yhtenä tutkimuksen uskottavuutta lisäävänä tekijänä on tutkijan oman käytännön työn 

kautta saatu osaaminen ja sen mukanaan tuoma pätevyys tulkintojen tekemiseen 

aineistosta. Jos tutkittava ilmiö ei ole tutkijalle tuttu, joutuu hän aineiston 

analyysimenetelmän opettelun ja hallinnan lisäksi opettelemaan täysin uuden 

kontekstin, joka todennäköisesti aloittelevalle tutkijalla olisi jo liian haastavaa ja 

vaarantaisi tutkimuksen uskottavuuden siltä osin. Aineiston analyysivaiheessa on 

tärkeää, että tutkija kykenee sulkemaan omakohtaisen kokemuksensa ulkopuolelle ja 

tarkastelemaan tutkittavaa ilmiötä ainoastaan tutkittavien osallistujien näkökulmasta 

(Aho&Kylmä, 2011). Tämän vuoksi analyysiprosessiin haluttiin varata runsaasti aikaa 

keväälle 2013. Aikataulun kiireettömyys salli pitää taukoja analysoinnissa, jos tutkijasta 

alkoi tuntua siltä, että omat kokemukset alkoivat nousta liiaksi pintaan. Toiseksi, 

analyysiprosessi haluttiin saada valmiiksi ennen tutkijan töihin paluuta, jotta uudet 

kokemukset eivät sekoittuisi analyysiin. Suunniteltu aikataulu toteutui ja lisäsi siten 

myös tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Tutkimusmenetelmän ja eri vaiheiden tarkka kuvaus auttaa lukijaa muodostamaan 

käsityksensä siitä, millaisessa viitekehyksessä tutkimus on tehty, ja arvioimaan, missä 

määrin tuloksia voidaan ajatella yleistettävän (Aira, 2005). Lincolnin ja Cuban (1985) 

mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulosten siirrettävyys kontekstista toiseen 

riippuu lähinnä siitä, miten samankaltaisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. 

Tutkija ei voi yksin tehdä johtopäätöksiä tulosten siirrettävyydestä, vaan vastuu 

tutkimuksen sovellusarvosta jää suureksi osaksi tutkimuksen lukijalle. Tämän vuoksi 

tutkija on pitänyt alusta asti tutkimuspäiväkirjaa, jotta pystyisi lopulliseen raporttiin 

kuvaamaan prosessin mahdollisimman tarkasti. Perusperiaatteena on, että tutkija 

paljastaa mahdollisimman avoimesti sen mitä on tehnyt ja perustelee ratkaisunsa. 

Tällöin lukijan on mahdollista saada kokonaiskuva ja arvioida tutkimuksesta sen 

mielekkyyttä ja saadun tiedon luotettavuutta. Tutkimuspäiväkirjan pito tukee myös 

totuudellisuuden kriteerin täyttymistä. Totuudellisuutta, eli sit’ miten paljon löydökset 
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vastaavat tutkimuskohteen todellista tilaa, voidaan parantaa myös ottamalla 

tutkimukseen osallistuja mukaan arvioimaan tuloksia. Tämä oli alun perin tarkoitus, 

mutta aikaresurssit eivät lopulta antaneet enää myöden tutkimuksen. Tutkimuksen 

tuloksista on suullisesti keskusteltu kahden osallistujan kanssa ja heidän arviointinsa 

tuloksista olivat samansuuntaiset. (Åstedt-Kurki& Nieminen, 1998.) 

 

Merkitysten anto ilmiöille koskee myös tutkijaa ja tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan 

tulisi lähestyä aineistoaan ilman merkityksenantoa ohjaavaa ennakkokäsitystä. 

Tavoitteena on, että tutkija pystyisi tavoittamaan tutkittavan kokemuksen 

mahdollisimman aitona. Tutkija ei kuitenkaan voi panna syrjään aikaisempia 

kokemuksiaan tai aikaisemmin saavuttamaansa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä. Tämän takia tutkijan tulee harjoittaa jatkuvaa itsensä tarkkailua, itsereflektiota, 

jotta hän ei sekoittaisi omia kokemuksiaan tutkittavan kokemuksiin. Tutkijan 

esiymmärrys tulee raportoida tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa, jossa 

eksplikoidaan, eritellään ja kritisoidaan tutkittavaa ilmiötä koskevaa aiempaa tieteellistä 

tietoa. Aiempi tieto ei ohjaa eikä vinouta uuden kokemustiedon keruuta, mikäli tutkija 

on tietoinen teoreettisista lähtökohdistaan (eli esiymmärryksestään) ja osaa ”laittaa sen 

sulkeisiin, hyllylle” tutkimuksensa empiirisen tiedonkeruun ajaksi. (Åstedt-Kurki& 

Nieminen, 1998.) Tässä tutkimuksessa tutkijan esiymmärrys aiheesta on osana työn 

liitteitä. (Liite 4) Tutkijan oma tausta imettävänä äitinä ja toisten imettävien äitien 

tukiäitinä sekä myös imetyksen eri aiheista toimivana kouluttajana näkyy tutkimuksessa 

siten, että tutkija ei todennäköisesti malta olla kommentoimatta omien kokemuksiensa 

kautta pohdinta-osiossa sitä imetykseen liittyvää tietoa, jota aineisto tulee sisältämään. 

Tutkija ei halunnut häivyttää tulosten pohdinnassa taustaansa tai omia kokemuksiaan, 

koska uskoi niiden lisäävän tutkimuksen luotettavuutta, kun lukija voi nähdä tutkijan ns. 

esiymmärryksen tekstissä mukana.  

 

Neljäs laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri Lincoln&Cuban (1985) mukaan 

on vahvistettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista 

tutkimuksista. Tulosten pohdintaosiossa vertaan saatuja tuloksia aiempiin 
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tutkimustuloksiin ja löydökset ovat samansuuntaisia. Näin olleen voidaan ajatella 

tutkimuksen olevan luotettava myös tältä osin. 

 

Haastatteluissa tulee aiheet pitää väljinä ja on vältettävä tutkittavien ohjailua. 

Haastattelutilanteessa yritetään saada aikaan keskustelun luonne, jolloin saadaan tietoa 

niistä asioista, joita kukin haastateltava pitää tärkeinä ja joista hän haluaa kertoa. 

(Åstedt-Kurki& Nieminen, 1998.) Haastatteluiden välitön litterointi auttoi tutkijaa 

reflektoimaan haastattelutapaansa ja huomaamaan jos joissakin kohdissa oli taipuvainen 

ohjailemaan tai ”lypsämään” haastateltavaa. Jatkuvalla toiminnan reflektiolla pystyi 

tutkija pitämään haastateltavien ohjailut erittäin vähäisinä. Haastattelut olivat 

ilmapiiriltään mukavia kohtaamisia, eikä muutamien alkujännitysten jälkeen 

keskustelun etenemisessä ollut ongelmia. Tutkija antoi haastateltavien vapaasti kertoa 

mitä heidän mieleensä aiheesta juolahti, tehden sitten lisäkysymyksiä tai välillä ohjaten 

takaisin aiheeseen. Se, että muutamassa haastattelussa tutkijakin intoutui 

keskustelemaan aivan ohi aiheen, kertoi tunnelman rentoudesta ja siitä, että normaali 

keskustelun luonne tilanteessa on saavutettu. Haastattelun teemat oli lähetetty 

haastateltaville ennalta, jotta he olivat voineet orientoitua aiheeseen. Osa äideistä olikin 

miettinyt asioista syvällisesti ennalta.  

 

6.2 Eettiset lähtökohdat 

 

Tutkimuksessani olen huomioinut hoitotieteellisen tutkimuksen eettiset näkökulmat. 

Tutkimusaineiston hankinnan yhteydessä korostetaan tutkittavien anonymiteettia. 

Tutkimustietoja ei ole luovutettu kenellekään tutkimusprosessin ulkopuoliselle. 

Tutkimusaineisto säilytetään lukitussa paikassa ja tutkimukseen osallistujien 

henkilötiedot on koodattu tunnistenumeroin ja tallennettu tietokoneelle vain tutkijan 

tiedossa olevan salasanan taakse. Aineisto analysoitiin niin, etteivät ulkopuoliset, 

tutkimukseen liittymättömät henkilöt päässeet sitä kuuntelemaan. Julkaistuista 

tuloksista ei pystytä tunnistamaan yksittäisiä haastateltavia.  Haastateltavia kohdeltiin 

oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Osallistujille informoitiin siitä, että 
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tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää missä tutkimuksen 

vaiheessa tahansa. Lisäksi informoitiin myös sitä, että tutkimuksesta kieltäytyminen ei 

vaikuta heidän vertaistuen saantiin nyt tai myöhemmässäkään vaiheessa. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006. ) Tutkimusaineiston litteroinnista, analysoinnista, 

säilyttämisestä ja tunnistetiedoista vastasi tutkija itse eikä ulkopuolisilla ole ollut 

mahdollisuutta päästä tutkimusaineistoa tarkastelemaan. Haastateltavat saivat 

informaatiota tutkimuksen vapaaehtoisuudesta ja keskeyttämisen mahdollisuudesta jo 

ennen haastattelutilannetta ja vielä ennen haastattelun aloitusta.  

 

Tässä tutkimuksessa osallistujat ovat yksityishenkilöitä, jolloin tutkimuslupaa ei tarvita. 

Osallistujien suostumus on kuitenkin aina tutkimuksen edellytys. 

(Kankkunen&Vehviläinen-Julkunen 2009.) Jokainen haastateltava on allekirjoittanut 

luvan tutkimushaastatteluun (Liite 3).  

 

Tutkimusaiheen valinta ja tutkimustehtävän muodostaminen ovat eettisiä ratkaisuja. 

Tutkimusaihe on eettisesti perusteltu, jos aiheesta on vähän aiempaa tutkimusta ja 

tutkimuksella tuotetun tiedon avulla voidaan edistää osallistujaryhmän hyvää. 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen lähestymistapa sen vuoksi, jotta 

tutkittavasta ilmiöstä saataisiin mahdollisimman luotettavasti tietoa ja näin hankittua 

aineistoa hyödynnettäisiin asianmukaisesti. Tämän tutkimuksen voidaan katsoa täten 

olevan eettisesti perusteltu, sillä se tuottaa sellaista tietoa, josta on hyötyä ilmiön 

ymmärtämisessä ja lisäksi se pyrkii yleiseen hyvään imetyksen ja siihen liittyvän tuen 

antamisen kehittämisessä.  

 

Tutkimusaiheen sensitiivisyyttä ei voida täysin ennakoida, joten sen mahdollisuus tulee 

huomioida tutkimusprosessissa, esimerkiksi tutkimuksessa, jossa käsitellään ihmisten 

tunteita, kokemuksia ja ajatuksia elämän erilaisissa tilanteissa. Tutkimusaihe voi olla 

sensitiivinen myös tutkijalle. Yleensä tutkimusaiheen valintaan vaikuttaa tutkijan oma 

mielenkiinto aihetta kohtaan ja mahdollinen oma kokemus aiheesta. Oma kokemus voi 

osoittautua vahvuudeksi tutkittavien kohtaamisessa aineiston keruun aikana. 
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(Aho&Kylmä, 2011.) Oman työ-ja vapaaehtoiskokemuksen perusteella tutkija tiesi, että 

aihe on monelle äidille sensitiivinen ja osasi varautua mahdollisiin tunteenpurkauksiin. 

Oma henkilökohtainen kokemus aiheesta antoi tutkijalle voimaa ja ymmärrystä kohdata 

äitien tunteita ja kokemuksia.  

Sensitiivisissä tutkimuksissa tutkittavien osallistumisen motiiveja on hyvä tarkastella. 

Motiivina voi olla halu auttaa muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä, halua parantaa 

omaa ja muiden hoitoa, halua puhua tutkijalle aiheesta, jakaa muistoja, ilmaista tunteita 

tai etsiä merkityksiä tapahtuneelle. Usein tutkimukseen osallistuminen voidaan kokea 

terapeuttisena. Tutkijan keskeisenä tehtävänä onkin säädellä suhdettaan tutkittaviin 

siten, että se pysyy tutkimuspainotteisena. (Aho&Kylmä, 2011.) Tästä syystä tutkija ei 

ole valinnut haastateltaviksi itselleen läheisiä ihmisiä esihaastattelua lukuun ottamatta, 

koska tällöin riittävän etäisyyden ja tutkimuspainotteisuuden ylläpito olisi voinut 

osoittautua hankalaksi. Moni äiti totesikin haastattelun lopuksi keskustelun olleen 

erittäin terapeuttista. He kokivat myös tärkeäksi sen, että saivat puhua kokemastaan.  
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6.3 Tulosten pohdinta 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ensisynnyttäjien imetykseensä saatua ja toivottua 

tukea. Tutkimuskysymyksiin saatiin aineistosta kattavasti vastauksia. Tutkimustulosten 

mukaan äidit saivat imetykseensä monenlaista tukea. Saadut tuen muodot jakaantuivat 

kuuteen eri kategoriaan sisällön analyysin perusteella. Saatu tuki koostui 

ensisynnyttäjien kokemusten mukaan vertaistuesta, tiedollisesta tuesta, henkisestä 

tuesta, aktiivisesta tuesta, ohjauksellisesta tuesta ja konkreettisesta tuesta. Aiemmissa 

tutkimuksissa on tunnistettu erilaisia tuen muotoja, mm. instrumentaalinen, 

emotionaalinen, tiedollinen, ylistävä, imetyksen etuja valvova, arvostava, 

verkostollinen, voimaannuttava, aitoa läsnäoloa ja aktiivista osallistumista sisältävää 

tukea (Graffy ym. 2005, Mannion ym. 2007, Hall ym. 2007, Kang ym. 2008, McInnes 

ym. 2008, Grassley ym. 2008, Grassley 2010, Schmied ym. 2010, Demirtas 2012). 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu imetyksen tuen olevan laaja ilmiö, joka pitää 

sisällään erilaisia tuen muotoja. Tässä tutkimuksessa tuen muotojen laajuus ja 

monimutkaisuus tuli äitien kuvauksissa hyvin esille. Tämän tutkimuksen aineiston 

tuottamat tuen muodot ovat pitkälti samansuuntaisia aiemman kirjallisuuden kanssa.  

 

Huolimatta siitä, että äidit kertoivat monenlaisista saadun tuen kokemuksistaan, oli 

saatu tuki usein myös negatiivista, haitallista, loukkaavaa tai muulla tavoin hyödytöntä. 

Useista vastauksista nousi esiin se, etteivät äidit tuen monipuolisestakaan saannista 

huolimatta saaneet sellaista tukea kuin olisivat tarvinneet. Tukea siis saadaan, mutta sen 

hyödyllisyys tai vaikuttavuus on kyseenalaista. Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Graffy 

ym. 2005, McInnes ym. 2008, Schmied ym. 2010) on todettu samanlaisia ristiriitaisia tai 

puutteellisia tuen saannin kokemuksia. Schmied ym. (2010) totesi tutkimuksessaan, että 

äitien saama tuki esiintyy eräänlaisena jatkumona, jonka toisessa päässä on aito läsnäolo 

vaikuttavana tuen muotona ja toisessa päässä epäjohdonmukainen kohtaaminen 

hyödyttömänä tai jopa lannistavana ja haitallisena tuen muotona. Äidit kokivat 

Schmiedin ym. (2010) tutkimuksessa saaneensa tukea imetykseensä sekä positiivisessa 

että negatiivisessa muodossa. McInnes ym. (2008) tutkimuksessa äidit eivät myöskään 

saaneet sellaista tukea kuin olisivat halunneet, tähän vaikuttivat paljolti organisaatioiden 

rakenteet ja resurssien puute. Imetyksen edistämiseen tähtäävä tuki, joka ei kuitenkaan 
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ole vaikuttavaa, saa aikaan negatiivisia imetyskokemuksia ja äitien luottamuksen 

vähenemistä terveydenhuollon järjestelmää kohtaan. Tässä tutkimuksessani äidit 

totesivat, että suositusten tai imetyksen hyödyistä kertominen ei auta imetyksen 

ongelmatilanteissa vaan tarvitaan lisäksi konkreettista toimintaa ja tukea. 

Samankaltainen tulos todettiin tuoreessa tutkimuksesta (Hoddinott ym. 2012), jossa 

imetysohjauksessa korostettavat kuuden kuukauden suositukset tuntuvat perheistä 

epärealistisilta ja saavuttamattomissa olevilta ja tavoitteita tulisikin tutkimuksen 

mukaan pilkkoa pienempiin osatavoitteisiin. Imetysohjauksessa annettava idealistinen 

kuva törmää imetyksen realiteetteihin viimeistään synnytyksen jälkeen ja aiheuttaa 

perheille helposti syyllisyyden tai pettymyksen tunteita. Pahimmillaan tällainen äitien 

avun tarpeen kohtaamattomuus ja epärealististen mielikuvien ruokkiminen leviää 

haitallisesti äitien lähiympäristöön negatiivisten imetyskokemusten jakamisena, joka 

lopulta monen äidin sosiaalisessa verkostossa toistuessaan johtaa lopulta negatiivisten 

assosiaatioiden kautta vähentyneeseen imetykseen ja imetyksen ammattilaisten tai 

puolestapuhujien leimaamista imetysfanaatikoiksi.  

 

Huolestuttavaa on, että tässäkin tutkimuksessa todettu saadun tuen kohtaamattomuus ja 

jopa negatiivisuus on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa. Vaikuttaa siltä, että vaikka 

terveydenhuollossa tuen merkitys on tiedostettu, ei sitä silti osata antaa tai kohdistaa 

oikealla tavalla. Tässä tutkimuksessa äidit osasivat hyvin tarkkaan kuvailla, minkälaista 

tukea he olisivat kaivanneet. Sama tutkimustulos on saatu jo mm. Graffy ym. 2005 

tutkimuksessa. Sen sijaan, että kehitettäisiin malleja äitien tuen tarpeen tunnistamiseen, 

voitaisiin tämän ja aiempienkin tutkimustulosten mukaan tätä asiaa kysyä suoraan 

äideiltä itseltään ja näin jokainen tulisi yksilöllisesti kohdatuksi tuen tarpeensa suhteen.  

 

Tässä tutkimuksessa hyviä tuen kokemuksia löytyi huonoista kokemuksista huolimatta 

paljon ja ilman näitä kokemuksia moni äiti ei tutkimushetkellä olisi enää imettänyt.  

Äidit kuvasivat usein tarkemmin yhtä tiettyä tilannetta tai kokemusta, mistä olivat 

saaneet voimaa ja tukea imetykseensä pitkäksi aikaa. Vertaistuki oli äideille tärkeä tuen 

muoto ja sitä saatiin laajalti. Vertaistuki piti sisällään yksilö-ja ryhmätasoisen 

vertaistuen, sekä kouluttamattoman että koulutettujen vertaisten tuen. Vertaistuki 
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koostui pääasiallisesti muiden kertomusten, esimerkkien ja kokemusten jakamisesta. 

Äidit arvostivat erityisesti realistisia ja imetysongelmista kertovia esimerkkejä, sillä 

niistä he saivat voimaa omien imetysongelmiensa kohdalla ja imetyksen realiteettien 

kohtaaminen oli jossain määrin helpompaa. Myös muiden äitien imetyksen näkeminen 

koettiin kannustavana. Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Anderson ym. 2005,  Hoddinott 

ym. 2006, Grassley ym. 2008, Chapman ym. 2010, Kaunonen ym. 2012) vertaistuen 

vaikuttavuutta ja äitien kokemuksia siitä on tutkittu. Tutkimuksissa on todettu 

vertaistuen tukevan imetyksen aloitusta, jatkumista ja kestoa, samoin täysimetyksen 

toteutuminen on todennäköisempää, kun vertaistukea on tarjolla. Vertaistuen merkitys 

korostuu synnytyksen jälkeen, samoin oli tässä tutkimuksessa, jossa äidit kertoivat 

saaneensa vertaistukea pääsääntöisesti vasta lapsen synnyttyä. Toisaalta äidit kertoivat 

kaiken kaikkiaan vähäisistä tuen kokemuksista raskausajalta, vaikka tukea olisi kaivattu 

jo silloin. Vertaistuen markkinointia äideille jo raskausaikana voisi näiden tulosten 

perusteella olla hyvä lisätä.  

 

Tiedollinen tuki oli tässä tutkimuksessa äideille tärkeässä asemassa, moni kuvasi 

kokemuksia, että ilman saatua tietoa he eivät olisi jaksaneet vaikeuksien yli. Tieto 

imetyksen tärkeydestä kannusti aloittamaan ja jatkamaan imetystä sekä etsimään 

ongelmiin ratkaisuja. Tietoa saatiin vertaisilta tai ammattilaisilta, myös internet ja siellä 

eri tietolähteet olivat vahvasti vastauksissa esillä. Pääasiallisesti tietoa saatiin 

valmennuksista ja erilaisten jaettujen materiaalien kautta. Tiedon haluttiin olevan 

realistista ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa. Ideaalisten, kauniiden imetysmielikuvien 

maalailu valmennuksissa johti ainoastaan äitien turhautumiseen viestin tuojaa kohtaan 

viimeistään vauvan synnyttyä. Väärien tai puutteellisten tietojen anto vähensi äitien 

luottamusta erityisesti ammattilaisia kohtaan ja aiheutti sen, ettei tukea ja tietoa enää 

kyseisestä lähteestä haettu.  Aiemmissa tutkimuksissa (mm Graffy ym. 2005, Hall ym. 

2007, Demirtas 2012) tiedon merkitys imetykselle on myös todettu. Tiedon saanti 

erilaisten ohjausten, koulutusten tai materiaalien jakamisen kautta on nähty vaikuttavana 

imetyksen tukemisen menetelmänä. Kuitenkaan pelkkä materiaalin jakaminen ei 

aiemmissa tutkimuksissa ole ollut hyödyllistä (mm. Lewallen ym. 2005) samoin tässä 

tutkimuksessa äidit kokivat, että hyödyllisin tiedollinen tuki oli usein yhdistetty 

johonkin muuhun tuen muotoon, kuten keskusteluun, ohjaukseen tai vertaistukeen. 



74 

 

Pelkästään jaettu informaatio ilman sitä läpikäyvää keskustelu tuntui äideistä 

turhauttavalta, jopa loukkaavalta.  

 

Henkinen tuki oli äitien kuvaamista tuen muodoista laajin ja monipuolisin. Äidit saivat 

kannustusta, kehumista, rohkaisua ja hyväksyntää imetykselleen ja sitä kautta he 

kokivat saavansa lisää itseluottamusta. Monet äidit käyttivät sanaa ”tsemppaus” 

kuvatessaan henkisen tuen kokemuksiaan ja mielestäni tämä kuvastaa hyvin koko 

imetyksessä onnistumisen prosessia. Usein äidit kuvasivat imetyksen alun olleen koko 

perheen projekti, johon osallistuttiin niin henkisellä kuin konkreettisella tasolla, yleensä 

kumppanin toimiessa vieressä tsemppaajana. Tsemppaaminen on aiemmin yhdistetty 

enemmänkin urheilusuorituksiin ja tämän vuoksi jäinkin tässä tutkimuksessa 

miettimään, nähdäänkö imetys tänä päivänä enemmän jonkinlaisena äitiyteen kuuluvana 

suorituksena, vai kuvastaako se vain nyky-yhteiskunnassamme vallalla olevaa 

suorittamisen pakkoa. Aiemmissakin tutkimuksissa, mm. Redshaw ym. 2012 on todettu 

äitien selviytyneen imetyksestä ja oppineen vaikeimman kautta. Mahdollisesti tämä 

kertoo jotakin myös siitä, että suurin osa imettävistä äideistä on korkeasti koulutettuja ja 

iältään keskiarvoa korkeampia ja ovat elämässään mahdollisesti oppineet tämän 

suorittamisen mallin osana opintojaan tai työelämää. Samoin vanhemmat äidit saavat 

vähemmän lapsia ja mahdollisesti tämän takia haluavat panostaa jälkeläisiinsä muita 

enemmän.  

 

Äidit kokivat saaneensa myös aktiivista tukea, ohjauksellista tukea ja konkreettista 

tukea. Aktiivinen tuki oli tärkeässä asemassa, sillä auttajan aktiivinen osallistuminen ja 

kiinnostus äitiä ja hänen imetystään kohtaan sai äidin tuntemaan itsensä tärkeäksi ja sitä 

kautta koki aktiivisuuden tukevana. Kun toinen jaksoi olla kiinnostunut, antoi se voimaa 

myös äidille. Äidit olivat kokeneet myös aktiivista imetyksen puolesta puhumista ja tätä 

äidit olivat kokeneet ja toivoneet myös aiemmissa tutkimuksissa (mm. Mannion ym. 

2007, Grassley ym. 2008, Müller ym. 2009). Ohjausta äidit olivat saaneet yleensä 

keskustelun kautta, täydennettynä käytännön opastuksella. Saatu ohjaus keskittyi 

yleensä imuotteen ja imetysasentojen opetteluun, mutta jotkut äidit olivat käyneet 
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syvällisiä ja pitkiä keskusteluja imetyksestä. Paneutuvaa keskustelua äidit arvostivat ja 

kaipasivat.  

 

Konkreettinen tuki piti sisällään kaiken konkreettisella tasolla ilmenneen tuen. Äidit 

kuvasivat paljon sitä, että heidän puolestaan tehtiin asioita ja sitä kautta mahdollistettiin 

imetykselle aika ja rauha. Konkreettinen tuki saattoi olla myös rintakumin käyttöönotto 

tai rintojen pumppauksen näyttäminen. Usein mainittu konkreettisen tuen muoto oli 

pyyteetön apu, tätä äidit saivat mutta myös kaipasivat lisää. Avun pyytämiseen 

erityisesti sairaalassa on vastausten perusteella korkea kynnys, kiireisiä hoitajia ei 

haluttu vaivata. Jos hoitajalla oli aikaa istua alas, olla hetki kiireettömästi läsnä, 

uskalsivat äidit enemmän pyytää tältä apua. Optimaalisin tilanne oli, jos jollakulla oli 

aikaa olla vieressä koko imetyksen ajan, tällaista kuitenkaan harva äiti oli 

todellisuudessa kokenut. Tärkeimmiksi tuen kokemuksissa monella äidillä nousi 

erilaiset tilanteet, joissa sairaalan hoitaja oli jollakin tavalla tarttunut ongelmalliseen 

tilanteeseen jämäkällä tavalla ja ottanut asiakseen laatia selkeän toimintasuunnitelman 

kuinka tilanteessa seuraavaksi toimittaisiin. Näissä tilanteissa äidit kokivat tulleensa 

kohdatuiksi monella eri tasolla ja tällainen tilanne koettiin imetyksen käännepisteenä 

parempaan. Aiemmissa tutkimuksissa on konkreettinen tuki useimmiten nimetty 

instrumentaaliseksi tueksi, mutta mielestäni konkreettinen kuvaa tuen muotoa paremmin 

kuin instrumentaalinen. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu samoja konkreettisen tuen 

muotoja, puolesta tekemistä ja rinnalle auttamista.  

 

Tuen antajina esiintyivät suku, ammattilaiset, ystävät ja vertaistukijat. Tärkeimpänä 

tukijana äidit kokivat oman miehensä. Miehen tuki on aiemmissakin tutkimuksissa 

(mm. Hannula 2003, Barona-Vilar ym. 2006, Mannion ym. 2007, Müller ym. 2009, 

Brown ym. 2011) koettu yhtenä tärkeimpänä tukijana imetykselle.  

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan (mm. Graffy ym. 2005, Mannion ym. 2007, Grassley 

ym. 2008, Müller 2009, Schmied ym. 2010, Demirtas 2012) äidit osaavat hyvin 

yksityiskohtaisesti kertoa minkälaista tukea he kaipaavat. Tämä tuli esiin myös tässä 
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tutkimuksessani, sillä tuen toiveista kertoessaan äidit pystyivät määrittelemään hyvin 

tarkkoja tuen muotoja ja tarpeita. Toiveista kerrottiin paljon myös negatiivisten tai 

puutteellisten tuen kokemusten kautta. Toiveet jakaantuivat kuuteen kategoriaan 

sisällön analyysin perusteella. Äidit toivoivat toiminnallista, tiedollista, keskustelevaa, 

yksilöllistä ja henkistä tukea. Lisäksi he toivoivat imetyksen mahdollistavaa tukea. 

Yleisesti äidit toivoivat enemmän kaikenlaista tukea ja erityisesti enemmän tukea 

toivottiin saatavan neuvolalta.  

 

Äidit toivoivat toiminnallista tukea siten, että tuen antaja olisi konkreettisesti läsnä, 

pysähtyisi kohtaamaan heidät ja tilanteen kartoituksen jälkeen ohjaisi äitejä eteenpäin. 

Äidit toivoivat paljon sitä, että hoitajat tulisivat luokse pyytämättä ja jos joutuivat 

lähtemään kesken imetysohjauksen, tulisivat vielä takaisin tarkistamaan ja arvioimaan 

tilannetta yhdessä äidin kanssa. Äidit kaipasivat myös pyyteetöntä, helposti saatavilla 

olevaa apua. Tiedollisen tuen toivottiin olevan ajantasaista, oikeaa ja tutkimustietoon 

pohjautuvaa. Tiedon toivottiin olevan realististista ja konkreettista, mielellään 

havainnollistavaa. Tietoa toivottiin saatavaksi jo raskausaikana, suurin osa äideistä koki, 

ettei ollut saanut imetyksestä muuta tietoa raskausaikana kuin valmennuksista. 

Valmennusta kaivattiin myös annettavan lähipiirille, lähinnä miehille toivottiin omaa 

valmennusta aiheesta ja isovanhemmille ehdotettiin mm. neuvolasta lähetettävää kirjettä 

”Tietoa imetyksestä isovanhemmille”.  Tämä tutkimustulos on ristiriidassa kansallisen 

imetyksen edistämisen toimintaohjelman kanssa, jonka mukaan imetysohjauksen 

tarpeiden selvittely tulisi aloittaa jo ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Tällöin 

mahdollista erityistukea imetyksessä tarvitsevat tulisi huomioitua jo varhaisessa 

vaiheessa ja äitien tässäkin tutkimuksessa toivoma yksilöllinen tuki toteutuisi 

paremmin. Imetysohjauksen hoitosuosituksessa todetaan, ettei pelkkä raskausaikana 

toteutettava lyhytkestoinen, luentotyyppinen ryhmäohjaus lisää imetyksen aloitusta tai 

jatkumista. Ohjauksen tulisi raskausaikana olla monimuotoista yksilöohjausta. (THL 

2009, Hannula ym. 2010.)  

 

Tämänkin tutkimuksen mukaan äidit toivovat juuri tätä kansallisten toimintaohjelmien 

ja hoitosuositusten suosittelemaa yksilöllistä ja keskustelevaa imetyksen tukea.  
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Vaikuttaisi siis siltä, että terveydenhoitajien raskauden aikana antama imetyksen tuki on 

rajoittunut pidettäviin valmennuksiin, eikä yksilöllistä ohjausta anneta, vaikka 

toimintaohjelmat ja suositukset näin ohjeistavat. Voiko tämä johtua terveydenhoitajien 

omasta tiedon puutteesta vai onko kyse resursseista vai molemmista? 

Terveydenhoitajista reilulla puolella on imetysohjaajakoulutus tai jokin muu imetykseen 

liittyvä lisäkoulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että 40% terveydenhoitajista ohjaa ja tukee 

perheitä imetyksessä ilman asiaankuuluvaa koulutusta. (THL 2012.) Tämä tuntuu 

käsittämättömältä, kun aikaisemman kirjallisuuden mukaan voidaan jo pienellä 

lisäkoulutuksella nähdä vaikutus imetysohjauksen laatuun ja sitä kautta äitien tuen 

saantiin (Kronborg ym. 2007, Thurman ym. 2008, Spiby ym. 2009). Koulutuksen 

merkitys näkyy myös siinä, että äidit toivoivat enemmän oikeaa tietoa ammattilaisilta. 

Imetykseen perehtyneet äidit huomasivat nopeasti, jos ammattilaisen antama tieto oli 

virheellistä tai puutteellista ja tämä synnytti epäluottamusta hoitosuhteessa. Yleensä 

äidit hakivat virheellisen tiedon saannin jälkeen tukea muualta, eivätkä palanneet enää 

aiheeseen ammattilaisen kanssa. Tällaisia tilanteita kuvattiin erityisesti syntyneen 

neuvolan terveydenhoitajien kanssa. Lisäkoulutusta olisi tärkeää järjestää erityisesti 

neuvolan terveydenhoitajille, jotta vaivalla rakennetusta ja merkittävillä summilla 

ylläpidettävästä (THL 2012) neuvolajärjestelmästä saataisiin äitien silmissä luotettava ja 

tukea antava lähde.   

 

Henkistä tukea ja imetyksen mahdollistavaa tukea äidit toivoivat myös. Äidit halusivat 

entistä enemmän kannustamista ja rohkaisua sekä tukea itseluottamukselleen, että se 

mitä he tekivät, oli tärkeää ja arvokasta. Tämä toive liittyi osittain imetyksen 

mahdollistavaan tukeen, jossa äidit toivoivat enemmän näkyvää imetyksen ja 

imettämisen arvostamista. Julki-imetys oli osalle äideistä vaikeaa ja tämä rajoittikin 

imetystä ja äitien liikkumista jossain määrin. Äidit kokivat, ettei julkiseen imettämiseen 

rohkaista eikä siihen tarjota fyysisiä tiloja. Yleisen asenteen muutosta imetystä kohtaan 

positiivisemmaksi toivottiin ja tämän koettiin mahdollistavan imetystä 

yhteiskunnallisella tasolla. Se, että imetys on yhteiskunnassa vallitseva normi ja imetys 

on hyväksyttyä on aiemmissa tutkimuksissa (mm. Brown ym. 2011)  todettu 

vaikuttavan imetyksen aloitukseen ja kestoon. Suomessa imetystä ja ympäröivän 

kulttuurin ja yhteiskunnan vaikutusta siihen on tutkittu vähän. Kuitenkin tehdyissä 
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tutkimuksissa on todettu, että äitien resurssien riittämättömyys nykyajan roolipaineiden 

keskellä ja julkisen imetyksen ongelmallisuus haittaavat ja lyhentävät imetystä (Huitti-

Malka 2005). 

 

Äitien tuen antajaan liittyvät toiveet mukailivat pitkälti toivottuja tuen muotoja. Äidit 

toivoivat tuen antajan olevan 1)oikealla asenteella varustettu, 2)kokenut tietäjä, 

3)ymmärtäjä, 4)ihmistuntija, 5)kannustaja, 6)osaava toimija, 7)läsnä oleva tukija 

ja 8)tuttu tukija. Nämä tuen antajan toivotut ominaisuudet ovat linjassa aiempien 

tutkimusten (mm. McInnes ym. 2008, Schmied ym. 2010) tuottamien äitien kuvauksien 

kanssa tukea antavasta henkilöstä. Hämmentävää tutkimustuloksessa oli se, että moni 

äiti kuvasi tutkijan mielestä toivotuissa tuen muodoissa ja antajan ominaisuuksissa niitä 

asioita, joita ohjeistusten ja toimintaohjelmien mukaan erityisesti neuvolasta tulisi 

saada. Hoitosuhteelta toivottiin jatkuvuutta ja tuen antajan toivottiin olevan 

entuudestaan tuttu ja perillä äidin asioista. Kuitenkin moni äideistä koki, ettei neuvola 

ollut se taho, jonka puoleen imetysasioissa kääntyisi. Suurimpana vaikuttajana tähän 

olivat avun tavoittamattomuus ja aiemmat huonot kokemukset tai väärän ja 

puutteellisen tiedon saanti.  

 

Tämä tutkimus tuotti kattavan kuvauksen ensisynnyttäjien tuen kokemuksista. 

Laadullisen tutkimuksen tuloksista ei voida tehdä päätelmiä yleistäen, mutta koska 

yksityisessäkin on jotakin yleistä, voidaan tutkittavan ilmiön perusteella saada 

suuntaviivoja vastaavia tilanteita ja tapauksia varten. Tämän tutkimuksen perusteella 

voidaan todeta, ensisynnyttäjien saavan imetykselleen tukea, mutta kaipaavan sitä silti 

enemmän. Toivotun tuen kategorioissa toistui kaksi saatujen tuen kategoriaa, tiedollinen 

ja henkinen tuki. Näitä tuen muotoja äidit saavat, mutta kaipaavat silti toiveissaan lisää. 

Saaduista tuen muodoista aktiivinen, ohjauksellinen ja konkreettinen tuki olivat osittain 

samankaltaisia toivottujen toiminnallisen ja keskustelevan tuen kanssa. Näin ollen tuen 

toiveista nousi kaksi uutta tuen muotoa, joita äidit eivät olleet kokeneet saavansa, 

yksilöllinen ja imetyksen mahdollistava tuki. Toisaalta tuen toiveissa ei nostettu esiin 

saadun tuen muotoa vertaistuki, josta voisi tehdä tulkinnan vertaistukea saatavan 
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riittävästi näiden äitien kokemusten mukaan. Toinen vaihtoehto voi olla se, ettei 

vapaaehtoisien antamalle vertaistuelle ole juurikaan odotuksia tai vaatimuksia.  

 

Tuen vaikuttavuus ja kohtaavuus oli äitien kokemusten mukaan puutteellista ja 

erityisesti neuvolasta saatu tuki oli vähäistä, jopa virheellistä tietoa antavaa. Äitien 

vastauksista nousi esiin luottamuksen puute neuvolajärjestelmää kohtaan imetyksen 

tukijana ja tähän tulisi kiinnittää huomiota neuvolajärjestelmää uudistettaessa. Äidit 

kokivat tuen saannin merkityksellisenä imetyksen onnistumiselle. Tämän tutkimuksen 

perusteella vaikuttaa siltä, että äidit kaipaavat tukea yhteiskunnan kaikilta eri tahoilta, 

ylettyen lähipiiristä valtion tahoon saakka. Tarvittavat tuen muodot vaihtelevat 

yksilöllisesti ja tämän vuoksi tuen tarve tulisi kartoittaa aina jokaisen äidin kohdalla 

erikseen. Tärkeää on äitien kohtaaminen yksilöllisesti, ajantasaista tietoa, konkreettista 

apua ja tukea antaen.  

 

Tutkimuksen teon loppuvaiheessa palasin työelämään ja jossain määrin testasin 

tuloksista nousseita asioita omassa työssäni. Oma työtapani on aiemminkin ollut läsnä 

oleva, mutta tulosten myötä kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että istuin alas, annoin 

aikaa ja perehdyin tilanteeseen mahdollisimman hyvin. Lisäsin myös ohjaukseeni paljon 

aktiivista otetta, enkä odottanut äitien kysymyksiä. Saamani palaute oli pelkästään 

positiivista, äidit olivat hyvin kiitollisia, erityisesti haastavissa imetystilanteissa, joissa 

jäin paikalle koko imetyksen ajaksi, jos en muuten niin henkiseksi tueksi ja istumaan 

vierelle. Tuen todellinen merkitys äitien imetykselle vaikuttaisi jäävän helposti hämärän 

peittoon ammattilaisten osalta. Olisikin tärkeää viedä tämän tutkimuksen tuottamaa 

tietoa eteenpäin ammattilaisille erilaisten osastotuntien ja tapaamisten kautta, jotta 

henkilökunta voisi vastata äitien toiveisiin mahdollisimman kattavasti.  

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset ja hyödyntämisehdotukset  

 

Tämän tutkimuksen avulla saatiin tietoa ensisynnyttäjien imetykselleen saadusta ja 

toivotusta tuesta. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä eri imetyksen tuen muotoja. 
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Tuloksia voidaan hyödyntää niin julkisen terveydenhuollon kuin kolmannen sektorin 

alueella. Tuloksia voidaan hyödyntää myös terveysalan peruskoulutuksessa kuin myös 

ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Tutkimuksen tulokset on luvattu esittää Oulun 

Yliopistollisen sairaalan lapsivuodeosastojen osastotunnilla ja niitä tullaan 

hyödyntämään myös Oulun imetystukiryhmän toiminnan kehittämisessä.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tehdä interventiotutkimus, jossa tämän 

tutkimuksen ja muun aiemman tutkimuksen pohjalta rakennettu imetyksen tukemisen 

mallin vaikuttavuutta testattaisiin interventioryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Tässä 

tutkimuksessakin todettu lähipiirin merkitys imetykselle olisi myös hyvä 

jatkotutkimusaihe. Tämän tutkimuksen perusteella äidit toivoivat läheisille, 

pääasiallisesti kumppanille ja isovanhemmille järjestettävää valmennusta imetyksestä ja 

tämän valmennuksen vaikuttavuudesta imetykseen ja äitien kokemukseen olisi 

mielenkiintoista tutkia.  
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LIITE 1 . Sosiaaliseen mediaan ja maitolaiturille laitettu kutsu tutkimukseen 

Tutkimukseen osallistujia kaivataan! 

Opiskelen Oulun yliopistossa terveystieteiden laitoksella opettajankoulutusohjelmassa. Pro gradu-

tutkielmani teen ensisynnyttäjä-äitien kokemuksista imetykseensä saadusta tuesta. Olen aiemmalta 

koulutukseltani kätilö ja imetyskouluttaja ja olen kiinnostunut tutkimaan aihetta, jotta imetyksen 

tuesta saataisiin monipuolista ja kattavaa tietoa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myöhemmin mm. 

terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatussa imetysohjaajakoulutuksessa, 

vertaistukitoiminnassa sekä neuvoloiden ja sairaaloiden lapsivuodeosastojen ohjauskäytäntöjä 

päivitettäessä. Tutkimusaineiston kerään haastattelemalla ja nyt etsinkin imettäviä äitejä, jotka 

olisivat kiinnostuneet osallistumaan tutkimukseen. Tutkimukseen mukaanottokriteereinä ovat terve, 

täysaikaisena syntynyt vauva/taapero/leikki-ikäinen, jota äiti tutkimushetkellä imettää ja äidin 

riittävän hyvä suomen kielen taito. Asun Oulussa, joten ensisijaisesti etsin haastateltavia 

lähiseuduilta, mutta tarvittaessa tulen haastattelemaan kauemmaksikin. Pääkaupunkiseudulla käyn 

vähintään kerran kuukaudessa, joten haastattelut onnistuvat sielläkin. Haastattelut ovat 

luottamuksellisia, eikä yksittäisiä haastateltavia voida tunnistaa tutkimuksesta. Haastatteluun olisi 

hyvä varata 1-2tuntia aikaa. Haastattelut pyrin toteuttamaan tämän kevään aikana. Tutkimuksen 

ohjaajana toimii hoitotieteen laitoksen professori Arja Isola. Jos olet kiinnostunut tai tiedät äidin, 

joka voisi olla kiinnostunut, ota rohkeasti yhteyttä niin kerron lisää: knaski@mail.student.oulu.fi tai 

puhelimitse 044-3687282. Kiitos! 

mailto:knaski@mail.student.oulu.fi


 

LIITE 2. Lisätietoa tutkimukseen osallistuville 

 

Ensisynnyttäjä-äitien kokemuksia imetykseensä saadusta tuesta 

Imetykseen saadun tuen on tutkimuksissa (mm. Hannula 2003, Ekström ym. 2003, Hannula ym. 

2008, McInnes ym. 2008, Schmied ym. 2010, Kaunonen ym.2012) todettu vaikuttavan imetykseen. 

Vaikka imetykseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti, imetetään meillä Pohjoismaista vähiten 

(THL 2009). Tutkimusten mukaan äidit haluavat imettää, mutta tulevat usein 

terveydenhuoltojärjestelmän pettämiksi ohjauksen ja tuen puutteen vuoksi (McInnes&Chambers 

2008). Tämän takia imetystä edistäviä tekijöitä ja saatua tukea on syytä tutkia, jotta niihin voitaisiin 

tulevaisuudessa vaikuttaa. Tutkimukseni aihe nousee osin omista mielenkiinnonkohteista, osin 

kandidaatintutkielmani (Naski 2010) aiheesta ja osin työstäni kätilönä ja imetyksen vapaaehtoisena 

vertaistukijana.  

Tutkimuksen tarkoitus on kuvata ensisynnyttäjä-äitien kokemuksia imetykseensä saadusta tuesta, 

sen erilaisista ilmenemismuodoista ja tuen antajista. Lisäksi tarkoituksena on kuvata äitien toiveita 

tukimuodoista, joita olisivat toivoneet saavansa. Tavoitteena on saada tietoa imetyksen tuesta, jotta 

tätä tietoa voidaan hyödyntää myöhemmin mm. terveydenhuoltoalan ammattilaisille suunnatussa 

imetysohjaajakoulutuksessa, vertaistukitoiminnassa sekä neuvoloiden ja sairaaloiden 

lapsivuodeosastojen ohjauskäytäntöjä päivitettäessä.  

Tutkimusraportti tulee olemaan perinteisessä muodossa ja valmistumisajankohdasta riippuen myös 

sähköisessä muodossa. 

Haastattelut nauhoitetaan, jotta haastattelija pystyy muistiinpanojen tekemisen sijaan keskittymään 

keskusteluun. Haastattelu ei kulje tarkkojen kysymysten mukaisesti vaan keskittyy kolmeen 

teemaan:  

1. Tuen muodot - Minkälaista tukea äidit ovat saaneet imetykselleen? Mikä/mitkä näistä (jos 

useampia) tuen muodoista koettiin tärkeimmäksi? 

2. Tuen antaja - Keneltä äidit ovat saaneet tukea imetykselleen? Oliko joku näistä tukijoista ”ylitse 

muiden”, kuka koettiin tärkeimmäksi? 

3. Toivomuksia, parannuksia, ideoita tulevaisuuteen - Minkälaista tukea äidit olisivat lisäksi 

kaivanneet? Keneltä tällaista tukea olisi tarvittu/kenen tulisi olla sen antaja? 



 

Haastattelut ovat luottamuksellisia, eikä yksittäisiä haastateltavia voida tunnistaa tutkimuksesta. 

Haastatteluun olisi hyvä varata 1-2tuntia aikaa, aika ja paikka ovat sovittavissa joustavasti.  



 

LIITE 3. Lupa tutkimushaastatteluun ja haastattelun nauhoittamiseen 

 

Lupa tutkimushaastatteluun ja haastattelun nauhoittamiseen 

Tutkimus: Ensisynnyttäjä-äitien kokemuksia imetykseensä saadusta tuesta 

Tutkija: TtM-opiskelija Kristiina Tervonen 

Tutkimuksen ohjaaja: Arja Isola 

 

Minulle on selvitetty yllämainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät 

menetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

Olen myös tietoinen siitä, että tutkimus ei aiheuta minulle minkäänlaisia 

kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja aineisto hävitetään 

tutkimuksen valmistuttua. 

Suostun siihen, että minua haastatellaan, haastattelu nauhoitetaan ja haastattelussa 

antamia tietoja käytetään tämän tutkimuksen tarpeisiin. Voin halutessani keskeyttää 

tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun täytyy perustella 

keskeyttämistäni. 

Päiväys 

___________________________________________ 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

____________________________________________ 



 

LIITE 4. Tutkijan esiymmärrys tutkittavasta aiheesta 

 

Olen ammatiltani kätilö ja imetyskouluttaja. Toimin myös aktiivisena Imetyksen Tuki ry:n 

toiminnassa mukana imetystukiryhmän vetäjänä, sekä myös kouluttajana. Tutkielman tekemisen 

aikana olen myös ollut itse imettävä äiti esikoiselleni. Voisi siis sanoa, että imetys on minulle tärkeä 

asia sekä tunne- että tiedon tasolla. Emotionaalisesti aihe on värittynyt omien kokemusten kautta ja 

tietoa aiheesta on kertynyt kohta kymmenen vuoden ajan. Olen aktiivisesti pitänyt tutkimustietojani 

aiheesta yllä ja pyrin olemaan lähdekriittinen lukemaani kohtaan.  

Oma esiymmärrykseni imetykseen saadusta tuesta on kaksijakoinen. Toisaalta tukea on saatavilla 

tänä päivänä monessa eri muodossa, samoin kuin tietoa, mutta silti väärät uskomukset ja tiedot 

leviävät myös äidiltä äidille-periaatteella. On siis oikeastaan hieman onnestakin kiinni ja osin äidin 

omasta tiedonhalusta, minkälaista tukea ja tietoa hän saa imetykselleen. Ei siis ihme, että monesti 

äidit kokevat saavansa hyvin ristiriitaista tietoa, kun eivät ammattilaisetkaan ole aivan samoilla 

linjoilla suositusten kanssa. (vrt. Suomen lastenlääkäriyhdistyksen vuonna 2001 antama lausunto 

koskien WHO:n suositusta jatkaa täysimetystä 6kk:n ikään ja osittaisimetystä kahden vuoden ikään 

tai pidempään) 

Tutkimuksen teon aikana palasin työelämään ja jossain määrin testasin tuloksista nousseita asioita 

omassa työssäni. Oma työtapani on aiemminkin ollut läsnä oleva, mutta tulosten myötä kiinnitin 

erityisesti huomiota siihen, että istuin alas, annoin aikaa ja perehdyin tilanteeseen mahdollisimman 

hyvin. Lisäsin myös ohjaukseeni paljon aktiivista otetta, enkä odottanut äitien kysymyksiä. Saamani 

palaute oli pelkästään positiivista, äidit olivat hyvin kiitollisia erityisesti haastavissa 

imetystilanteissa, joissa jäin paikalle koko imetyksen ajaksi, jos en muuten niin henkiseksi tueksi ja 

istumaan vierelle.  

Yleisesti ottaen äidit haluavat ja toivovat voivansa imettää lastaan, mutta usein syystä tai toisesta 

imetystaipale jää lyhyemmäksi kuin äiti alun perin toivoi. Tämä tuo mukanaan pettymystä ja usein 

itsesyytöksiä, joka käsittelemättömänä jää pahimmillaan äitiyden taakaksi vaikuttaen negatiivisena 

kokemuksena mahdollisiin tuleviin imetyksiin. Tutkimuksissa (mm. Hannula 2003) on todettu, että 

aiempi positiivinen imetyskokemus lisää todennäköisyyttä seuraavankin lapsen imetyksen 

onnistumiseen ja imetyksen pidempään kestoon. Vertaistukijana olen myös kohdannut 

päinvastaisen ilmiön, jossa esikoisen imetyksessä epäonnistuneet hakeutuvat aktiivisesti tuen piiriin 

jo raskausaikana ja ovat vakaasti päättäneet onnistua tällä kertaa. Näitä äitejä todennäköisesti 

erottaa muista aiemmin imetyksessä epäonnistuneista se, että he tiedostavat saaneensa mahdollisesti 



 

vääränlaista tietoa tai ohjausta ja osaavat tällä kertaa suhtautua kriittisemmin saatuun tietoon ja 

hakevat sitä myös itse aktiivisemmin. Ensisynnyttäjät monesti tuudittautuvat siihen ns. harhaan, että 

terveydenhuollon ammattilaiset hoitavat asiat heidän puolestaan ja tietävät äitien asiat ja tilanteet 

paremmin kuin he itse. Tässä taas näkyy yhteiskuntamme kehityssuunta yhä medikalisoituvampaan 

terveyskäsitykseen. Helposti unohdetaan, että synnytys ja imetys ovat pääasiallisesti normaaleja 

elämään liittyviä tapahtumia, eivät sairauksia, joita tulee aktiivisesti hoitaa.  



 

LIITE 5. Taulukko imetystä ja sen tukea käsittelevistä tutkimuksista 

Tekijä

, 

vuosi, 

maa 

Otsikko Tutkimuksen tarkoitus Aineisto Tutkimus

menetelm

ä 

Tulokset  

Ahme

d, 

A.H., 

Sands, 

L.P. 

2010. 

USA. 

Interventions on 

Breastfeeding 

Outcomes and 

Weight Gain 

Among Premature 

Infants 

Tutkia ennen ja jälkeen 

kotiutuksen tapahtuvien 

interventioiden 

vaikuttavuutta imetyksen 

toteutumiseen ja painon 

kehitykseen 

ennenaikaisilla vauvoilla  

 

8 

artikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Ennen ja jälkeen kotiutuksen tapahtuvat interventiot 

vaikuttivat edistävästi täysimetykseen, imetyksen kestoon 

ja äidin tyytyväisyyteen. Tutkimustulokset osoittivat 

ihokontaktin olevan tehokas imetyksen edistäjä 32-36 

raskausviikolla syntyneiden terveiden lapsien kohdalla. 

Vertaistuki, varhainen kotiutuminen yhdistettynä 24/7 

imetyksen tukeen ja ihokontaktin käyttö lisäsivät 

imetyksen toteutumista terveiden ennenaikaisesti 

syntyneiden lasten kohdalla. Äidit olivat tyytyväisiä 

imetyksen tuen jatkumiseen ja seurantaan kotiutuksen 

jälkeen. Painokontrolleihin ja kotona syöttöpunnitusten 

tekoon tulisi kannustaa, sillä sen nähtiin lisäävän äitien 

tyytyväisyyttä ja varmistavan ruokinnan tarkkuutta.  

Anders

on, 

A.K., 

Damio

, G., 

Young

, S., 

Chapm

an, 

D.J. & 

A randomized trial 

assessing the 

efficacy of peer 

counseling on 

exclusive 

breastfeeding in a 

predominantly 

Latina low-income 

community 

Arvioida vertaistuen 

vaikuttavuutta 

täysimetyksen 

edistämisessä alemman 

tuloluokan naisten 

keskuudessa. 

 

Alle 32 

raskausvii

kolla 

olevat 

äidit, jotka 

harkitsivat 

imettämist

ä 

ruokintata

pana 

Interventio

-tutkimus  

Hyvin jäsennelty, intensiivinen (interventiona tarjottiin 

3kertaa kotikäyntejä ennen synnytystä, päivittäiset 

perinataalikauden käynnit ja 9 lapsivuodeajan  kotikäyntiä. 

Lisäksi tarjottiin puhelinkonsultaatiota tarpeen mukaan) 

koulutetun vertaistuen antama imetyksen tuki todettiin 

olevan tehokasta täysimetyksen edistämisessä alempaan 

tuloluokkaan kuuluvien naisten keskuudessa.   

 



 

Perez-

Escam

illa, R. 

2005.

USA. 

(N=162). 

Barona

-Vilar, 

C., 

Escrib

a-Agu, 

V., 

Ferrer

o-

Gandi, 

R. 

2006. 

Espanj

a. 

A qualitative 

approach to social 

support and breast-

feeding decisions 

Tutkia raskaana olevien 

naisten käsityksiä ja 

kokemuksia epävirallisen 

ja virallisen sosiaalisen 

tuen vaikutuksista 

imetykseen liittyvässä 

päätöksenteossa, 

imetyksen aloituksessa ja 

kestossa.  

19 

ensisynnyt

täjää 

(1.raskaus

kolmanne

ksen focus 

group-

haastattelu

), 12 ensi-

ja 

uudelleen 

synnyttäjä

ä 

(viimeisen 

raskauskol

mannekse

n 

haastattelu

). 

Haastattel

u 

Naisten käsityksillä ja kokemuksilla todettiin olevan 

yhteyttä ikään ja sosio-kulttuuriseen asemaan. Ylemmistä 

sosio-kulttuurisista taustoista tulevilla naisilla kumppanin 

mielipiteet ja tuki vaikuttivat enemmän kun he valitsivat 

imetyksen lapsen ruokintatavaksi. He myös arvostivat 

suuresti muodollista tukea ja työssäkäyvät äidit toivoivat 

enemmän järjestelmällistä tukea. Alemmista 

sosiokulttuurisista taustoista tulevilla naisilla ystävät olivat 

lähin tukiverkosto ja myös suurin vaikuttaja 

ruokintapäätöksiin. Nuoremmilla naisilla, joilla ei ollut 

aiempaa imetyskokemusta tai mahdollisuutta saada 

todellista tukea äideiltään, halusivat enemmän 

käytännöllistä tukea terveydenhuollon piiristä.  Imetyksen 

edistämisen toimintaohjelmissa tulisi tutkimuksen mukaan 

ottaa paremmin huomioon naisten erilaiset taustat. 

Bonuc

k, 

K.A., 

Tromb

Randomized,contro

lled trial of a 

prenatal and 

postnatal lactation 

Selvittää onko 

yksilöllisellä ennen ja 

jälkeen synnytyksen 

tapahtuvalla 

304 naista 

(interventi

oryhmässä 

145, 

Interventio

tutkimus 

Interventiona imetysohjaajat toteuttivat kaksi tapaamista 

ennen synnytystä, synnytyksen jälkeisen sairaalakäynnin ja 

/tai kotikäyntejä ja puhelinkonsultaatioita. 

Interventioryhmän äidit imettivät todennäköisemmin 



 

ley, 

M., 

Freem

an, K. 

McKe

e, D. 

2005. 

USA. 

consultant 

intervention on 

duration and 

intensity of 

breastfeeding up to 

12 months 

imetysohjauksen 

interventiolla vaikutusta 

imetyksen toteutumiseen 

yhden vuoden ikään 

saakka.  

 

kontrolliry

hmässä 

159). 

 

(53.0% vs 39.3%) kunnes lapsi oli 20viikkoa vanha. 

Täysimetysluvut olivat matalia eivätkä eronneet ryhmien 

kesken. Kontrolliryhmän imetyskerrat olivat vähäisemmät 

13 ja 52 viikon ikäisen lapsen kohdalla.  

Interventiolla oli vaikutusta imetyskertojen ja imetyksen 

pituuden lisäämisessä.  

 

Britten

, J., 

Hoddi

not, P., 

McInn

es, R. 

2006. 

UK.  

Breastfeeding peer 

support: Health 

service programmes 

in Scotland.  

Tunnistaa ja kuvata 

terveyspalveluiden 

vertaistukiohjelmien 

toimintaa kaupunki- ja 

maaseutualueilla 

Skotlannissa vuosina 

1995-2002. 

 Postikysel

y ja 

teemahaas

tattelu 

Kaksi vertaistuen mallia tunnistettiin: koulutettujen 

tukijoiden antamaa yksilöllistä tukea raskaana oleville tai 

jo imettäville naisille heidän kotonaan tai ryhmän antamaa 

vertaistukea joko koulutettujen tai kouluttamattomien 

imettävien äitien kesken. Vertaistukijan rooli tulee olla 

selkeästi määritelty, jotta koulutusta voidaan järjestää ja 

jotta raja ammattilaisten ja vertaistukijan antaman tuen 

välillä voidaan rajata.  

Brown

, A., 

Rayno

r, P., 

Lee, 

M. 

2011. 

UK.  

Young mothers 

who choose to 

breast feed: the 

importance of being 

part of a supportive 

breat-feeding 

community.  

Tutkia tekijöitä, jotka 

vaikuttivat nuorten äitien 

(<24vuotta) imetyksen 

aloitukseen ja kestoon. 

138 äitiä Kysely, 

teemahaas

tattelu 

Imetyksen aloitukseen ja kestoon pituuteen vaikuttivat 

seuraavat tekijät: 1) kumppanin tuki, 2)ympäristön tuki 

(imetys on hyväksyttyä ja ns. normi), 3)muiden kannustus, 

4)itsevarmuuden kokemus lapsen ruokkimisessa, 

5)raskauden aikaisen neuvonnan etsintä ja synnytyksen 

jälkeen asiantuntijoiden kuten mm. imetysohjaajien avun 

käyttäminen. Äidit, jotka tekivät imetyspäätöksen 

varhaisessa vaiheessa raskautta, imettivät pidempään. 

Lisäksi ne äidit, jotka aloittivat imetyksen, hakivat tietoa ja 

tukea enemmän asiantuntijoiden taholta kuin perheeltä tai 

ystäviltä.  



 

Chapm

an DJ, 

Morel 

K, 

Anders

on 

AK, 

Damio 

G, 

Perez-

Escam

illa R. 

2010. 

UK. 

Breastfeeding peer 

counseling: from 

efficacy through 

scale-up. 

Arvioida imetyksen 

vertaistuen 

vaikuttavuutta imetyksen 

aloitukseen, kestoon, 

täysimetykseen ja 

terveysvaikutuksiin.  

25 

tutkimusta 

Kirjallisuu

skatsaus 

Imetyksen vertaistuen aloitteet todettiin vaikuttaviksi ja 

niitä voisi lisätä sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa. 

Intensiiviset vertaistuen interventiot olivat merkittävästi 

yhteydessä kasvaneisiin imetyksen aloittamisen lukuihin, 

kun taas matalan intensiteetin interventioilla ei ollut 

merkittävää vaikutusta. Korkean intensiteetin vertaistuki 

oli yhteydessä myös imetyksen kestoon, vain yhdessä 

Matalan intensiteetin vertaistukiohjelmassa saavutettiin 

sama tulos. Täysimetys kasvoi merkittävästi vertaistuen 

avulla.    

Cricco

-Lizza, 

R. 

2005. 

USA. 

Black non-hispanic 

mother`s 

perceptions about 

the promotion of 

infant-feeding 

methods by nurses 

and physicians 

Selvittää matalan 

tuloluokan, mustien, ei-

latinalaisamerikkalaisten 

naisten kuvauksia 

hoitajien ja lääkärien 

imetyksen edistämisen 

tavoista. 

11 

ensisynnyt

täjää 

Induktiivi

nen 

sisällönan

alyysi 

Tämän tutkimuksen mukaan terveysalan ammattilaisten 

tulisi keskittää voimansa luottamuksellisten suhteiden 

kehittämiseen ja jatkuvuuteen yhdessä selkeän, 

yhdenmukaisen imetyksen ohjauksen ja tuen  

vähentääkseen imetyksen eroja.  

 

Demirt

as, B. 

2012. 

Breastfeeding 

support received be 

Turkish first-time 

mothers 

Tunnistaa tiedollinen, 

käytännöllinen ja 

emotionaalinen tuki, jota 

äidit olivat saaneet 

lapsivuodeaikana 

192 äitiä Kysely Tiedollisen, käytännöllisen ja emotionaalisen tuki hoitajien 

antamana on merkitystä imetysongelmien ja sairaala-

aikana annetun lisämaidon määrän vähentymiseen. Äidit 

kokivat, että tietoa tulisi antaa täsmällisesti, yksilöllisesti ja 

käytännön kautta.  

 



 

Graffy, 

J., 

Taylor, 

J. 

2005. 

UK.  

What information, 

advice and support 

do woman want 

with breastfeeding? 

Tutkia äitien näkemyksiä 

saadusta informaatiosta, 

neuvoista ja tuesta 

imetykseensä liittyen 

685 äitiä Kysely Kaikki äidit eivät saa sellaista tukea ja ohjausta kuin 

tarvitsisivat. Äidit toivovat enemmän realistista, 

yksityiskohtaista informaatiota valmistautuakseen 

imetykseen jo antenataalivaiheessa, enemmän apua 

asentojen etsimisessä ensimmäisinä päivinä, toimivia 

ohjeita ja menetelmiä vaikeuksien kohtaamiseen ja 

vakuuttelua, että imetyksen ajoittaiset hankaluudet eivät 

ole epätavallisia. Äidit haluavat tulla kuulluiksi ja 

rohkaistuiksi, kuitenkaan ilman kokemusta tulla 

painostetuksi. Äidit osaavat kertoa hyvin 

yksityiskohtaisesti minkälaista tukea ja ohjausta he 

kaipaavat.  

Grassl

ey, J. 

& 

Eschiti

, V. 

2008. 

USA. 

Grandmother 

breastfeeding 

support: what do 

mothers need and 

want? 

Tutkia äitien näkemyksiä 

isoäitien imetystiedosta 

ja tuesta 

30 äitiä focus 

group-

haastattelu 

Tutkimuksen mukaan äidit halusivat ja tarvitsivat isoäitien 

olevan imetyksen edunvalvojia, joka piti sisällään kaksi 

teemaa: imetyksen arvostamisena ja rakastavana 

rohkaisuna. Esteiden tiedostaminen, myyttien kohtaaminen 

ja tämänhetkinen imetystieto olivat äitien näkemyksen 

mukaan niitä tekijöitä, joita isoäidit tarvitsivat tullakseen 

imetyksen edunvalvojiksi, erityisesti jos heillä ei ollut 

omaa imetyskokemusta. 

Grassl

ey, J. 

2010. 

USA.  

Adolescent 

mothers` 

breastfeeding social 

support needs 

Määritellä sosiaalisen 

tuen näkökulmia, joita 

nuoret äidit tarvitsevat 

imetyksen aloituksessa 

18 

artikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Sosiaalisen tuen muodot mukailivat Housen sosiaalisen 

tuen mallia (instrumentaalinen,tiedollinen, emotionaalinen 

ja ylistävä), mutta lisäksi kirjallisuuskatsauksessa nousi 

sosiaalisen verkoston merkitys yhtenä tuen muotona.  

Hall, 

M. V., 

Dykes, 

E.J., 

A systematic 

review of the nature 

of support for 

breast-feeding 

Tarkastella näyttöä 

nuorten äitien saamasta 

imetyksen tuen 

7 

artikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Viisi eri tuen muotoa tunnistettiin; emotionaalinen, 

arvostava, instrumentaalinen, tiedollinen ja verkostollinen. 

Emotionaalinen, arvostava ja verkostollinen tuki oli äitien 

mukaan hyödyllisin. Tutkittavien äitien antama tuki 



 

Downe 

S, F. 

2007. 

UK.  

adolescent mothers. luonteesta  koettiin suurimmaksi hyödyksi. Jatkuvan tuen saanti 

ammattilaiselta, joka on koulutettu sekä imetyksen että 

nuorten kanssa toimimisen suhteen oli korkealle arvostettu 

tutkittavien mukaan.  

Erityisesti nuorille äideille suunnatut valmennusohjelmat 

voivat lisätä imetyksen aloitusta ja jatkamista.  

Hall, J. 

2011. 

UK. 

Effective 

community-based 

interventions to 

improve exclusive 

breast feeding at 

four to six months 

in low- and low–

middle-income 

countries: a 

systematic review 

of randomised 

controlled trials 

Arvioida 

yhteisöpohjaisten 

interventioiden 

vaikuttavuutta 

täysimetyslukuihin neljän 

ja kuuden kuukauden 

ikäisten vauvojen 

kohdalla matalan ja 

keskiluokan tulotason 

maissa. 

 

4 

tutkimusta 

Systemaatt

inen 

katsaus 

satunnaist

etuista, 

kontrolloi

duista 

tutkimuksi

sta  

Arvioidut tutkimukset käsittelivät erilaisia interventioita, 

mutta kaikki osoittivat merkittäviä parannuksia 

täysimetysluvuissa. Yhteisöpohjaiset 

interventiomenetelmät matalan ja keskiluokan tulotason 

maissa voivat olennaisesti lisätä täysimetystä ja ovat tämän 

vuoksi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.  

 

Hoddi

nott, 

P., 

Lee, 

A.J.,  

Pill, R. 

2006. 

UK. 

Effectiveness of a 

Breastfeeding Peer 

Coaching 

Intervention in 

Rural Scotland 

Arvioida ryhmä-ja 

yksilömuotoisen 

vertaistuen vaikutusta 

imetyksen aloitukseen ja 

kestoon. 

 

626 

vauvan 

kontrolliry

hmä, 592 

vauvan 

interventio

ryhmä 

Interventio

tutkimus 

Ryhmä- ja yksilömuotoinen vertaistuki raskaana oleville ja 

imettäville naisille lisäsi imetyksen aloitusta ja kestoa 

alhaisen imetyslukujen asuinalueella.  

 

Kauno A systematic Kuvata vertaistuen 34 Systemaatt Vain jatkuva imetyksen tuki tuotti tehokkaita tuloksia. 



 

nen, 

M., 

Hannu

la, L., 

Tarkka

, M-T. 

2012. 

Suomi 

review of peer 

support 

interventions for 

breastfeeding. 

imetystä tukevia eri 

interventiomenetelmiä 

ennen ja jälkeen 

raskauden 

artikkelia inen 

kirjallisuu

skatsaus 

Erilaisia menetelmiä tarvitaan eri vaiheissa äitiyttä. 

Yksilöllinen tuki ja koulutus oli käytetyimpiä tuen muotoja 

ennen ja jälkeen raskauden, myös sairaalassaoloaikana. 

Vertaistuen merkitys korostui raskauden jälkeen. 

Koulutetun vertaistukijan tuki yhdistettynä ammattilaisen 

antamaan tukeen oli tehokas menetelmä imetyksen 

jatkumisen varmistamiseksi.  

Hannu

la, L., 

Leino-

Kilpi, 

H., 

Puukk

a, P. 

2006. 

Suomi. 

Imetyksestä 

selviytyminen ja 

lisäruoan käyttö 

synnytyssairaalassa 

– äitien näkökulma 

Analysoida imetyksen 

toteutumista ja siihen 

yhteyteddä olevia 

tekijöitä 

lapsivuodeosastolla.  

759 äitiä Kysely Valtaosa (74%) äideistä koki selviytyvänsä imetyksestä 

hyvin, mutta imetysohjauksen määrä vaihteli. Huonompaa 

imetyksestä selviytymistä ennakoivat vähäinen ohjaus 

maidonerityksen ylläpitämiseen, vaikea synnytyskokemus 

ja se, että lapsi sai lisäruokaa lähes joka syötöllä. 

Riittäväksi koettu ohjaus oli yhteydessä parempaan 

selviytymiseen. Hyvään imetyksestä selviytymiseen olivat 

yhteydessä äidin hyvä psyykkinen vointi, tyytyväisyys 

omien rintojensa ulkonäköön, täysimetys vastaushetkellä ja 

äidin uudelleen synnyttäneisyys.  

Hannu

la, L., 

Kauno

nen, 

M.,  

Tarkka

, M-T. 

2008. 

Suomi. 

A systematic 

review of 

professional 

support 

interventions for 

breastfeeding. 

Kuvata ammattilaisen eri 

vaiheissa antamaa 

imetyksen tukea ja sen 

tehokkuutta 

36 

artikkelia 

Systemaatt

inen 

kirjallisuu

skatsaus 

Pitkäaikaiset interventiomenetelmät ovat vaikuttavampia 

kuin lyhytkestoiset. Useita eri tuen ja ohjauksen 

menetelmiä sisältävät interventiot koulutetun ammattilaisen 

antamana olivat tehokkaampia kuin vain yhtä menetelmää 

hyödyntävät interventiot. Raskausaikana tehokkaita 

interventioita olivat interaktiiviset menetelmät, joilla äidit 

saatiin keskustelemaan. BFHI-käytännöt yhdistettynä 

sanalliseen ohjaukseen (hands off) , tukeen ja rohkaisuun, 

olivat tehokkaita lähestymistapoja.  Synnytyksen jälkeen 

tehokkaimpia olivat kotikäynnit, puhelimitse annettu tuki 



 

ja vertaistuki.  

Jolly 

K. 

Ingram 

L. 

Khan 

KS. 

Deeks 

JJ. 

Freem

antle 

N. 

MacAr

thur C. 

2012. 

UK. 

Systematic review 

of peer support for 

breastfeeding 

continuation: 

metaregression 

analysis of the 

effect of 

setting, intensity, 

and timing 

Tutkia vertaistuen 

puitteita, intensiteettiä ja 

ajoitusta ja niiden 

vaikutusta imetykseen  

 

15 

tutkimusta 

Systemaatt

inen 

katsaus ja 

metaregres

siivinen 

analyysi 

satunnaist

etuista, 

kontrolloi

duista 

tutkimuksi

sta  

Vertaistuen interventiot lisäävät imetyksen jatkumista ja 

erityisesti täysimetystä, matalan tulotason tai keskiluokan 

tulotason maissa, mutta tämä tutkimus ei osoittanut sen 

pätevän korkean tuloluokan maihin, erityisesti Iso-

Britanniaan, jossa imetysohjaus on osana raskauden 

jälkeistä hoitoa. Vertaistuen intensiteetti ei ole tarpeeksi 

korkea, yli 5 kontaktin määrällä nähtiin olevan vaikutusta 

imetyksen jatkumiseen, mutta ei täysimetykseen.  

 

Kang, 

J.S., 

Choi, 

S.Y, 

Ryu, 

E.J. 

2008. 

Korea. 

Effects of a 

breastfeeding 

empowerment 

programme on 

Korean 

breastfeeding 

mothers: A quasi-

experimental study 

Tutkia uuden  imetyksen 

voimaannuttamis-

ohjelman vaikutuksia 

äitien imetyksen 

voimaantumiseen, 

imetysongelmiin ja 

toteutumiseen.  

 

30 äitiä 

kontrolliry

hmässä, 

30 äitiä 

interventio

ryhmässä 

Interventio

tutkimus 

Imetys toteutui, oli vähemmän ongelmallista ja äidit olivat 

enemmän voimaantuneita imetyksessään 

interventioryhmässä. Tulokset osoittivat, että tarjoamalla 

äideille voimaannuttamis-ohjelman kautta apua tunnistaa ja 

ratkaista imetysongelmia omatoimisesti voi lisätä 

imetyksen voimaannuttamista, vaikuttaa ongelmien ja 

toteutumisen määrään ja näin ollen ohjelmaa tulisi harkita 

synnytyksen jälkeiseksi interventioksi kliinisissä puitteissa.  

 

Kronb

org, 

Health visitors and 

breastfeeding 

Kuvailla hoitajien 

imetyskokemuksia, -

52 hoitajaa 

interventio

Satunnaist

ettu 

Merkittäviä eroja näiden kahden ryhmän välillä ei todettu 

koskien imetyskokemuksia, -uskomuksia tai – luottamusta, 



 

H., 

Væth, 

M., 

Olsen, 

J., 

Harder

, I. 

2007. 

Tanska

.  

support: 

influence of 

knowledge and self-

efficacy 

uskomuksia, -tietoa ja –

luottamusta suhteessa 

imetysohjaukseen. 

Lisäksi tarkoitus oli 

selvittää koulutuksen 

vaikutusta näihin 

tekijöihin ja miten se 

näkyi käytännössä. 

 

ryhmässä, 

57 

kontrolliry

hmässä 

interventio

tutkimus 

mutta interventioryhmässä hoitajien imetystietous oli 

selvästi kontrolliryhmää korkeammalla. Intervention 

jälkeen hoitajat raportoivat selkeästi korkeampaa 

luottamusta imetysongelmissa ohjaamisessa. 

Interventioryhmän hoitamat äidit raportoivat saaneensa 

enemmän tukea kuin kontrolliryhmän hoitamat äidit. 

Interaktiivinen kurssi lisäsi hoitajien imetystietoutta ja 

hoitajien itseluottamus imetysongelmissa ohjaamisessa 

kasvoi. Interventioryhmän hoitajien hoitamat äidit kokivat 

saaneensa enemmän tiedollista ja instrumentaalista tukea 

imetykseensä. 

Laante

rä, S. 

2011. 

Suomi. 

Breastfeeding 

counseling at the 

maternity health 

care 

Kuvata imetysohjauksen 

ongelmia sekä kuvata ja 

selittää lasta odottavien 

vanhempien 

iemtystietoja, asenteita ja 

osdottavien äitien 

luottamusta iemtyskeen 

sekä taustatekiöiden 

vaikutusta niihin 

Kirjallisuu

skatsaus 

n=40, 

kysely 

n=172 

Kysely, 

kirjallisuu

skatsaus 

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin imetysohjauksen 

merkittävimmiksi ongelmiksi ohjaajien tiedon ja resurssien 

puute, heikot ohjaustaidot ja ohjaajien kielteinen asenne. 

Kyselyssä vanhemmat vastasivat oikein kahteen 

kolmasosaan kysymyksistä., 

Lewall

en, 

L.P., 

Dick, 

M.J., 

Flower

s, J., 

Powell

Breastfeeding 

support and early 

cessation. 

Tutkia äideille 

imetykseen annetun avun 

muotoja ja syitä haluttua 

varhaisempaan 

imetyksen lopettamiseen 

399 äitiä 

1.haastatte

lussa, 379 

2.haastatte

lussa 

Haastattel

ututkimus, 

1.synnyty

ksen 

jälkeen 

sairaalassa 

ja 

2.haastatte

Sairaanhoitajat ja imetysohjaajat ovat keskeisin avunantaja 

sekä sairaalassa että kotona. Tämä rooli on otettava 

vakavasti arvioidessa imetyksen etenemistä ja tuottaa tietoa 

hyvistä imetyksen tekniikoista. Kirjallisen materiaalin 

hyödyntäminen ohjauksessa on hyvä huomioida, samoin 

saatavilla olevan materiaalin paikkansapitävyys ja 

pätevyys. Perheenjäsenten mukaan ottaminen 

ohjaustilanteisiin on suositeltavaa ja heitä tulisi rohkaista 



 

, W., 

Zickef

oose, 

K.T, 

Wall, 

Y.G & 

Price, 

Z.M. 

2005. 

USA. 

lu 8viikon 

kuluttua 

puhelimits

e 

kysymään kysymyksiä, jotta heille tulisi annettua oikeaa ja 

ajankohtaista tietoa, jotta he voisivat olla täysipainoisesti 

imettävän äidin tukena. Yleisimmät lopettamisen syyt 

olivat maidon määrän vähäisyys, kipeät rinnanpäät sekä 

imuotteen ongelmat.  

Manni

on, 

C.A., 

Hobbs, 

A.J., 

McDo

nald, 

S.W.,T

ough, 

S.C. 

2007.

Kanad

a. 

Maternal 

perceptions of 

partner support 

during 

breastfeeding. 

 

Selvittää naisten 

näkemyksiä kumppanin 

tuesta imetyksen aikana 

ja mitata tuen vaikutusta 

äidin itseluottamukseen, 

sitoutumiseen ja 

tyytyväisyyteen 

suhteessa imetykseen.  

 

76 äitiä Kysely Äidit tuntevat itsensä kyvykkäämmiksi ja itsevarmemmiksi 

imetyksen suhteen kun heidän kumppaninsa antavat tukea 

imetykseen suullisen rohkaisun ja aktiivisen osallistumisen 

avulla. 

Äidit, jotka kokivat saavansa kumppaneiltaan negatiivista 

palautetta imetyksestä tai joiden kumppanit vaikuttivat 

epäröiviltä, tunsivat itsensä vähemmän itsevarmoiksi 

kyvyssään imettää. Terveysdenhuoltoalan henkilöstön 

tulisi ymmärtää positiivisen ja aktiivisen kumppanin tuen 

merkitys äidin imetysluottamukselle. Imetysluottamus 

ennakoi imetyksen jatkumista. Yleisimmistä tuen 

muodoista voitaisiin keskustella pariskunnan kanssa ennen 

ja jälkeen synnytyksen. Terveydenhuolto alan henkilöstö 

voi antaa tietoa, rohkaista kumppaneita aktiiviseen 

tiedonhakuun ja keskustella tukevista käytännöistä.  

 



 

Mattar,

C.N., 

Chong, 

Y-S., 

Chan, 

Y-S., 

Chew, 

A., 

Tan, 

P., 

Chan, 

Y-H., 

Rauff, 

M.H-J. 

2007. 

Singap

ore. 

Simple Antenatal 

Preparation to 

Improve 

Breastfeeding 

Practice 

Osoittaa yksinkertaisen 

synnytystä edeltävän  

koulutusintervention 

vaikutus imetyksen 

toteutumiseen 

 

401 naista Satunnaist

ettu 

kontrolloit

u koe 

Yksilöllistä neuvontaa ja koulutusmateriaalia saaneet äidit 

täysimettivät selkeästi useammin 3 kuukauden iässä kuin 

kontrolliryhmän äidit. Missä imetyksen toteutuminen on 

alle tavoitteiden, yksinkertaisella yksittäisellä 

raskaudenaikaisella kohtaamisella ohjauksella ja 

valmennuksella voidaan merkittävästi parantaa imetyksen 

toteutumista kolmeen kuukauden ikään saakka. Kirjallisen 

tai audiovisuaalisen materiaalin tarjoaminen pelkästään ei 

ole riittävää. Terveydenhuoltoalan henkilöstön tulisi pitää 

yksi kahdenkeskinen raskaudenaikainen kohtaaminen vain 

imetyksestä keskustelua varten.  

 

McInn

es, 

R.J., 

Chamb

ers, 

J.A. 

2008 

Supporting 

breastfeeding 

mothers: qualitative 

synthesis 

Kuvata ammattilaisten ja 

äitien näkemyksiä ja 

kokemuksia imetyksen 

tuesta 

47 

artikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Äidit arvioivat sosiaalisen tuen tärkeämmäksi kuin 

terveyspalveluiden tuen. Terveyspalveluiden tuki kuvattiin 

epäsuotuisasti korostaen kiirettä, ohjauksen tai terveysalan 

ammattilaisen tavoittamattomuutta, hyödyttömien 

käytäntöjen edistämistä ja ristiriitaisia ohjeita.  

Äidit eivät saaneet ammattilaisilta sellaista tukea kuin 

halusivat. Ammattilaisilta saatu tuki jakaantui viiteen 

teemaan: ammattilaisen ja äidin väliseen 

vuorovaikutussuhteeseen, taitavaan apuun, aikapaineisiin, 

imetyksen medikalisointiin ja osaston julkisuuteen.  

Meedy Factors that Kuvata mitkä 68 Kirjallisuu Imetyksen kestoon vaikuttivat naisen aikomus imettää, 



 

a, S., 

Fahy, 

K., 

Kable, 

A. 

2010. 

positively influence 

breastfeeding 

duration to 6 

months: A literature 

view.  

muutettavissa olevat 

tekijät vaikuttavat 

positiivisesti imetyksen 

jatkamiseen 6kk:n ikään 

artikkelia skatsaus imetysluottamus ja sosiaalinen tuki. Imetyksen 

edistämisohjelmat usein pitävät sisällään sosiaalisen tuen, 

mutta eivät pyri vaikuttamaan aikomuksiin tai 

itseluottamukseen.  

Müller 

FS, 

Silva 

IA. 

2009. 

Brasili

a. 

Social 

representations 

about support for 

breastfeeding in a 

group of 

breastfeeding 

women 

Saada tietoa tuen 

sosiaalisesta 

esiintymisestä imettävien 

äitien ryhmässä. Lisäksi 

tarkoituksena tunnistaa 

ne sosiaalisen ympäristön 

tuottamat tuen muodot, 

jotka äidit kokivat 

imetystä tukevina 

  

 

14 naista, 

joilla oli 

alle 6kk:n 

ikäinen 

lapsi 

Puolistrukt

uroitu 

haastattelu 

Tulokset osoittivat, että naiset saivat sosiaalista tukea 

imetykselleen sairaalasta, perheeltään ja työyhteisöltään. 

Naisten näkemysten mukaan imetyksen tuki on laaja ilmiö, 

joka pitää sisällään kannustusta, imetyksen edistämistä ja 

imetyksen suojelua.  

 

Redsh

aw, M. 

&Hen

derson, 

J. 

2012.

UK.  

Learning the hard 

way: expectations 

and experiences of 

infant feeding 

support. 

Saada parempaa 

ymmärrystä siihen, mitä 

äidit tarvitsevat ensi 

päivinä aloittaakseen ja 

jatkaakseen lastensa 

imetystä 

2966 äitiä Tilastollis

et 

menetelmä

t, avointen 

kysymyste

n sisällön 

analyysi 

Ne äidit, jotka onnistuivat imettämään, kokivat 

”oppineensa vaikeamman kautta”. Ne äidit, jotka eivät 

onnistuneet, kokivat että heidät nähtiin huonoina äiteinä ja 

naisina, jotka olivat jollain tavalla epäonnistuneet 

ensimmäisissä äitiyden tehtävissä. Henkilöstön näkemykset 

vaikuttivat siihen miten äidit näkivät itsensä ja mitä he 

ammensivat ensimmäisistä imetyksen kokemuksistaan. 

Kätilöt, jotka työskentelevät äitien kanssa syntymän 

jälkeen, tarvitsevat lisää jatkuvaa koulutusta imetykseen 



 

liittyen kyetäkseen antamaan tehokasta tukea. 

Renfre

w MJ, 

McCor

mick 

FM, 

Wade 

A, 

Quinn 

B, 

Dows

well T. 

2012. 

Support for healthy 

breastfeeding 

mothers with 

healthy term 

babies 

Arvioida imetyksen tuen 

vaikuttavuutta  

67 

tutkimusta 

Kirjallisuu

skatsaus  

Kaikenlainen lisätuki imetykselle lisäsi kaikenlaisen 

(osittais/täysimetys) imetyksen kestoa ja vähensi imetyksen 

lopetusta ennen 6kuukauden ikää. Kaikenlainen imetyksen 

tuki lisäsi myös täysimetystä 6 kuukauden iässä.Sekä 

vertaisen että ammattilaisen antamalla imetyksen tuella oli 

positiivinen vaikutus imetyksen toteutumiseen. 

Kasvokkain annetun tuella nähtiin olevan suurempi 

vaikutus kuin puhelimitse annetulla. Jos naiset saavat tukea 

ainoastaan hakiessaan sitä itse ei todennäköisemmin ole 

vaikuttavaa. Tämä osoittaa, että naisille tulisi tarjota 

ennakoivaa, ennalta sovittua tukea. Lisätukea antavat 

interventiot olivat vaikuttavimpia niissä puitteissa, joissa 

imetyksen aloitusluvut olivat edeltävästi korkeat.  

Schmi

ed, V., 

Beake, 

S., 

Sheeha

n, A., 

McCo

urt, C., 

Dykes, 

F. 

2010. 

Women`s 

perceptions and 

experiences of 

breastfeeding 

support: a 

metasynthesis 

Saada tietoa äitien 

kokemuksista ja 

näkemyksistä imetyksen 

tuesta ja luoda kuvaa 

tukevista tuen muodoista 

31 

tutkimusar

tikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Tutkimuksen mukaan imetyksen tuki esiintyy eräänlaisena 

jatkumona, jonka toisessa päässä on aito läsnäolo 

vaikuttavana tuen muotona ja toisessa päässä 

epäjohdonmukainen kohtaaminen hyödyttömänä tai jopa 

lannistavana ja haitallisena tuen muotona. Toiseksi 

tutkimuksen mukaan todettiin helpottava menettelytapa 

verrattuna yksinkertaistavaan/reduktionistiseen 

lähestymistapaan toisilleen vastakkaisina tuen muotoina, 

jotka äidit kokivat hyödyllisinä tai hyödyttöminä. 

 

Yksilökeskeiset kommunikointi- ja ihmissuhdetaidot ovat 

tärkeitä imetyksen tuessa. Organisaation hoitokäytännöillä 



 

(hoidon jatkuvuuden takaaminen omahoitaja/kätilömallilla) 

voidaan parantaa imetystä tukevaa hoitoa ja 

luottamuksellisten suhteiden rakentumisen äitien ja 

ammattilaisten välille. 

 

Spiby 

H. 

McCor

mick 

F. 

Wallac

e L. 

Renfre

w MJ. 

D'Souz

a L. 

Dyson 

L. 

2009.

UK.  

A systematic 

review of education 

and evidence-based 

practice 

interventions with 

health professionals 

and breast feeding 

counsellors on 

duration of breast 

feeding. 

Tutkia terveysalan 

ammattilaisten ja 

vertaistukijoiden 

koulutuksen, 

valmennuksen ja 

käytäntöjen muutosten 

vaikuttavuutta imetyksen 

kestoon  
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artikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Kaikki tutkimukset koskivat pelkästään terveysalan 

ammattilaisia. Suurin osa interventioista tähtäsi 

imetystiedon lisäämiseen ja käytäntöjen muuttamiseen.  

Monissa tutkimuksissa oli metodologisia rajoituksia ja 

tutkimusten tuoma näyttö oli riittämätöntä tuomaan 

johtopäätöksiä interventioista.Tutkimuksista voitiin 

kuitenkin todeta se, ettei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa, 

jolla voitaisiin saavuttaa johdonmukaisia muutoksia 

imetyksen kestoon. WHO:n vauvamyönteisyys-

koulutuksella voi olla potentiaalista vaikutusta imetyksen 

kestoon.  

 

Tenfel

de, S., 

Finneg

an, L.,  

Hill, 

P.D. 

2011.

Predictors of 

Breastfeeding 

Exclusivity 

in a WIC Sample 

Tutkia täysimetystä 

ennustavia tekijöitä 

matalapalkkaisten naisten 

ryhmässä, jotka saivat 

interventiona 

imetystukea naisten, 

imeväisten ja lasten 

(WIC) 

235 naista, 

jotka 

aloittivat 

imetyksen 

ja olivat 

mukana 

WIC-

ohjelmass

Tilastollin

en 

aineistotut

kimus 

Vain 23% aineiston naisista täysimetti. Naiset, jotka saivat 

ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana äitiyshuollon 

palveluita täysimettivät kaksi kertaa todennäköisemmin 

kuin ne naiset, jotka saivat äitiyshuollon palveluita vasta 

raskauden loppuvaiheessa.  

Naiset, jotka aikoivat imettää täysimettivät neljä kertaa 

todennäköisemmin kuin ne, joilla imetysaikomuksia ei 



 

USA. ravitsemusohjelmasta a ollut. Ylipainoiset naiset täysimettivät 

epätodennäköisemmin kuin normaali-tai alipainoiset naiset.  

 

Thulie

r, D., 

Mercer 

J. 

2009. 

USA. 

Variables 

associated with 

breastfeeding 

duration. 

Tunnistaa imetyksen 

kestoon vaikuttavia 

tekijöitä  

 Kirjallisuu

skatsaus 

Imetys on kompleksinen ilmiö ja imetysen kestoon 

vaikuttavat monet demografiset, fyysiset, sosiaaliset ja 

psykologiset tekijät. Nämä tekijät tiedostamalla voidaan 

imetyksen tukea kohdistaa oikealla tavalla. Imetykseen 

vaikuttavat demografiset tekijät olivat rotu, ikä, siviilisääty, 

koulutus, sosioekonominen status ja WIC-ohjelmassa 

(Special Supplemental Nutrition Program for Women, 

Infants, and Children) mukana olo. Biologiset vaikuttavat 

tekijät pitivät sisällään riittämättömän maidon erityksen, 

vastasyntyneen terveysongelmat, äidin lihavuuden, fyysiset 

imetyksen haasteet, äidin tupakoinnin, synnyttäneisyyden 

ja synnytystavan.  

Sosiaaliset tekijät pitivät sisällään työn teon, perheen tuen 

ja ammattilaisen tuen. Äidin aikomukset, kiinnostus ja 

luottamus imetykseen olivat psykologisia tekijöitä.  

Thurm

an 

S.E., 

Allen 

P.J. 

2008. 

UK. 

Integrating 

Lactation 

Consultants into 

Primary Health 

Care Services: Are 

Lactation 

Consultants 

Affecting 

Breastfeeding 

Tutkia imetysohjaajien 

vaikutusta imetyksen 

onnistumiseen 

5 

artikkelia 

Kirjallisuu

skatsaus 

Positiivinen korrelaatio IBCLC-koulutuksen saaneiden 

imetysohjaajien ja imetyksen keston välillä. Tutkimusten 

otokset olivat pieniä ja näin ollen luotettavuus 

puutteellinen. Rajallinen saatavilla oleva aineisto viittaa 

siihen, että IBCLC-imetysohjaajien sijoittaminen 

perusterveydenhuoltoon voi edistää imetyksen kestoa.  
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