


Mitä olemme oppineet 
imetyksestä ja stressistä? 

 

Imetys aiheuttaa perheille stressiä… 

 

Stressi vaikeuttaa imetystä… 

 

Imetys on valtavan monisyinen ja tunteita 
herättävä asia… 
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Kun puhutaan imetyksestä, 
nostetaan usein esiin myös... 

- Hyvä äitiys 

- Naisen ja äidin oikeudet 

- Lapsen oikeudet tai lapsen paras 

- Isän osallisuus  

- Hyvä vuorovaikutus 

- Vanhemmuuden valinnat 
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                  Ihottumat 
            Kivut ja säryt 
         Toistuvat infektiot 
      Lihasjännitykset 
 Hengenahdistus 
Seksihalut vähissä 
Nopea syke, korkea verenp 
Pahoinvointi 
 
 

Unohtelu 
Ajattelun sekavuus 
Keskittymisvaikeudet 
Painajaisunet 
Negatiivisuus 
Vaikea tehdä päätöksiä  
Jatkuva murehtiminen 
 

Ärtymys 
Alavireisyys, masennus 
  Toivottomuus 
      Kiukkuisuus 
           Ahdistuneisuus 
              Turhautuminen 
                   Huolestuneisuus 
                             Pelot 
 

Asioiden lykkääminen 
Liika/liian vähäinen 
syöminen 
Aggressiivinen käytös 
Alko, tupakka & lääkkeet 
rentouttajina 
Eristäytyminen 
Univaikeudet 
 
 

KEHOSSA MIELESSÄ 

TUNTEISSA KÄYTÖKSESSÄ 



Stressijärjestelmä & 
Rauhoittumisjärjestelmä 
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Kun elimistö valmistautuu 
stressitilanteeseen 
- Syke kiihtyy, verenpaine nousee 
- Hengitys kiihtyy 
- Silmäterät laajenevat 
- Huomio kiinnittyy vain yhteen 

asiaan 
- Lihakset jännittyvät 
- Reaktionopeus kasvaa 
- Ruoansulatus pysähtyy 

Kun elimistö rentoutuu 
- Syke rauhoittuu, 

verenpaine laskee 
- Hengitys hidastuu 
- Lihakset rentoutuvat 
- Silmäterät supistuvat 
- Rento tila, yhteys muihin 
- Reaktionopeus hidastuu 
- Ruoansulatus aktivoituu 

Balanssi 
tärkeää! 

Oksitosiini 
Dopamiini 
Serotoniini 

Adrenaliini 
Norradrena-

liini 



Mitä tiedetään raskausaikaan ja 
synnytykseen liittyvästä stressistä? 

6 

• Äidin raskausaikainen, pitkäaikainen stressi on 
haitallista vauvan aivoille (Finn Brain 2014) ja voi vaikuttaa 
syntyvän vauvan kasvuun, raskauden kestoon ja vauvan 
temperamenttiin (Finn Brain 2014) 

• Synnytykseen liittyvä stressi vaikuttaa sekä vauvaan 
että äitiin (Uvnäs Moberg 2015) 

• Vastasynnyttäneelle äidille stressiä aiheuttavat vauvasta 
eroon joutuminen, outo ympäristö, uhkaavat tai 
odottamattomat tilanteet (Uvnäs Moberg 2015) 

• Imettävillä äideillä voimakkaammat stressireaktiot (U M 

2015) 



Vanhemmuuden stressipyramidi 
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Kasautunut  

Lisääntynyt 

Yleinen vanhemmuuteen 
liittyvä stressi 

Vaikeat mielenterveys-
ongelmat, päihteiden käyttö, 
perheväkivalta, traumat 

Ahdistus, masennus, pelot, 
rahavaikeudet, perisuhde-
ongelmat, tuen puute 

Elämänmuutos, vastuun 
lisääntyminen, huoli 
vauvasta, unenpuute 



Mitä ottaa huomioon kun tukee 
stressaantuneita vanhempia?   
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Kasautunut  

Lisääntynyt 

Yleinen 
vanhemmuuteen 

liittyvä stressi 

Korkea riski 

Selvästi 
lisääntynyt 

riski 

Kohonnut 
riski 

Mitä enemmän stressiä 
vanhemmat kokevat, sitä 
suurempi on riski, että 
heillä on vaikeuksia 
 
- Keskittymisessä 
- Muistamisessa 
- Päätöksen teossa  
- Tunteiden ja 

käyttäytymisen 
hallinnassa 
 
 
 
 



Imetykseen syntyy helposti 
stressikehiä 
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Oksito-
siinia 

vähemmän 

Maito ei 
heru 

kunnolla 

Rinta ei 
tyhjenny 
kunnolla 

Maitoa 
alkaa 

erittyä 
vähemmän 

 

Vauva 
turhautuu, 

äiti 
hätääntyy 

Stressiä ! 
Adrenalii-
nia! 



Imetys tarvitsee turvallisuuden 
tunnetta ja rauhaa onnistuakseen 
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Aikaa 
Avoimia kysymyksiä 
Pohdiskelua 
Toistoja, toistoja 
Lyhyitä ohjeita 
Kuvallisia ohjeita 
 
Mukava ilmapiiri 
Ennakointia 
Rohkaisua 
Tunteiden sietoa 
Tuttuja ihmisiä 
Tuttu ympäristö 
 



Imetyksen tukemiseen tarvitaan 
kaikkia 
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 Ammattilaisten 
tuki   

Koulutuksellinen 
tuki 

Vertais- ja 
vapaaehtoistuki 

Läheisten tuki 



Jos imetys 
olisi matka... 
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Äitiysneuvola 
Perhe-

valmennus 
Doula 

Imetyspoli-
klinikka 

Terveyden-
hoitajan 

kotikäynti  

Synnytys-
sairaala 

Imetyksen tuki 
FB-ryhmä 

Imetys-
tukiryhmä 

Lastenneuvola 



Kiitos!  
 

 
Malin von Koskull    Jaana Wikgren 

Erik.sh, TtM,       Kätilö, imetysohjaajakouluttaja 

imetysohjaajakouluttaja,     varhaislapsuuden  vuorovaikutus- 

projektipäällikkö     psykoterapeutti, 

        projektikoordinaattori 
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