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Lukijalle 

  

Onnittelut  tulevista vauvoista! Tämä opas on koh-

dennettu juuri Teille, monikkovanhemmat. 

 

Toivomme, että opas antaa Teille valmiuksia tulevaan 

arkeen ja siinä jaksamiseen. Oppaaseen on koottu 

tärkeimmät monikkovanhempien arjessa jaksamiseen 

vaikuttavat seikat ja  selviytymiskeinot. Oppaasta löy-

dät myöskin hyödyllistä tietoa, mistä saada apua voi-

mien loppuessa. 
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Monikkovanhemmuus 

 

Vanhemmuussuhteen kehittyminen ja vanhemmuuden koke-

minen alkavat jo raskausaikana. Uuteen tilanteeseen sopeutu-

minen voi viedä aikaa ja lisääntyvien arjen vaatimusten myötä 

se edellyttää elämänhallintaa, suunnitelmallisuutta, sovelta-

mista sekä johdonmukaisuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monikkovanhemmuus pitää sisällään kaiken rajojen asettami-

sesta rakkauteen ja hellyyteen.  Monikkovanhemmuus vaatii 

vanhemmilta kärsivällisyyttä sekä toisinaan myös pitkää pin-

naa.  Se on muuttuva tila, joka vaihtelee ja kasvaa yhdessä 

lasten kanssa.  

Huolet saattavat varjostaa 

vanhemmuuteen kasvamis-

ta. Tämän vuoksi mieliku-

vien luominen tulevista vau-

voista on tärkeää edistäen van-

hemmuuteen kasvua ja kiinty-

mystä syntymättömiin lapsiin. 

Monikkovanhemmuus on 

kaikesta työstään huoli-

matta äärimmäisen palkit-

sevaa aikaa vanhemmille 

ja usein se myös vahvistaa 

vanhempien välistä suh-

detta.  
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 Oma jaksaminen 

 

Oman jaksamisen huomiointi  on tärkeää  ja  usein vanhem-

pien hyvinvointi heijastuukin myös perheen muihin jäseniin.   

 

Jaksamista edistää oman ajan saanti ja kodin ulkopuolelle 

pääsy esimerkiksi harrastuksen tai ystävien tapaamisen mer-

keissä.  Armollisuus itseään kohtaan on tärkeää, mm. kodin ei 

aina tarvitse olla tiptop -kunnossa.  Puolisolta saatu tuki ja ja-

ettu vastuu ehkäisevät uupumista. 

 

Voimavarat auttavat haasteiden läpi. Jokainen ihminen mää-

rittelee itse, mitkä asiat voimaannuttavat ja auttavat jaksa-

maan.  

 

 

                    

                             

Luottamuksellinen ja avoin pari-

suhde, jaettu vanhemmuus, kes-

kinäinen vastuunjako sekä hyvä 

tukiverkosto ovat todettu monik-

kovanhempien voimaannutta-

viksi tekijöiksi. 
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Arjen rutiinit 

 

Arki saadaan sujumaan hyvällä suunnittelulla, missä samat 

rutiinit ja säännöt toistuvat päivittäin.  Aikataulutus sekä etu-

käteisuunnittelu korostuvat etenkin vauvojen hoidon ollessa 

yhden vanhemman vastuulla. 

 

Öisin on tärkeää jakaa vauvojen hoitovastuu siten, että mo-

lemmat vanhemmat saavat levättyä. Kaksosten uniongelmat 

eivät eroa yhden lapsen perheestä, mutta vauvoilla saattaa 

olla eri vuorokausirytmi, jolloin yöt voivat olla katkonaisia.  

 

Ensimmäisinä kuukausina vauvat nukkuvat tasaisesti ympäri 

vuorokauden. Noin kolmen kuukauden iässä päiväsaikaan 

nukkuminen vähenee, jolloin vuorokausirytmi alkaa rakentu-

maa. 
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Nukkuminen, ulkoilu ja syöt-

täminen kannattaa rytmittää 

tapahtuvaksi suunnilleen sa-

maan aikaan päivästä. Päiväs-

aikaan vauvojen vireystilaa 

pidetään yllä yhdessä puuha-

ten ja iltaa kohden virikkeitä 

vähentäen. Toistuvat iltarutii-

nit auttavat vauvoja nukahtamaan. Vähitellen vauvoja voi 

koittaa saada samaan rytmiin oman jaksamisen turvaamiseksi. 

 

Vuorokausirytmiin  

vaikuttaa 

• Vanhemman & vauvan 

vuorovaikutus 

• Päivärytmi 
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Imetys 

 

Imetys on luonnollista, mutta sen kokemi-

nen on yksilöllistä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vähäinenkin imetys on hyödyllistä vaikka vauvat saisivat äi-

dinmaitoa vain vähän tai sen ohella käytettäisiin äidinmaidon-

korviketta. Toisinaan imetys ei suju ja tällöin pelkästään äidin-

maidonkorvike on myöskin hyvä ja ravinteikas vaihtoehto.  

Imetys voi viedä aikaa vauvojen syödessä useasti. Vauvat voi 

syöttää parhaaksi kokemallaan tavalla: samaan tai eri aikaan 

tai vuorotellen. 

Äidinmaidosta on paljon hyötyä sekä 

vauvalle että äidille.  Se mm. tehostaa 

vauvan vastustuskykyä, äidin palau-

tumista raskaudesta ja synnytyksestä 

sekä vahvistaa vauvojen ja äidin välis-

tä vuorovaikutusta.  

Ihokontakti on tärkeää sekä vauvoille että 

vanhemmille. Ihokontaktin tärkeys korostuu 

mikäli imetyksen aloittaminen viivästyy esi-

merkiksi vauvojen keskosuudesta johtuen. 

Rinnan etsintä tapahtuu usein vaistomaisesti 

vauvojen ollessa rinnalla ihokontaktissa.  
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Parisuhde 

 

Monikkovanhemmuus ei merkitse vanhempien yhteisen ajan 

loppumista, vaikka työnjako voi alkuun olla haasteellista.  

Vauvavuosien ollessa kiireisiä vanhempien on hyvä varautua 

siihen, että intiimille kanssakäymiselle ei aina saata löytyä so-

pivaa aikaa. Haasteista huolimatta parisuhde on voimavara 

arjessa jaksamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Parisuhdetta vahvistaa 

• Vanhemmuuden 

  jakaminen & sen ilo 

• Vaikeuksista selviäminen 

yhdessä 

• Keskinäinen tuki 

• Rakkaus 

• Läsnäolo arjessa 

• Avoin vuorovaikutus 

• Psyykkinen & fyysi-

nen hyvinvointi 

• Huumori 

• Arvomaailma, harras-

tukset & usko 
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Taloudellinen tuki 

 

Vauva-aika kuormittaa monikkoperheiden taloutta ja toi-

meentulo voi huolettaa. 

 

Kela tarjoaa monikkoperheille erilaisia etuuksia. Suotavaa on 

varata aika suoraan Kelan toimistolle ja käydä paikan päällä 

selvittämässä perheelle oikeutetut etuudet. Kelalta saa mm. 

monikkoraskauden aikana äitiysavustuksen moninkertaisena. 

Äitiysavustuksen voi valita äitiyspakkauksina, rahana tai nii-

den yhdistelmänä.  

 

Kuntien tarjoama tuki perheelle kannattaa myös selvittää en-

nen vauvojen syntymää, sillä niissä on kuntakohtaisia eroja. 

Kunnan sosiaalitoimesta voi mahdollisesti saada perhetyönte-

kijän palveluita, kotipalveluita ja palveluseteleitä.  
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Hoitotyön ammattilaisilta saatu tuki 

 

Jo raskausaikana vanhemmat saavat tukea ja tietoa hoitotyön 

ammattilaisilta neuvolan seurantakäyntien yhteydessä.  

 

Opastusta ja neuvoja vauvojen hoitoon vanhemmat saavat 

sairaalan henkilökunnalta. Lisäksi sairaalan henkilökunnalta 

saa tukea varhaisessa vuorovaikutuksessa ja vanhemmuuden 

muodostamisessa. 

 

Vauvojen kotiuduttua kasvun ja kehityksen seuranta siirtyy 

neuvolaan. Neuvolakäynneillä voit kysyä terveydenhoitajalta 

mieltä painavista asioista sekä avun saannin mahdollisuuksis-

ta. 
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Tukiverkosto 

 

Luotettava tukiverkosto mahdollistaa monikkoperheen arjen 

helpottumisen.  Arjen apua sekä tukea arjessa jaksamiseen 

voi saada esimerkiksi perheen muilta sisaruksilta, isovanhem-

milta, sukulaisilta, vauvojen kummeilta ja muilta läheisiltä. Per-

heenjäsenten hyvinvoinnin ja vanhemmuuden kannalta on 

tärkeää pystyä ottamaan apua tarvittaessa vastaan.  

 

Ulkopuoliseen auttajaan kan-

nattaa turvautua, mikäli tuki-

verkostoa ei ole käytettävissä. 

Auttaja voi olla esimerkiksi 

koulutettu kodinhoitaja tai sai-

raanhoitaja. Lisää voit kysyä 

Pohjois-Karjalan Monikkoper-

heet ry:ltä tai neuvolasta. 

 

 

 

 

Ympärillä oleva tukiver-

kosto on tärkeää tarkis-

taa jo raskausaikana, jot-

ta vauvojen synnyttyä 

arjen apua olisi helposti 

saatavilla.   
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Vertaistuki 

 

On tyypillistä, että monikko-

vanhemmat kaipaavat vertais-

tukea jo raskausaikana.  

 

Vertaistuen kautta vanhem-

mat voivat saada tietoa ja konk-

reettisia neuvoja sekä keskustella mieltä painavista asioista.  

Lisäksi se mahdollistaa samassa elämäntilanteessa olevien 

vanhempien kohtaamisen, tiedon- ja kokemusten vaihdon 

sekä verkostoitumisen. Vertaistukea voit saada mm. läheisiltä 

tai erilaisten järjestöjen kautta. 

 

 

 

Vertaistuki voi lisätä 

voimavaroja, edistää 

arjessa jaksamista sekä 

laajentaa tukiverkos-

toa.  
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Hyödyllisiä järjestöjä: 

 

• Suomen Monikkoperheet ry 

 Tarjoaa monikkoarjen, lastenhoidon ja –kasvatuksen tukipal-

 veluja 

 

• Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry 

 Tarjoaa monikkovalmennusta, vertaistukea, tietoa, tapahtu-

 mia ja toimintaa  Pohjois-Karjalan alueen monikkoperheille  

 

• Imetyksen tuki ry  

 Tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea imetykseen liitty-

 vissä asioissa  

 

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

 Organisaation tarkoituksena on edistää lapsiperheiden hyvin-

 vointia mm. tarjoamalla lapsiperheiden arjen tueksi  perhe-

 kummia 

 

• Kevyt.net 

 Tarjoaa vertaistukea keskosten perheille sekä antaa tietoa kes-

 kosuudesta  Lisätietoja voi kysellä Pohjois-Karjalan Monikkoper-

 heet ry:ltä 

 

• Yksin kaksonen 

 Tarjoaa vertaistukea vanhemmille, jotka ovat menettäneet 

 toisen kaksosista  Lisätietoja voi kysellä Pohjois-Karjalan Mo-

 nikkoperheet ry:ltä 

 

• Käpy – Lapsikuolemaperheet ry 

 Tukea lapsensa menettäneille vanhemmille  
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Lisätietoa: 

 

• Monikkotietoa, suomenmonikkoperheet.fi 

 

• Meille tulee vauvat – opas monikkovauvojen odotuk-

seen & hoitoon, Terveyden– ja hyvinvoinnin laitos.  

  Saatavilla: https://www.thl.fi/    

  documents/605877/747474/tuplaonni2011.pdf 

 

• Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys, Suomen 

Monikkoperheet ry.  

   Saatavilla: http://www.suomenmonikkoperheet.fi/

  files/Rinnakkain-rinnalla_monikkovauvojen-ime- 

  tys_opas_pieni_versio_suomen_monikkoperheet_ry.pdf 

 

• Isä imetysmatkalla – Opas onnistuneeseen imetykseen 

   Saatavilla: https://www.hel.fi/static/sote/  

  perheentuki/pdf/ Isa%CC%88_imetysmatkalla_2016.pdf 

 

• Sylin täydeltä elämää – Arki kaksosten & kolmosten 

kanssa, Väestöliitto. 

 

• Yhdessä ja erikseen – Näin tuen alle kouluikäisen kaksos

– ja kolmoslapsen kasvua. Suomen Monikkoperheet ry 

 

• Hyvä alku monikkovanhemmuuteen – ensitietovideo 

   Saatavilla: https://www.youtube.com/watch? 

  v=ikoJe66UiHs 
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Lopuksi 

 

Jos Sinulla heräsi kysyttävää tai jokin asia mietityttää, ota roh-

keasti yhteyttä Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry:hyn 

 pkarjalanmonikkoperheet@gmail.com  

  

 

Opas on toteutettu osana opinnäytetyötä ”Tukea monikko-

vanhempien arjessa jaksamiseen”, joka on luettavissa osoit-

teessa www.theseus.fi 

Tekijät: Laura Silvast & Veera Sutinen 

Kuvat: Sannamari Kiviranta-Kukkonen 

Pexels & Pixabay 

 

             

 


