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Johdanto
Monikkoperhe on perhe, johon syntyy kerralla enemmän kuin yksi lapsi. Lapsiperheiden palveluissa monikkoperheet ovat pieni ryhmä. Kaksosia syntyy vuosittain noin 850 perheeseen ja kolmoset vain noin kymmeneen perheeseen. Yksittäisen terveydenhoitajan, kätilön tai perhetyöntekijän vastaanottotoiminnassa tämä
saattaa tarkoittaa monikkoperheen tapaamista vain muutaman kerran vuosittain.
Monikkoperheiden tuen tarve poikkeaa kuitenkin muiden lapsiperheiden tuen
tarpeista, ja näin ollen ammattihenkilöstön on merkityksellistä tunnistaa nämä
erityistuen tarpeet auttaakseen ja tukeakseen perhettä monikkolasten odotuksen, lasten syntymän sekä monikkovanhemmuuden eri vaiheissa.
Käsissäsi oleva tietopaketti johdattelee sinut monikkoraskauden seurannan sekä synnytyksen etenemisen erityispiirteisiin. Lisäksi se antaa sinulle tietoa kuinka tukea asiakkaana olevaa monikkoperhettä odotuksen ja synnytyksen aikana
sekä myöhemmin vauvaperheen arjessa. Ammattihenkilöstön tueksi jokaiseen
kappaleeseen ja aihealueeseen on laadittu erilliset laatikot, joissa tärkeimmät
asiat perheen tukemisen näkökulmasta on nostettu esiin.
Opas on tarkoitettu monikkoperhevalmennuksen tukimateriaaliksi neuvoloiden ja sairaaloiden ammattihenkilöstölle. Materiaalia tukevat diasarjat, jotka on
otsikoitu seuraavasti: Monikkoraskaus ja synnytys, Monikkolasten imetys, Voimavarainen vanhemmuus ja Monikkoarki. Monikkoperhevalmennusta suositellaan
järjestettäväksi alueittain yhteistyössä neuvolan, erikoissairaanhoidon sekä alueellisen monikkoperheyhdistyksen kanssa. Valmennuksen tavoitteena on tarjota
monikkolapsia odottaville perheille tietoa monikkoraskaudesta ja sen erityispiirteistä sekä riskeistä. Lisäksi valmennuksessa annetaan tietoa monikkolasten

syntymästä ja imetyksestä sekä monikkovanhemmuudesta ja arjesta. Suositeltu
valmennuskokonaisuus sisältää viisi erillistä tapaamista, joista ammattihenkilöstön vastuulla ovat monikkoraskauden ja synnytyksen sekä imetysohjauksen
läpikäyminen, alueyhdistyksen antaessa vertaistukensa kertomalla arjesta monikkoperheessä ja kokemuksistaan monikkovanhempana. Valmennusmateriaalin
diasarjat on myös mahdollista integroida mukaan neuvolan perhevalmennuksiin
tilanteissa, joissa monikko-odottajia on hyvin vähän ja omat valmennukset eivät
toteudu. Tällöin monikko-odottajan ohjaus voi tapahtua yksityiskohtaisemmin
yksilövastaanotoilla.
Valmennustoiminnan lisäksi opasta voidaan hyödyntää äitiyspoliklinikoilla,
lastenosastoilla, erityisesti vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolla sekä hoitotyötä opiskelevien opetusmateriaalina ja kodeissa tapahtuvassa perhetyössä. Oppaan ovat laatineet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä
monikkovanhemmat, ja sen lähdeaineistossa on käytetty sekä kansallista että
kansainvälistä tutkimustietoa ja monikkoperheiden antamaa arvokasta arjen
kokemustietoa. Lähdemateriaali löytyy oppaan viimeisiltä sivuilta otsikoittain.
Oppaan kuvat ovat peräisin monikkoperheiden kotialbumeista.
Opas korvaa Suomen Monikkoperheet ry:n vuonna 2004 julkaistun Asiakkaana monikkoperhe -oppaan sekä vuonna 2005 ilmestyneen Monikkoperhevalmennuskansion sisältäen näiden tuottaman tiedon päivitetysti. Aiemmin ilmestyneiden oppaiden artikkelien julkaisulupa tämän oppaan laatimiseksi on saatu
kirjoittajilta.
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Monikkoperhevalmennus
Tieto monikkoraskaudesta herättää tulevissa vanhemmissa iloa ja ihmetystä, mutta myös epävarmuutta ja pelkoa. Huoli ja hämmennys ovat tunteina tärkeitä ja
siksi mahdollisuus niiden jakamiseen sekä kokonaisvaltaiseen tiedonsaantiin on
merkityksellistä valmistauduttaessa uuteen elämäntilanteeseen, monikkoarkeen.
Matka monikkolasten vanhemmuuteen on erilainen kuin yksittäin syntyneiden lasten vanhemmaksi. Matkaa vaikeuttaa riskiraskaus huolineen ja erityispiirteineen sekä lasten mahdollinen ennenaikaisuus. Perheen arki muuttuu
lasten syntymän myötä voimakkaasti. Kotitöiden määrän lisääntymiseen, lasten
hoidon vastuullisuuteen ja vaativuuteen sekä oman ajan vähenemiseen täytyy
valmistautua. On hyvä tietää, ettei tilanteen edessä ole yksin. Joku on selvinnyt
tästä ennenkin.
Valmistautuminen monikkovanhemmuuteen alkaa jo raskauden alkuvaiheessa. Vertaisryhmissä arjen ilojen ja huolien jakaminen sekä tiedonsaanti ja tiedon
antaminen mahdollistuvat. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan
monikkoperhevalmennuksen omat ryhmät antavat mahdollisuuden samassa elä-

mäntilanteessa olevien ihmisten kohtaamiseen ja vanhemmuuden voimavarojen
vahvistamiseen. Saatu vertaistuki tukee vanhempien jaksamista ja edesauttaa
lasten suotuisaa kasvua ja kehitystä.

Perhevalmennuksen rakenne

Monikkoperhevalmennusta suositellaan järjestettäväksi alueittain yhteistyössä
neuvolan, erikoissairaanhoidon sekä alueellisen monikkoperheyhdistyksen kanssa. Tavoitteena on tarjota monikkolapsia odottaville perheille tietoa monikkoraskaudesta, sen erityispiirteistä ja riskeistä. Lisäksi valmennuksessa annetaan
tietoa monikkolasten syntymästä, imetyksestä, monikkovanhemmuudesta ja
arjesta. Valmennus tarjoaa näin sekä ammatillisen tiedon että vanhemmuutta
tukevan ja voimaannuttavan vertaistuen.
Suositeltu valmennuskokonaisuus sisältää viisi tapaamista. Valmennusryhmät
kokoontuvat neljä kertaa ennen synnytystä ja kerran synnytyksen jälkeen. Valmennuksien aiheina ovat monikko-odotus ja -synnytys, sairaalaan tutustuminen,
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monikkovanhemmuus sekä monikkoarki. Ammattihenkilöstön vastuulla
ovat monikkoraskauden ja synnytyksen sekä imetysohjauksen läpikäyminen,
alueyhdistyksen antaessa vertaistukensa kertomalla arjesta ja vanhemmuudesta
monikkoperheessä. Synnytyksen jälkeen järjestetään perheiden yhteinen vauvatapaaminen, jossa perheet voivat vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia monikkoarjen alkuvaiheista. Tässä tapaamisessa vauvat ovat mukana. Valmennusta voidaan
järjestää myös lyhyempänä, tai se voidaan integroida muun perhevalmennuksen
lomaan soveltuvin osin.

Tervetuloa perhevalmennukseen
Monikkoraskaus,
synnytys ja
imetys
‣‣ Monikkoraskauden
kulku, seuranta ja
erityispiirteet
‣‣ Monikkosynnytys
‣‣ Lasten ennenaikai
nen syntymä ja
tehostetun hoidon
tarve
‣‣ Monikkolasten
imetys

Tutustuminen
synnytys
sairaalaan

Monikkolasten
voimavarainen
vanhemmuus
‣‣ Kasvaminen
monikkolasten
vanhemmuuteen
‣‣ Jaettu vanhemmuus
‣‣ Vanhempana
jaksaminen ja
parisuhde vauva
perheessä
‣‣ Vertaistuen merki
tys vanhemmuudes
sa

Arki monikko
perheessä
‣‣ Monikkoperheen
tarvikehankinnat
‣‣ Kodin- ja lastenhoi
to, rytmit arjessa
‣‣ Sisarusten huomioi
minen monikkoper
heessä
‣‣ Alueellinen lasten
hoitoapu ja sen
saamisen edellytyk
set
‣‣ Vertaistuen merki
tys arjessa

Vauvatapaaminen
‣‣ Alueelliset tapaami
set monikkoperheel
listen kesken
‣‣ Mahdollisuus
vertaistukeen ja
vauvaperheen arjen
vinkkien jakamiseen
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Monikkoperhevalmennuksen ajankohta
Perhe tulee ohjata valmennukseen hyvissä ajoin. Tieto valmennuksesta tulisi
antaa mahdollisuuksien mukaan jo ensimmäisillä neuvola/äitiyspoliklinikan
käynneillä. Suunniteltaessa monikkoperhevalmennusta on hyvä ottaa huomioon
monisikiöisen raskauden riskit sekä äidin ja sikiöiden hyvinvointiin ja mahdolliseen ennenaikaiseen synnytykseen liittyvät tekijät. Lisäksi on hyvä huomioida
raskauden fyysisiä tekijöitä, joilla on vaikuttavuutta valmennuksiin ja tilaisuuksissa viihtymiseen; sopivat tuolit, jaloittelun ja wc-käynnin mahdollisuus. Myös
isien mahdollisuutta osallistua voidaan parantaa muun muassa ilta-aikoina tai
viikonloppuisin järjestettävinä tapaamisina.

Ryhmän organisoiminen

Monikkoperhevalmennukset suositellaan järjestettäväksi pienryhmässä. Ryhmän suositeltu koko on noin kuusi pariskuntaa. Suuressa ryhmässä voidaan
tarjota tietoa, mutta tunteiden jakaminen on vaikeampaa. Pienessä ryhmässä
aito vertaistuen saaminen voi toteutua. Valmennukseen voi osallistua puolison
tai tukihenkilön kanssa. Mikäli perheessä on vanhempia lapsia, heidät on hyvä
jättää hoitajalle, jotta vanhemmilla on mahdollisuus keskittyä rauhassa valmennuksen sisältöön.
Tapaamiset kestävät noin 2–2,5 tuntia kerrallaan, ja ne suositellaan järjestettäväksi viikon välein. Vauvatapaaminen on hyvä järjestää lasten ollessa kaikilla
ryhmään osallistuvilla noin kahden–kolmen kuukauden ikäisiä. Usein ryhmässä
on perheitä, joiden lasketut ajat eroavat toisistaan jopa kuukausia. Tällöin vauvatapaamisen ajankohta on hyvä sopia myöhempien laskettujen aikojen mukaan.
Paikkakunnalla, jossa on samanaikaisesti vain yksi tai kaksi monikko-odottajaperhettä, valmennuksen voi järjestää myös yksilövalmennuksena tai miniryhmänä. Myös lähikuntien palveluita kannattaa hyödyntää sen ollessa mahdollista.
Mikäli paikkakunnan lapsiperhepalveluissa, kuten neuvolassa tai erikoissairaanhoidossa ei ole mahdollisuutta järjestää erillistä monikkoperhevalmennusta,
tulisi perheelle antaa riittävästi yksilöohjausta monikkoraskauden erityispiirteistä, synnytyksestä ja imetyksestä. Vertaistuen saamiseksi perhe tulisi ohjata
paikalliseen monikkoperheyhdistykseen.

taminen, tilojen varaaminen, yhteydenpito ja palautteen kerääminen. Tärkeänä
eettisenä vastuuna korostuu ryhmän sisäinen turvallisuus ja jokaisen perheen
kunnioittaminen. On tärkeää, että jokainen vanhempi voi tulla ryhmään omana
itsenään ja saada kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Turvallisuutta ryhmässä
voidaan luoda yhteisillä säännöillä sekä luottamuksellisuudella. On merkityksellistä ettei ryhmän sisällä esiin nousseista asioista puhuta ulkopuolisille. Luottamusta herättää myös ammattilaisen vastuu asianmukaisen tiedon ja ohjauksen
antamisesta.

Palaute ja valmennustyön kehittäminen

Perheiltä saatu palaute on tärkeä osa valmennusta. Sen avulla valmennusta voidaan kehittää perheiden sekä myös alueellisten toiveiden mukaisesti. Palautteesta hyötyvät sekä ohjaajat ja perheet. Esimerkki palautelomakkeesta löytyy
tämän aineiston liitteistä.

Ohjausmateriaalin käyttö valmennuksessa

Perhevalmennuksen ohjausmateriaali koostuu oppaista, diasarjoista ja perheille jaettavasta materiaalista sekä valmennusta tukevasta ensitietovideosta Hyvä
alku monikkovanhemmuuteen. Valmennusta suositellaan eteneväksi materiaalin
mukaisessa järjestyksessä, siten, että valmennuksen ensimmäinen tapaaminen
järjestetään ammattilaisvetoisena. Ryhmänvetäjä voi kuitenkin poimia ohjausmateriaalista ryhmälle parhaiten sopivat asiasisällöt ja käyttää niihin sopivia dioja.

Osallistuvien yhteystiedot

Perheiden myöhemmän yhteydenpidon sekä vertaistuen mahdollistamiseksi
valmennukseen osallistuvien yhteystiedot voidaan kerätä. Yhteystietojen kerääminen ja käyttötarkoitus tulee selvittää, ja tiedot voidaan luovuttaa ryhmän
käyttöön vain mikäli kaikki antavat siihen luvan.

Ohjaajan rooli ja vastuu

Valmennusta suositellaan järjestettäväksi ammattilaisten ja alueyhdistyksissä toimivien vertaisohjaajien yhteistyönä. Ohjaajan vastuulla on tapahtumista tiedotSuomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus
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Raskaus, synnytys ja imetys
Valmennuksen ensimmäinen osio käsittelee monisikiöisen raskauden erityispiirteitä, synnytyksen kulkua ja siihen valmistautumista. Lisäksi perheelle tarjotaan
tietoa monikkolasten imetyksestä. Tavoitteena on monikkolapsia odottavan
perheen riittävä tiedon saanti, myönteinen suhtautuminen synnytykseen ja
vanhempien voimavarojen vahvistaminen tilanteessa, jossa perheeseen on syntymässä kaksi tai kolme lasta. Riittävän ja asianmukaisen tiedon saannin varmistamiseksi valmennus suositellaan järjestettäväksi ammattilaisvetoisesti.
Valmennuksen tukena käytettävä materiaali
‣‣ Ammattilaisille suunnattu opas monikkoperhevalmennukseen,
diasarja: Monikkoraskaus, synnytys ja imetys.
Vanhemmille valmennuksessa jaettava materiaali
‣‣ Liite 1. Monikkolasten synnytykseen valmistautuminen
‣‣ Liite 2. Isä synnytyksessä
‣‣ Liite 3. Äidin toipuminen synnytyksestä
‣‣ Liite 4. Vastasyntyneiden monikkolasten hoito
‣‣ Liite 5. Monikkolasten imetys

Monisikiöinen raskaus
Jaakko Kaprio, Eliisa Karttunen, Jenni Kerppola-Pesu

Vuonna 2011 Suomessa syntyi 60 258 lasta, joista monikkolapsia oli 1 732. Kaksosia syntyi 845 perheeseen eli 1 690 kaksoslasta ja kolmosia 14 perheeseen, eli
yhteensä 42 kolmoslasta. Neloset on syntynyt viimeksi Suomessa vuonna 1994
ja viitoset vuonna 1977.
Monikkolapsista noin 80 % syntyy spontaanisti ja noin 20 % hoitojen avulla.
Suomessa suurin osa on yhden alkion siirtoja (ivf: 70,5 %, icsi: 64,0 % ja fet
63,4 %), joten kansainvälisesti monisikiöraskauksien osuus on alhainen. Munasarjojen kypsytyshoitoon liittyy myös kohonnut monisikiöraskauden riski.
Vuonna 2010 noin 10 % hedelmöityshoitoja saaneiden naisten synnytyksistä ja
1,45 % kaikista synnytyksistä oli monisikiösynnytyksiä.
Monisikiöisten raskauksien syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät. Taipumus
erimunaisiin kaksosiin näyttää periytyvän monitekijäisesti, mutta ilmenee äidin
puolelta, eli joidenkin sukujen naisilla on taipumus tuottaa useampia munasoluja
kerralla. Naisista, jotka ovat erimunaisia kaksosia, 1,7 % saa kaksoset. Erimunaisten kaksosten äidit saavat myös suuremmalla todennäköisyydellä toiset kaksoset
Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus
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Lyhyt sanasto monisikiöraskauden termeihin
‣‣ tsygositeetti = kertoo kuinka munasolu on hedelmöittynyt (onko munasolu
jakautunut kahtia vai ei)
‣‣ ditsygoottinen = erimunainen
‣‣ monotsygoottinen = samanmunainen
‣‣ korionisiteetti = suonikalvojen yhteisyyden tai erillisyyden määritys
‣‣ monokoriaalinen = sikiöillä on yksi yhteinen suonikalvo (uloin kalvo)
‣‣ monokoriaalinen-diamniaalinen = raskaustyyppi, jossa sikiöillä on yksi
yhteinen istukka ja yhteinen uloin kalvo, mutta omat vesikalvot.
‣‣ dikoriaalinen-diamniaalinen = raskaustyyppi, jossa sikiöillä on omat istukat ja
omat uloimmat kalvot sekä omat vesikalvot.
‣‣ monokoriaalinen-monoamniaalinen = raskaustyyppi, jossa sikiöillä on yksi
yhteinen istukka sekä yhteinen uloin kalvo sekä yhteinen vesikalvo (harvinainen,
1% kaksosraskauksista).
‣‣ feto-fetaalitransfuusio-oireyhtymä = ttts, Verisuoniyhteys istukkapuoliskoiden välillä, jonka seurauksena toinen sikiö saa liikaa verta ja toinen liian vähän.

verrattuna naisiin, joilla ei ole kaksosia. Vastaavasti isän kaksosuus lisää monikkoraskauden todennäköisyyttä vain 0,8 %. Monisikiöiseen raskauteen vaikuttavat myös aiempien synnytysten lukumäärä: monisikiöinen raskaus on yleisempi
useampia lapsia synnyttäneillä aina kolmannesta raskaudesta eteenpäin. Lisäksi
synnyttäjän korkea ikä sekä keskimääräistä suurempi pituus lisäävät monikkoraskauden mahdollisuutta. Myös ravinnon laadun ja määrän parantuminen lisäävät monikkoraskauden mahdollisuutta, kun taas aliravitsemus vähentää sitä.
Tarkasteltaessa monikkolasten syntyvyyttä maantieteellisesti on voitu erottaa
kolme pääryhmää: matalan esiintyvyyden, keskitason esiintyvyyden ja korkean
esiintyvyyden maat. Matalan esiintyvyyden maihin kuuluvat muun muassa Japani ja Taiwan. Keskitasoon kuuluvat kaikki Euroopan maat sekä Australia,
Yhdysvallat ja Argentiina. Suurinta esiintyvyys on muun muassa Nigeriassa ja
Zimbabwessa. On havaittu, että niillä alueilla, joilla kaksosia syntyy vähän, on
naisten gonadotropiinieritys niukkaa. Rotu vaikuttaa monikkolasten syntyvyyteen siten, että pienin esiintyvyys on aasialaisilla (0,6 %), keskiverto valkoihoisilla
(1,2 %) ja suurin tummaihoisilla (1,4 %). Erot väestöryhmien välillä ovat lähinnä
eroja erimunaisten kaksosten osuuksissa.
Monikkolapsia on havaittu myös syntyvän tietyille alueille muuta maata enemmän. Korkeita monikkolasten syntyvyyksiä on paikallistettu muun muassa Suomessa saaristo-alueilla ja Norjassa vuoristokylissä. Ryhmittymiä voidaan selittää
sukujen läheisyydellä, mutta paikallisia ympäristövaikutuksiakaan ei ole voitu
sulkea pois, kuten saaristoalueiden parempi ravitsemus aikanaan.

Kaksosraskauden kehittyminen

Kaksosraskaus voi alkaa kahdella tavalla. Kun kaksi munasolua hedelmöittyy,
syntyvät ei-identtiset eli erimunaiset eli ditsygoottiset kaksoset. Kun yksi hedelmöittynyt munasolu jakautuu kahteen osaan varhaisessa vaiheessa, syntyvät
geneettisesti identtiset eli samanmunaiset eli monotsygoottiset kaksoset. Alkioiden jakaantumisen ajankohta määrää plasentaation eli istukan kehityksen
ja korionisiteetin eli kalvorakenteiden yhteisyyden tai erillisyyden.

Korionisiteetin määrittäminen

Korionisiteetillä tarkoitetaan suonikalvojen ja vesikalvojen yhteisyyttä ja erillisyyttä. Korionisiteetti voidaan määrittää ultraäänikuvauksella. Ultraäänellä
Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus
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Terhi Pekkarinen

saadaan varmuus korionisiteetista 91 %:lla identtisistä kaksosista ja 96 %:lla
ei-identtisistä kaksosista. Määritys tapahtuu arvioimalla sikiöiden sukupuolta,
istukoiden määrää ja kalvorakenteita. Tällä saadaan viitteitä siitä, ovatko kyseessä samanmunaiset vai erimunaiset kaksoset tai kolmoset ja millaiset istukat ja
kalvorakenteet sikiöillä on. Korionisiteetin selvittäminen on tärkeää, sillä mitä
enemmän sikiöillä on yhteisiä rakenteita, sitä tarkemmin tulee raskautta seurata.
Komplikaatiot painottuvat usein samanmunaisiin raskauksiin, joilla on yhteisiä
rakenteita. Korionisiteetti tulisi selvittää ennen raskauden 14 viikkoa, jolloin
erot istukan kehitysmallien välillä ovat parhaiten nähtävissä. Erilliset sikiöpussit
voidaan nähdä kuuden viikon päästä viimeisten kuukautisten alkamispäivästä.
Alkiot sikiökalvoineen nähdään 7. viikolla.
Raskaustyypissä, jossa molemmilla sikiöillä on omat istukat sekä suoni- ja vesikalvot, voidaan ultraäänitutkimuksessa nähdä lambda-kuvio, joka muodostuu
istukoiden välillä olevaan kalvorajaan. Samanmunaisessa raskaustyypissä, jossa
sikiöillä on yksi istukka, yhteinen suonikalvo, mutta omat vesikalvot, voidaan
ultraäänitutkimuksessa nähdä t-merkki. Vesikalvo näkyy ultraäänessä hyvin
ohuena ja t-merkki voidaan nähdä kohdassa, jossa vesikalvo kohtaa istukan.
Raskaustyypissä, jossa sikiöillä on yhteinen istukka sekä yhteiset suoni- ja vesikalvot, ultraäänitutkimuksessa ei voida nähdä kalvorajoja.

Omat istukat,
omat vesi- ja
suonikalvot

Yhteinen istukka ja
suonikalvo, omat
vesikalvot

Yhteinen istukka,
suonikalvo ja vesi
kalvo (harvinainen)

Tsygositeetin määrittäminen

Tsygositeetillä tarkoitetaan sitä, kuinka munasolu on hedelmöittynyt. Se kertoo siis, ovatko lapset samanmunaisia eli identtisiä vai eivät. Raskausajan korionisiteetin määritys ei kaikissa tapauksissa anna selvyyttä lasten tsygositeetistä.
Monikkolasten tsygositeetin selvittäminen on merkityksellistä lasten yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemisen vuoksi. Identtisyyden selvittäminen auttaa
vanhempia ja monikkolasten kanssa työskenteleviä suhtautumaan lasten samankaltaisuuteen ja erilaisuuteen. Myös kaksoset itse haluavat vanhempana tietää,
ovatko he geneettisesti identtisiä. Tieto helpottaa kaksosia oman identiteetin
luomisessa ja voi auttaa keskinäisen suhteen ymmärtämisessä. Lasten tsygositeetti on hyvä selvittää myös geneettisten syiden takia, kuten joidenkin sairauksien
ja oireyhtymien vuoksi.
Tsygositeetti voidaan selvittää myös lasten synnyttyä lähettämällä istukka / istukat tutkittavaksi patologille. Osassa sairaaloita tämä tehdään automaattisesti.
Istukasta voidaan selvittää kalvorakenteet ja yhteen sulautuneiden istukoiden
mahdollisuus. Varmin tulos saadaan dna-testauksella, joka voidaan selvittää
lapsen verinäytteestä tai posken sisäpinnan sivelynäytteestä. Suomessa tutkimuksia tekee Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen isyystutkimuslaboratorio.
Samankaltaisuus lasten fyysisissä piirteissä voidaan havaita noin kahden vuoden
iässä. Silmien ja hiusten väri, korvien muoto, huulen yläkaaren ja leuan muoto,
hampaiden puhkeaminen ja muodostuma, käsien ja jalkojen muoto ja kasvukäyrä
voivat kaikki antaa viitteitä lasten geneettisestä identtisyydestä. Geneettisesti
identtisten kaksoslasten ulkonäkö on usein niin samanlainen, että vanhemmilla voi olla alkuun vaikeutta tunnistaa lapsiaan ja etenkin vieraammat henkilöt
sekoittavat heidät.

Erimunaiset eli
ei-identtiset monikkolapset

Suurin osa, noin ⅔ kaikista kaksosraskauksista on erimunaisia. Erimunaiset eli
ditsygoottiset kaksoset, eli ei-identtiset kaksoset saavat alkunsa kun kaksi munasolua kypsyy, irtoaa ja hedelmöittyy kahdella eri siittiöllä. Munasolut voivat
olla lähtöisin samasta tai eri munasarjasta. On myös mahdollista että, munasolut
ovat voineet hedelmöittyä jopa eri kuukautiskierroilla. Tätä ilmiötä kutsutaan
termillä superfecundatio, eli eri yhdyntöjen seurauksena tapahtuva kahden tai
useamman munasolun hedelmöittyminen.
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Erimunaisessa kaksosraskaudessa molemmilla sikiöillä on aina omat istukat
ja erilliset kalvorakenteet eli omat vesi- ja suonikalvot. Tätä kutsutaan diamnioottis-dikoriaaliseksi tilanteeksi. Jokaiselle erimunaiselle kaksoselle kehittyy
yhtäläiset kalvot, koska molemmat blastokystat (alkiorakkulat) aikaansaavat
omat istukat. Jos blastokystat eivät kiinnity lähekkäin, syntyy kaksi erillistä
istukkaa, joissa on molemmissa omat suonikalvot (ulompi kalvo) ja vesikalvot
(sisempi kalvo). Jos blastokystat kiinnittyvät vierekkäin, istukat sulautuvat yhteen. Istukoissa on silti aina erilliset kalvorakenteet. Erimunaisista kaksosista
puolella istukat ovat yhteen sulautuneet ja tämä saattaa vaikuttaa epäedullisesti
sikiöiden kasvuun. Ditsygoottisten kaksosten perimä on keskenään erilainen ja
syntyneet lapset muistuttavat toisiaan yhtä paljon kuin sisarukset yleensä. He
voivat olla samaa tai eri sukupuolta.

Erimunaisten kaksosten syntyyn vaikuttavat tekijät

Erimunaisten kaksosten syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät. Erimunaiseen monisikiöraskauteen vaikuttaa perimän lisäksi aiempien synnytysten määrä, odottajan ikä, pituus sekä ravitsemus. On myös todettu, että erimunaisten kaksosten
äidit saavat suuremmalla todennäköisyydellä toiset kaksoset verrattuna naisiin,
joilla ei ole kaksosia. Myös sattuman vaikutus tunnetaan.
Hedelmöityshoidot ovat lisänneet monisikiöisten raskauksien määrää, joskin
tämä kasvu on taittunut viime vuosina. Hedelmällisyyslääkkeet lisäävät monisikiöisen raskauden mahdollisuutta tuottamalla useampia munasoluja kiertoa
kohden. ivf-hoidot yhdessä icsi:n ja fet:n kanssa aikaansaavat 22 % kaksossynnytyksistä ja 34 % kolmossynnytyksistä.

Samanmunaiset eli
identtiset kaksoset

Kaksoset ovat monotsygoottisia eli identtisiä (esiintyvyys ⅓ kaksosista), mikäli
yhden siittiön hedelmöittämä munasolu jakaantuu kahdeksi alkioksi. Alkioilla
on sama perimä ja sama sukupuoli. Alkioiden jakaantumisen ajankohta määrää
plasentaation ja korionisiteetin. Dikoriaalisilla, diamniaalisilla (noin ⅔ monotsygoottisista) sikiöillä on omat istukat, suonikalvot ja vesikalvot. Monokoriaalisilla, diamniaalisilla (noin ⅓ monotsygoottisista) sikiöillä on yhteinen istukka
ja suonikalvo, mutta erilliset vesikalvot. Monokoriaalisella, monoamniaalisella
sikiöillä (esiintyvyys on 1−5 % monotsygoottisista) myös vesikalvo on yhteinen.

Alkioiden jakautuminen voi tapahtua ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa
hedelmöittymisestä, minkä perusteella voidaan erottaa neljä ryhmää:
Varhainen jakautuminen tapahtuu 72 tunnin sisällä hedelmöittymisestä. Jakautumisessa sikiöille muodostuvat erilliset sikiökalvot ja istukat. Tätä tilannetta kutsutaan diamnioottis-dikoriaaliseksi. Yleisyys on 18–36 % samanmunaisista
raskauksista.
Myöhempi jakautuminen tapahtuu 4–8 vuorokauden kuluttua hedelmöittymisestä. Sikiöillä on yhteinen istukka, yhteinen suonikalvo, mutta omat vesikalvot. Tilannetta kutsutaan diamnioottis-monokoriaaliseksi tilanteeksi. Yleisyys
on 60–70 %.
Harvinainen jakautuminen tapahtuu 8–12 vuorokauden sisällä hedelmöittymisestä. Sikiöille kehittyy yhteinen suoni- ja vesikalvo sekä istukka, jos munasolu jakautuu vasta toisella viikolla hedelmöittymisestä. Tilannetta kutsutaan
monoamnioottis-monokoriaaliseksi, ja sen yleisyys on 1–2 %.
Harvinaisin jakautuminen tapahtuu 12–13 vuorokauden sisällä hedelmöittymisestä. Sikiöillä on yhteinen istukka, yhteiset suoni- ja vesikalvot ja niiden
lisäksi sikiöt jakavat kudosta, kehon osia tai elimiä. Tällöin on kyse ns. siamilaisista kaksosista.
Viidennentoista vuorokauden jälkeen jakautumista ei voi enää tapahtua. Samanmunaiset kaksoset ovat aina samaa sukupuolta ja heillä on sama perimä. He
ovat usein samannäköisiä, mutta voivat olla myös erilaisia. Ympäristötekijät vaikuttavat kasvuun ja kehitykseen jo sikiökaudelta alkaen. Myös persoonallisuus
ja monet muut ominaisuudet muodostuvat geeniperimän lisäksi suuressa määrin
psyykkisten olosuhteiden ja tehtyjen ratkaisujen perusteella.

Samanmunaisten kaksosten syntyyn vaikuttavat tekijät

Samanmunaisten kaksosraskauksien esiintyvyys on lähes sama koko maailmassa, arviolta 4 per 1 000 synnytystä. Syytä munasolun jakautumiseen ja kahden
samanmunaisen yksilön kehittymiseen ei tiedetä. Hedelmöityshoidot ovat lisänneet myös samanmunaisten kaksosten esiintyvyyttä.

Kolmosraskaudet

Kolmosraskaudet ovat harvinaisia. Vuosittain kolmosia syntyy noin 10–15 perheeseen. Raskaus voi olla sekä mono- että ditsygoottinen. Yleisimmin spontaanisti alkunsa saaneista kolmosista kaksi on samanmunaisia ja yksi erimunainen.
Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus

2 Raskaus, synnytys ja imetys

10

Yleisin syntynyt kolmoslasten yhdistelmä on yksi tyttö ja kaksi poikaa. Harvinaisin on kolme poikaa. Hedelmöityshoidot ovat lisänneet samanmunaisia kolmosia.
Kolmosten syntymekanismi on sama kuin kaksosillakin, mutta yhdistelmiä
on enemmän:
6 %:ssa kolmosraskauksista kaikki ovat samanmunaisia keskenään, jolloin yksi
hedelmöittynyt munasolu jakautuu kahtia ja yksi näistä puolikkaista jakautuu
vielä uudelleen kahtia.
28 %:ssa kolmosraskauksista kaikki ovat erimunaisia, jolloin kolme munasolua
hedelmöittyy yhtä aikaa kolmella eri siittiöllä.
66 %:ssa kolmosista kaksi voi olla samanmunaisia ja kolmas ei, jolloin kaksi
munasolua on hedelmöittynyt ja niistä toinen on jakautunut kahtia.
Kuten kaksosraskaudessa, on kolmosraskaudessakin tärkeää selvittää, montako
istukkaa ja millaiset kalvorakenteet sikiöillä on. Varhaisista ultraäänitutkimuksista n. 90 % paljastaa istukoiden ja kalvojen rakenteet. Kaksosten korionisiteetin määritystä voidaan soveltaa myös kolmosraskauksiin. Sikiökalvojen ja istukan tutkimisella ei voida kuitenkaan varmasti määrittää, ovatko lapset samanmunaisia. Luotettavin tapa selvittää kolmosten identtisyyttä onkin näin ollen
veriryhmä- ja geenitutkimus. Kolmosraskauksista turvallisin raskaustyyppi on
se, jossa kaikilla sikiöillä on omat istukat sekä suoni- ja vesikalvot. Suurimmat
riskit ovat samanmunaisissa kolmosraskauksissa. Kolmosraskauksissa yhteen
sulautuneet istukat ovat erityisen yleisiä, mikä johtuu kohdun pienuudesta istukoiden määrään nähden.
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Raskausajan seuranta
monikko-odotuksessa
Satu Raatikainen, Eliisa Karttunen, Jenni Kerppola-Pesu

Monikkoraskaus edellyttää aina äitiyshuollon ja neuvolan yhteistyössä toteutettua, tehostettua seurantaa. Suurimmassa osassa monikkoraskauksia perhe käy
äitiysneuvolassa terveydenhoitajan vastaanotolla noin 8–9 kertaa. Lisäksi raskautta seurataan äitiyspoliklinikalla yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan. Usein
alkuraskauden käyntejä on harvemmin ja loppuraskaudessa 1–2 viikon välein.
Lisäksi voidaan perheen kanssa sovitusti toteuttaa tarveharkintaisia, ylimääräisiä
käyntejä. Viereisessä kuviossa on esitetty viitteelliset ohjeet monikkoperheiden
ohjaamiseen neuvolan vastaanotolla.
Käynnit äitiyspoliklinikalla suunnitellaan raskauden varhaisessa vaiheessa ja
ne perustuvat raskauden ennusteeseen. Seurannan tiiviyteen vaikuttaa sikiöiden lukumäärä, äidin terveydentila sekä aiempien raskauksien kulku ja se, onko
sikiöillä yhteinen vai erilliset istukat. Seurantaa määrittelevät myös alueelliset
hoito-ohjeet monikkoraskauksien hoidosta.
Tavallisimmin monisikiöraskaus todetaan raskausviikoilla 8–12 seulontaultraäänessä. Kaikututkimuksessa selvitetään korionisiteetti, joka vaikuttaa raskauden
seurantaan. Dikoriaalisessa kaksosraskaudessa voidaan joko erottaa kaksi erillistä istukkaa tai mikäli ne sijaitsevat kiinni toisissaan, istukkakudosta työntyy
sikiöiden väliseen kalvorajaan (lambda-kuvio). Monokoriaalisessa raskaudessa
lambda-kuvio puuttuu (t-kuvio) ja sikiöiden välillä oleva kalvo on ohuempi kuin
dikoriaalisessa raskaudessa.
Lääkäri on vastuussa hoitosuunnitelman laadinnasta huomioiden äidin mahdolliset pitkäaikaiset sairaudet, aiempien raskauksien kulun sekä sikiöiden istukkatyypin. Tilanteessa, jossa sikiöillä on vain yksi istukka, on raskaudenaikainen
seuranta tiiviimpää kuin tilanteessa, jossa lapsilla on omat istukat.
Ultraäänitutkimusten avulla seurataan sikiöiden kasvua ja lapsiveden määrää.
Sikiöiden istukoiden ollessa erilliset, seuranta äitiyspoliklinikalla tapahtuu noin
3–6 viikon välein, tiivistyen loppuraskaudessa. Kontrollikäynneillä seurataan sikiöiden kasvua, ennenaikaisuuteen viittaavia tekijöitä sekä äidin hyvinvointia
kiinnittäen huomiota työssä jaksamiseen.
Kolmosraskauksissa istukoiden tilanne selvitetään ultraäänitutkimusten avulla, kuten kaksosraskauksissakin. Kolmosilla istukka voi olla yhteinen, ne voivat

Monikkoraskauden seuranta neuvolassa
Käynnin ajankohta

Tarkastuksen sisältö

16.–18. raskausviikko

Monisikiöinen raskaus on todettu ja seurannat äitiyspoliklinikalla ovat alkaneet yksilöllisen hoitosuunnitelman ja alueellisten hoitokäytänteiden mukaisesti.
Keskustelu monikkoraskaudesta ja synnytyksestä, näiden
tuomista ajatuksista, peloista, haaveista. Lisäksi puhutaan
yhteistyöstä neuvolan ja erikoissairaanhoidon välillä. Kartoitetaan perheen voimavarat muuttuneessa tilanteessa. Tukiverkostoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Parisuhteeseen
liittyvät kysymykset keskustellaan molempien vanhempien
näkökulmasta.
Annetaan tietoa paikallisesta monikkoyhdistyksestä ja
ohjataan perhe sen toiminnan piiriin. Annetaan ohjeet alueelliseen monikkoperhevalmennukseen ilmoittautumiseen /
annetaan perheelle monikkoperhevalmennuksen odotus- ja
synnytysosion tieto ja ohjataan perhe vertaistukitoimintaan.

22.–24. raskausviikko,
osana laajaa terveys
tarkastusta

Monikkoraskaus, etenkin kolmosraskaus, on jo pitkällä.
Huomioidaan ennenaikaisen synnytyksen uhkatekijät ja
keskustellaan monikkolasten ennenaikaisuuden ja keskosuuden mahdollisuudesta ja sen merkityksestä perheelle. Äidin
työssä jaksaminen huomioidaan. Varmistetaan, että perhe on
löytänyt alueensa monikkoperheyhdistyksen ja ohjataan
monikkoperhevalmennukseen. Vanhemmille annetaan
kirjallista ja suullista tietoa monikkolasten imetykseen ja
synnytykseen liittyen. Kartoitetaan mahdolliset synnytykseen
liittyvät pelot ja tarvittaessa ohjataan erikoissairaanhoitoon.

32.–34. raskausviikko

Varmistetaan perheen osallistuminen monikoille suunnattuun
synnytys- ja perhevalmennukseen.
Keskustellaan edelleen valmistautumisesta synnytykseen
ja monikkoperheen arkeen. Arjen hankinnoista on jo hyvä
antaa vinkkejä. Varmistetaan perheen avuntarve ja saanti heti
synnytyksen jälkeen. Lähi- ja tukiverkoston olemassaoloa
varmistetaan ja perheelle tarjotaan tietoa alueen lapsiperhepalveluista.
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Kaksosraskaus, raskausviikko 26

Kaksosraskaus, raskausviikko 30+6

olla erilliset, tai kahdella sikiöistä yhteinen ja yhdellä erillinen. Raskauden kannalta turvallisin tilanne on silloin kun kaikilla sikiöillä on omat istukat. Kolmosraskauksissa seuranta suunnitellaan yksilöllisesti ja se on usein tiiviimpää
kuin kaksosraskauksissa.
Seurannat kuormittavat koko perhettä. Äidin ja sikiöiden turvallisuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää, että perhe käy tarkastuksissa sekä äitiyspoliklinikalla
että neuvolassa. Yksilövastaanottojen lisäksi odottavalle perheelle suositellaan
monikkoperhevalmennusta. Se voi olla neuvolan tai sairaalan yhdessä alueellisen monikkoperheyhdistyksen kanssa järjestämää tai jonkin näistä tahoista yk-

Kaksosraskaus, raskausviikko 34+1

sin järjestämää. Maksuton monikkoperhevalmennusaineisto mahdollistaa myös
yksittäisen terveydenhoitajan pitämän monikkoperhevalmennuksen kytkettynä
soveltuvin osin alueen muuhun perhevalmennustoimintaan.
Perhevalmennuksessa perheelle tarjotaan tietoa ja tukea liittyen synnytykseen
sekä vanhemmuuteen ja parisuhteen hoitamiseen. Apua ja tukea saa myös lapsiperheiden palveluiden hakemisesta omalla alueellaan. Lisäksi valmennuksissa
on mahdollisuus verkostoitua oman asuinalueen lapsiperheiden kanssa. Tärkeää
on, että perhe käy tarkastuksissa sekä äitiyspoliklinikalla että neuvolassa.
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Monikko-odotuksen oireet
ja erityispiirteet
Satu Raatikainen, Jenni Kerppola-Pesu

Odottajan oireet
‣‣ Mielialan heittelyt ja pelot tulevasta
‣‣ Voimakkaampi väsymys sekä raskauspahoinvointi
‣‣ Kohdun nopea kasvu
‣‣ Ennenaikaiset supistukset, joita äiti ei aina tunnista
‣‣ Selkä- ja alaraajavaivoja, turvotusta ja kipua.
‣‣ Sydän tykyttää herkästi.
‣‣ Anemia, verenpaineen nousu sekä raskaushepatoosi ovat tavallisempia kuin
yhtä lasta odottavilla äideillä.

Monikkoraskauden riskit
‣‣ varhaiset supistukset
‣‣ sikiöiden suuri kokoero
‣‣ ennenaikainen synnytys
‣‣ syntyvien lasten pienipainoisuus
‣‣ kohtukuolemat

Monikkoraskaudessa äidin elimistö joutuu huomattavaan rasitukseen ja usein
tavanomaiset raskausoireet ovat voimakkaampia kuin yhtä lasta odottavilla. Oireet ja niiden määrä ovat yksilöllisiä ja niiden esiintyminen odottajilla vaihtelee.
Alkuraskaudessa oireena voivat olla tavallista voimakkaampi väsymys sekä raskauspahoinvointi. Monikkoraskauden edetessä odottajan kohtu kasvaa nopeasti
raskausviikkoihin nähden ja tämä voi aiheuttaa äidille selkä- ja alaraajavaivoja
kuten turvotusta ja kipua. Raskaus aiheuttaa myös verenkiertoelimistölle huomattavan lisäkuormituksen, jonka terve nainen sietää yleensä ilman ongelmia.
Vaikka sydän on terve, ilmaantuu raskauden aikana usein sydänperäisiksi sopivia oireita: sydän tykyttää herkästi, turvotuksia ilmaantuu etenkin alaraajoihin
ja suorituskyky tuntuu aiempaa huonommalta. Monikkoraskaudessa nämä sy-

dänperäiset oireet voivat olla voimakkaampia
kuin yksösraskauksissa. Myös äidin anemia,
verenpaineen nousu ja etenkin loppuraskaudessa raskauteen liittyvä maksahäiriö eli raskaushepatoosi ovat tavallisempia kuin yhtä lasta
odottavilla äideillä. Lisäksi odottajaa vaivaavat
usein ummetus, peräpukamat sekä varhaiset
supistukset. Monikkoraskauden suurimmat
lapsiin kohdistuvat riskit ovat sikiöiden suuri
kokoero, kohtukuolemat, ennenaikainen synnytys ja syntyvien lasten pienipainoisuus.

Raskauspahoinvointi

‣‣ Kerro monikko-odottajal
le raskausajan tyypillisis
tä oireista jo alkuraskau
dessa. Useat odottajat
toivovat myös tietoa
miltä supistukset tuntu
vat.
‣‣ Kehoita odottajaa
kertomaan herkästi
vointinsa muutoksista.
‣‣ Varhaiset supistukset
voivat ennakoida lasten
ennenaikaisuutta ja lepo
on usein tarpeen.

Pahoinvointia esiintyy yleensä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana, varsinkin
aamuisin mahalaukun ollessa tyhjä. Monikkoraskauksissa pahoinvoinnin on raportoitu
olevan yleisempää kuin yhtä lasta odottavilla.
Rautalääkitys, jota moni monikko-odottaja
tarvitsee, saattaa myös lisätä pahoinvointia. Pahoinvointi on usein voimakkainta
aamuisin. Aamupahoinvointia voidaan lievittää pienellä aamupalalla jo ennen
vuoteesta nousua. Voimakkaaseen pahoinvointiin voivat auttaa raikkaat hedelmät, jääkylmä mehu tai jäätelö. Pahoinvoinnin aiheuttaman nesteenmenetyksen
korvaamiseksi on juotava riittävästi nestettä.

Odottajan selkäkipu

Tutkimusten mukaan yli 35 % naisista kärsii raskauden aikaisista selkäkivuista.
Selkäkipu on raskauden aikana yleisin sairausloman syy. Alttiutta raskausajan
selkäkivuille lisäävät raskautta edeltävät selkävaivat, fyysisesti raskas työ, nuori
ikä sekä aiemmat synnytykset. Lisäksi myös pariteetin, tupakoinnin ja psykologisten tekijöiden on arveltu vaikuttavan selkäkipujen syntyyn raskauden aikana. Yleensä raskaudenaikaiset selkäkivut ovat pahimmillaan iltaisin rasituksen
jälkeen. Kuitenkin noin kolmasosalla selkäkipuja kärsivistä naisista kipu on pahin yöllä ja häiritsee unta. Syytä tähän ei tiedetä, mutta aiheuttajaksi on arveltu
nesteretentiota, verenkierrollisia muutoksia ja kohdun painon aiheuttamaa verentungosta selkärankaa ympäröivissä verisuonissa.
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Hoito
‣‣ fysioterapia, liikehoito, lämpöhoito, mahdollisesti selän mobilisaatiohoidot
‣‣ lantiotuki (tukivyö)
‣‣ kiilatyynyt nukkuessa
‣‣ siirtyminen kevyempään työhön, työn ergonomia
‣‣ sairausloma ja lepo

Pre-eklampsialla on merkitystä myöhemmälle terveydelle, sillä se näyttää olevan äidin sydän- ja verisuonisairauksien ennustetekijä. Näin ollen pre-eklampsian
sairastaneiden naisten terveyttä tulee seurata raskauden jälkeenkin. Erityisesti
verenpaine- ja kolesterolitasoa tulee tarkkailla vaihdevuosi-iässä ja sen jälkeen.
Elintapaneuvonta on merkityksellistä, sillä ravitsemukseen ja liikkumiseen liittyvillä valinnoilla voi vaikuttaa sairastumisriskiin.

Anemia

Raskaushepatoosi

Raskauden aikana kiertävän veren määrä lisääntyy noin 40 %. Veriplasman määrä
lisääntyy enemmän kuin punasolujen määrä, mistä seuraa veren laimeneminen.
Tästä syystä normaalissa raskaudessa hemoglobiini laskee jo alkuraskaudesta.
Monisikiöisissä raskauksissa äidin hemoglobiinin on todettu laskevan yksisikiöistä raskautta enemmän. Lisääntyvä punasolutuotanto vaatii rautaa, jota kuluu
erityisesti loppuraskaudessa myös sikiöiden punasolutuotantoon. Raskausajan
anemiasta puhutaan, jos veren Hb on alle 110 g/l. Jopa 10–20 %:lla odottajista
Hb-arvo on raskauden lopulla alle 110 g/l. Äidin lievä anemia ei yleensä aiheuta ongelmia sikiölle. Sikiön ja äidin kannalta haitallinen Hb-taso on alle 80 g/l.
Raudanpuuteanemian hoito on ensisijaisesti suun kautta otettava rauta (100–
200 mg päivässä). Jos anemia on vaikea, eikä odottaja pysty käyttämään suun
kautta otettavia rautavalmisteita, voidaan antaa suoneen injektiona rautaa 1–2
kertaa viikossa. Jos Hb on alle 80 g/l, voidaan harkita punasolusiirtoa.

Pre-eklampsia

Raskauden aikainen verenpaineen nousu on tavallisin raskauden aikainen lisä
sairaus, jota todetaan 6–7 %:lla odottavista äideistä. Kaksosraskauksissa esiintyy
nelinkertaisesti pre-eklampsiaa verraten yksisikiösynnyttäjään. Kolmosäideistä
jopa 35 %:lla on raskaudenaikaista verenpaineen nousua. Pre-eklampsia tarkoittaa tilaa, jossa odottajan verenpaine nousee 20. raskausviikon jälkeen yli tason
140/90 mmHg ja virtsasta on osoitettavissa valkuaista. Tyypilliset pre-eklampsian oireet äidillä ovat päänsärky, ylävatsakipu, näköhäiriöt sekä turvotus. Myös
sikiön kasvu hidastuu. Vakavin oire on kouristus (eklampsiakohtaus).
Pre-eklampsian syytä ei tiedetä, mutta yleisesti sitä pidetään istukkasairautena.
Riskitekijöitä ovat: ensimmäinen raskaus, monisikiöraskaus, sukurasitus, ikä alle
20 vuotta tai yli 40 vuotta, lihavuus, verenpainetauti, diabetes, sidekudossairaus
ja krooninen munuaissairaus. Pre-eklampsia toistuu seuraavassa raskaudessa
noin 15 %:lla. Alttius pre-eklampsiaan periytyy.

Raskaushepatoosilla eli hepatogestoosilla eli raskauskolestaasilla tarkoitetaan
raskaushäiriötä, jossa iho alkaa kutista ja maksaentsyymien ja / tai sappihappojen pitoisuus veressä alkaa suurentua. Raskaushepatoosi todetaan noin 1 %:lla
raskaana olevista naisista ja sen esiintyvyys monisikiöisissä raskauksissa on kymmenkertainen yhden lapsen synnyttäjiin verraten. Maksahäiriö puhkeaa yleensä
30. raskausviikon jälkeen, eikä sen syytä tunneta. Tauti kulkee selvästi suvuittain,
mikä viittaa perintötekijöiden merkitykseen sen synnyssä. Synnytyksen jälkeen
kutina ja muut oireet häviävät nopeasti. Raskaushepatoosi uusiutuu joka toisella
äidillä seuraavan raskauden aikana, mutta se ei aiheuta pysyviä maksavaurioita.
Kutina, joka ilmaantuu tyypillisesti 30 raskausviikon jälkeen, on voimakkainta
kämmenissä, jalkapohjissa ja vatsalla, mutta kutinaa voi ilmetä keholla kauttaaltaan. Yleisoireita ei ole, mutta kutina haittaa nukkumista ja aiheuttaa siten väsymystä. Diagnoosi varmistetaan määrittämällä äidin verestä maksaentsyymien
ja sappihappojen pitoisuus. Mikäli maksa-arvot ovat koholla, neuvola lähettää
odottajan äitiyspoliklinikalle seurantaan. Koska raskaushepatoosiin liittyy pieni
sikiön kuoleman vaara (riski <1 %), äiti voidaan ottaa synnytyssairaalaan seurantaan, silloin seurataan sikiön vointia sykekäyrällä ja kaikututkimuksilla. Tarvittaessa synnytys käynnistetään 1–2 viikkoa ennen laskettua aikaa, varsinkin jos
sappihappojen pitoisuus on korkea.

Sikiöiden kasvuun liittyvät häiriöt

Sikiön kasvun hidastuminen on varsin yleinen ongelma kaksosraskaudessa, ja
kasvu häiriintyy etenkin raskauden lopulla. Kasvun hidastuminen liittyy yleensä
istukkaperäisiin syihin. Kasvu voi hidastua joko yhdellä tai kaikilla monikkolapsilla. Mittavirheet ovat tavallisia ja siksi monikkoraskaudessa, jossa on viitteitä
painoerosta, sikiöiden kokoa tulisi tutkia usein ja säännöllisesti.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että kohtu pystyy elättämään monikkolapsia raskausviikkoon 28 asti samassa laajuudessa kuin yksösraskaudessa.
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Raskausviikon 32 jälkeen paino pysyy kaksosia odottavilla normaalilla matalalla tasolla 36 viikkoon, jonka jälkeen kaksoset putoavat käyrältä (10 prosenttipistettä). Kun sikiöitä on enemmän kuin kaksi, tämä ilmenee jo aikaisemmilla
raskausviikoilla. Sikiöiden pituudet ja päiden ympärysmitta pysyvät kuitenkin
alakäyrällä koko raskauden ajan.
Seurannassa on tärkeää kiinnittää huomiota sikiöiden tasaiseen kasvuun ja
lapsiveden määrän tasaiseen jakautumiseen. Kasvua seurataan säännöllisin ultraäänitutkimuksin. Kaksosraskaudessa kummankin sikiön kasvun hidastuminen yhtä paljon on yleensä normaalia. Myös alle 25 %:n eroa painoissa voidaan
vielä pitää normaalina sisarusten välisenä painoerona, kunhan molemmat sikiöt
kasvavat asianmukaisesti sikiöikään liittyvällä kasvukäyrällä. Tätä suurempi
epäsuhtainen kasvun hidastuminen saattaa johtua esimerkiksi istukkasuonten
yhteyksistä eli viitata samanmunaisessa raskaudessa kehittyvään feto-fetaalinen
transfuusio -oireyhtymään. Erimunaisessa raskaudessa kasvun hidastuminen voi
johtua yhteen sulautuneiden istukoiden toimintahäiriöstä.

TTTS, Twin-to-twin transfusion syndrome

Fetofetaalinen transfuusio-oireyhtymä (ffto) eli ttts (Twin-to-Twin Transfusion Syndrome) on monokoriaalisissa monikkoraskauksissa esiintyvä verenkiertohäiriö sikiöiden välillä.
Verenkierrollinen siirtymä sikiöstä toiseen voi syntyä vain monokoriaaliseen
istukkaan, jossa on aina sikiöitten välisiä pinnallisia ja syvempiä verisuoniyhteyksiä. Normaalisti anastomoosit tasapainottavat toisiaan. ttts syntyy noin 10–
20 %:ssa monokoriaalisista diamniaalisista istukoista. Pinnalliset suoniyhteydet
on helppo havaita – monesti löytyy jopa suora yhteinen verisuoni napanuorien
väliltä. Kuitenkin arteriovenoosiset syvät anastomoosit ovat transfuusion kannalta merkittäviä. Tutkimuslaboratorioissa anastomoosit voidaan havaita suoniin ruiskutetuilla väriaineilla, mutta tämä työläs metodi ei ole rutiinikäytössä.
ttts-diagnoosi tehdään vielä käytännössä pitkälti sikiöitten kliinisen kuvan
perusteella. Klassisessa kroonisessa transfuusiosyndroomassa ylimäärä verta
siirtyy luovuttajakaksosesta saajaan. Verensiirto aiheuttaa luovuttajasikiölle
veritilavuuden pienentymisen, joka johtaa sikiön kehityksen hidastumiseen tai
pysähtymiseen sekä lopulta hapenpuutteesta johtuviin vaurioihin. Lisäksi sikiön
virtsantuotanto vähentyy tai pysähtyy, mikä johtaa lapsiveden vähenemiseen
(oligohydramnion). Lapsivesi loppuu lopulta kokonaan, jolloin luovuttaja on
tiiviisti mahdolliseen omaan vesipussiinsa kääriytyneenä (stuck twin). Saajasi-

Kohdun kasvu monikkoraskaudessa on nopeampaa kuin yhtä lasta odottaessa.

kiön veritilavuus puolestaan kasvaa, mikä johtaa sikiön sydämen rasittumiseen
ja lopulta sydänvaurioihin. Saajan virtsantuotanto kasvaa ja lapsivesi lisääntyy (polyhydramnion). Vaikeimmillaan ja ilman hoitoa tilanne johtaa toisen tai
kummankin kaksosen menetykseen. ttts:n hoitona käytetään vaikeimmissa
tapauksissa laserointihoitoa.
Akuutti ttts voi kehittyä syntymähetkellä pinnallisten anastomoosien kääntäessä verenkierron suunnan, kuten toisen napanuoran jo ollessa sidottu. Tällöin
joskus paradoksaalisesti kroonisessa ttts:ssä suurempi kaksonen onkin kalpea
ja pienempi verentäyteinen. Käänteisen (reversed) transfuusion vaikein komplikaatio on acardius-sikiön muodostuminen. Tällaisen kaksosen rintaontelon
elimet surkastuvat kokonaan verenkierto-olosuhteiden vuoksi.

Liiallinen lapsiveden määrä

Liiallinen lapsiveden määrä (polyhydramnion) on todennäköisempi monisikiöisessä raskaudessa kuin yksisikiöraskaudessa. Se yhdistetään erityisesti
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samanmunaisiin kaksosraskauksiin. Lapsiveden runsaus lisää äidin epämukavaa
oloa. Akuutti polyhydramnion voi johtaa ennenaikaiseen synnytykseen.

Raskausajan verenvuodot

Raskauteen liittyvän verenvuodon on sanottu olevan kaksosia odottavilla kahdesta kolmeen kertaan yleisempää kuin yhtä lasta odottavilla. Vaikka verenvuodon syytä ei aina pystytä selvittämään, tulee verenvuotoon kuitenkin suhtautua
vakavasti. Verenvuodon syy tulee aina selvittää lääkärissä.
Uhkaava keskenmeno on yleisin syy raskaudenaikaiseen verenvuotoon kaikissa raskauksissa ja yleisin syy myös monikkoraskauksissa. Etinen istukka on 40 %
yleisempi kaksosraskaudessa kuin yksösraskaudessa. Etinen istukka tarkoittaa
sitä, että kohdun alaosassa oleva istukka peittää osittain tai kokonaan kohdun
sisäsuun. Raskauden puolessa välissä etisistukka todetaan ultraäänitutkimuksessa (n. 30 %:lla kaikista odottajista). Tämä on normaalia, sillä raskauden edetessä
istukka nousee ylemmäs. Tyypillisin oire on kivuton vuoto siinä vaiheessa, kun
kohdunkaula alkaa olla kypsä.
25 %:lla raskaana olevista naisista esiintyy alkuraskaudesta niukkaa verenvuotoa pois jääneiden kuukautisten ajankohtana. Hedelmöityshoidoilla alkuun saatetuissa monikkoraskauksissa esiintyy enemmän raskaudenaikaista verenvuotoa
kuin yksisikiöraskauksissa.

Vanhempien tukeminen monisikiöisen
raskauden aikana
Satu Raatikainen, Inga Klen, Jenni Kerppola-Pesu

Tulevan monikkoperheen odotukset
raskauden seurannasta ja synnytyksestä
‣‣ Alkuraskauden hämmennys, pelot, haaveet ja toiveet ja niiden läpikäynti
‣‣ Raskauden aikainen hyvinvointi
‣‣ Raskausajan riskit sekä syntyvien lasten terveys ja synnytyksen kulku.
‣‣ Ennenaikaisen synnytyksen vaikutus perheen arkeen
‣‣ Alueelliseen monikkoperhevalmennukseen osallistuminen

Tulevan monikkoperheen odotukset vanhemmuuden tuesta
‣‣ Vanhemmuuden tuoma vastuu ja elämänmuutos
‣‣ Kotitöiden lisääntyminen ja avun saaminen
‣‣ Vanhempana jaksaminen ja parisuhteen kestävyys
‣‣ Jaettu vanhemmuus
‣‣ Tietoa alueellisesta vertaistuesta

Tulevien monikkovanhempien tuen tarpeet
monikkolasten hoitoon ja kasvatukseen
‣‣ Tietoa ja ohjausta monikkolasten imetyksestä
‣‣ Tietoa lasten kasvusta ja kasvatuksesta
‣‣ Tietoa lasten yksilöllisyyden tukemisesta
‣‣ Tietoa alueellisen vertaistuen saamisesta

Hyvinvoinnin kokemus on yksilöllinen ja koostuu monista eri asioista. Koettuun
hyvinvointiin sisältyy tunne terveydestä sekä fyysisestä ja psyykkisestä hyvästä
olosta. Perheen hyvinvoinnin tukemisessa korostuvat perhetilanteen kokonaisvaltainen huomiointi sekä monikkoperheellisten esiin tuomat tarpeet. Vertaistuen tarjoaminen korostuu.
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Fyysinen hyvinvointi
Raskauden alkaessa naisen hormonaaliset muutokset voivat aiheuttaa pahoinvointia, väsymystä, mielialavaihteluita ja kipuilua rinnoissa sekä alavatsalla.
Rintojen maitorauhaset alkavat lisääntyä ja kasvaa. Verenkierto vilkastuu ja
virtsaamisen tarve lisääntyy. Alkuraskauden oireet ovat yksilöllisiä ja niitä ei
kaikilla ole ollenkaan. Tyypillistä on kuitenkin, että monikko-odottajan oireet
ovat yksisikiöistä raskautta voimakkaammat.

Fyysiset muutokset ja hyvinvointi
‣‣ Hengitystiheys muuttuu. Hengitysteiden limakalvojen turvotus saattaa vaikeuttaa nenän
kautta hengittämistä ja suu voi tuntua kuivalta. Odottaja hengästyy helposti ja raskauden lopulla osa odottajista saattaa kokea hengenahdistusta.
‣‣ Suun terveys muuttuu. Riski ientulehduksille ja hammasten reikiintymiseen on suurempi
raskauden aikana.
‣‣ Nenäverenvuodot ovat tavallisia.
‣‣ Rinnat kasvavat ja voivat tuntua raskauden alussa pingottuneilta ja aroilta. Yhden rinnan
paino saattaa kasvaa noin 200–400 grammaa.
‣‣ Verenvirtaus elimissä lisääntyy. Veren määrä kasvaa ja sydämen lyöntitiheys kasvaa.
Veren lisääntyminen johtaa usein Hb:n laskuun.
‣‣ Ihon muutokset ovat tavallisia. Raskauden aikana iho venyy ja voi syntyä vaaleita tai
sinertäviä juovia (raskausarpia). Kasvoihin voi ilmestyä nk. maksaläikkiä. Lisääntynyt
pigmentaatio häviää yleensä synnytyksen jälkeen.
‣‣ Pahoinvointi on tavallista. Kaksosia odottavilla pahoinvointi voi olla erityisen voimakas.
Syytä pahoinvointiin ei tunneta. Yleensä pahoinvointi lakkaa viikkojen 13–16 aikana.
‣‣ Kohdun paino kasvaa.
‣‣ Emättimen limakalvot muuttuvat estrogeenipitoisuuden vuoksi paksummiksi ja kosteammiksi.
‣‣ Selkärangan liikkuvuus kasvaa ja ryhti muuttuu. Osalle raskaana olevista tämä saattaa
aiheuttaa selkäkipuja.

Raskausajan ravitsemus

Hyvä raskaudenaikainen ravitsemus takaa äidin ja sikiöiden hyvinvoinnin. Oikeanlaisen ruokailun ansiosta äidin yleiskunto pysyy hyvänä, ja hän kestää raskauden ja imetyksen aiheuttaman fyysisen rasituksen. Myös syntyvien lasten
yleiskuntoon ja kehitysmahdollisuuksiin on äidin syömällä ravinnolla merki-

tystä. Raskausajan ravitsemukseen liittyvät erilaiset ongelmat ovat usein lyhyt
aikaisia ja ohimeneviä.
Raskauden aikana odottajan energiantarve lisääntyy keskimäärin 500 kcal / vrk.
Yksilölliset erot lisäenergian tarpeessa ovat kuitenkin suuret ja siihen vaikuttavat
muun muassa äidin ikä ja koko, työn laatu sekä liikunnan määrä. Äidin sopiva
painonnousu on paras energiansaannin mittari. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uuden suosituksen mukaan suositeltava painonlisäys monikkoraskauden
aikana on normaalipainoisilla äideillä 17−25 kg, ylipainoisilla äideillä 14−23 kg
ja lihavilla äideillä 11−19 kg. Alipainoisilla ja hyvin nuorilla naisilla riittävä painonnousu raskauden aikana on tärkeää turvata, koska liian vähäinen painonnousu saattaa hidastaa sikiön kasvua. Painonnousu on riittämätöntä keski- ja
loppuraskaudessa, jos se on alle 1 kg kuukaudessa. (Kinnunen & Luoto, 2013)
Raskaudenaikainen ruokavalio perustuu monipuoliseen ravintoon ja säännöllisiin ruoka-aikoihin. Hiilihydraatit eli viljatuotteet, juurekset, vihannekset, hedelmät ja marjat muodostavat ruokavalion perustan. Proteiineja eli
valkuaisaineita tarvitaan raskauden aikana uusien kudosten rakentumiseen.
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Tärkeimmät proteiinilähteet ravinnossa ovat liha, maitotuotteet,
päivässä 3 päivänä viikossa). Myöhemmin liikunnan määrää voi
Raskausajan
viljavalmisteet, kala, siipikarja, pähkinät ja palkokasvit. Rasvojen
lisätä vähintään 30 minuuttiin päivässä.
ravintokäytössä suositellaan kohtuutta ja kasviöljyjen ja pehmeiden kasLiikunnan teho on sopiva, kun pystyy puhumaan harjoittelun
ongelmat
virasvojen suosimista. Margariinit, kasviöljyt ja kala sisältävät vältlomassa ja hengästyy jonkin verran. Riittävästä nesteen määrästä on
‣‣ Pahoinvointi
tämättömiä rasvahappoja, joiden tarve kasvaa raskauden aikana.
tärkeää huolehtia liikunnan aikana. Sopivia lajeja ovat esim. reipas
‣‣ Ummetus ja
Pehmeän rasvan ja kalaöljyjen saanti on eduksi sikiön hermoston
kävely, sauvakävely, hiihto ja uinti riippuen siitä, missä vaiheessa
täyttymisen tunne
ja näkökyvyn kehittymisessä.
raskaus on. Lihaskuntoa on hyvä harjoittaa kahdesti viikossa esim.
‣‣ Närästys
Raskausaikana useimpien vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve
voimistellen tai kuntosalilla. Raskautta ennen säännöllisesti liikkasvaa. Odottajan tulee huomioida ravitsemuksessaan erityisesti
kuneet voivat myös jatkaa aiemmin harrastamiaan lajeja vointinsa
kalsiumin ja d-vitamiinin saanti. Erityisruokavalioita, kuten kasmukaan, tarvittaessa keventäen ja seuraavat ohjeet huomioiden.
visdieettiä noudattavaa tai allergioista kärsivää äitiä voidaan ohjata käyttämään
Raskauden 16. viikon jälkeen kohtu painaa sydämeen palaavia suuria verisuonia
foolihappovalmistetta tai b-vitamiinilisää. Lisäksi raudan lisätarve arvioidaan
selinmakuulla oltaessa, minkä vuoksi mahdollinen huono olo tulisi ennakoida
raskauden aikana. Raskaudenaikana on myös joitain vältettäviä ruoka- ja lääliikunnan aikana. Lisäksi on tärkeää välttää iskuja, putoamisvaaran tai nopeita
ke-aineita joiden käyttöä opastaa terveydenhoitaja. Apteekkihenkilökunta osaa
suunnanvaihdoksia sisältäviä lajeja kuten nyrkkeilyä, laskuvarjohyppyä, jääusein opastaa itsehoitolääkkeiden käytössä.
kiekkoa, nopeita pallopelejä, vatsallaan maaten harjoittelua ja laitesukellusta.
Kohtuutehoinen liikunta ei vaikuta imetykseen, rintamaidon laatuun tai määRaskaus ja liikunta
rään, joten liikuntaa voi jatkaa turvallisesti myös synnytyksen jälkeen. SynnytykMonisikiöinen raskaus on suhteellinen vasta-aihe liikunnalle. Liikuntaa tulee
sen jälkeisestä säännöllisestä liikunnasta on hyötyä äidin kunnolle, mielialalle
välttää erityisesti niissä tilanteissa, joissa uhkana ovat ennenaikaiset supistukset
ja painon palautumiselle.
sekä uhka lasten ennenaikaiselle synnytykselle. Myös tilanteissa, joissa sikiöiden
Lantionpohjan lihakset
kasvussa on todettu hidastumaa tai istukan toiminnassa on häiriöitä, on äidin
Lantionpohjan lihakset ovat tärkeä lihasryhmä, joka auttaa äitiä selviytymään
vältettävä liikuntaa raskauden aikana.
raskauden ja synnytyksen aiheuttamista rasituksista ilman pysyviä häiriöitä. LiKoska liikunnalla ja ravitsemuksella on kuitenkin merkittävä vaikutus niin
hasten tehtävänä on pitää lantionelimiä paikallaan ja toimia vatsaontelon pohjalasta odottavan naisen kuin syntyvän lapsenkin terveyteen ja hyvinvointiin tulee
na. Lantionelimiin kuuluvat virtsarakko, virtsaputki, kohtu, emätin ja peräsuoli.
siitä huolehtia, mikäli se on mahdollista. Säännöllinen liikunta parantaa äidin
Lantionpohjan lihaksia tarvitaan virtsan- ja ulosteenpidätyksessä sekä ohjaamaan
hapenottokykyä, vaikuttaa myönteisesti verenpaine- sekä kolesteroliarvoihin,
synnytyksessä lapsen liikkumista synnytyskanavassa. Lihaksia tarvitaan myös
kuluttaa energiavarastoja ja auttaa painonhallinnassa. Se ehkäisee raskausajan
aikaansaamaan riittävä ulostusponnistus ulostettaessa.
diabetesta, parantaa ryhtiä ja oman kehon tuntemista, selkävaivoja ja raajojen
Lantionpohjan lihaksisto on tahdonalaista lihaksistoa ja siten sen kuntoon
turvotuksia. Lisäksi säännöllinen liikunta vähentää ummetusta, parantaa unenvoi vaikuttaa itse. Monisikiöiden raskauden aikana kohdun voimakas kasvu saa
laatua sekä auttaa mielialaan ja rentoutukseen ja on näin ollen tuki äidin psyykaikaan lantionpohjan lihasten venymisen ja heikentymisen ja näin ollen niitä
kiselle jaksamiselle. Raskausajan liikunnasta on hyötyä myös synnytyksessä ja
tulee harjoittaa mahdollisuuksien mukaan päivittäin Harjoittelemalla lihasten
siitä palautumisessa. Liikunnan on todettu ehkäisevän myös synnytyksen jälhallintaa ja voimaa pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisia toimintahäiriöitä.
keistä masennusta.
Jos vasta-aiheita ei ole, kohtuutehoista liikuntaa suositellaan yhteensä vähintään 150 minuuttia viikossa useammalle päivälle jaettuna. Jos äiti ei ole harrastanut liikuntaa ennen raskautta, on tärkeää aloittaa vähitellen (noin 15 minuuttia
Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus
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Psyykkinen hyvinvointi
Fyysisten oireiden lisäksi monikkoraskaus on
rankka myös psyykkisesti. Ristiriitaiset raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvät tunteet
kuuluvat normaaliin raskauteen ja kun perheeseen saadaan lapsia yhden sijasta kaksi tai
enemmän ovat tunteet usein huolensekaisia.
Haaveet omista lapsista ja huoli vanhempana
jaksamisesta sekä perheen taloudellisten resurssien riittävyydestä ovat todellisia monen
kohdalla. Vanhempia askarruttavat raskauden
aikainen hyvinvointi, raskausajan riskit sekä
syntyvien lasten terveys ja synnytyksen kulku.
Myös tulevaa vanhemmuuden tuomaa vastuuta sekä arkea monikkolasten kanssa saatetaan
jo ajatella.

‣‣ Keskustele arjen muuttu
misesta ja valmista
vanhempia tulevaan
arkeen. Kuuntele van
hempien jaksamista
synnytyksen jälkeen.
Tarjoa vertaistukea.
‣‣ Kannusta vanhempia
puhumaan ja jakamaan
tunteitaan ja ajatuksiaan
liittyen odotukseen ja
tulevaan vanhemmuu
teen.

Psyykkisen hyvinvoinnin merkittävimmät tekijät ovat läheiset ihmissuhteet
ja kyky puhua mieltä painavista asioista. Parisuhteen merkitys korostuu. Myös
yksilöllisesti tärkeiksi koetut asiat kuten oman ajan saaminen, ystävien tapaaminen ja harrastukset nousevat entistä tärkeämmiksi.
Pysyvät ja pitkään jatkuneet huolet raskauden aikana voivat vaikuttaa niin
syntyviin lapsiin kuin myös perheen myöhempään elämäänkin. Äidin raskauden aikaisen stressin tiedetään vaikuttavan sikiöiden käyttäytymiseen ja itsesäätelyyn. Lisäksi monikkolasten äideillä on yksittäin synnyttäneisiin naisiin
nähden kohonnut riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Kaksosten äitien keskuudessa masennus on viisi kertaa yleisempää kuin yhden vauvan synnyttäneillä, hedelmöityshoidon läpikäyneillä monikkolasten äideillä
on kolminkertainen riski synnytyksen jälkeiseen masennukseen yksittäin syntyneiden lasten äiteihin verrattuna. Viisivuotiaiden kaksosten äidit ovat edelleen väsyneempiä ja masentuneempia kuin ne äidit, jotka ovat saaneet lapsia
ehkä tiheästikin, mutta jotka eivät ole saaneet useampia lapsia samanaikaisesti.
Monikkoperheissä tyypilliset riskitekijät synnytyksen jälkeiseen masennukseen liittyvät riskiraskauden tuomiin haasteisiin, huoleen lasten terveydestä
ja varhaiseen vanhemmuuteen. Lisäksi vanhemman kokemat riittämättömyydentunteet ja lasten hoidollinen vaativuus saattavat aiheuttaa pettymyksen
ja masentuneisuuden tunnetta ja kyky nauttia vanhemmuudesta saattaa hetkellisesti heiketä. Myös perheen arjen muuttuminen, työmäärän lisääntyminen ja
vanhempien fyysinen väsyminen voivat aiheuttaa mielialan laskua ja näin ollen
monikkovanhempien synnytyksen jälkeisiin mielialamuutoksiin tulee puuttua
varhain ja tehokkaasti.

Monikko-odotus ja työ

Satu Raatikainen, Jenni Kerppola-Pesu, Anne Kyllönen, Eva Ojala, Ulla Kumpula

Monikkoraskaus kuormittaa äitiä fyysisesti enemmän kuin yhtä lasta odottavaa. Työtilanteissa, jotka vaikuttavat haitallisesti sikiönkehitykseen, raskauden
kulkuun ja naisen lisääntymisterveyteen, raskaana oleva nainen on pyrittävä
siirtämään muihin sopiviin tehtäviin mahdollisimman varhain. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi säteily, anestesiakaasut, lyijy ja sen johdannaiset, elohopea
ja sen johdannaiset, torjunta-aineet, syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat aineet ja
ympäristön tupakansavu.
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Mikäli hänelle ei voida järjestää muuta työtä, voidaan em. tilanteissa harkita
erityisäitiysrahaa ja -vapaata. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden toteamisesta
alkaen ja jatkua enintään äitiysloman alkamiseen asti. Jos työ on muulla tavoin
liian kuormittavaa, on syytä keskustella työnantajan kanssa mahdollisuudesta
helpottaa työn kuormitusta.
Lisätietoja työolojen sopivuudesta raskauden aikaiseen työskentelyyn saa Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelusta www.ttl.fi.
Sairausloma alkaa kaksosten odottajalla tavallisesti jo raskausviikolla 28 ja
kolmosten odottajilla aiemmin, vaikka raskaus olisi sujunut ongelmitta. Työssä
olevan odottajan sairasloman ajalta työnantaja on velvollinen työsopimuslain
perusteella maksamaan palkkaa. Palkanmaksukäytännöt vaihtelevat alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Mikäli odottava äiti ei ole palkanmaksun
piirissä, hän voi hakea Kelan myöntämää sairauspäivärahaa. Työssäkäyvän osalta Kelan sairauspäivärahan hakee työnantaja, vaikka vanhemmankin hakemus
saatetaan tarvita.

Monikkoperheen perhe-etuudet

Satu Raatikainen, Jenni Kerppola-Pesu, Anne Kyllönen, Eva Ojala, Ulla Kumpula

Terveydenhoitaja kirjoittaa raskaustodistuksen, kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (n. 5 kk). Todistus oikeuttaa äidin hakemaan Kelan etuuksia.

Äitiysavustus

Äitiysavustuksen saaminen edellyttää terveystarkastuksessa, lääkärissä tai neuvolassa käyntiä ennen 4. raskauskuukauden päättymistä. Äitiysavustusta monikkoperheelliset saavat moninkertaisena.

Äitiysraha

Äitiysloma alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti eli aikaisemmin kuin 30 arkipäivää
ennen laskettua aikaa, äitiysraha alkaa viimeistään seuraavasta arkipäivästä Jos
äiti on hakenut äitiysrahakauden 50 arkipäivää ennen ja lapsi syntyy esimerkiksi
40 arkipäivää ennen laskettua aikaa, äitiysrahakauden alkuaika ei muutu, mutta
äidin vanhempainrahakausi pitenee yhtä monella päivällä kuin lapsi on syntynyt
ennen 30 päivän ajankohtaa. Jos äitiysrahaa ei ole haettu varhennettuna, mutta
lapsi syntyy ennen äitiysrahakauden alkua, äitiysrahakausi alkaa seuraavasta päivästä ja vanhempainrahakausi pitenee vastaavalla määrällä, joten päättymisajankohta ei välttämättä muutu. Lisätietoa kela.fi, vanhempainrahakauden laskuri.
Äitiysloman ajalta äidille maksetaan 105 arkipäivää äitiysrahaa. Monikkoperheen
äidin äitiysloma on samanpituinen kuin yhden lapsen tilanteessa.
Monikkoperheessä isä voi pitää samanaikaisesti isyysvapaata (enintään 18 arkipäivää) ja vanhempainvapaan pidennysjakson vanhempainrahapäiviä, jolloin
vanhemmat voivat olla kotona yhtä aikaa hoitamassa vauvoja.

Vanhempainraha

Äitiysloman jälkeen vanhemman on mahdollista jäädä vanhempainvapaalle ja
saada vanhempainrahaa. Vanhempainvapaakauden voi jakaa siten, että molemmat vanhemmat käyttävät osan vanhempainvapaasta.
Vanhempainrahakausi alkaa heti äitiysrahakauden jatkoksi. Yhden lapsen
syntymän perusteella maksetaan vanhempainrahaa 158 arkipäivältä. Jos lapsia on syntynyt yhtä aikaa useampia, maksetaan jokaisesta seuraavasta 60 arkipäivää lisää (kaksosista 60 arkipäivää, kolmosista 120 arkipäivää). Tämä ns.
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pidennysjakso on mahdollista käyttää osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai
heti sen jälkeen.
Monikkoperheessä toinen vanhemmista voi siis
olla vanhempainvapaakauden vanhempainrahalla
samanaikaisesti kun toinen vanhemmista pitää vanhempainvapaan pidennysjakson vanhempainraha
päiviä. Näin vanhemmat voivat olla kotona yhtä aikaa
hoitamassa lapsia.
Vanhempainrahaa tulee hakea viimeistään kuukausi ennen vanhempainrahakauden alkamista. Vanhempainrahan voi hakea jo samaan aikaan kuin äitiysrahan tai isyysrahan. Mikäli isä haluaa käyttää
vanhempainrahan pidennyskauden päiviä heti lasten
synnyttyä, hänen kannattaa jättää hakemus Kelaan
mahdollisimman pian lasten synnyttyä ja pyytää Kelan virkailijaa kiirehtimään käsittelyä.
Vanhempainrahaa voi jakaa enintään kahteen jaksoon. Vanhempainrahakausi pitenee, jos lapsi syntyy
ennenaikaisesti eli aikaisemmin kuin 30 arkipäivää
ennen laskettua aikaa.

Isyysraha

Monikkoperheen isän isyysvapaa myönnetään samoin kuin tilanteessa, että lapsia on syntynyt tai adoptoitu vain yksi.
Laki isyysvapaasta muuttui 1.1.2013 ja uusi isyysvapaa koskee niitä perheitä,
joissa erityisäitiysraha, äitiysraha tai adoptioperheissä vanhempainraha on alkanut 1.1.2013 jälkeen. Uuden isyysvapaan pituus on enintään 54 arkipäivää eli
noin 9 viikkoa. Näistä päivistä 18 arkipäivää isä voi pitää samaan aikaan äidin
pitäessä äitiys- tai vanhempainrahapäiviä. Nämä päivät voi jakaa enintään neljään jaksoon. Isyysvapaata voi pitää kunnes lapsi täyttää 2 vuotta.
Isä voi myös pitää kaikki 54 arkipäivää isyysvapaansa äitiysraha- ja vanhempainrahakauden jälkeen enintään kahdessa jaksossa, mutta siitä vähennetään
äitiys- ja vanhempainrahakaudella pidetyt päivät, joita voi olla enintään 18.
Isyysrahaa haetaan Kelasta lapsen syntymän tai isyysvapaan aloittamisen jälkeen. Hakemus voidaan ratkaista vasta, kun Kela tietää lapsen syntymän ajan-

kohdan. Isyysrahaa pitää uuden lain mukaan hakea
viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.
Isän tulee ilmoittaa työnantajalle isyysvapaasta 2
kuukautta ennen vapaan alkua. Jos vapaa on enintään 12 arkipäivää, kuukausi etukäteen riittää. Mikäli lapset syntyvät paljon etuajassa, isä ei välttämättä
ole ennättänyt ilmoittaa työnantajalle isyysvapaasta.
Onkin hyvä sopia työnantajan kanssa hyvissä ajoin
etukäteen siitä, miten pitkän isyysvapaan aikoo pitää lasten syntymän yhteydessä. Alustava ajankohta
ilmoitetaan tuolloin lasketun ajan perusteella, mutta
työnantajan on syytä tietää, että monikkolapset syntyvät usein viikkoja ennen laskettua aikaa ja että ajankohtaa voidaan muuttaa lasten syntymän mukaan.

Lapsilisät

Lapsilisää maksetaan perheen lapsiluvun mukaan.
Voit hakea lapsilisän etukäteen, mutta päätös lapsilisästä annetaan vasta, kun lapsi on syntynyt. Kela
saa tiedon lapsen syntymästä suoraan maistraatista.

Molemmat vanhemmat yhtä aikaa hoitamassa lapsia

Monikkovanhemmat kaipaavat usein tietoa siitä, miten isä voi pitää perhevapaitaan olemalla yhtä aikaa äidin kanssa hoitamassa lapsia. Puolet monikkolapsista syntyy ennenaikaisesti ennen raskausviikkoa 37, mikä tuo suunnitelmiin
ennakoimattomia muutoksia.
Mikäli kaksosten isä haluaa olla mahdollisimman pitkään kotona hoitamassa lapsia samanaikaisesti äidin kanssa, hän pitää 18 isyysvapaapäivää yhtä aikaa
äidin äitiys- tai vanhempainrahakauden kanssa ja tämän lisäksi vanhempainvapaan pidennysjakson 60 arkipäivää yhtä aikaa äidin äitiys- tai vanhempainrahakauden kanssa. Yhteensä tästä kertyy noin 13 viikkoa. (Tämän lisäksi isällä on
oikeus pitää loput isyysvapaapäivät. Lisäksi isä voi halutessaan pitää normaalin
vanhempainvapaan. Äiti ei voi tuolloin olla yhtä aikaa perhe-etuuksilla.)
‣‣ Kaikista etuuksista lisätietoa: www.kela.fi
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Monikkolasten synnytys

Kaksoslasten tarjonnat

Eliisa Karttunen, Jenni Kerppola-Pesu

Monikko-odottajan tuen tarpeet
synnytykseen valmistautumisessa
‣‣ Monikkoperhevalmennuksen saaminen
‣‣ Synnytyskeskustelun mahdollisuus
‣‣ Tieto ennenaikaisen synnytyksen riskeistä ja niiden vaikutuksesta perheen
arkeen
‣‣ Tiedon saanti koskien synnytyksen käynnistymistä ja sairaalaan lähtemi
sestä
‣‣ Isän mukanaolo synnytyksessä

Molemmat ovat
pää alaspäin

Toinen on pää alaspäin,
toinen on perätilassa

Monikko-odottajan tuen tarpeet synnytystilanteessa
‣‣ Ajankohtainen tieto synnytyksen kulusta
‣‣ Tieto synnytykseen osallistuvasta henkilökunnasta
‣‣ Tieto kivunlievityksen saamisesta
‣‣ Tieto syntyneiden lasten voinnista
Molemmat ovat
perätilassa

Toinen on perätilassa,
toinen poikittain

Toinen on pää alaspäin,
toinen poikittain

Yksi pää alaspäin, toinen
perätilassa, kolmas poikittain

Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus

Stevens, A. 2002. Expecting more than one. Tamba.

Kaksosraskaudet päätyvät synnytykseen tavallisesti ennen laskettua aikaa ja ensisijaisesti pyritään normaaliin alatiesynnytykseen. Kaikista kaksoslapsista 50
prosenttia ja lähes kaikki kolmoset syntyvät sektiolla. Kaksosten keskimääräinen
syntymäpaino on 2 500–2 800 g ja kolmosten n. 1 900–2 200 g.
Monikkosynnytyksessä ovat läsnä hoitava kätilö, kaksi synnytyslääkäriä, lastenlääkäri(t) ja lapsia hoitavat kätilöt. Synnytyksen aikana seurataan sekä äidin
että sikiöiden vointia tarkkaan, jotta ongelmat voidaan todeta varhain. Monisikiöisen raskauden synnytystapa ratkaistaan aina yksilöllisesti. Monisikiöisessä
raskaudessa sikiöiden tarjonta vaikuttaa valittuun synnytystapaan. Alatiesynnytykseen pyritään, mikäli se ei vaaranna äidin tai lasten terveyttä.
Monisikiöraskauksissa virhetarjonnat, kuten perätila tai poikkitila on yleinen
sikiöiden pienemmän koon ja ruumiinosien runsaslukuisuuden takia. Sikiöt voivat vaihtaa asentoa missä raskauden vaiheessa tahansa, vielä synnytyksessäkin.
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Suurin osa kaksosista on kuitenkin asettunut synnytysasentoon, pää alaspäin
32.–34. raskausviikkoon mennessä, kolmoset jopa aiemmin. Tilanahtaudesta johtuen lasten kääntyminen kohdussa vähenee loppuraskautta kohden.
Seuraavassa kuviossa on esitetty tarjonnan vaikuttavuutta synnytystapaan sekä kerrottu niiden yleisyydestä.

Sikiöiden tarjonnan vaikutus synnytystapaan
Tarjonta

Yleisyys

Synnytystapa

Molemmat sikiöt
pää alaspäin

Noin 45 %:ssa kaksos
raskauksia

Alatiesynnytys sikiöiästä
riippumatta.

A-sikiö päätilassa
ja B-perätilassa

Noin 30–40 %:ssa kaksos
raskauksia

Alatiesynnytys on mahdollinen.
B-sikiö voi tulla perätilassa.
A-sikiön synnyttyä voi B-sikiön
kääntäminen olla mahdollista.

A-sikiö perätilassa

Noin 10–15 %:ssa
kaksosraskauksia

Sektio tai alatiesynnytys
mahdollinen mikäli äiti on
siihen motivoitunut ja lapset
eivät ole kovin ennenaikaisia.

Molemmat sikiöt
perätilassa

Noin 10 %:ssa molemmat sikiöt Tyypillisesti sektio, alatiesynnyovat perätilassa
tys on mahdollinen jos äiti
motivoitunut ja lapset eivät ole
kovin ennenaikaisia.

Kolmosraskauksissa sikiöiden tarjontavaihtoehtoja on sikiöiden lukumäärän vuoksi kaksosraskauksia enemmän. Yleisin synnytystapa on suunniteltu keisarileikkaus, joista 70 % tehdään raskausviikoilla 31–35. Yleisimmät synnytystarjonnat ovat
päätila-perätila-perätila ja päätila-päätila-perätila. Kolmosraskauksissa päädytään
usein keisarileikkaukseen, koska kolmen sikiön yhtäaikainen seuranta synnytyksen aikana on vaikeaa ja napanuorakomplikaatiot tavallisia. Mikäli kolmoset ovat
erimunaisia, lähes saman painoisia, a-sikiö on päätilassa ja raskaus on kestänyt 33
raskausviikkoa, on alatiesynnytys mahdollinen.
Lisäksi synnytystavan valintaan vaikuttavat mm. raskauden kesto, mahdolliset raskausajan komplikaatiot sekä äidin aiempi mahdollinen synnytyshistoria.
Synnytys jaetaan kolmeen vaiheeseen, jotka ovat avautumisvaihe, ponnistus-

vaihe ja jälkeisvaihe. Synnytys käynnistyy itsestään supistuksilla tai lapsiveden
menolla. Avautumisvaihe on alkanut, kun supistukset ovat säännöllisiä ja kohdunsuu alkaa avautua. Kohdunsuu avautuu ja väistyy tarjoutuvan osan – pään
tai perän – tieltä. Tarjoutuva osa painuu synnytyskanavaan.
Ensisynnyttäjillä tämä vaihe kestää noin 7–9 tuntia, uudelleensynnyttäjillä
usein vähemmän. Avautumisvaiheessa äidin ja lasten seuranta saattaa edellyttää
makuuasentoa. Useissa sairaaloissa myös avautumisvaiheeseen suunniteltua hoitoallasta ei voi monikkosynnytysten yhteydessä käyttää. Mikäli kätilö tai lääkäri
on antanut äidille luvan liikkua avautumisvaiheen aikana, on se suositeltavaa.
Tuolloin äidin on myös mahdollista käyttää synnytyshuoneessa usein olevia
palloja ja keinutuolia sekä säkkituolia helpottaakseen oloaan. Ponnistusvaiheen
alkaessa äiti siirtyy puoli-istuvaan asentoon ja kätilön ohjeistamana a-lapsi syntyy äidin ponnistaessa supistuksen aikana. Synnytysjakkaran käyttöä ei usein
suositella. Vaihe kestää lyhimmillään muutaman minuutin ja pisimmillään jopa
pari tuntia. Ponnistusvaiheen pitkittyessä voidaan synnytystä joutua joskus nopeuttamaan imukupin avulla. Näin voidaan toimia esim. jos epäillään syntyvän
vauvan olevan riskissä joutua hapenpuutteeseen.
Jos vauvan vointi sallii, saattaa äiti saada hänet rinnalle heti syntymän jälkeen
samalla, kun odotellaan, että b-vauva asettuu synnytyskanavaan ja uusi ponnistusvaihe alkaa. b-vauvan asettumista kohtuun pitkittäin voidaan auttaa ohjailemalla häntä äidin vatsanpeitteiden päältä. Tarvittaessa tarjontaa tarkistetaan
ultraäänellä. Joskus jälkimmäisenä syntyvä vauva ei asetu sopivaan asentoon
syntyäkseen alakautta tai hänen vointinsa heikkenee niin, että joudutaan keisarileikkaukseen. Tässä vaiheessa monikkosynnytystä supistusten heikkeneminen
on tavallista. Suureksi kasvanut kohtu ei aina jaksa supistella tarpeeksi voimakkaasti. Tämän vuoksi usein joudutaan käyttämään oksitosiinitippaa supistusten
parantamiseksi. Lasten synnyttyä kohtu jatkaa supistelua ja istukka irtoaa yleensä
tunnin kuluessa. Äiti ponnistaa istukan ulos yleensä itse.
Kipu kuuluu synnytykseen, mutta kaikesta muusta kivusta poiketen se ei kerro vaarasta tai sairaudesta, vaan se on merkki siitä, että synnytys etenee, jotakin
tapahtuu ja naisen keho muovautuu synnyttääkseen uutta elämää. Synnytyskipu
saa naisen toimimaan oikein ja hakeutumaan asentoihin, jotka ovat eduksi synnytyksen edistymiselle. Kipu ja tuntemukset synnytyksessä muuntuvat ja vaihtavat muotoaan synnytyksen edistyessä. Synnytykseen hyvin valmistautuneet
naiset pärjäävät synnytyskivun kanssa yleensä hyvin. Kun synnyttäjällä on motivoitunut ja luottavainen omaan pärjäämiseensä, toimivat kehon omat hormonit
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kipua tehokkaasti lievittäen. Kipua voi helpottaa monella tavalla. Vesi lievittää
kipua tehokkaasti. Liikkuminen ja erilaiset asennot, oikeanlainen hengitys ja rentoutuminen ovat kaikki erittäin tärkeitä synnytyskivun kanssa työskentelyssä.
Kuuma- ja kylmäpussit selässä tai vatsalla helpottavat kipua myös tehokkaasti.
Jos synnyttäjä kokee supistuskivun liian voimakkaaksi kestää, voidaan sitä tarvittaessa helpottaa myös lääkkeillä ja puudutuksilla.

jälkeiseen aikaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää, ettei sektiosynnytyksestä toipuva äiti jää yksin monikkovauvojen kanssa.

Keisarileikkaus (sektio)

Heta Kolanen, Reeta Karppinen, Riina Kuusela, Inga Klen, Jenni Kerppola-Pesu

Kaikista kaksoslapsista puolet syntyy sektiolla ja näistä sektioista joka viides
on suunniteltu. On siis tavallista, että monikkoraskaus päätyy suunniteltuun,
suunnittelemattomaan tai hätäsektioon. Kolmosraskauksissa päädytään sektioon
lähes poikkeuksetta.
Suunniteltu sektiosynnytys tapahtuu aina sairaalan ohjeiden mukaan. Lasten
isä tai tukihenkilö voi olla mukana toimenpiteessä. Kaksosraskauksissa suunniteltuun sektioon voidaan päätyä esim. a-vauvan perätilan tai muun virheellisen tarjonnan
vuoksi. Suunniteltu sektio tapahtuu leikkaussalissa ja äiti on synnytyksen ajan hereil‣‣ Suunniteltuun sektioon
lä, alavartalo puudutettuna. Vauvat syntyvät
tuleva äiti hyötyy
muutamien minuuttien ikäerolla ja isän tai
sairaalan omista ohjeista
synnytyksessä mukana olevan tukihenkilön
koskien leikkausta.
tehtävänä on huolehtia heistä synnytyksen
‣‣ Avoin ja kysymyksille
jälkeen kun äitiä ommellaan. Hätäsektio voi
aikaa antava keskustelu
tulla kyseeseen tilanteissa, joissa äidin tai vauvähentää toimen
vojen terveys on uhattuna. Tavallisimpia syipiteeseen liittyviä huolia
tä hätäsektioon ovat lasten hapenpuutostilat.
ja pelkoa.
Hätäsektioon jouduttaessa isä ei voi osallistua
‣‣ Kehoita perhettä mietti
leikkaussalissa tapahtuvaan toimintaan.
mään mahdollisen
Synnytyksen jälkeinen aika on yksilöllistä
sektion vaikutusta
toipumista leikkauksesta. Haavan paranemiarkeen. Varmista van
nen kestää noin kymmenen vuorokautta ja
hempien avunsaanti
leikkausalue on arka yleensä noin kahden viikotona sektiosynnytyk
kon ajan. Äidin tulee välttää raskaiden kantasen jälkeen.
musten kantamista ja nostamista noin kolme
viikkoa synnytyksen jälkeen. Kotiutumisen

Ennenaikainen synnytys ja
keskoslapsen tehohoito

Tuki ennen
synnytystä
‣‣ tieto ennenaikaisuu
den riskitekijöistä
‣‣ vanhempien valmis
tautuminen lasten
ennenaikaiseen
syntymään
‣‣ ennenaikaisen
synnytyksen vaikutus
perheen kokonaisti
lanteeseen

+

Tuki synnytyksen
jälkeen
‣‣ lasten hyvä tehohoito
‣‣ vanhempien opastus
vauvojen hoitoon
osallistumiseen
‣‣ vanhemmuuden
tukeminen
‣‣ imetyksen tukeminen
‣‣ hyvä ja turvallinen
kotiutus
‣‣ kotiavun järjestäminen

=

hyvin
voiva
monikko
perhe

Synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu yli 3 viikkoa ennen laskettua aikaa,
ja yliaikainen jos lapsi syntyy yli 2 viikkoa lasketun ajan jälkeen. Keskosella tarkoitetaan alle 2 500 g:n painoisena syntynyttä lasta, mutta viidennes alle 2 500 g
painavista lapsista ei ole ennenaikaisesti syntyneitä. Vuonna 2010 syntyneistä
lapsista noin 4,5 % oli keskosia. Pieniä keskosia (syntymäpaino alle 1 501 g tai
raskauden kesto alle 32 raskausviikkoa) syntyi yhteensä 1 086 vuosina 2009−2010.
Pienistä keskosista oli elossa vuoden iässä 88,1 prosenttia.
Lapsen keskosuuden astetta määritellään sekä raskauden keston että syntymäpainon mukaan. Raskausviikkojen mukaan keskosilla tarkoitetaan lapsia, jotka
ovat syntyneet ennen 37. raskausviikon täyttymistä. Pieniä keskosia ovat lapset,
jotka ovat syntyneet ennen 32. raskausviikon täyttymistä ja erittäin pieniä keskosia ovat ennen 28. raskausviikon täyttymistä syntyneet lapset. Syntymäpainon
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mukaan määriteltäessä alle 2 500 gramman painoisena syntyneitä vauvoja pidetään keskosina. Kirjallisuudessa käytetään myös käsitettä pienipainoinen keskonen, jolla tarkoitetaan alle 1 500 gramman painoisina syntyneitä keskosia.
Erittäin pienipainoisilla keskosilla taas viitataan alle 1 000 gramman painoisena
syntyneisiin keskosiin. (icd-10 1999)
Ennenaikaisuus lisää vastasyntyneen sairastumis- ja vammautumisriskiä, mutta
ennenaikaisen synnytyksen ehkäisy ja riskin ennustaminen on vaikeaa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 noin 11 % kaikista syntyneistä lapsista tarvitsi
teho- tai valvontaosaston hoitoa. Lapsen sairaalassaoloaika määräytyy ennenaikaisuuden sekä muiden mahdollisten keskosuudesta tai muista syistä aiheutuvien terveysongelmien perusteella. Vaikkakin yhä pienemmät keskoset pystytään
hoitamaan, on tehohoito ja pitkään sairaalassa oleminen vaativaa aikaa niin lapselle kuin myös vanhemmille. Paljon apuja tarvitaan tilanteissa, joissa perheessä
on isompia lapsia ja perheen
kotikunta on muu kuin tehohoitoa antava kaupunki.
Tehohoidossakin omat
vanhemmat ovat lapsensa
parhaat hoitajat. Vanhemmat voivat olla osallisina
lapsensa tehohoitoon omien
voimavarojen mukaan sikäli kun lapsen terveydentila
sen sallii. Sylissä pitäminen
on iso osa hoitoa. Sen kautta vanhemmat voivat antaa
läheisyyttä lapselleen.
Keskoslasten kanssa kotiudutaan sairaalasta vasta lapsen tilan vakauduttua
kokonaan. Yleisin kriteeri keskosen kotiuttamiseen
on lapsen hyväkuntoisuus,
johon liittyy muun muassa
kyky syödä pullosta tai rinnasta. Vanhempien tulee li-

Lähes puolet kaksosista ja kaikki kolmoset syntyvät ennenaikaisesti.

säksi osata hoitaa lastaan hänen tarvitsemallaan tavalla itsenäisesti kotona ja
näyttää osaamisensa myös osastolla. Perushoitojen lisäksi vanhempien tulee hallita lapsella mahdollisesti olevat erityishoidot. Monikkoperheessä keskoslasten
kotiutus pyritään ajoittamaan samanaikaiseksi mutta on myös mahdollista, että
monikkolapset kotiutuvat eri aikaan.

‣‣ Varaa aikaa kotiutuksesta keskusteluun.
‣‣ Huomioi perhe kokonaisuutena, ja kehoita vanhempia varautumaan lasten
eriaikaiseen kotiutumiseen.
‣‣ Kehoita vanhempia miettimään vanhempainvapaiden käyttömahdollisuuk
sia tai työn keventämistä tässä elämänvaiheessa. Etenkin, jos perheen
kotipaikkakunnalla ei ole yliopistollista sairaalaa, tai koti sijaitsee hyvin
kaukana sairaalasta ja jos perheessä on muita lapsia.
‣‣ Varmista perheen saama apu ja tuki kotiutumisen jälkeen, tarvittaessa ole
yhteydessä neuvolaan tai sosiaalitoimeen.
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taisesti keskosten ja heidän perheittensä elämään useilla eri osa-alueilla.
Keskoslasten hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Seurantakäynnit sairaalassa kotiutumisen jälkeenkin voivat olla tiheitä monipuolisten terapioiden
vuoksi. Nämä kaikki vaativat perheeltä hyvää aikataulujen suunnittelua, mutta
usein myös apua ja tukea kodin ja lastenhoitoon.

‣‣ Kerro vanhemmille rehellisesti lapsen terveydentila sekä ennuste.
‣‣ Kerro, että keskoslapsen vanhemmuus on vaativaa, ja että vaikkei ”äidintai isänvaisto” heti heräisikään, olet paras vanhempi lapsellesi.
‣‣ Suunnittele seurantakäynnit perheen tilanteen mukaan.
‣‣ Varmista perheen saama apu ja tuki kotona.

‣‣ Kannusta ja tue vanhempia kenguruhoitoon. Keskosena syntyneiden lasten
vanhemmat ovat kuvanneet sairaalassa lapsen hoitamisen tuntuneen
ajoittain hyvin raskaalta ja tunne vanhemmuudesta on ollut heikko. Kiinty
minen lapseen on kuvattu vaikeaksi.

Keskoslapsen kasvu ja kehitys

Keskosena syntyneiden lasten ennusteet kasvun ja kehityksen etenemisen suhteen ovat yksilöllisiä. Suurin osa lapsista kasvaa ja kehittyy normaalisti, ilman
viiveitä tai kehityksellisiä ongelmia. Ongelmat sekä viivästymät kasvussa ja kehityksessä ovat sitä tavallisempia mitä aiemmin monikkolapset ovat syntyneet.
Tyypillisiä ennenaikaisuuteen liittyviä uhkia ovat erilaiset hengitysvaikeudet,
tulehdustilat, verenvuodot, aivovaurio ja aineenvaihdunnan häiriöt ja keltaisuus.
Myöhemmässä vaiheessa esiin voi tulla erilaisia kielellisiä ja / tai oppimiseen
liittyviä ongelmia. Pitkäaikaisseuraamuksia voi esiintyä kaikilla kehityksen osaalueilla, ja ne vaikuttavat alkuperäisestä aiheuttajasta riippumatta kokonaisval-

Vammainen tai
pysyvästi sairas monikkolapsi
Irma Moilanen

Monikkoraskauden ollessa riskiraskaus esiintyy syntyneillä monikkolapsilla
hieman muita lapsia enemmän kehitysviiveitä ja vammaisuutta. Vammaisuuden tai kehitysviivästymän taustalla vaikuttavat tavallisesti raskauden aikaiset
komplikaatiot, jotka ovat mm. johtaneet sikiön kasvun hidastumaan, lapsen ennenaikaiseen syntymään tai synnytyksen aikaiseen komplikaatioon, kuten pitkittyneeseen synnytykseen viimeisen lapsen kohdalla.
Usein lapsen vammaisuus selviää jo raskausaikana ultraäänitutkimusten avulla.
Joskus lapsi kuitenkin sairastuu vakavasti ja pitkäaikaisesti syntymän jälkeen tai
kehitysvamma voidaan todeta vasta myöhemmin leikki-iässä esim. kasvuun tai
kehitykseen liittyvien poikkeavuuksien ilmaantuessa. Tiedon sikiön poikkeavuudesta, lapsen pitkäaikaisesta sairaudesta tai kehitykseen liittyvästä poikkeavuudesta tai sen epäilystä antaa aina lääkäri. Varhain havaittu vamma tai sairaus
auttaa vanhempia käsittelemään asiaa jo ennen lapsen syntymää. Vammaista lasta
odottavalle perheelle merkityksellistä on perheen saama tieto lapsen ennusteesta,
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vamman vaikuttavuudesta lapsen kehitykseen ja toimintakykyyn myöhemmin
elämässä. Myös tieto vamman tai sairauden vaikuttavuudesta perheen arkeen
on merkityksellistä.
Lapsen sairaus koettelee vanhemmuuteen kasvua monin tavoin. Sairaan tai
vammaisen lapsen syntymä herättää vanhemmissa monia ristiriitaisia tunteita
kyvystä toimia vanhempana. Vammaisuus voi aiheuttaa vanhemmille sen kaltaista
surua tai pettymystä, jolla on vaikutusta vanhemman ja lapsen välisen suhteen
laatuun. Vanhemmilta voi puuttua vammaisen lapsen ymmärtämisen taito. Myös
lapsen näkyvä vammaisuus tai sairaus voi järkyttää vanhemman varhaista sopeutumista omaan vanhemmuuteensa. Lisäksi vanhemmuuden iloja voivat varjostaa
erilaiset pelot ja huolet lapsen selviytymisestä, kehityksestä ja tulevaisuudesta.
On todettu, että vanhemmuuden kokemiseen
liittyy myös pelko uuden erityislapsen syntymisestä ja omien voimavarojen riittämättömyydestä.
‣‣ Vanhemmat arvostavat
Monikkoperheessä vanhemmuutta haastaa
varhaista tietoa, empaat
tilanne, joissa osa monikkolapsista vammautista suhtautumista ja
tuu ja osa on terveitä. Vanhempien tunteet
ymmärtävää asennetta,
ovat usein hyvin ristiriitaiset. Samanaikaiset
tiedon ja epävarmuuden
ilon ja surun tunteet voivat hämmentää. Terjakamista, palveluissa
veistä lapsista ja heidän taidoistaan ja osaamitukemista sekä konkreet
sestaan nauttiminen saattaa tuntua ajoittain
tista apua.
jopa luvattomalta tai sopimattomalta. Vam‣‣ Läsnäolo, kosketus,
maisen lapsen vaatiessa paljon huomiota ja
kuunteleminen ja aidosti
hoitoa voidaan ajautua tilanteeseen, jossa lapmukana oleminen
set kokevat keskinäistä sisarkateutta erilaikoetaan kaikkein tär
sesta huomiostaan. Terveet lapset voivat kakeimpänä. Tietoa kaiva
dehtia sisarustaan hellyydestä ja hoivasta, kun
taan normaalilla kielellä,
taas vammaiset lapset terveitä sisaruksiaan
selkeästi ja lyhyesti.
kehityksestä ja opituista taidoista. Voimakas
‣‣ Myös asioiden kertaus
sisaruskateus voi joissain tapauksissa johtaa
koetaan tärkeäksi.
terveiden lasten kehitykselliseen taantumaan
‣‣ Ohjaa perhe hakemaan
jo opituissa taidoissa. Esim. jo kävelemään opvertaistukea, esim.
pinut lapsi voi ryhtyä uudelleen konttaamaan
Leijonaemot ry.
sisaruksen saadessa siitä kiitosta. Näin ollen
onkin tärkeää, että tuettaessa vammautuneen

lapsen vanhempia huomioidaan koko perhe –
myös monikkosisar, joka saattaa helposti myös
kokea ulkopuolisuutta jäädessään ”huolen ja
tuen” ulkopuolelle.
Tukemalla sairastuneen tai vammaisen lapsen vanhempaa voidaan suuresti vaikuttaa siihen, millaiseksi hänen mielikuvansa toisaalta
lapsesta, toisaalta omasta vanhemmuudestaan
muodostuu.
Vanhempien totutellessa uuteen muuttuneeseen tilanteeseen, myös perheen yksittäin
syntyneet sisarukset käsittelevät muuttunutta
tilannetta omalla tavallaan. Tärkeää on antaa jokaiselle perheenjäsenelle aikaa käsitellä omia tunteitaan omassa tahdissaan. Vanhemman tulee kertoa muille perheen lapsille
vammasta tai sairaudesta iänmukaisesti ja ymmärrettävästi. Tietoa on helppo antaa silloin,
kun sisarus sitä itse kysyy tai ihmettelee jotain
vammaan tai sairauteen liittyvää asiaa.
Vammaisten lasten ja perheiden saama vertaistuki on merkityksellinen voimavara arjessa jaksamisessa. Vertaistukea tarjoaa esim.
Leijonaemot ry.
‣‣ www.leijonaemot.fi

‣‣ Korosta lapselle, että
jokainen lapsi on arvokas
ja että jokainen lapsi
tarvitsee rakkautta ja
hellyyttä. Anna vanhem
malle lupa nauttia
terveestä lapsestaan ja
hänen kehityksestään.
Rohkaise vanhempaa
hyväksymään lapsensa
vamma tai sairaus ja
puhumaan siitä häpeile
mättä.
‣‣ Kuuntele ja tue vanhem
paa ja kannusta huomioi
maan jokainen lapsi
yksilönä.
‣‣ Kannusta vanhempia
löytämään perheelle
yhteisiä harrastuksia,
joissa vammaisilla
lapsilla on samaistumis
mahdollisuus terveisiin
sisaruksiin.
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Monikkolapsen menetys
Taru Hallikainen, Jenni Kerppola-Pesu

Monikkoperheessä yhden tai useamman monikkolapsen menettäminen aiheuttaa
usein vanhemmalle ristiriitaisia tunteita. Iloa ja onnea elävästä lapsesta ja surua
kuolleesta lapsesta on usein vaikeaa kantaa samanaikaisesti. Lapsen kuolema aiheuttaa surun, joka vaikuttaa ihmiseen kokonaisuutena. Oman lapsen kuollessa vanhempi menettää osan tulevaisuuttaan. Kuoleman
myötä vanhempien toiveet, unelmat ja haaveet
‣‣ Lapsen äkillisen mene
lapsesta eivät saakaan toteutua. Vanhemmilla
tyksen prosessointi
voi olla myös tunne, että he ovat epäonnistukestää kokemustiedon
neet vanhempina. Lapsen kuoleman myötä
mukaan noin 3–4 vuoden
vanhemmat joutuvat usein kamppailemaan
ajan. Tämän jälkeen
löytääkseen tarkoituksen menetykselleen ja
alkaa usein lapsen
elämälleen. Kuolema ravistelee vanhemman
surutyö ja sen tukemi
minuutta ja koettelee sisäistä turvallisuuden
nen.
tunnetta. Oma elämä voi tuntua mahdotto‣‣ Lapsen suru poikkeaa
malta tai merkityksettömältä. Päällimmäisenä
vanhemman surusta.
tunteena vanhemmat voivat kohdata ääretSurun läsnäolo on
tömän voimattomuuden, joka ilmenee turtuikätasosta riippuvainen
neisuutena, suojattomuutena ja epätodellija usein hetkittäin
suutena.
ilmaantuva.
Kuoleman luonne, sen odotettavuus tai
‣‣ Perhettä kohtaavan
ennustettavuus vaikuttaa surutyöhön ja sen
ammattihenkilöstön
luonteeseen. Kuolemasta selviytyminen on
tulee näiden vuosien
pitkäaikainen, jopa koko elämän pituinen
aikana puhua surutyöstä
prosessi. Surun ytimen muodostaa usein lapsekä sen vaiheista ja
sen kuoleman kohtaaminen ja sen käsittelemimerkityksestä perheessä.
nen. Suru ilmenee yksilöllisesti psyykkisenä
Vanhempia tulee myös
ja fyysisenä reagoimisena ja voi vaihdella suutukea kuulemaan lapsen
resti. Perheen sisällä surutyötä tehdään usein
sa surua ja antaa sille
eri tavoin.
tilaa.
Lapsen kuoleman jälkeisiä selviytymisvaatimuksia ovat kuoleman hyväksyminen, surun

ja tuskan eläminen ja oman elämän jatkaminen ilman menetettyä lasta. Monikkoperheissä selviytymistä voivat hankaloittaa jatkuva
‣‣ Ole läsnä lapsen kuole
toisten monikkolasten läsnäolo, kasvun ja keman aikana.
hityksen seuraaminen. Myös lapsen surun ja
‣‣ Kohtaa vanhemman suru
menetyksen kohtaaminen vievät vanhemmilta
ja anna sille tilaa.
voimia ja tekevät surutyöstä moninkertais‣‣ Kehoita molempia
ta. Selviytymispyrkimyksissään vanhemmat
vanhempia pitämään
käyttävät erilaisia selviytymiskeinoja, joissa
lasta sylissä ja ottamaan
korostuvat olemassa olevat elämänhallintahänestä muisto, kuten
taidot kuten tunteiden ilmaisu ja todellisuuvalokuva tai hiustupsu.
den hyväksyminen mutta myös tunteiden tu‣‣ Kehoita koko perhettä
kahduttaminen tai niiden pakeneminen. Selhyvästelemään lapsi.
viytymiskeinojen ollessa heikkoja voivat ne
‣‣ Varmista vanhemman se
johtaa oman elämänhallinnan menettämiseen
kä mahdollisten sisarus
kuten runsaaseen alkoholinkäyttöön tai itten saama keskusteluapu
setuhoiseen käytökseen. Tällöin myös kyky
ja auta tarpeen mukaan
toimia vanhempana perheen muille lapsille
käytännön asioiden
heikkenee. Vanhemmat tarvitsevatkin paljon
järjestelyissä.
kuulevia ammattilaisia sekä tukea suruunsa ja
‣‣ Tue vanhempaa säilyttä
sen käsittelyyn. Tukea tarvitaan myös lapsen
mään muisto menehty
surun kohtaamiseen.
neestä lapsesta ja
Vanhemman surutyötä helpottaa lapsen hykehoita vanhempaa
västeleminen ja hautajaisjärjestelyihin osallismuistelemaan lastaan
tuminen. Myös saatu vertaistuki on koettu
yhdessä perheensä
tärkeänä. Surutyölle tulee järjestää aikaa yksin
kanssa.
ja yhdessä, surusta on opittava puhumaan ja
‣‣ Älä jätä vanhempaa
asian on annettava elää kotona. Myös perheen
yksin.
olemassa oleville lapsille on tärkeää puhua
‣‣ Ohjaa perhe saamaan
menetyksestä ja lasta on autettava suremaan
vertaistukea, esim.
omaa menetystään. Vanhemman voimavaroKäpy ry.
jen ollessa riittämättömät lapsen apuna ja surutyön tukena voi toimia muu läheinen aikuinen tai ammattiauttaja.
Ajan myötä voimakas suru muuttuu hiljaiseksi kaipaukseksi ja muisteluksi,
jota perheessä toteutetaan sille sopivalla tavalla. Tämän vuoksi kaikki lapsesta
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saadut muistot kannustetaan säilyttämään vaikka se tekisi kipeää. Säilytetyt kuvat ja lapsesta kertovat esineet ovat tärkeitä muistelun välineitä myös perheen
muille lapsille. Etenkin monikkolapsille kuvat omista kaksossisaruksista ovat
tärkeitä, niiden kautta käsitellään omaa monikkoutta ja sen merkitystä omassa
myöhemmässä elämässä.
Perheen ohjaaminen vertaistuen piiriin on tärkeää. Mm. Käpy ry tarjoaa tukea lapsensa menettäneille perheille. Tarjolla on kirjallista materiaalia aikuisen
ja lapsen suruun sekä kuoleman käsittelyyn sekä erilaista vertaistukitoimintaa,
jossa perheet voivat tavata muita lapsensa menettäneitä vanhempia. Myös useilla
kustantamoilla on kirjallisuutta muun muassa lasten suruun ja kuoleman käsittelyyn lapsen kanssa.
‣‣ Tukea ja lisätietoja: www.kapy.fi, www.yksinkaksonen.fi

Isä synnytyksessä

Eliisa Karttunen, Anssi Pekonen, Jouko Huttunen

Isiä kannustetaan osallistumaan synnytykseen ja monet miehet nimeävätkin
lastensa synnytykseen osallistumisen elämänsä tärkeimmäksi tapahtumaksi,
josta he eivät olisi olleet poissa mistään hinnasta. Hyvin synnytykseen valmistautunut, rauhallinen ja luottavainen mies on korvaamaton tuki synnyttäjälle ja
hyvä apu kätilölle. Miehen asenne ja suhtautuminen synnytykseen vaikuttavat
koko tapahtuman tunnelmaan ja synnyttäjän omaan kokemukseen synnytyksestä ja omasta itsestään erittäin voimakkaasti.
Synnytyksessä nainen on paljaimmillaan ja
haavoittuvimmillaan. On erittäin tärkeää, että
myös puoliso ymmärtää tämän.
‣‣ Kannusta ja tue isää
Synnytys on miehelle upea ja voimaanosallistumaan tulevaan
nuttava kokemus, joka yhdistää ja lähentää
synnytykseen.
vanhempia yhteiseen vanhemmuuteen. Syn‣‣ Monikkoperhevalmennus
nytyksessä nainen on aina omien voimiensa
sekä isien oma vertaistu
äärirajoilla ja puolison tärkeimpiä tehtäviä
ki ovat tässä hyviä
on kannustaa, rohkaista ja luoda synnyttävaikuttamisen menetel
jään uskoa siihen, että hän osaa, jaksaa ja pysmiä.
tyy saattamaan vauvat maailmaan. Isällä on
merkittävä vaikutus synnytyksen kulkuun.

Useissa sairaaloissa on mahdollisuus perhehuoneeseen lasten syntymän jälkeen.
Tämä mahdollistaa perheen yöpymisen sairaalassa ja puolison osallistumisen
vauvojen hoitoon ympärivuorokautisesti.
Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus

2 Raskaus, synnytys ja imetys

30

Parhaimmillaan isä ylläpitää hyvää ja turvallista ilmapiiriä ja kannustaa synnyttäjää luottamaan omaan vartaloonsa, voimiinsa ja kykyynsä synnyttää. Oikeanlaisella kannustuksella ja tuella naiset tarvitsevat vähemmän kipulääkkeitä ja
tästä johtuen synnyttävät nopeammin ja tarvitsevat vähemmän toimenpiteitä
ja ovat tyytyväisempiä synnytykseensä.
Monikkolasten syntymässä isän rooli tukihenkilönä korostuu erityisesti siksi,
että lapset ovat usein pieniä ja kaipaavat useampaa syliä. Synnytys saattaa myös
kestoltaan olla pidempi ja äidin tuen tarve kasvaa myös tämän vuoksi. Lasten
synnyttyä keisarileikkauksella isän rooli korostuu. Isän tulee huolehtia lapsista äidin heräämössä oloajan. Hän voi toimia myös ensimmäisen ihokontaktin,
kenguruhoidon antajana tilanteissa, joissa äidin hoito synnytyksen yhteydessä
vie kauemmin.
Tilanteissa, joissa synnytyksen kulku poikkeaa normaalista, on mahdollista,
että isä ei pääse osallistumaan synnytykseen. Näitä ovat mm. hätäkeisarileikkaus,
johon ei oteta mukaan ulkopuolisia äidin nukutuksen vuoksi. Näissä tilanteissa
isän tiedottaminen synnytyksen kulusta ja lasten voinnista on merkityksellistä. Isälle tulee myös korostaa, että hänellä on tapahtuneesta huolimatta kaikki
mahdollisuudet luoda läheinen suhde lapsiinsa.

Lapsivuodeaika
Jenni Kerppola-Pesu

Monikkolasten syntymä on ikimuistoinen tapahtuma ja siitä toipuminen on yksilöllistä. Lapsivuodeaikaa kutsutaan ajaksi, jonka kuluessa synnyttäneen naisen
elimistö toipuu raskaudesta ja synnytyksestä sekä valmistautuu vauvan hoitoon. Lapsivuodeaika kestää noin
5–12 viikkoa. Tästä ajasta ensimmäiset, mutta usein
myös merkityksellisimmät päivät vietetään sairaalassa
tutustuen uusiin perheenjäseniin.
Perheen sairaalassa viettämä aika vaihtelee yhdestä
vuorokaudesta noin seitsemään vuorokauteen. Vuonna
2011 syntyneet lapset kotiutuivat sairaalasta keskimäärin 3–7 vuorokauden ikäisinä. Monikkolasten syntyessä usein hieman ennenaikaisena on sairaalassaoloaika
tavallisesti pidempi. Sairaalassaoloaikaa määrittää syn-

tyneiden lasten sekä äidin terveydentila ja kotiutumiskuntoisuus, joka arvioidaan
aina yksilöllisesti. Monikkoperheissä sairaala-aika voi olla monimuotoinen ja
kotiutuminen sairaalasta voi tapahtua porrastetusti.
Lapsivuodeajan merkittävimmät hetket kuten ensimmäinen ihokontakti ja vauvojen sylissäpito sekä ensi-imetys koetaan usein sairaalassa. Sairaalahenkilökunnan tärkein tehtävä on opastaa vanhempia vauvanhoitoon ja antaa luottamusta
omiin taitoihin vanhemmuudessa. Imetysohjaus sekä opastusta vauvan perushoitoon saa kaikissa synnytyssairaaloissa. Useimmissa sairaaloissa saa tarvittaessa
myös fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin sekä psykologin ja papin palveluja.

Kotiutuminen sairaalasta

Terveet, täysiaikaisena syntyneet monikkolapset voidaan kotiuttaa noin kolmen, neljän
vuorokauden kuluttua synnytyksestä. Kei‣‣ Anna ohjeita lasten
sarileikatuilla äideillä kotiutuminen tapahperushoitoon.
tuu usein noin neljän vuorokauden kuluttua
‣‣ Anna ohjeita imetykseen,
synnytyksestä. Kotiutukseen vaikuttaa sekä
ohjaa erikseen imetys
lapsen että äidin terveydentila. Monikkoperasennoissa kahta lasta
heessä kotiutuminen voi tapahtua myös porimetettäessä.
rastetusti, yhden tai useamman lapsista jää‣‣ Valmista perhettä
dessä sairaalaan tehostettuun hoitoon. Lasten
porrastettuun kotiutuk
kotiutuminen eri aikaan tuo omat haasteensa
seen.
arkeen, sillä vanhemmilta tulisi riittää aikaa
‣‣ Huomioi perheen koti
sekä kotona että sairaalassa oleville lapsille.
avunsaanti kotiutuksen
Porrastettuun kojälkeen.
tiutumiseen tulee
valmistautua etukäteen ja tarvittavat tukitoimet kuten perheeseen saatava apu on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin.
Monikkolasten kotiutumisen suositellaan tapahtuvan
samanaikaisesti, sillä eriaikaisen kotiutumisen on havaittu hidastavan myöhemmin kotiutuvien lasten ja
heidän vanhempiensa kiintymyssuhteen muodostumista.
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Monikkolasten imetys

Imetys alatiesynnytyksen jälkeen

Eliisa Karttunen, Heta Kolanen

Täysaikaisina ja normaalipainoisina syntyneiden monikkovauvojen ainoaksi
ravinnoksi riittää äidinmaito. Suositusten mukaan myös monikkolapsia tulisi
imettää aina puolen vuoden ikään asti, jonka jälkeen imetystä suositellaan jatkettavaksi vähintään vuoden ikään asti.
Hyväkuntoisina ja alateitse syntyneiden monikkolasten ensi-imetys (ns. varhaisimetys) voidaan toteuttaa heti synnytyksen jälkeen nostamalla vauvat äidin
rinnoille yksitellen tai yhdessä ihokontaktiin. Ennen ihokontaktiin nostamista
kätilö kuivaa vauvan hyvin. Ensi-ihokontaktissa vauvat ovat vatsallaan äidin paljaan rintakehän päällä. Vauvat peitellään selän puolelta ja heille voidaan laittaa
myssyt päähän. Ensi-ihokontaktissa vauvat pääsevät sopeutumaan kohdunulkoiseen elämään.

Monikko-odottajan
imetykseen liittyvä
tiedon ja tuen tarve
raskausaikana
‣‣ Imetyksen onnistuminen monik
kolasten kanssa
‣‣ Tieto ennenaikaisen synnytyksen
vaikutuksesta imetyksen
onnistumiseen
‣‣ Kokemustieto
‣‣ Kirjaset ja lehtiset, kuvat ja
apuvälineet
‣‣ Imetyksen vaihtoehto
‣‣ Ohjauksen neutraalius

Monikkoäidin tuen tarve
imetyksessä lasten
syntymän jälkeen
‣‣ Sairaalan riittävä imetysohjaus
kahden lapsen kanssa
‣‣ Tehohoidossa olleiden lasten
imetyksen mahdollistuminen
‣‣ Imetysasentojen tekninen
osaaminen
‣‣ Maidon riittävyyden arviointi
‣‣ Isän tuki ja kannustus
‣‣ Omien tunteiden käsittely
‣‣ Imetyksen lopettamiseen
liittyvä tuki

Monikkojen imetykseen liittyviä kysymyksiä on hyvä pohtia jo raskausaikana.
Monikkolasten imetyksen onnistumisen avaimet ovat hyvässä ohjauksessa sekä
äidin saamassa tuessa. Imetykseen vaikuttavat myös synnytystapa, äidin omat
voimavarat ja toipuminen synnytyksestä sekä perheen kokonaisvaltainen tilanne.
Synnytyssairaaloilla on erityinen vastuu raskaudenajan imetysohjauksesta silloin,
kun raskaus vaatii seurantaa erikoissairaanhoidossa. Perheitä on valmistettava
tilanteeseen, jossa äiti tai vastasyntynyt tarvitsevat erityisseurantaa tai joutuvat
olemaan erossa toisistaan synnytyksen jälkeen. Vanhempien kanssa on käytävä
läpi, miten tämä vaikuttaa imetyksen käynnistymiseen sekä miten maidoneritys
voidaan käynnistää, jos vauva ei voi imeä rintaa. Perheille on taattava riittävä ja
ammattitaitoinen tuki myös synnytyksen jälkeen.

Ihokontakti on yhteydessä
‣‣ tehokkaan imemisen varhaisempaan käynnistymiseen
‣‣ läheisempään äiti-lapsisuhteeseen
‣‣ vastasyntyneen parempaan lämmönsäätelyyn
‣‣ parempaan lapsen metaboliseen tasapainoon
‣‣ parempaan verensokeritasapainoon
‣‣ lisääntyneeseen ulostamiseen ja kellastumisen riskin alenemiseen
‣‣ pidempään imetyksen kokonaiskestoon
‣‣ äidin korkeampaan oksitosiinitasoon, joka puolestaan saa kohdun
supistumaan, maidon herumaan ja vaikuttaa äidin ja lapsen väliseen vuorovaiku
tukseen
‣‣ lapsen parempaan kykyyn säädellä tilaansa

Ensimmäiset päivät

Heti syntymän jälkeen vauvat ovat yleensä virkeitä. Tämän jälkeen vauvat tyypillisesti lepäävät ensimmäisen vuorokauden ja keräävät voimia syntymän jälkeen. Tänä aikana vauvat imevät harvemmin. Noin 20 tunnin iästä eteenpäin
alkaa aktiivinen kausi, jonka aikana vauvat imevät ryppäissä: 2–4 tuntia lähes
jatkuvaa imemistä, sitten 1–3 tunnin lepo. Tässä vaiheessa tiheä imeminen lisää
nopeasti maitomäärää sekä takaa vauvalle riittävän ravinnon. Äidillä puolestaan
ensi päivien tiheä imetys helpottaa maidonnousutuntemuksia. Alussa voi olla
helpompaa harjoitella imetystä yhden vauvan kanssa kerrallaan. Näin äiti oppii
Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus

2 Raskaus, synnytys ja imetys

32

vauvan yksilöllisen tavan toimia. Oikea imuote ei ole äidille kivulias ja vauva saa
tyhjennettyä rintaa tehokkaasti. Lisäksi se ehkäisee monia imetysongelmia kuten
äidin rinnanpään haavaumia, tiehyttukoksia ja rintatulehduksia.

‣‣ Monikkolapsia yhtä aikaa imetettäessä äidin ja vauvojen asentoon tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Monikkolasten imetystyyny saattaa auttaa
äitiä hyvän asennon löytämisessä. Alkutilanteessa molempien imuote
varmistetaan.
‣‣ Isä huomioidaan opetustilanteessa, jotta hän voi kotona toimia imetyksen
apuna ja tukena.

Imetys keisarileikkauksen jälkeen

Monikkolasten syntyessä keisarileikkauksella voidaan ensi-imetys toteuttaa
usein heräämössä, jonne lapset tuodaan äidin rinnalle. Nukutuksen jälkeen aloitetaan vasta, kun äiti on herännyt kunnolla ja suurin osa lääkkeistä on poistunut
elimistöstä. Mikäli tämä ei äidin tai vauvan terveydellisten syiden tai raskauteen
tai synnytykseen liittyvien komplikaatioiden vuoksi ole mahdollista voidaan ensi-imetys toteuttaa myös vuodeosastolla, johon äiti siirretään leikkauksen jälkeen.

‣‣ Kerro äidille, että ensi-imetyksen viivästyminen saattaa aiheuttaa maidon
erityksen käynnistymisen hidastumisen.
‣‣ Kannusta äitiä lypsämään omaa maitoa imetyksen käynnistymisen helpot
tamiseksi.
‣‣ Toimivin imetysasento heti keisarileikkauksen jälkeen on makuullaan
imettäminen, jolloin äiti makaa selällään ja vauvat ovat vatsallaan äidin
rintakehän päällä. Tässä on kuitenkin hyvä asetella vauvat niin, etteivät
jalat pääse painamaan äidin haava-aluetta.

Ensi-imetystä ja kenguruhoitoa voidaan harjoitella myös kolmosten kanssa.

Keskosena syntyneet lapset tarvitsevat usein tehostettua hoitoa eivätkä välttämättä jaksa heti imeä tai heidän vointinsa ei vielä salli imetystä ja näin ensi-imetys viivästyy. Oman vointinsa salliessa äiti voi kuitenkin aloittaa maidon keräämisen käsinlypsyllä, käsi- tai sähkökäyttöisellä rintapumpulla ja pitää näin yllä
omaa maidontuotantoaan. Pumppaamalla kertynyt maito voidaan antaa lapsille
esimerkiksi syöttökatetrin kautta.

‣‣ Kannusta vanhempia pitämään tehohoidossa olevia vauvojaan sylissä,
lähellä rintaa silloinkin kun imetys ei ole mahdollista. Kenguruhoito valmis
taa vauvoja imetykseen ja auttaa vanhempia tulkitsemaan vauvojen
imemishalukkuutta.
‣‣ Kerro, että kun lasten vointi sallii, voidaan imetys aloittaa.
‣‣ Hyväksy myös äidin halu olla imettämättä ja kannusta äitiä hoitamaan
lapsiaan ilman imetyksen tuomaa painetta.
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Imetyksen monipuoliset mahdollisuudet
Monikkolasten imettämiseen on monia vaihtoehtoja. Kaikki lapset voivat saada
pelkästään rintamaitoa tai äiti voi imettää vain yhtä lasta toisten saadessa ravintonsa pullosta. Imettää voi yhtä lasta kerrallaan tai kahta yhtä aikaa. Kolmoslasten kohdalla yhden on aina odotettava vuoroaan. Kaksoslasten yhtäaikainen
imetys säästää aikaa ja helpottaa huonosti imevän lapsen syömistä, koska maitoa
heruu helpommin myös toisesta rinnasta. Kahden lapsen pitäminen rinnalla yhtä
aikaa voi kuitenkin olla vaikeampaa ja rentoutuminen hankalampaa kuin imetettäessä yhtä lasta kerrallaan. Yhtäaikaisessa imetyksessä saattaa olla hankalaa
huolehtia vauvan rintaan tarttumisesta, hyvästä imuotteesta ja mahdollisesta
röyhtäyttämisestä.

Imetys yhden vauvan kanssa

Monet monikkoäidit opettelevat usein imetystä yhtä lasta kerrallaan imettäen.
Imetyshetki antaa mahdollisuuden lepoon ja henkilökohtaiseen kontaktiin,
lapsen yksilölliseen huomiointiin. Imetys voi kuitenkin aiheuttaa äidissä myös
ristiriitaisia riittämättömyydentunteita muiden monikkolasten odottaessa vuoroaan tai jäädessä ilman äidin syliä.

Imetys kahden vauvan kanssa

Kahden lapsen imetys onnistuu hyvin, mikäli äiti on motivoitunut opettelemaan
sopivat imetysasennot. Maito riittää usein kahdenkin vauvan tarpeisiin hyvin.
Imetyksen ensimmäisinä päivinä imetys kannattaa toteuttaa makuuasennossa
oman levon takaamiseksi, myöhemmin on hyvä opetella myös istuma-asennossa imetys. Kotiin on hyvä varata riittävästi tyynyjä. Imetykseen sopivat kaksosten imetystyynyt saattavat
‣‣ Huomioi hyvä asento ja
helpottaa sopivan asennon saamista. Tyynyjen
molempien hyvä imuote.
tarkoituksena on saada vauvat riittävän lä‣‣ Kaksosten oma imetys
helle rintoja, jotta äidin hartiat eivät väsyisi.
tyyny toimii hyvänä
Imetykseen tulee varata riittävästi aikaa ja sen
apuna.
ajaksi itselle voi varata mieleistä ja rentoutta‣‣ Kysy imetyksen onnistu
vaa tekemistä kuten lukemista tai tv:n katsemisesta ja tarjoa tukea.
lua. Jos perheessä on isompia lapsia, on heille
ohjelmoitava imetyksen ajaksi tekemistä.

Kahden vauvan yhteissyöttö säästää äidin aikaa.

Kolmoslasten imetys

Kokemustietoa kerättäessä monikkoäidit ovat itse arvioineet, että kolmoslasten
imetys onnistuu harvoin täysimetyksenä, usein myös osittainen imetys on haasteellista. Kolmosten imetykseen haasteita tuovat etenkin lasten pienipainoisuus
ja ennenaikaisuus. Usein myös sairaalassa vietetty ajanjakso on haaste imetyksen
onnistumiselle.
Äidin ollessa hyvin motivoitunut imettämään ja saadessa tähän tukea on kolmosiakin kuitenkin mahdollista imettää jopa täysimetyksellä. Tavallisimmin
kolmosia imettävä äiti imettää lapsiaan kuitenkin osittain. Lisäksi lapset saavat
usein äidinmaidon korviketta. Imetys tapahtuu yksi tai kaksi lasta kerrallaan.
Kolmosten yhteisimetys ei ole mahdollista ja tämä saattaa aiheuttaa äidille jatkuvan riittämättömyyden tunteen yhden lapsen aina jäädessä yksin.
Tavallisimmin kolmoset ruokitaan pulloruokinnan avulla. Pulloruokintaankin
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äiti tarvitsee usein lisäapuja, etenkin ensimmäisinä kuukausina kun vauvojen
syöttörytmit ovat tiheitä ja samanaikaisia.

Rintamaidon riittävyyden arviointi

‣‣ Punnitukset aiheuttavat usein vanhemmille huolta maidon riittävyydestä.
Kirjalliset ohjeet maidon riittävyyden arvioinnista on syytä antaa.
‣‣ Kerro myös vanhemmille punnituskäyntien tarkoitus. Vanhemmille tulee
korostaa monikkolasten yksilöllisyyttä myös syömiseen ja ulostamiseen
liittyen.

Rintamaidon riittävyyden arvioinnissa tarkkaillaan lapsen yleisvointia ja eritystoimintaa. Kylläinen vauva on rauhallinen ja nukahtaa tai seurustelee hyväntuulisena. Viidestä seitsemään märkää vaippaa päivässä on merkki riittävästä
nesteensaannista. Alkuun lapsi ulostaa tiuhaan löysää ulostetta. Myöhemmin
ulostuskertojen määrä on yksilöllinen. Rintalapsen ulosteen väri on sinapinkeltainen ja koostumus ”hernerokkamainen”. Maitomäärien mittaaminen syöttöpunnituksin on tarpeetonta. Maidon eritys ja koostumus sekä lapsen imeminen
eroavat paljon eri syöttökertojen välillä.

Tyypilliset ongelmat
monikkolasten imetyksessä
Lasten voinnista, terveydestä sekä
yksilöllisyydestä johtuvat
‣‣ Lapsen sairaus tai rakenteellinen vika
‣‣ Ennenaikaisuus ja pienipainoisuus
‣‣ Tehohoidon tarve
‣‣ Lasten erirytmisyys, erilaiset ruokailutottumukset ja temperamentti
Äidin voinnista ja terveydentilasta johtuvat
‣‣ Sairaus
‣‣ Raskauden ja synnytyksen aikaiset tapahtumat
‣‣ Heikko tuki imetykseen raskauden aikana ja sen jälkeen
‣‣ Huono toipuminen synnytyksestä
‣‣ Fyysinen väsymys
‣‣ Huoli lasten terveydestä
‣‣ Imetyksen tekninen osaamattomuus ja heikko ohjaus
‣‣ Riittämättömyyden tunteet

Tavallisimmat monikkolasten imetykseen liittyvät ongelmat ovat lasten ennenaikaisuus ja pienipainoisuus. Mitä pienemmillä raskausviikoilla lapset syntyvät,
sitä haasteellisempi on alkutaival ja myös imetykseen liittyvät ongelmat ovat
suurempia. Mikäli äiti on motivoitunut voi hän lypsää omaa maitoaan myös tehohoidossa olevalle lapselleen ja näin pyrkiä käynnistämään myöhemmin aloitettavaa imetystä.

‣‣ Huolehdi, että äiti saa riittävästi ohjausta ja tukea imetyksen eri vaiheissa.
‣‣ Muista, että äiti tarvitsee tukea myös päätökseensä olla imettämättä.
‣‣ Varmista perheen saama apu kodinhoitoon ja imetykseen liittyen jo ennen
vauvojen syntymää.
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Myös terveiden ja täysiaikaisten monikkolasten imetys on usein haasteellista.
Ongelmia saattaa syntyä niin yhtä kuin kahta lasta kerrallaan imetettäessä. Ongelmia voivat aiheuttaa mm. imuotteen virheellisyys, äidin rintojen haavaumat
tai tulehdusalttius, imetysasentojen tekninen osaamattomuus tai ongelmat saada
lapset yhtä aikaa rinnalle.

‣‣ On perhe- ja yksilökohtaista riittävätkö äidin voimavarat ennenaikaisten
monikkolasten ruokkimiseen omaa maitoa lypsäen.
‣‣ On tärkeää, ettei äiti koe tilanteesta syyllisyyttä vaikkei imetys käynnistyi
sikään.
‣‣ Myös äidin halutessa lopettaa imetys on tätä päätöstä kunnioitettava ja
tuettava.
‣‣ Joskus imetyksen lopettamiseen päädytään perheen kokonaistilanteen
parantamiseksi.

Lisäksi monikkolasten erilaiset temperamentit, erirytmisyys sekä paljon aikaa
vievä lasten perushoito ja yövalvomisesta seuraava fyysinen väsymys voivat olla
uhka imetyksen onnistumiselle. Myös äidin kokemat ristiriitaiset tunteet lastensa huomioimisesta tai perheen isompien lasten hoitoon ja huomiointiin liittyvät
ongelmat voivat olla syynä imetyksestä luopumiseen. Kiireisessä arjessa pieniltäkin tuntuvat ongelmat voivat tuntua äidistä ylitsepääsemättömiltä ja niiden
pohdiskelu voi aiheuttaa paljon surua. Imetyksen ongelmissa puoliso on lähin
tuki ja siksi hänen kannustuksensa on tärkeää.

Imetyksen tukeminen
Monikkolasten imetys mahdollistuu puolison ja lähipiirin sekä ammattihenkilöstön ja vertaistuen avulla. Isä on usein imetyksen mahdollistaja ja häneltä saatu kannustus ja rohkaisu auttavat äitiä monikkolastensa imetyksessä. Saatu tuki
ja apu kotitöissä ja lastenhoidossa sekä vanhempien kuuntelu ja ohjaus uudessa
elämäntilanteessa lisäävät äidin mahdollisuuksia imettää lapsiaan lapsentahtisesti ja yksi kerrallaan. Lisäksi saatu tuki auttaa koko perheen hyvinvointia ja
vanhempien jaksamista parisuhteessa. Erityisen tärkeää konkreettinen apu kodin- ja lastenhoitoon on silloin, kun perheessä on monikkolasten lisäksi yksittäin
syntyneitä lapsia tai jos joku perheenjäsenistä on sairaalahoidossa. Konkreettisen arjen- ja kodinhoidon tuen kuten kodinhoidon, siivouksen, pyykkäysavun
ja lastenhoitoavun lisäksi tarvitaan tiedollista tukea ja ohjausta sekä neuvontaa
lasten kasvuun ja kehitykseen liittyen.
Onnistuessaan imetyksessä monikkolasten
äidit kokevat usein mielihyvää ja onnistumisen tunteita. Etenkin yhden lapsen imettämi‣‣ Anna konkreettisia
nen kerrallaan antaa äidille mahdollisuuden
ohjeita imetykseen yhden
rakentaa yksilöllistä suhdetta lapseensa ja saaja kahden lapsen kanssa.
da kahdenkeskisen hetken monikkolapsensa
Opasta tekniikkaa ja
kanssa.
anna vinkkejä apuvälinei
On myös tilanteita joissa imetys ei syystä tai
den käytössä.
toisesta onnistu ja tähänkin on syytä valmis‣‣ Kuule äidin tunteita ja
tautua etukäteen. Monikkolasten imetys voi
ajatuksia imetyksestä.
olla hankalaa ja jopa mahdotonta lasten pieHerätä keskustelua
nipainoisuuden, ennenaikaisuuden tai äidin
imetyksen onnistumises
väsymyksen vuoksi. On mahdollista, että äiti
ta ja epäonnistumisesta.
ei edes halua imettää. On myös tilanteita, jois‣‣ Epäonnistunut imetysko
sa perheen hyvinvoinnin kannalta päädytään
kemus voi herättää äidis
imetyksen lopettamiseen ja pulloruokintaan.
sä ahdistusta ja viedä
Päätökset olla imettämättä tai lopettaa imetys
ilon äitiydestä. Rohkaise
tuntuvat raskailta ja äidillä saattaa olla tunne,
äitiä nauttimaan lapsis
että niitä joutuu puolustelemaan ulkopuolitaan ja luottamaan
sille. Näissä tilanteissa on syytä muistaa, että
vanhemmuuteensa.
päätökset tehdään aina omaa ja koko perheen
hyvinvointia ajatellen ja ne ovat oikeutettuja.
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Vain äiti itse voi päättää omasta imetyksestään. On tärkeää, että imetyksen lopetuspäätöstä tuetaan siinä missä imetystäkin.

Pulloruokinta

Pulloruokinta on tavallisin tapa ruokkia monikkolapsia. Pulloruokintaan voi
osallistua myös isä ja kokemustiedon mukaan tämän on todettu lähentävän isän
ja lasten vuorovaikutussuhdetta sekä vaikuttavan positiivisesti äidin jaksamiseen. Pulloruokintaa on usein käytetty myös imetyksen tukena ja lisänä lasten
kasvaessa ja ravitsemustarpeen lisääntyessä.
Pulloruokinta edellyttää monikkoperheessä valmisteluja sekä riittävää määrää tarvikkeita. Pullot täytyy pestä päivittäin, alle 4 kuukauden ikäisten vauvojen pullot suositellaan keitettäväksi. Pullojen pesuun kannattaa varata aikaa ja
erityisesti keittämiseen tulee paneutua sen vanhemman joka muistaa ja jaksaa
vahtia kuumaa levyä.

Äidin hyvinvointi imetyksen aikana
Fyysinen jaksaminen ravitsemus ja liikunta

Äidin imetyksenaikainen ravitsemus on merkittävää äidin hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Hyvä ravitsemustila edistää imetyksen sujumista ja vaikuttaa
rintamaidon koostumukseen. Erityisesti pitkään jatkuvan imetyksen aikana ravinnon merkitys korostuu. Monipuolinen ja säännöllinen ravitsemus ei kuluta äidin omia ravintoainevarastoja imetettäessäkään. Eli imetys ei ole laihdutuskeino,
vaikkakin imetyksen lopulla äidin paino on usein sama kuin raskautta edeltäessä.
Ravitsemussuositukset imetyksen aikana noudattavat samaa linjaa kuin ras
kausajan suositukset. Äidille suositellaan säännöllistä ateriarytmiä, monipuolista
ja vaihtelevaa kotiruokaa sisältäen runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä sekä
kala-, liha- ja viljatuotteita sekä pehmeää rasvaa. Lisäravinteista suositellaan
otettavaksi d-vitamiinia, muiden tarve suositellaan yksilöllisesti.
Nesteensaannista on syytä huolehtia riittävästi. Etenkin kahta lasta imettäessä
monikkoäidin tulee varata itselleen riittävästi juomista.
Synnytyksen jälkeisen liikunnan vaikutus äidin hyvinvointiin on suuri. Toipuminen synnytyksestä vie aikaa ja liikunta tulee aloittaa maltillisesti. Etenkin
keisarileikattujen äitien liikuntaharrastuksien on oltava kevyitä. Aloittaa voi

kun oma vointi tuntuu sen sallivan. Sopivia liikuntamuotoja ovat kevyet kävelylenkit ensin yksin ja myöhemmin vaunujen kanssa. Mikäli liikunta on ollut
tärkeä äidille ennen raskautta on sille syytä varata aikaa myös lasten synnyttyä.
Liikunta voi toimia omana lepohetkenä ja näin sillä saa lisää voimia kotitöihin
ja lastenhoitoon. Liikunta voi toimia myös kahdenkeskisenä hetkenä vain yhden
monikkolapsen kanssa.

Psyykkinen jaksaminen ja
synnytyksen jälkeiset mielialamuutokset

Synnytyksen jälkeisen masentuneisuuden
yleisyys monikkoäideillä
‣‣ Kaksosten äitien masennus on viisi kertaa yleisempää kuin yhden vauvan
synnyttäneillä.
‣‣ Hedelmöityshoidon läpikäyneillä monikkolasten äideillä on kolminkertainen riski
synnytyksen jälkeiseen masennukseen yksittäin syntyneiden lasten äiteihin
verrattuna.
Synnytyksen jälkeisen masennuksen riskitekijät
monikkoraskaudessa ja monikkoarjessa
‣‣ Riskiraskauden tuomat haasteet
‣‣ Huoli lasten terveydestä
‣‣ Varhainen vanhemmuus
‣‣ Vanhemman riittämättömyyden tunteet
‣‣ Lasten hoidollinen vaativuus
‣‣ Perheen arjen muuttuminen, työmäärän lisääntyminen ja vanhempien väsyminen
Äidin tukeminen
‣‣ Hyvä tuki raskauden aikana
‣‣ Arjen tukitoimien (siivous, ruuanlaitto, lastenhoito) varmistaminen jo raskaus
aikana
‣‣ Vauva-aikaan valmistautuminen ja riskien tunnistaminen
‣‣ Vertaistuen saaminen

Synnytyksen jälkeen äidin hormonitasoissa tapahtuu suuri muutos, joka altistaa
mielialan herkistymiselle. Tilanne on normaali, joskin se usein yllättää monet
vanhemmat. Äidit ovat synnytyksen jälkeen usein itkuherkkiä ja pienetkin asiat
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voivat tuntua kaatavan koko maailman. Imetyksen ongelmat usein lisäävät herkkyyttä. Isän on usein vaikeaa löytää syitä yksittäisiin itkukohtauksiin, joskaan
äiti ei aina niitä kykene löytämään itsekään. Mielialamuutokset ja niiden kesto
ovat yksilöllisiä. Myös isä voi kokea mielialansa laskeneen synnytyksen jälkeen.
Uusi arki ei ehkä täytä siihen latautuneita odotuksia tai se saattaa olla kuormittavampi kuin mitä etukäteen odotettiin.
Monikkolasten äideillä on yksittäin synnyttäneisiin naisiin nähden kohonnut riski sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen. On raportoitu, että
erityisesti hedelmöityshoidon läpikäyneillä monikkolasten äideillä on kolminkertainen riski synnytyksen jälkeiseen masennukseen yksittäin syntyneiden lasten äiteihin verrattuna. Kaksosten äitien keskuudessa masennus on viisi kertaa
yleisempää kuin yhden vauvan synnyttäneillä. Viisivuotiaiden kaksosten äidit
ovat edelleen väsyneempiä ja masentuneempia kuin ne äidit, jotka ovat saaneet
lapsia ehkä tiheästikin, mutta jotka eivät ole saaneet useampia lapsia samanaikaisesti. Monikkoisien uupumuksesta ei löydy vastaavaa tutkimusta mutta myös
isän masentuneisuuteen tai uupumiseen on syytä puuttua ja siitä on syytä puhua
vähintään neuvolakäyntien yhteydessä.
Monikkoperheissä tyypilliset riskitekijät äidin synnytyksen jälkeiseen masennukseen liittyvät riskiraskauden tuomiin haasteisiin, huoleen lasten terveydestä
ja varhaiseen vanhemmuuteen. Myös vanhemman riittämättömyyden tunteet
ja lasten hoidollinen vaativuus saattavat aiheuttaa äidille pettymyksen ja masentuneisuuden tunnetta ja kyky nauttia vanhemmuudesta saattaa hetkellisesti
heiketä. Myös perheen arjen muuttuminen, työmäärään lisääntyminen ja vanhempien mahdollinen väsyminen voivat aiheuttaa mielialan laskua ja näin ollen
monikkovanhempien synnytyksen jälkeisiin mielialamuutoksiin tulee puuttua
varhain ja tehokkaasti.
Suurin osa synnytyksenjälkeisistä masennustiloista on lieviä ja hoidettavissa
neuvolan antamalla psykososiaalisella tuella. Mikäli äidin masennus on vakava
tai erityisen pitkäkestoinen voidaan turvautua yksilöllisesti suunniteltuun lääkehoitoon. Hoidon aloittaa lääkäri. Lääkehoidon kesto on yksilöllinen ja perustuu
laajaan elämäntilanteen kartoitukseen, erityisesti mahdollisen masennuksen laukaiseviin, elämää kuormittaviin tekijöihin. Lääkehoito ei yleensä estä imetystä.
Yksilöllisen hoidon avulla tuetaan äidin rakentavia selviytymiskeinoja ja hyvää
arkea sekä annetaan eväitä riittävän hyvään ja nautinnolliseen vanhemmuuteen.
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Voimavarainen
monikkovanhemmuus
Johanna Haapkylä, Satu Raatikainen, Ulla Kumpula, Jouko Huttunen, Jenni Kerppola-Pesu

Valmennuksen kolmannen tapaamisen teemana on Voimavarainen monikkovanhemmuus. Tilaisuus voidaan järjestää alueyhdistyksen toimesta vertaistukea ja kokemustietoa korostaen. Parisuhdeluennointiin on myös mahdollista
käyttää asiantuntijaa, kuten perhetyöntekijää.
Valmennuksessa käytettävä materiaali
‣‣ Diasarja Voimavarainen monikkovanhemmuus
Vanhemmille jaettavaa materiaalia
‣‣ Liite 6. Kasvavat lapset ja monikkovanhemmuus
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Monikko-odottajan tarvitsema tieto
monikkovanhemmuudesta
‣‣ Monikkovanhemmuus on lahja ja se poikkeaa yksittäin syntyneen lapsen
vanhemmuudesta
‣‣ Vanhemmuuteen saa kasvaa omaa tahtia, mielikuvat tukevat vanhem
muutta
‣‣ Varhain annettu tieto monikkoraskaudesta ja monikkovanhemmuudesta
sekä monikkoperheen arjesta ja lasten kasvatuksesta tukee vanhemmuu
teen kasvua
‣‣ Vanhemmuuteen saa apua ja tukea lapsiperheiden palveluista sekä toisilta
monikkovanhemmilta

Monikko-odottajan ja jo monikot saaneen perheen
tarvitsema tuki lasten kasvuun
‣‣ Lasten perushoito ja kiintymyssuhteen luominen kuhunkin lapseen (varhai
sen vuorovaikutuksen merkitys)
‣‣ Lasten yksilöllisyys ja sen huomioiminen
‣‣ Vanhempien jaksaminen
‣‣ Kotitöiden jakaminen ja avun saamisen mahdollisuus

Kasvu vanhemmuuteen

Monikkovanhemmuuteen kasvaminen poikkeaa yhden lapsen vanhemmaksi
kasvusta riskiraskauden sekä vanhempien kokemien erilaisten huolien ja pelkojen sävyttämän alun vuoksi. Hankalan raskauden tiedetään vaikuttavan äidin
ja isän kykyyn luoda mielikuvia syntyvistä lapsista sekä myös itsestään tulevina
vanhempina. Usein jopa äidin on vaikea erottaa ja tunnistaa kohdussa olevia sikiöitä toisistaan. Tästä huolimatta kiintymyssuhde monikkolapsiin syntyy usein
jo odotusaikana.
Tiet äidiksi ja isäksi poikkeavat toisistaan, äidin matkan alkaessa usein varhaisemmin ja äitiyden tunteiden voimistuessa läpi raskausajan, vatsan kasvaessa
ja vauvojen liikkeiden tuntuessa. Tunteet matkalla vanhemmuuteen voivat olla
molemmilla lähes samankaltaisia ja liittyä odotuksiin omista vanhemmuuden

taidoista ja toiveista. Prosessi on kuitenkin aina yksilöllinen, ja sitä edistävät
mielikuvat omasta vanhemmuudesta, lapsista sekä myöhemmin lapsen kanssa
vietetty aika. Kasvuprosessin myötä vanhemmat joutuvat kohtaamaan oman lapsuutensa, itse osakseen saamansa vanhemmuuden, minuuden ja sen heikkoudet
sekä rajallisuuden ja riittämättömyyden tunteet. Useimmin kasvu vanhemmuuteen koetaan kuitenkin jännittävänä uuden elämän odotuksena, onnistumisen
ilona ja ylpeytenä kasvaneesta vastuullisuudesta ja halusta tulla vanhemmaksi.
Isän matka vanhemmuuteen alkaa usein raskaustestin plussatuloksesta. Toivottukin raskauden alku saattaa herättää hämmennystä, pelkoa ja epäilyä omasta kyvystä tulla vanhemmaksi. Monikkoraskauden selvitessä hämmennykseen
sekoittuu lisäksi usein huoli puolison ja lasten terveydestä sekä perheen kokonaisvaltaisesta tilanteesta. Isien tunteet raskaudesta voivat olla ristiriitaisia ja
varsinkin raskauden alussa mielialat voivat vaihdella voimakkaastikin. Huolta
voivat aiheuttaa perheen työ- ja taloudellinen tilanne, asumisen järjestelyt, lisääntyvä kotityö sekä oman ajan ja harrastusten väheneminen. Myös parisuhteen muuttuminen askarruttaa useimpia isäksi tulevia. Tunteet ja kokemukset
raskaudesta ja sen vaikutuksesta elämään vaihtelevat usein sen mukaan, onko
perheessä aiempia lapsi. Ensimmäisen raskauden aikana isät pyrkivät usein kontaktiin kohdussa olevan sikiön/ sikiöiden kanssa ja huomioivat raskautta enemmän kuin puolison ollessa uudelleensynnyttäjä.
Lasten odotusaikana miesten yhteyden tunne puolisoon usein kasvaa. Tämä
näkyy usein esimerkiksi puolisosta huolehtimisen tarpeena. Useat miehet kokevat myös parisuhteen paranevan odotusaikana, vaikkakin seksuaalisuuden suhteen parisuhde muuttuu raskausaikana heille epätyydyttäväksi seksin määrän
tyypillisesti vähentyessä.

Monikkoisän tarvitsema tuki
isyyteen kasvamisessa

Isän merkitys lapsen ja perheen arjessa on muuttunut. Lasten- ja kodinhoito on
tullut tasavertaisemmaksi, vaikkei työ- ja perhe-elämän yhdistämistä aina koetakaan helpoksi. Tutkimustieto kuitenkin tukee isän vahvaa sitouttamista perheeseen ja lapsiin. Jaettu vanhemmuus edistää molempien vanhempien kasvua
vanhemmuuteen ja on hyväksi sekä lapsille että vanhemmille. Monikkoperheissä
yhteinen, jaettu vanhemmuus on jo käytännön syistä välttämätöntä, koska vauvoja on kaksi tai jopa kolme.
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Jo odotusaikana sekä lasten synnyttyä isät hyötyvät usein tuesta, joka saa heidät
luottamaan omiin kykyihinsä toimia vanhempana sekä tuntemaan myöhemmin
mielihyvää lapsensa hoidosta. Isät odottavat usein ammattihenkilöstöltä asiallista
ohjausta sekä tiedon saamista. Tavallisimmat tuen tarpeet liittyvät odotusaikana
raskauden riskeihin, lasten ennusteeseen sekä synnytykseen. Synnytyksen lähetessä myös isää kiinnostavat monikkoperheen arkeen, vauvojen hoitoon sekä
lasten kasvuun ja kehitykseen, parisuhteen tukemiseen ja sosiaalisen verkoston vahvistamiseen liittyvät asiat. Osa kaipaa tukea myös erilaisiin arkielämän
haasteisiin sekä perheen kriiseihin. Monikkoperheissä isien tiedon- ja tuentarve liittyy oleellisesti myös perheen taloudelliseen tilanteeseen, ajankäyttöön ja
kotiavun saamiseen.
Tuen ja tiedon saamiseksi isää on syytä kannustaa olemaan mukana neuvola- ja
sairaalaseurannassa, sekä osallistumaan monikkoperheille suunnattuun valmennukseen ja vertaistukitoimintaan. Neuvolassa ja sairaalassa isä tulee huomioida
tasavertaisena vanhempana ja hänelle tulee antaa lasten turvallisuuden vuoksi
kaikki sama tieto ja ohjeistus kuin äidillekin, jotta isä voi kokea olevansa yhtä
pätevä lastensa hoitaja ja tuntija kuin perheen äiti.

‣‣ Mahdollista isän osallistuminen odotusajan seurantaan ja rohkaise luomaan
mielikuvia tulevista lapsista. Vahvista isän identiteettiä hoivaajana.
‣‣ Kysy ja kuule isän huolet raskaudesta ja synnytyksestä sekä tulevasta
monikkovanhemmuudesta.
‣‣ Rohkaise isää olemaan läsnä lastensa elämässä.
‣‣ Kehoita isää hakemaan vertaistukea muilta monikkoisiltä.
‣‣ Matka vanhemmuuteen on yksilöllinen, anna sille aikaa.

Mielikuvatyöskentely lapsen
ja vanhemman varhaisen
vuorovaikutuksen tukena
Monikkolapsen tärkein kiintymyksen kohde on häntä hoivaava aikuinen, vaikka
monikkovauvan näköpiirin pysyvin ihminen onkin toinen monikkovauva. Vanhempien kiintymyssuhdetta monikkolapsiin on hyvä vahvistaa jo raskausajasta
lähtien mielikuvatyöskentelyn avulla. Mielikuvat alkavat kehittyä joillakin jo
raskausaikana, mutta useimmiten mielikuvien kehittyminen on voimakkaimmillaan keskiraskauden jälkeen. Myös vanhemman saama realistinen tieto monikkoarjesta auttaa vanhempia selviämään myöhemmistä riittämättömyyden ja
ristiriitaisuuden tunteista.
Mielikuvat itsestä vanhempana sekä mielikuvat syntyvistä lapsista ovat tärkeitä niin isälle kuin äidillekin. Mielikuvien kehittymiseen vaikuttaa vanhempien henkinen hyvinvointi ja mahdollisuus asettua nauttimaan raskaudesta.
Monikkoraskaudessa vanhempi lähtee luomaan suhdetta jokaiseen kohdussa
olevaan lapseen. Suhde kohtuvauvoihin rakentuu vauvoihin liittyvien mielikuvien kautta ja toisaalta masuvauvojen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen
avulla. Monikkoraskaudessa vuorovaikutussuhteiden ylläpitäminen saattaa olla haasteellista, koska joskus äidin on vaikea erottaa / tunnistaa kohdussa olevia
lapsia toisistaan. Esimerkiksi silloin jos joku lapsista on kohdussa toisen lapsen alla, voi äidin olla vaikeaa tuntea toisen lapsen liikkeitä. Useimmiten äidit
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kuitenkin tunnistavat ja erottavat kaikki kohtuvauvat jo keskiraskaudesta alkaen. Raskausaikainen vuorovaikutus masuvauvojen kanssa on merkityksellistä
tulevan suhteen kannalta. Vauvat kuulevat ja tunnistavat äidin ja isän äänen ja
reagoivat kosketukseen. Tiedetään, että jo pelkästään vauvojen mielessä pitäminen raskausaikana vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta. Näin ollen
masuvauvoille kannattaa jutella, laulaa tai vaikka vaihtaa muutama ajatus ihan
hiljakseen. Myös kosketuksen avulla voi pitää yhteyttä masuvauvoihin.
Vuorovaikutuksen lisäksi vanhempi rakentaa suhdetta vauvoihin mielikuvien avulla. Usein monikkovanhemmat kertovat, että kustakin vauvasta syntyy
jo raskausaikana jonkinlainen käsitys. Näiden mielikuvien syntyyn vaikuttavat
vanhempien kokemukset omasta lapsuudesta ja omista aikaisemmista lapsista
sekä kohtuvauvan käyttäytyminen raskausaikana.
Monikkolapsia odotettaessa mielikuvatyöskentelyn tärkeyttä korostetaan,
sillä se auttaa usein vanhempia työstämään ajatusta monikkolasten syntymän
aiheuttamasta elämänmuutoksesta. Mielikuvien avulla voidaan löytää niitä ennakkoratkaisuja useisiin käytännön järjestelyihin, joita monikkolasten syntymä
perheessä aiheuttaa. Lapset opitaan ”sovittamaan omille paikoilleen” tulevaan
perhearkeen.
Ultraäänitutkimus on merkittävä tunnesuhteen vahvistaja ja hyvä apu vanhempien mielikuvatyöskentelyyn. Tutkimuksen avulla myös isä pääsee lähemmäksi
lapsia ja lapset muuttuvat todellisiksi myös hänen maailmassaan. Lisäksi vauvojen sydänäänten kuuntelu, liikkeiden seuranta ja tarkkailu vatsan päältä auttaa
vanhempia luomaan mielikuvia tulevista lapsistaan ja heidän temperamenteistaan. Monikkolapsia odottavat voivat jo tässä vaiheessa löytää lapsistaan eroavaisuuksia mm. temperamentin, liikkumisen tai nukkumisen suhteen. Kaksosia
odottava äiti voi kokea myös vastakkaisia tunteita eri lapsiinsa. Äidin mielikuvat
voivat liittää toiseen lapseen hyvin positiivisia mielikuvia ja toiseen hyvin negatiivisia mielikuvia. Kohtuvauvojen välisen vuorovaikutuksen seuraaminen on
ainutlaatuinen lisä, jonka monikkoraskaudessa vanhempi saa kokea. Monikkovauvojen keskinäinen suhde lähtee rakentumaan jo raskauden aikana ja sen on
tutkittu olevan yhteydessä vauvojen väliseen suhteeseen myös syntymän jälkeen.
Mielikuvatyöskentelyä voidaan helpottaa antamalla lapsille ”työnimet”, joiden kautta lapset pääsevät vanhempiensa arkeen ja siihen kuuluvaan kanssakäymiseen. Äidin ollessa etulyöntiasemassa kantaessaan lapsia voi hän näiden
työnimien myötä tuoda lasten päivittäisiä ”kuulumisia” esiin päivittäisessä keskustelussa. Tämä on tärkeää myös perheen isommille lapsille, joille odotus on

ihmeellistä aikaa.
Mielikuvatyöskentely muuttuu konkreettiseksi lasten syntymän lähetessä.
Vanhemmat voivat tuolloin yhdessä tehdä hankintoja tuleville lapsilleen sekä
laittaa kotia valmiiksi lapsia varten. Perheen isommat lapset voivat tarvittaessa
luopua omista vauvatavaroistaan ja näin antaa tilaa tulokkaille
Useat tutkimukset osoittavat, että monikkolasten kiintymyssuhde vanhempaansa rakentuu samoin kuin yksittäin syntyneiden lasten suhde vanhempaansa.
Suhdetta luodaan arkisten hoitotilanteiden
kuten vaipanvaihdon, imetyksen tai kylvetyksen sekä sylissä pitämisen avulla. Lapsen kanssa vietetty aika on erityistä sekä lapselle että
‣‣ Tue vanhempien kiinty
aikuiselle, sen avulla saadaan tietoa lapsesta
myssuhteen muodostu
yksilönä, mutta myös monikkona.
mista monikkolapsiin
Erityshaasteina monikkolasten varhaisen
yksilöinä sekä monikkoi
vuorovaikutuksen syntymisessä voidaan nähna.
dä raskaudenaikaiset komplikaatiot, lasten
‣‣ Anna vanhemmille tietoa
ennenaikainen syntymä ja pitkä tehohoito tai
raskaudenaikaisesta
lasten identtisyys ja yksilöllisyyden huomioimielikuvatyöskentelystä
misen ongelmat, kuten lasten tunnistamisen
ja auta perhettä löytä
vaikeudet, jotka voivat vaikuttaa viivästyttäen
mään oma tapa luoda
lasten yksilöllistä tunnistamista. Myös parimielikuvia.
suhteen ongelmat tai vanhempien uupumi‣‣ Kannusta isää osallistu
nen voivat olla haasteita kiintymyssuhteen
maan neuvolan ja
luomiselle. Konkreettisia haasteita ovat mm.
erikoissairaanhoidon
lapsenhoitoon käytettävän ajan jakaminen satutkimuksiin, etenkin
manaikaisesti usealle lapselle ja sen aiheuttaultraäänitutkimukset
mat ristiriitaisuuden tunteet.
edesauttavat isän
Haasteet monikkolapsen ja vanhemman väkiintymyssuhteen
lisessä vuorovaikutuksessa voivat muodostua
luomista monikkolapsiin.
myös vanhempien epätasa-arvoisesta suhtau‣‣ Mielikuvatyöskentelyn
tumisesta lapsiinsa. Tutkimuksissa on löydetavulla myös perheen
ty viitteitä mm. siitä, että vanhemmat suosivat
muiden lasten on hel
usein heikompaa monikkolastaan tai ensimpompi ottaa vastaan
mäisenä syntynyttä monikkolastaan.
monikkolasten syntymä.
Vaikka haasteita usein esiintyykin voidaan
positiivisena seikkana nähdä se, että monikkoSuomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus
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lasten vanhemmat kiinnittävät huomionsa lasten vuorovaikutuksen luomiseen
ja yksilöllisyyteen. Tämä näkyy usein monikkolasten saamana, kummankin vanhemman yhtäaikaisena hoivana.
Vanhemman lisäksi monikkolapset rakentavat kiintymyssuhteen toisiinsa jo
hyvin varhain. Lasten suhde toisiinsa on usein syvempi kuin sisarussuhde eri
aikaan syntyneillä sisaruksilla, sillä saatavilla on aina samanikäinen monikkosisarus. Keskinäisen suhteen etuna voidaan nähdä lasten keskinäinen henkinen
tuki, saatavilla oleva kaveri mutta myös riitelykumppani ja kilpaileva sisarus.

Monikkovanhemmuus voimavarana

Riittävän hyvä
vanhemmuus

Monikkovanhemmuus arjessa on läsnäoloa
lasten elämässä. Vanhemmuus on tietoja,
taitoja ja toimintaa sekä uskomuksia lasten
kasvusta ja kehityksestä sekä kasvatuksesta.
Vanhemmuuden roolikartan mukaan vanhemmuus on rajojen asettamista, lasten perustarpeista huolehtimista sekä rakkauden ja hellyyden osoittamista. Se on muuttuva tila, jonka
odotukset ja painotukset muuttuvat lapsen
kasvaessa.
Odotukset hyvälle vanhemmuudelle ovat
lisääntyneet vuosikymmenten saatossa ja ne
luovat vanhemmille suoriutumispaineita vanhemmuudesta. Tulevat vanhemmat saattavat
kokea riittämättömyyttä vanhemmuudessa ja
pelkoa lapsensa kasvattamisessa. Yhteiskunta työelämän tuomine haasteineen ja vanhemmuuteen ladattuine odotuksineen saavat useat äidit ja isät suorittamaan vanhemmuutta oman jaksamisensa äärirajoilla. Erityisesti monikkovanhempien olisi hyvä olla
itselleen armollisia. Kodin ei tarvitse olla vauva-aikaan tiptop-kunnossa eikä kattauksen tai
kampauksen viimeisen päälle. Riittävän hyvä

vanhemmuus näkyy lasten hyvinvoinnissa, ei kodin ulkoisessa imagossa
Monikkoperheessä lapselle riittää normaali arki ja turvalliset vanhemmat,
rakkaus ja rajat. Vanhemman tulisi olla oma itsensä ja toimia johdonmukaisesti omien arvojensa mukaisesti. Lähes kaikki vanhemmat kokevat kasvattajina
riittämättömyyttä ja pohtivat omaa rooliaan vanhempana, jonka vuoksi äitejä
ja isiä tulisi muistuttaa, ettei täydellistä vanhemmuutta pidä yrittää tavoitella,
sillä sellaista ei ole olemassakaan!

Monikkovanhemmuuden voimavaroina voidaan nähdä vahva parisuhde sekä tasa-arvoinen vanhemmuus. Kotitöiden sekä lastenhoitovastuun jakaminen edesauttaa molempien vanhempien jaksamista ja lisää tyytyväisyyttä perhe-elämään.
‣‣ Jotta vanhemmuus ja
perhe-elämä voidaan
kokea kaikkia osapuolia
tyydyttävänä, on van
hempien tehtävä tilaa
mielessään uusille
tulokkaille jo raskausai
kana.
‣‣ Kannusta vanhempia
miettimään mistä he
ovat lasten synnyttyä
valmiita tilapäisesti
luopumaan niin aikatau
lullisesti kuin taloudelli
sestikin sekä miten he
tulevat ottamaan
toisensa huomioon
miehenä ja naisena,
isänä ja äitinä. Molem
milla vanhemmilla on
vastuu parisuhteesta ja
vanhemmuudesta.

Monikkolasten vanhemmuus tarjoaa vanhemmalle ainutlaatuisen tutkimusmatkan
omaan itseen.
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Monikkoperheessä molemmilla vanhemmilla
on vauvanhoitoon liittyviä tehtäviä eikä äiti
pääse niitä omimaan itselleen samalla lailla
‣‣ Monikkoperheissä
kuin yhden lapsen saaneissa perheissä. Tämolempien vanhempien
mä voidaan nähdä isän mahdollisuutena olosallistuminen arkeen on
la tasa-arvoinen vanhempi. Myös työn ja vamerkittävää.
paa-ajan sopiva kuormitus sekä omat harras‣‣ Yhteinen vastuu ja jaettu
tukset lisäävät vanhemman voimavaroja toivanhemmuus edistää
mia hyvänä vanhempana. Saatu apu kotiin
vanhempien parisuhde
ja lastenhoitoon sekä yhdessä vietetty aika
tyytyväisyyttä.
lisäävät parisuhdetyytyväisyyttä ja lujittavat
‣‣ Kannusta vanhempia
vanhemmuutta.
ottamaan keskinäistä
Vanhempana jaksamista kuormittavina teaikaa ja hoitamaan
kijöinä monikkoperheissä nähdään lastenhoiparisuhdettaan.
dollinen vastuu, lisääntyvät kotityöt, lisääntyvä fyysinen väsymys, riittävän levon puute
sekä riittämättömyyden tunteet. Myös oman
ja yhteisen ajan väheneminen saattaa aiheuttaa parisuhteessa ja vanhemmuudessa näkyviä ongelmia.
Monikkovanhempaa kannustaa monikkouden ja monikkovanhemmuuden
myönteisten puolien esiintuominen, kaksosuuden on tutkittu esimerkiksi vaikuttavan myönteisesti lasten sosiaaliseen kehitykseen ja jopa koulumenestykseen. Monikkolapsella on myös aina kaveri monikkosisaruksestaan ja läheinen
sisarus tarjoaa suojaa elämän kolhuissa vielä aikuisiälläkin. Monikkovanhemmat
kokevat erityisen palkitsevana ja iloa tuottavana useamman lapsen yhtäaikaisen
kehityksen seuraamisen.

Vanhemmuus ja parisuhde

Raskaus ja monikkolasten syntymä muuttaa parisuhdetta aina ja muutoksista
on hyvä puhua jo raskausaikana. Paras alku perheelle on sellainen, jossa molemmat vanhemmista olisivat sitoutuneet ajatukseen lapsesta. Käytännössä kypsyminen vanhemmuuteen tapahtuu kuitenkin yksilöllisesti ja vaatii
kompromisseja.
Monikkoperheissä parisuhdetyytyväisyyttä koetellaan jo raskausaikana. Monikkoraskaus tulee usein yllätyksenä ja sen hyväksyminen voi viedä aikaa. Toisen

vanhemman kypsyessä hitaammin ajatukseen monikkovanhemmuudesta saatetaan tilanteessa kokea loukatuksi tulemisen tai jopa torjunnan tunteita. Nopeammin asian hyväksyvä vanhempi voi kuvitella ettei toinen halua tai rakasta
tulevia monikkolapsiaan. On myös mahdollista, että vanhemmat surevat yhdessä
menetettyä mahdollisuutta saada olla vain yhden lapsen vanhempia. Myös raskauteen liittyvät riskit sekä huoli äidin ja lasten terveydestä saattavat aiheuttaa
parisuhteeseen ongelmia. Ongelmia lisäävät usein ennenaikaisen syntymän riski,
tiedonsaannin ongelmat sekä tilanne, jossa molemmat vanhemmat eivät täysin
sitoudu raskausajan seurantaan. Lisäksi parisuhdetta saattavat kuormittaa perheen taloudelliset asiat, sillä raskauden aikana jo tiedostetaan monikkoarjen ja
lasten vaatimat hankinnat. On mahdollista, että raskausaikaan joudutaan pohtimaan jopa uuden asunnon tai auton hankintaa.
Parisuhteen kannalta on näistä asioista hyvä keskustella jokaisen neuvolakäynnin yhteydessä. Molemmille vanhemmille tulee antaa mahdollisuus puhua
parisuhteen tilasta ja merkityksestä ja omista
tunteistaan. Usein keskustelu voimaannuttaa
vanhempia ja auttaa heitä näkemään toistensa ”Kahden tai kolmen lapsen
huolet ja luottamaan yhteiseen tulevaisuu- vanhempana pääsee
teen. Selvitessään raskausajan haasteista patodella ravistelemaan
risuhde usein tiivistyy ja tyytyväisyys siihen
omia kenties luutuneita
kasvaa.
tapoja
toimia ja ajatella.”
Lasten syntymä ja sen kokeminen yhdessä
on usein parisuhdetta vahvistava kokemus. J. Huttunen
Kotiutumisen jälkeen opetellaan perhe-elämää, lasten hoitoa ja totutaan elämän uusiin rooleihin vanhempina. Monikkoperheissä kriittisin vaihe parisuhteelle on usein noin kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen, jolloin jatkuva vauvojen ehdoilla eläminen ja yövalvomiset saattavat
aiheuttaa väsymystä. Tyytyväisyys parisuhteeseen vähenee kahdella kolmesta
parista merkittävästi. Prosessin myötä vanhempien välinen suhde rakentuu uudelleen. Parisuhteen rinnalle tulee yhteisvanhemmuuden suhde. Vanhempien
ei siis tarvitse liiaksi huolestua siitä, että romanttisessa parisuhteessa tapahtuu
muutoksia vanhemmuuden myötä. Useimmiten tyytyväisyys romanttisessa parisuhteessa kasvaa vauvavaiheen mennessä ohi.
Parisuhteen kannalta tämä aika vaatii hetkellistä luopumista omista tarpeista ja huomion kiinnittämistä lapsiin ja heidän tarpeisiinsa. Kun molemmat
vanhemmat ovat sitoutuneita ja valmistautuneita tähän on molempien taakka
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kevyempi. Jaettu, tasa-arvoinen vanhemmuus on sekä lasten että vanhempien
etu. Jaettu vastuu kodin- ja lastenhoidossa ehkäisee etenkin äidin uupumusta
jättäen näin molemmille vanhemmille voimavaroja vahvistaa parisuhdettaan
sekä antaa aikaan myös itselleen.

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

arjessa. Konkreettisten arjen haasteiden lisäksi vanhempi voi kokea haastavaksi
sen, ettei arkea voi jakaa kenenkään kanssa. Lasten kehitykseen ja kasvatukseen
liittyvät kysymykset voivat olla ajoittain vaikeita ja päätöksentekovastuu tuntua
raskaalta, mutta myös mielenkiintoiset kehitysvaiheet ja niiden tuoma ilo olisi
tärkeää saada jakaa. Yksinhuoltajan avun tarve riippuu suuresti siitä, miten vahva
tukiverkosto vanhemmalla on.

Anna Grönholm

Lapsettomasta monikkovanhemmaksi

Yksinhuoltajuus asettaa vanhemmuudelle erityisiä haasteita tuoden myös suurta
iloa ja onnistumisen kokemuksia. Mikäli yksinhuoltajuuteen on päädytty parisuhteen kariutumisen vuoksi, on vanhemman ensin kyettävä kohtaamaan ero
puolisostaan. Ero vaatii oman surutyönsä, joka on yksilöllinen. Surun keskellä
vanhemmuus ei kuitenkaan katoa ja näin ollen vastuu vanhemmuudesta eron
jälkeen on rakennettava uudelleen. Eroon ja sen aiheuttamaan kriisiin tulee osata
hakea apua. Myös lapsille on haettava apua, mikäli he sitä tarvitsevat. Erotessaan
puolisostaan vanhempi ei eroa lapsistaan.

Kaija-Leena Kaijaluoto, Jenni Kerppola-Pesu

‣‣ Auta ja tue perhettä erotilanteessa, ohjaa saamaan apua.
‣‣ Tietoa taloudelliseen tilanteeseen ja eroon saa esimerkiksi
• Suomen Monikkoperheistä www.suomenmonikkoperheet.fi
• Kelasta www.kela.fi
• Sosiaali- ja terveysministeriöstä www.stm.fi/toimeentulo
• Yhden vanhemman perheiden liitosta www.yvpl.fi.
‣‣ Ohjaa odottajaa kartoittamaan tukiverkosto jo raskauden aikana.

Kun lasten ja kodin hoitaminen on yhden vanhemman vastuulla, selviää siitä
hyvällä aikataulutuksella, etukäteissuunnittelulla ja avun pyytämisellä. Arjen
haasteena on erityisesti monikkolasten vauva-aikaan sijoittuva vanhemman
kokema riittämättömyyden tunne lasten vaatiessa huomiota samaan aikaan.
Myös yövalvominen ja unipulmat, uhmaikä, lasten mahdolliset terveyspulmat
sekä taloudelliset vaikeudet voivat osoittautua vaikeiksi yksinhuoltajaperheen

Noin 20 % monisikiöisistä raskauksista alkaa
hedelmöityshoitojen tuloksena. Lapsettomuushoidot ovat yksilöllisiä ja niiden kesto
‣‣ Anna riittävästi monikko
vaihtelee. Hedelmöityshoitojen avulla alkaperhetietoa jo silloin, kun
nut raskaus sujuu pääsääntöisesti samoin kuin
tehdään päätöksiä
muutkin raskaudet ja usein raskauksia hoidealkioitten siirrosta ja
taan sekä neuvolassa, että erikoissairaanhoiniiden määrästä.
dossa samoin periaattein kuin spontaanisti‣‣ Huomaa lapsettomuus
kin alkaneita raskauksia. Tapauksissa, joissa
taustaisten erityinen riski
hedelmällisyyteen liittyvät tekijät ovat olleet
syyllistyä huolien
liitoksissa sairauteen, on syytä kuitenkin jatilmaannuttua.
kaa sairauden vaatimaa seurantaa raskauden‣‣ Tarjoa lapsettomuus
kin ajan. Usein pari hyötyy myös mahdollisestaustaisille perheille
ta yksilö- tai pariterapiasta, joka on saatettu
vertaistukea.
aloittaa jo lapsettomuushoitojen yhteydessä.
‣‣ Erityisesti luovutushoi
Pääasialliset huolet lapsettomuuden jäldoilla lapsensa saaneet
keen liittyvät odotusajan henkisiin haasteiparit tarvitsevat vertaissiin. Jos hedelmöittyminen ei ole onnistunut
ja asiantuntijatukea.
omin keinoin, voi siitä seurata epäluottamus
omaan kehoon ja sen toimintaan myös alkaneen raskauden aikana. On myös mahdollista,
että odottaja kokee, ettei hän useiden pettymysten jälkeen uskalla iloita tulevasta. Näin ollen odottajalle raskaus voi olla pelkoja ja huolia täynnä. Etenkin jos
lapsia on tulossa enemmän kuin yksi.
Odotuksesta nauttimattomuus ja kokematta jäänyt iloinen ja toiveikas odotus
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saattavat heijastua vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. On mahdollista,
että lapsettomuustaustan jälkeen kiintymys lapseen jää ohueksi tai syntyy hitaammin kuin muilla odottajilla. Lapsettomuuden aikana nainen on usein joutunut tukehduttamaan äitiyden tunteitaan ja raskauden alussa näiden tunteiden
ja asenteiden purkaminen vie ja vaatii aikaa. Isät ovat puolestaan joutuneet ehkä
tilanteeseen, jossa on täytynyt olla vahva ja toimia puolison tukena. Näin ollen
myös isien tunteet lapsettomuudesta ovat saattaneet jäädä huomioimatta ja isäksi
tulo on haasteellista tilanteessa, jossa taustalla on lapsettomuutta.

‣‣ Lapsettomuustaustainen pari kaipaa erityisesti tukea lasten olemassaolon
hyväksymiseen ja lupaa odotuksesta nauttimiseen.
‣‣ Odotusaikana on kiinnitettävä huomiota erityisesti lapsettoman perheen
identiteettiin, elämänmuutokseen ja uuteen rooliin vanhempina.
‣‣ Kannusta vanhempia yhteiseen ja henkilökohtaiseen mielikuva
työskentelyyn.
‣‣ Lasten tulosta elämään saa nauttia.

Lapsettomuushoidoista on merkityksellistä puhua molempien vanhempien kanssa yhdessä ja erikseen. Perheelle on tärkeää osoittaa keskustelun merkitys vanhemmuuteen kasvussa ja mahdollisesti myöhemmässä elämässä. Keskustelun
avulla vanhempien on helpompi käsitellä lapsettomuustaustaansa, hyväksyä se
osaksi elämäänsä sekä edistää henkistä valmistautumista uudessa elämäntilanteessa.
Ammatillisen keskustelutuen lisäksi perhettä on hyvä kannustaa hakemaan
vertaistukea jo odotusaikana. Samastuminen toisiin monikkoperheisiin on tärkeätä, sillä siitä saa voimia uuteen elämän vaiheeseen.

Lapsettomuudesta kärsineet parit ovat usein jääneet vaille sosiaalista tukea, sillä
asiasta on usein vaikeaa puhua. Lähipiirissä myös raskauden kertominen ja uuden
elämän aloitus saattaa epäilyttää, etenkin lapsettomille ystäville monikkojen odotus
ja siitä kertominen voi olla hankalaa.
Lapsettomuuden jälkeen on mahdollista, että vanhemmuudelle asetetaan liian
suuret vaatimukset. Lapsen vihdoin saaneet vanhemmat voivat kuvitella, että
ympäristö odottaa heidän olevan jatkuvasti jaksavia, onnellisia ja tyytyväisiä vanhempia, joiden väsymys ei näy. On myös mahdollista, että vuosia lapsia odottaneet
vanhemmat päätyvät vanhemman roolissaan ylihuolehtimaan lapsistaan. Myös tästä
on hyvä keskustella vanhempien kanssa siten, ettei arki muodostu suorittamiseksi ja,
että arjessa saavat näkyä kaikki vanhemmuuden tuomat tunteet. Vanhemmille tulee
korostaa oikeutta olla tavallisia vanhempia, tavallisine murheineen ja väsymyksineen.

Lapsettomuustaustaisten vanhempien voimavaroina ovat usein pitkä, lujittunut
parisuhde ja toisen tuntemus. Mahdollinen pitkä lapsettomuus ja sen yhteinen
läpikäynti antaa voimia uuteen elämäntilanteeseen ja siitä yhdessä selviämiseen.

‣‣ Rohkaise vanhempia saamaan vertaistukea.
‣‣ Kehoita hakemaan apua; yksin ei tarvitse pärjätä.
‣‣ Kuuntele ja kysy arjen sujuvuutta ja avunsaantia.
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4
Arki monikkoperheessä
Johanna Haapkylä, Satu Raatikainen, Ulla Kumpula, Jouko Huttunen, Jenni Kerppola-Pesu

Perhevalmennuksen neljännen tapaamisen teemana on Arki monikkoperheessä.
Tapaaminen rakentuu vertaisohjaajien kokemustiedon ja arjen vinkkien
jakamisen ympärille. Tilaisuudessa on hyvä käydä läpi lastenhoitoon, kodinhoitoon sekä monikkoperheen tavarahankintaan liittyviä asioita. Monikkolapsia odottavat perheet kaipaavat usein konkreettisia vinkkejä sekä hankintoihin että arjen
sujumiseen. Myös monikkolasten yksilöllisyyden huomioiminen ja isompien sisarusten rooli monikoiden syntyessä on hyvä ottaa puheeksi, näin perheet saavat arjen
vinkkejä näistäkin tärkeistä asioista.
Valmennuksen tukimateriaali
‣‣ Diasarja Arki Monikkoperheessä
Vanhemmille jaettava materiaali
‣‣ Liite 7. Sisarusten huomioiminen monikkoperheessä
‣‣ Liite 8 Voimavaroja arkeen
‣‣ Liite 9 Vinkkejä unettomiin öihin
‣‣ Liite 10 Monikkoperheen hankinnat
‣‣ Liite 11 Monikkolasten yksilöllisyyden tukeminen
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Monikkoperheiden tiedolliset
tarpeet arjesta monikkoperheessä
‣‣ Ammattihenkilöstön ja vertaisten antamaa tukea ja apua liittyen lasten
kasvuun, ja kehitykseen,
‣‣ Vinkkejä arjen sujumiseen; rytmit, nukkuminen ja syöminen.
‣‣ Tietoa vauva-ajasta, imetyksestä, lastenhoidosta ja kasvatuksesta
‣‣ Tietoa lasten yksilöllisyyden tukemisesta
‣‣ Tietoa arjen hankinnoista
‣‣ Tietoa vertaistuen saamisesta

turvallisuuden tunteen ja opettavat hahmottamaan päivän ja yön eron. Myös kasvaessaan
lapset hyötyvät päivärytmin säännöllisyydestä
tämän tuovan turvallisuudentunteen ja ennakoitavuuden vuoksi. Usein säännölliset rytmit
auttavat myös vanhempia jaksamaan, tuoden
päivään ennalta tiedetyt lepohetket lasten
nukkuessa päiväuniaan. Säännöllinen rytmi
arjessa antaa tilaa myös vanhempien omille
harrastuksille.

‣‣ Suosittele lasten mah
dollisimman yhtenäistä
päivärytmiä.
‣‣ Kehoita vanhempia
ajoittamaan päivän
kotityöt aikaan, jolloin
molemmat vanhemmat
ovat kotona.

Monikkoperheiden konkreettiset tuentarpeet arjessa
‣‣ Taloudellinen tuki perheen hankintoihin sekä kotiavun saamiseen; palveluse
telit, avustukset ja tuet
‣‣ Isän mahdollisuus jäädä kotiin
‣‣ Kotiavun saaminen lasten- ja kodinhoitoon, siivoamiseen, ruuanlaittoon
sekä isompien lasten hoitoon
‣‣ Vertaistuki vanhemmuuteen

Kotiutuessaan sairaalasta vanhemmat kokevat usein sekä iloa, ylpeyttä ja helpotusta, mutta myös huolta ja pelkoa. Monikkolasten hoito on nyt vanhempien
vastuulla. Perheessä saattaa olla isompia lapsia, joille monikkolasten syntymä
aiheuttaa myös muutoksia. Kotitöitä ja lasten perushoitoa on tulevina kuukausina paljon ja apua tarvitaan varmasti.

Säännölliset rytmit

Pikkulapsiarkea helpottaa usein säännöllisyys
ja asioiden ennakoiminen. Vaikka monikkolapsilla rytmit voivat poiketa toisistaan voimakkaastikin on joissain tilanteissa perusteltua saada lapset samaan rytmiin. Säännöllinen
päivärytmi, jossa noudatetaan tiettyjä ruokailu-, ulkoilu- ja päiväuniaikoja tuovat vauvalle

‣‣ Auta vanhempaa tiedos
tamaan elämänmuutos
ja kartoita yhdessä
perheen kanssa saatavil
la oleva apu.
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tarvitsee vielä kovasti vanhempien hoivaa ja syliä.
Iältään vanhemmista sisaruksista voi taas olla paljon apua monikkosisarusten
hoidossa. Vanhemman antama tunnustus ”pikku apulaiselle” antaa lapselle hyvän mielen ja tunteen tarpeellisuudesta. Liiallista vastuuta pienten sisarusten
hoidosta on syytä välttää, etenkin tilanteissa, joissa isompi lapsi on itse halukas
ottamaan enemmän vastuuta kuin hänelle ikänsä mukaan voisi sitä antaa. Näissä
tilanteissa isommalle sisarelle on hyvä korostaa äidin ja isän hoitovastuuta kaikista lapsista ja jättää tilaa myös vanhemman lapsen oikeudelle olla vielä lapsi.
Vanhemman järjestämä lyhytkin hetki kahdestaan isomman lapsensa kanssa
vahvistaa lapsen tunnetta, että hän on edelleen tärkeä vanhemmalle.

Sisarusten huomioiminen

Jos perheessä on isompia lapsia monikkojen syntyessä, on heidän huomiointinsa mietittävä etukäteen. Kaksoset ja kolmoset keräävät ympäristön huomiota ja
ihastelua isompien lasten jäädessä usein hieman sivuun. Vanhemmat ovat työllistettyjä vauvojen perushoidossa. Onkin tärkeää suunnitella arkea niin, että myös
isommat lapset saavat huomiota ja vanhempiensa jakamatonta aikaa. Vanhempien on hyvä miettiä, voisivatko ystävät, isovanhemmat ja muut tukiverkostoon
kuuluvat huomioida erityisesti isompia sisaruksia. Myös mahdollinen kotiapu
voisi olla tässä apuna.
Vanhempien sisarusten ikä vaikuttaa paljon siihen, miten he suhtautuvat monikkovauvoihin. Vauvat ja heidän saamansa huomio aiheuttaa lähes poikkeuksetta jonkinlaista uhmaa ja näin kuuluukin olla. Uhmaa helpottaa etukäteen asioista puhuminen. Vanhempaan sisarukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota,
jos hän on vain hieman vanhempi kuin monikkosisarukset, sillä taaperoikäinen

‣‣ Kehoita vanhempia kertomaan tulevista monikkovauvoista isolle sisarelle
lapsen ikätasoon nähden hyvissä ajoin.
‣‣ Anna vanhemmalle neuvoja kuinka lapsi pääsee osalliseksi monikkolasten
odotukseen ja myöhemmin vauva-arkeen.
‣‣ Ohjaa vanhempaa hyväksymään isonkin lapsen uhma ja kiukku sekä
antamaan niille tilaa arjessa.
‣‣ Kehoita vanhempia huomiomaan kaikki lapset tasapuolisesti, ja järjestä
mään jokaiselle omaa aikaa.

Monikkoperheen
hankinnat vauva-aikana

Perushoidon tavarahankintaan kannattaa perehtyä jo odotusaikana, hankintavinkkejä saa usein muilta monikkoperheiltä. Jos omalla paikkakunnalla ei tapaamisia järjestetä, kannattaa turvautua esim. internetin keskustelupalstoihin.
Myös ammattihenkilöstön kotikäynnit perheen kotona jo raskausaikana auttavat
tarvikkeiden suunnitelmallisessa hankinnassa.
Hankinnat kuormittavat usein perheen taloutta ja kaikkea ei kannata ostaa
uutena. Käytettyä tavaraa kannattaa tiedustella alueen monikkoperheyhdistyksiltä, kirpputoreilta ja netin huutokaupoista. Käytettyjen tavaroiden hankinnassa
kannattaa huomioida käyttöikä sekä tarvittava kuluvien osien saanti.
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Turvakaukalot ja sitterit
‣‣ Välttämättömät autoillessa, helpottavat ruokailutilanteita esim. kylässä
‣‣ Sitteri helpottaa yksin lapsia hoitavaa vanhempaa toimien ”varasylinä”
‣‣ Auton kanssa turvakaukalo-ostokselle, etenkin jos istuimia tarvitaan takapenkil
le kolme
‣‣ Käytettyjen turvakaukaloiden turvallisuuden varmistaminen haasteellista
Sänky
‣‣ Alkuun kolmosillekin riittää yksi pinnasänky
‣‣ Äitiyspakkauslaatikkoja voi käyttää myös ensisänkyinä
‣‣ Noin 6 kk iässä siirto omiin sänkyihin helpottaa yön levottomuutta, tällöin
tarvitaan lapsille omat laidalliset sängyt

Tavallisimmat ja hyödyllisimmät monikkoperheiden hankinnat vauvaaikana ja niissä huomioitavat seikat:
Vaunut / Rattaat
‣‣ Kuka vaunuja käyttää / mitoitus
‣‣ Missä vaunut säilytetään / koottavuus ja sen helppous
‣‣ Tarvitseeko vaunut pakata autoon / mittaa leveys ja sovita hankittaessa
‣‣ Miten vaunut mahtuvat hissiin, käännettävä työntökahva auttaa
‣‣ Missä liikutaan eniten/ istuimet peräkkäin tai rinnakkain
‣‣ Isot pyörät helpottavat liikkumista maastossa
‣‣ Tilausajat vaihtelevat, varaudu pitkään toimitusaikaan
‣‣ Huomioi käytettyjen vaunujen osien saanti

Hoitopöytä
‣‣ Huomioi sopiva korkeus ja vesipisteen läheisyys
‣‣ Huomioi lasten turvallisuus
Syöttämisen apuvälineet
‣‣ Kaksosten imetystyyny tai vaihtoehtoisesti isot tyynyt
‣‣ Pullot
‣‣ Tutit
‣‣ Rintapumppu, käsi/sähkö (muista vuokrausmahdollisuus)
‣‣ Erityisesti kolmosten vanhemmat ovat suositelleet tuttipullojen sterilisaattoria,
mutta senkin mahdollinen hankinta jää vanhempien harkintaan.
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Monikkolasten
yksilöllisyyden tukeminen
Anna Grönholm, Ulla Kumpula, Sari Ylitolva, Jenni Kerppola-Pesu

Miksi tärkeää
‣‣ Lapsi saa kokea
olevansa yksilö ja
tärkeä omana itsenään
‣‣ Toiset ihmiset tunnis
tavat kunkin lapsen
omana yksilönään
‣‣ Vanhemmat
oppivat tukemaan
lapsen henkilökohtai
sia ominaisuuksia,
näkemään monikko
lapsensa yksilöinä ja
tukemaan heitä näistä
lähtokohdista

Miten tuetaan
‣‣ Lapsille ei anneta samanlaisilta kuulostavia
nimiä
‣‣ Lapset puetaan erilaisin vaattein
‣‣ Hyödynnetään pienet kahdenkeskiset hetket
tutustumiseen, esim. kylvetys, imetys
‣‣ Omat syntymäpäiväkakut ja nimipäiväjuhlat
‣‣ Tuetaan omia mielenkiinnon kohteita mm.
harrastuksia
‣‣ Erilliset keskusteluajat lasten asioissa
kaikille monikkolapsille
‣‣ Pohditaan ryhmä- ja luokkasijoittelua
tarpeen mukaan päivähoidossa ja koulussa
siten, että se voisi tukea yksilöllisyyttä,
esim. osittain eriyttäminen jakoryhmiin

Monikkoperheissä lasten kasvatukseen ja etenkin yksilöllisyyteen liittyvät asiat
mietityttävät useimpia vanhempia. Etenkin perheessä, jossa lapset ovat identtiset tai samaa sukupuolta on syytä pohtia kuinka lapset erotellaan toisistaan
merkein, jotka ulkopuolisetkin tunnistavat. Lapselle itselleen on tärkeää, että
muut varmasti tunnistavat monikkosisarukset erilleen alusta asti.
Monikkous voi olla hämmentävää ja kiinnostavaa. Joskus varsinkin lapsille
voi olla epäselvää, että samannäköiseltä näyttävät lapset ovat oikeasti omia persooniaan. Monikkolapsille itselleen yksilöllisyys ja sen huomioiminen on merkityksellistä oman kasvun ja identiteetin kehityksen vuoksi.
Kaksosuus ja kolmosuus on pienelle lapselle erittäin vahva identiteetin rakentaja. Länsimainen yhteiskuntamme korostaa kuitenkin sitä, että jokaiselle
yksilölle kehittyisi kyky tehdä omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja ja rakentaa
omaa elämäänsä mm. parisuhteessa ja työelämässä. Vanhempi saattaa kokea

suorituspaineita siitä, että hän pystyisi tukemaan monikkolastensa yksilöllistä
kehitystä. Vanhempien toivotaan antavan lapsilleen myös kahdenkeskistä aikaa,
jotta kunkin lapsen yksilölliset piirteet tulevat paremmin esiin ja molemminpuolinen kiintymyssuhde vahvistuu. Vanhempaa on syytä muistuttaa siitä, että
kahdenkeskiset hetket voivat olla pieniä hetkiä arkisten askareiden, esimerkiksi kylvetyksen tai imetyksen lomassa. Yksilöllisyyden tukeminen on vanhemman asennoitumista siihen, että jokainen lapsi on oma
yksilönsä. Kun yksilöllisyyttä tuetaan pienin
‣‣ Kehoita vanhempia
askelin koko lapsuuden ajan, myös murrosiästukemaan lapsen yksilöl
sä tapahtuva erillistyminen monikkosisaruklisyyttä pienin ja arkisin
sesta tai -sisaruksista sujuu todennäköisesti
asioin: pue erilaisiin
pienemmällä rytinällä.
vaatteisiin, juhli nimipäi
Alle kouluikäiset monikkolapset tekevät
viä, anna yksilöllistä
usein asioita mielellään paljon yhdessä, mikä
aikaa hetkittäin.
voi lisätä riskiä heidän kohtelemisestaan nipussa. Päivähoidon alkaessa vanhemmat toivovat
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‣‣ Neuvolaikäisen monikko
lapsen yksilöllisyyttä
tukee mm. omat ajat
terveydenhoitajalle ja
lääkärille. Vanhempia
helpottavat peräkkäiset
vastaanottoajat. Merki
tyksellistä vanhemmille
on kuitenkin se, että
jokaisen lapsen asioista
keskustellaan erikseen.
‣‣ Päivähoidossa ammatti
laiset voivat tukea
yksilöllisyyttä mm.
seuraamalla lasten
keskinäistä suhdetta,
mielenkiinnonkohteita ja
antaa heille erilaistakin
tekemistä sekä sijoittaa
heitä tarvittaessa
leikkimään muiden lasten
kanssa.
‣‣ Vanhemmalle päivähoi
dossa olevan monikko
lapsen yksilöllinen
huomioiminen merkitsee
mm. kaikille lapsille
erikseen varattuja
keskusteluaikoja sekä
erillisiä tiedotteita
jokaiselle lapselle.

yleensä monikkolapsensa menevän saman hoitopaikkaan ja samaan ryhmään, sillä se helpottaa perheen arjen sujumista. Alkuun samaan
ryhmään sijoittaminen tuo monikkolapsille
turvallisuuden tunteen, ja helpottaa uuteen
elämänrytmiin tottumista. Hoitosuhteen
alussa lasten samaan ryhmään sijoittaminen
antaa myös ammattilaiselle aikaa tutustua lapsiin. Näin heillä on mahdollisuus nähdä millainen on lasten keskinäinen suhde ja miten
he toimivat ryhmässä ja keskenään.
Hoitoon tottumisen jälkeen voidaan päätyä
lasten eriyttämiseen ryhmän sisällä tai eri ryhmiin lapsen tuen tarpeista tai kiinnostuksenkohteista johtuen. Eriyttämiseen johtavat syyt
voivat joissain tilanteissa aiheutua monikkosisaruksen läsnäolon tuottamasta ahdistuksesta
tai jatkuvasta kilpailuasetelmasta sisarusten
kesken. Näissä tilanteissa onkin usein parempi, että lapset sijoittuvat ainakin osittain eri
ryhmiin. Näitä tilanteita voivat olla esim. lasten erilaiset kehitystasot, yhden lapsen kokonaisvaltainen johtaja-asema tai ylenmääräinen
keskinäinen kilpailu. Eriyttämisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi kaksosista puhuttaessa toinen on vaikkapa jumppatuokiolla
ja toinen maalaamassa. Eriyttämistä koskevat
päätökset keskustellaan yhdessä vanhempien
sekä lastenkin kanssa. Joskus hoitopaikassa on
otettu tavaksi sijoittaa kaksoset ja kolmoset
aina eri ryhmiin. Tällaiselle aina samana toistuvalle tavalle ei kuitenkaan ole tutkimuksellista tukea, vaan ratkaisu on tehtävä erikseen
jokaisen perheen kohdalla. Valinta lasten sijoittumisesta samaan tai eri ryhmiin tulisi tehdä kustakin lapsesta johtuvin perustein eikä

pelkän monikkouden perusteella.
Lasten erittämisessäkin on kuitenkin huomioitava lasten monikkous ja lasten
mahdollisuus leikkiä yhdessä hoitopäivän aikana.
Eriyttäminen on yksi keino tukea monikkolapsen yksilöllisyyttä sekä vahvistaa
lapsen omien kaverisuhteiden syntymistä ja kokemusta itsenäisestä toimimisesta ryhmässä. Eriyttäminen on mahdollista esimerkiksi ruokailutilanteissa, joissa
voidaan edetä asteittain monikkolasten erillisempään ruokailuun. Tuokioiden
ja tapahtumien aikana monikkolapset voidaan eriyttää eri pienryhmiin tai toimintahetkissä pyritään siihen, että lapset eivät istu vierekkäin.
On tärkeää, että lapset saavat hyviä kokemuksia erillään olosta jo ennen kouluikää. Näitä kokemuksia on tärkeää luoda perheen sisällä arkisissa toiminnoissa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kauppaan mennään vain yhden lapsen kanssa
tai, että vain osa lapsista vierailee isovanhemmilla. Samaten monikkolapsia voi
kannustaa menemään itsekseen muiden lasten luokse ja kutsua heitä kotiinsa.

‣‣ Sääntöjä monikkolasten sijoittamisesta eri tai samaan ryhmään päivähoi
dossa / koulussa ei ole. Usein toimitaan tilannekohtaisesti ja vanhempien
toiveiden mukaan.
‣‣ On kuitenkin hyvä tietää, että lapsia ei yleensä ole syytä erottaa kokonaan
eri hoitoryhmään tai luokkaan, mikäli he itse vastustavat sitä voimakkaasti.

Suomen Monikkoperheet ry | Monikkoperhevalmennus

4 ARKI MONIKKOPERHEESSÄ

52

5

Vauvatapaaminen
Valmennuksen viides tapaaminen on koko perheen yhteinen vauvatapaaminen.
Tapaamiseen on syytä varata aika, jolloin kaikkien perheiden lapset ovat
syntyneet ja ehtineet mahdollisesti jo muutaman kuukauden ikään. Näin
perheiden arki on päässyt alkamaan ja äidit ovat ehtineet toipua synnytyksestä.
Tapaamiseen perheet voivat osallistua kaikkien lastensa kanssa ja näin ollen tiloihin
kannattaa kiinnittää jopa aiempaa enemmän huomiota.
Tapaaminen on avoin keskustelutilaisuus, jossa vetovastuu on alueyhdistyksellä.
Keskustelun aiheena voivat olla synnytyskokemusten jakaminen, lasten rytmit ja arki
kotona. Perheet voivat jakaa vinkkejä arjen sujumisesta toisilleen. Samalla alueella
asuvilla perheillä on mahdollisuus verkostoitua.
Tapaamisen aikana perheiltä on hyvä kerätä palaute valmennuskokonaisuudesta.
Palautteen tarkoituksena on alueellisen perhevalmennuksen kehittäminen. Ryhmässä
on hyvä herättää keskustelua myös omatoimiseen vertaistukitapaamiseen. Valmennuksen päätyttyä perheiden tuki arjessa ja vanhemmuudessa ei pääty ja näin ollen
vertaistuen antamiseen ja saamiseen on hyvä kannustaa.
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Monikkoperhevalmennuksen PALAUTE
ta u statie to n i

Mitä odotit perhevalmennukselta?

Mihin teemoihin olisit toivonut käytettävän					
nykyistä enemmän aikaa?

Sukupuoli
  Mies
  Nainen
nykyistä vähemmän aikaa?
Kuulun ikäryhmään
  7–17 vuotta
  18–29 vuotta
  30–62 vuotta
  63–79 vuotta

Valmennuksen sisältö oli mielestäni
  Erittäin hyvä

Mitä palautetta haluat antaa valmennuksen vetäjistä?

  Hyvä
Olen tällä hetkellä

  Ei hyvä eikä huono

  Opiskelija

  Huono

  Yrittäjä

  Erittäin huono

  Palkansaaja
  Työtön

Valmennuksen käytännön

Mikä mielestäsi oli perhevalmennuksessa

  Äitiysvapaalla / vanhempainvapaalla /

järjestelyt toimivat mielestäni

parasta?

hoitovapaalla
  Eläkkeellä

  Erittäin hyvin
  Hyvin
  Ei hyvin eikä huonosti

Mistä sait tiedon

  Huonosti

perhevalmennuksesta?

  Erittäin huonosti

huonointa?

(voit vastata useampia)
  Neuvola

Miten hyödyllinen valmennus

  Sairaala

oli itsellesi?

  Paikallinen monikkoperheyhdistys

  Erittäin hyödyllinen

  Suomen Monikkoperheet ry

  Hyödyllinen

  Facebook tai muu sosiaalinen media

  Ei hyödyllinen eikä hyödytön

  Internet

  Hyödytön

  Muu, mikä?

  Erittäin hyödytön

Miten kehittäisit valmennusta paremmaksi?



Kiitos vastauksistasi!
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