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“ Hyvän imetysohjauksen perusta
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Aluksi
Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen – opas ammattilaisille on Suomen Monikkoperheet ry:n opas terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat
työssään imettäviä monikkoäitejä. Monikkovauvojen imetys poikkeaa yhden
vauvan imetyksestä monella tavalla ja monikkoäidit tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea kuin yhden vauvan äidit. Vaikka äidillä olisi jo aiempaa imetyskokemusta, ovat tiedot juuri monikkolasten imetyksestä tarpeen.
Kaksosia syntyy vuosittain noin 800 perheeseen ja kolmosia noin 10 perheeseen. Kaikista raskauksista 1,4 % on monisikiöisiä raskauksia. Näin siis hyvin
monet kätilöt, terveydenhoitajat ja lastensairaanhoitajat kohtaavat työssään
monikkoperheitä. Tästä oppaassa saat vinkkejä ja valmiuksia kohdata monikkoperheitä työssäsi. Oppaaseen on kerätty tiiviisti juuri niitä asioita, joissa monikkovauvojen imetys eroaa yhden vauvan imetyksestä.

Useimmat monikkoäidit haluavat imettää, aivan kuten muutkin äidit. Monikkovauvat hyötyvät monella tavoin imetyksestä ja äidinmaidosta. Vauvojen
lukumäärä sekä mahdollinen keskosuus tai pienikokoisuus tuovat omia haasteitaan imetyksen sujumiseen. Imetysohjauksen ammattilaisella onkin tärkeä
rooli perheen tukijana ja imetysluottamuksen kasvattajana. Monikkoimetys
voi olla perheelle voimavara ja ilo, mutta haasteisiin ja pulmiin perhe tarvitsee ammattimaista ja taitavaa imetysohjausta.
Hyviä hetkiä monikkoperheiden kanssa!

Liisa Ansio
Jyväskylässä toukokuussa 2016

Suomen Monikkoperheet ry - Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen

3

Monikkoimetysaineisto perheiden ja ammattilaisten
käyttöön
Suomen Monikkoperheet ry on julkaissut toukokuussa 2016 monikkoimetysaineiston, johon kuuluvat ammattilaisille suunnattu Avaimia monikkoperheen
imetysohjaukseen – opas ammattilaisille sekä perheille tarkoitettu Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys. Molemmat oppaat perustuvat ajantasaiseen,
näyttöön perustuvaan imetystietoon ja nykyisiin hoitokäytänteisiin. Rinnakkain rinnalla - Monikkovauvojen imetys -oppaassa on useita julisteeksi sopivia kuvia, joita voi tulostaa erillään muusta aineistosta.
Suomen Monikkoperheet ry toteutti oppaita varten imetysaiheisen kyselyn
talvella 2016. Kyselyssä kartoitettiin monikkoperheiden kokemuksia imetyksestä ja imetysohjauksesta. Kyselyn vastaukset käytettiin monikkoimetysaineiston taustatietona ja kyselystä on poimittu äitien kertomuksia Rinnakkain rinnalla – Monikkovauvojen imetys -oppaaseen.
Oppaiden tekstin on kirjoittanut vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sijainen Liisa Ansio, Suomen Monikkoperheet ry (HuK, imetystukiäiti, vertaistukikouluttaja). Oppaita on ollut tekemässä moniammatillinen työryhmä, johon
ovat kuuluneet Anna Groundstroem (vertaistukikoordinaattori, Imetyksen
tuki ry), Johanna Haapkylä (lääkäri, monikkoäiti, monikkoperhevalmentaja),
Riikka Ikonen (neonataalihoitaja, terveystieteiden maisteri, väitöskirjan tekijä), Niina Mäkinen (kätilö, koulutuskoordinaattori, Imetyksen tuki ry), Elina
Paala (sairaanhoitaja, monikkoäiti, monikkoperhevalmentaja, imetystukihenkilö), Taina Palve (kätilö, IBCLC). Työryhmän lisäksi perhe, parisuhde ja seksuaalisuusaiheita ovat kommentoineet VET psykoterapeutti ja perheterapeutti Pekka Larkela ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Marja Kihlström.
Oppaan on taittanut järjestösihteeri Tiina Matala (Suomen Monikkoperheet
ry) ja valokuvat on ottanut Anne Muhonen.
Kiitos myös Monikkolasten imetys -facebook-ryhmälle, joka on vertaistukiryhmä monikkolapsiaan imettäville äideille. Ryhmä on antanut paljon taustatietoa imetysaineistoa varten ja tuonut ymmärrystä monikkovanhemmuuden
ainutlaatuisuudesta ja erityisyydestä.
Lämmin kiitos kaikille imetysaineiston tekoon osallistuneille!
Liisa Ansio
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Kaksosten ja kolmosten äidit kaipaavat konkreettisia
neuvoja imetykseen
Kaksosten ja kolmosten äitejä auttaa imetyksessä parhaiten, jos he saavat
konkreettisia ohjeita ja neuvoja imetykseen. Monikkoimetys on uusi tilanne
äidille, vaikka hän olisi kokenut imettäjä. Kahden tai kolmen vauvan imetys
on erilaista kuin yhden vauvan imetys, ja äiti kaipaa juuri oman perheen tilanteeseen sopivaa imetysohjausta.

VOIKO MAITO RIITTÄÄ KAHDELLE
TAI KOLMELLE VAUVALLE?
MISTÄ TIETÄÄ, ETTÄ MAITO RIITTÄÄ?
VOIKO MONIKKOVAUVOJA
TÄYSIMETTÄÄ?
MITEN ARVIOIDA LISÄMAIDON
TARVETTA JA MÄÄRÄÄ?
MITEN PURKAA LISÄMAITOA, JOS
TAVOITTEENA ON TÄYSIMETYS?
MILLAISIA OVAT HYVÄT
IMETYSASENNOT? MITEN SAA AUTETTUA
VAUVAT HYVÄÄN ASENTOON?
MITEN SAAN VAUVAT RINNALLE
SAMAAN AIKAAN?
MITEN HUOLEHTIA VAUVASTA, JOKA
EI OLE SAMAAN AIKAAN
SISARUKSENSA KANSSA
IMETETTÄVÄ?
MILLOIN ÄITI SAA LEVÄTÄ, JOS
VAUVAT SYÖVÄT TIHEÄÄN?
MITEN PÄÄSEE EROON RINTAKUMISTA?
MITEN JAKSAA MONEN VAUVAN
IMETYSTÄ? MISTÄ SAAN APUA JA
TUKEA?
MITEN YKSI ÄITI VOI RIITTÄÄ
MONELLE VAUVALLE?
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Monikkoäidillä on oikeus hyvään imetysohjaukseen
Monikkoraskauden seuranta on moniammatillista yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Samalla tavoin monikkoperheen
imetysohjaus on yhteistyötä. Perheen asiantuntemus oman elämän asioissa
on tärkeää ja sen tulisi olla ohjauksessa keskeisessä roolissa. Monikkoäideille
tulisi tehdä imetysohjaussuunnitelma jo raskausaikana. Suunnitelma voidaan
tehdä neuvolassa, äitiyspoliklinikalla, synnytyssairaalassa tai imetyspoliklinikalla. Suunnitelma varmistaa, että äiti saa oikeaa tietoa ja ohjausta jo raskauden aikana ja kun vauvat ovat syntyneet.
Monikkoäidit tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea imetykseen kuin yhden
vauvan äidit. He toivovat saavansa ajantasaista imetystietoa sekä juuri heidän
perheelleen kohdistettua imetysohjausta. Äideillä on usein huoli maidon riittämisestä ja omista voimavaroista. Monet äidit toivovat, että terveydenhuoltohenkilöstö antaisi realistisen kuvan monikkoimetyksen mahdollisuuksista
ja siitä, että täysimetys on mahdollista myös monikkoäidille.
Monikkoimetys on monella tavalla imetyksen erityistilanne. Vauvat syntyvät usein pienipainoisina tai keskosina, odotusaika on saattanut olla raskas,
vauvat ovat voineet syntyä sektiolla. Maidon riittämistä on tarkkailtava tarkemmin ja hyvien imetysasentojen löytyminen voi olla haasteellista. Väsymys
ja riittämättömyyden tunne ovat tavallisia. Useimmat monikkovauvat tarvitsevat lisämaitoa vastasyntyneinä ja vauvat kotiutuvat sairaalasta lisämaidon
kanssa. Tämä kaikki vaikuttaa äidin imetysluottamukseen. Koska perheet
pyrkivät parhaaseen mahdolliseen hoivaan, he kuuntelevat saamiaan ohjeita
tarkasti ja noudattavat niitä mielellään. Kuitenkin jos vauvat ovat osittaisimetyksellä tai imetys päättyy varhain, äidit kokevat usein epäonnistuneensa
ja kantavat syyllisyyttä pieleen menneestä imetyksestä, vaikka olisivat tehneet kaiken voitavansa. Vastasynnyttäneet äidit ovat herkkiä arvostelulle ja
he saattavat kokea hyvin vähäpätöisetkin huomautukset syyttävinä tai arvostelevina.
Koska äiti tarvitsee alussa paljon apua monikkovauvojen imetykseen, olisi hyvä, jos perheen molemmat aikuiset tai äidin valitsema tukihenkilö olisi
mukana imetysohjaustilanteissa. Varsinkin pienten ja heiveröisten vauvojen
kanssa perheelle on apua, jos heille näytetään, miten vauvoja nostellaan ja
miten vauvat saa autettua rinnalle. Imetysohjauksessa äidit hyötyvät niin sanotusta hands off -ohjauksesta, jossa äitiin ei kosketa, vaan imetysohjauksen
välineinä ovat sanat ja havaintovälineet. Kun äiti saa itse harjoitella imetystä
ja auttaa vauvat rinnalle, hänen luottamuksensa omiin kykyihinsä kasvaa.
Imetysohjauksesta ja neuvoista on eniten hyötyä, jos perhettä ohjataan ennen
varsinaista imetysyritystä. Näin äiti tietää, mitä hänen tulee tehdä ja miten
muuttaa aiempaa toimintaansa. Imetyksen aikana ohjeita voidaan tarkentaa
ja täsmentää. Perheen on myös helpompi kysyä lisää ohjeita, jos ohjeet on
saatu etukäteen.
Monikkoperheitä ohjattaessa on hyvä korostaa molempien vanhempien osallistumista vauvojen imetykseen ja hoitoon sekä antaa ohjausta ja opastusta
molemmille vanhemmille vauvojen käsittelystä. Oma kumppani on usealle
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imettävälle äidille tärkein tuki ja apu vauva-arjessa. Perheen toisen vanhemman positiivinen asenne imetykseen ja ymmärrys imetyksen tärkeydestä on
ratkaisevan tärkeää. Jos äiti jää yksin imetystoiveidensa kanssa, on hänen vaikea onnistua imettämään monikkovauvoja. Äiti tarvitsee aluksi paljon apua
saadakseen vauvat rinnalle yhdessä tai erikseen. Yhdenkin vauvan imetys
ja hoivaaminen vie ensimmäisinä viikkoina suuren osa äidin ajasta, kahden
tai kolmen vauvan imetys vie moninkertaisesti aikaa. Vauvojen toisen vanhemman tärkeä rooli onkin huolehtia kodinhoidosta ja ruuanlaitosta. Eräs
vanha kätilö sanoi: ”Äiti ruokkii vauvaa, isä ruokkii äitiä. Näin se menee ja
sinä hoidat nyt vaimoasi.” Jos puolisoilla ei ole yhteistä käsitystä imetyksen
tärkeydestä, saattaa se aiheuttaa tarpeetonta välien kiristymistä ja eripuraa
puolisoiden välille. Imetys ei ole este toisen vanhemman lämpimälle suhteelle
vauvoihin.
Jos äiti odottaa vauvojaan yksin, olisi äidin kanssa hyvä käydä läpi, miten
hän voi järjestää pikkuvauva-ajan niin, että imettäminen onnistuu. Kuka voi
auttaa äitiä? Miten äiti saa nostettua vauvat rinnalle samaan aikaan? Millaisia
välipaloja äiti voi syödä, jotta energiaa riittää?
Jos odottavan perheen luona käydään kotikäynnillä, on se hyvä vaihe miettiä yhdessä äidin kanssa hyviä imetysasentoja ja -paikkoja perheen omassa
kodissa. Jos kotikäynti ei ole mahdollista, voidaan imetyksestä hyvin puhua
vastaanotollakin. Pelkkä kuvien näyttäminen ei yleensä riitä imetysasentojen
ohjaamiseen, vaan perheet kaipaavat konkreettista opastusta. Hyvänä apuna
imetysohjauksessa toimivat vauvanuket, jotka muistuttavat oikeita vauvoja.
Nukkejen avulla äiti voi harjoitella imetysasentoja ja tuntea, millaista on, kun
syli on täynnä vauvoja. Kovavartaloiset nuket eivät sovellu imetysohjaukseen
yhtä hyvin kuin pehmeävartaloiset nuket, sillä nuken täytyy mukautua äidin
kehon muotoihin. Varsinaiset imetysohjausnuket ovat tavallisen vauvan kokoisia (50 – 60 cm) ja mittasuhteiltaan oikean vauvan kaltaisia, ne painavat
suunnilleen oikean vauvan verran (2 – 3,5 kg) ja niillä on pehmeä vartalo.
Kun vauvat ovat syntyneet ja perhe siirtynyt lastenneuvolan asiakkaaksi,
jatkuu imetysohjaus siellä. Varaa jokaiselle vauvalle oma aika, mieluiten peräkkäin, jolloin vastaanotolla jää aikaa perehtyä jokaiseen vauvaan ja antaa
kiireetöntä imetysohjausta. Monikkovauvat voivat olla hyvin erilaisia imetettäviä, joten perhe tarvitsee yksilöllistä imetysohjausta jokaisen vauvan kanssa. Jos imetyksessä on haasteita tai äiti on epävarma, kannattaa perhe ohjata
imetyspoliklinikalle ja imetyksen vertaistuen piiriin.
Myös monikkoäidillä on oikeus valita imetyksen ja pulloruokinnan väliltä.
Kukaan perheen ulkopuolinen ei voi tietää, millaisena äiti vauvojen hoivaamisen kokee ja millaiselta perheen arki tuntuu. Hyvästäkin imetysohjauksesta huolimatta perhe voi valita äidinmaidonkorvikkeen ja pulloruokinnan. Erilaisista vaihtoehdoista on hyvä keskustella avoimesti. Ammattilaisen tehtävä
on tässä tilanteessa tukea perheen valintoja ja ohjata korvikeruokinnassa niin,
että vauvat saavat sopivan määrän maitoa ja ruokintatilanteet ovat miellyttäviä niin vauvoille kuin vanhemmillekin. Vauvantahtinen pulloruokinta vie
aikaa saman verran kuin imetys, mutta se palkitsee vanhemmat hyvällä vuorovaikutuksella vauvojen kanssa ja tukee vanhempien kokemusta hyvästä
vanhemmuudesta.
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ÄIDIN OMASTA, KOKEMUKSEN
KAUTTA SAADUSTA TIEDOSTA.
POSITIIVISESTA ASENTEESTA
IMETYSTÄ KOHTAAN.
TÄYSIMETYKSESTÄ JA IMETYKSEN
SUJUMISESTA, HAASTEIDEN VOITTAMISESTA.
TOISTEN ÄITIEN ESIMERKISTÄ.
LÄHEISTEN IHMISTEN TUESTA.
ASIANTUNTEVASTA, YSTÄVÄLLISESTÄ JA
HENKILÖKOHTAISESTA IMETYSOHJAUKSESTA.
KIINTYMYKSESTÄ VAUVOIHIN.
AIEMMASTA KOKEMUKSESTA SIITÄ,
KUINKA HAASTEISTA SELVITÄÄN.

HANKI ITSELLESI AJANTASAISTA
TIETOA MONIKKOIMETYKSESTÄ.
OHJAA PERHETTÄ HENKILÖKOHTAISESTI,
JUURI HEILLE TÄRKEISSÄ ASIOISSA.
OTA MOLEMMAT VANHEMMAT MUKAAN
IMETYSOHJAUKSEEN. MONIKKOIMETYS
ON TIIMITYÖTÄ.
LUOTA ÄIDIN KYKYYN IMETTÄÄ, JOS
SINÄ LUOTAT, ON ÄIDIN HELPOMPI
LUOTTAA ITSEKIN.
OHJAA MONIKKOPERHE VERTAISTUEN PARIIN.
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Monikkoimetys voi olla täysimetystä, mutta usein se on
osittaisimetystä
Täysimetys on mahdollista myös monikkoäidille, mutta silti suurin osa monikkovauvoista on jossain vaiheessa osittaisimetettyjä. Monet monikkovauvat
syntyvät keskosina tai pienipainoisina. He tarvitsevat usein tehostettua hoitoa ensimmäisinä elinviikkoina. Tehohoidossa olevat vauvat tarvitsevat usein
lisämaitoa, mutta myös vierihoidossa olevilla vauvoilla täyttyy yleensä yksi
tai useampia lisämaidon antamisen lääketieteellisistä kriteereistä. Useimmat
monikkovauvat kotiutuvat sairaalasta lisämaidon kanssa, mutta monilla äideillä on toiveena täysimetys.
Kun asiakkaanasi on osittaisimettävä monikkoperhe, perhe tarvitsee paljon
ohjausta ja tukea. Kysy perheen omaa imetystavoitetta: toiset toivovat täysimetystä, toisille osittaisimetys on hyvä ratkaisu. Jos äidin tavoitteena on täysimetys, hän toivoo saavansa ohjausta ja tukea lisämaitojen purkamiseen ja
oman maidontuotannon tehostamiseen. Osittaisimetyksen ohjaamisessa tärkeintä on luoda äidille imetysluottamusta. Osittaisimetys on haasteellista ja
usein äiti kokee jonkinlaista epäonnistumista, jos vauvoille annetaan äidinmaidonkorviketta lisämaidoksi. Äiti voi myös pelätä, että lisämaitona annettu
korvike vähentää tai kumoaa äidinmaidon hyötyjä. Kuitenkin osittaisimetystä jo itsessään voi pitää onnistumisena ja hyvänä tilanteena: saavathan vauvat
oman äidin maitoa.
Osittaisimetys on oikeaa imetystä. Usein osittaisimetys on myös voimavara
perheelle, sillä molemmat vanhemmat voivat osallistua imetykseen ja vauvojen hoivaamiseen. Erityisesti silloin, kun vauvat ovat vielä pieniä, lisämaito
voi olla myös äidin omaa maitoa. Äitiä voi auttaa löytämään sopivia hetkiä
lypsämiseen tai maidon keräämiseen talteen imetyksen aikana.
Kun lisämaidon antamiseen on lääketieteellinen syy, voidaan lisämaidosta
luopua, kun vauvan vointi sen sallii. Esimerkiksi kellastuneen ja väsyneen
vauvan lisämaitoja voidaan vähentää, kun bilirubiiniarvot ovat normaalit ja
vauva on virkistynyt.
Lisämaidon purkaminen tapahtuu aina terveydenhuollon ammattilaisten
ohjauksessa ja valvonnassa. Perheet kaipaavat lisämaidon vähentämiseen
selkeitä ohjeita ja tukea. Lisämaitojen purkaminen on jännittävää ja monesti
perheillä on huoli vauvojen ravinnon saannista. Imetyksen tuki ry:n Internetsivuilla on hyvät ohjeet sekä ammattilaisille että perheille lisämaitojen purkamisesta, imetys.fi/lisamaito.
Kun
suunnittelet
perheen
kanssa
voit ottaa huomioon seuraavia asioita:
• Äidin oma imetystoive.

lisämaitojen

vähentämistä,

• Miten tehostetaan omaa maidontuotantoa?
• Millaisia määriä maitoa annetaan kerralla?
• Miten ja milloin lisämaitoja vähennetään?
• Milloin vauvoja punnitaan? Tarvitaanko lisäpunnituksia?
• Onko kaikkien vauvojen kohdalla sama tavoite?
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Lypsäminen tukee imetystä
Monikkoimetyksen tukena tarvitaan usein lypsämistä. Tavallisia tilanteita,
joissa monikkoäiti lypsää, ovat keskosina syntyneet vauvat, pienipainoiset
vauvat, kellastuneet tai uneliaat vauvat, maidon nostatus ilman vauvoja tai
maidon määrän lisääminen.
Lypsämisen periaatteet ja käsinlypsy olisi hyvä neuvoa jo ennen kuin vauvat
syntyvät.
Jos äiti ja vauvat ovat erossa toisistaan heti syntymän jälkeen, olisi tärkeää,
että äiti alkaa lypsää heti, kun hänen oma vointinsa sen sallii. Maidontuotannon käynnistämiseksi ja turvaamiseksi säännöllinen lypsäminen pitäisi aloittaa heti synnytyksen jälkeen, viimeistään kuusi tuntia synnytyksestä. Aluksi
maitomäärät ovat pieniä, eivätkä vastasyntyneet tarvitsekaan paljoa maitoa
kerralla. Pari, kolme milliä on jo hyvä alku. Säännöllisellä lypsämisellä maitomäärät lisääntyvät. Tässä vaiheessa äiti tarvitsee usein lempeää ohjausta ja
luottamusta maidontuotantoon. Jokainen pisara on arvokas.
Varhaisvaiheessa käsinlypsy on usein parempi kuin pumppaaminen. Käsin
lypsäessä jopa yksittäiset pisarat saadaan talteen lääkemittaan tai pikkuruiskuun. Usein ensimmäisinä päivinä käsin lypsämällä maitomäärät ovat suurempia kuin pumpulla lypsäessä ja myöhemminkin paras tulos saadaan monesti, kun heruminen käynnistetään käsin, sitten äiti lypsää sähköpumpulla
ja lopuksi vielä lypsää käsin. Kun maidontuotanto käynnistyy kunnolla, voidaan rinnat lypsää tehokkaimmin sähkökäyttöisellä rintapumpulla, jossa on
mahdollista lypsää molemmat rinnat samaan aikaan.
Lypsäminen on tärkeää erityisesti silloin, jos äiti käyttää rintakumia imetyksen apuna. Rintakumi vähentää rinnan saamaa stimulaatiota ja rintakumia
käyttävän äidin tulisikin lisätä vähintään yksi lypsykerta vuorokauteen, vaikka vauvat kävisivät säännöllisesti ja tiheästi rinnalla.
Lypsämistä ohjattaessa on hyvä painottaa äidille lypsyyn valmistautumista
ja oksitosiinin erityksen käynnistämistä. Rintojen hieronta, lämpö, vauvojen
kuvien katselu, kauniit ajatukset vauvoista ja itsestä auttavat. Monet paljon
lypsäneet äidit kertovat ajatelleensa jotain tiettyä ajatusta aina lypsäessään,
esimerkiksi virtaavaa vettä, valuvaa maitoa tai vesiputouksia. Myös musiikki, hämärä, vauvan vaatteiden nuuskiminen, maitopullojen piilottaminen ja
herkkujen syöminen lypsämisen aikana saattaa auttaa. Pienet päiväunet ennen lypsämistä auttavat usein, sillä prolaktiinia erittyy erityisesti yöllä ja nukkuessa.
Kun tavoitteena on nostaa maitomäärää, rinnat tulisi tyhjentää 8-10 kertaa
vuorokaudessa, joista vähintään yksi kerta on yöllä. Jos vauvat voivat käydä
rinnalla, voi hyvin lypsää toisesta rinnasta maitoa samalla, kun yksi vauvoista
syö toisesta rinnasta. Jos taas vauvat ovat heiveröisiä eivätkä jaksa syödä rintoja tyhjäksi, kannattaa äitiä ohjata lypsämään heti imetyksen jälkeen. Silloin
rinnat tyhjenevät tehokkaasti ja maitomäärä nousee, vaikka lypsysaaliit olisivat pienempiä kuin imetysten välillä.
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Lypsetty äidinmaito voidaan antaa vauvoille nenä-mahaletkulla, kupista, lääkeruiskulla, lusikalla, pullolla tai imetysapulaitteella. Jos äidin toiveena on
täysimetys, on hyvä valita lisämaidon antamistapa niin, ettei imetystoive vaarannu. Monille äideille oman rintamaidon antaminen lisämaitona vauvoille
on mielekästä ja helpompaa kuin korvikkeen antaminen. Usein monikkoperheet kokevat lisämaidon antamisen arkea helpottavana, sillä silloin molemmat vanhemmat voivat osallistua vauvojen ruokkimiseen.
• Neuvo herumisen käyntiin saamiseksi oksitosiinihierontaa. Selitä tarvittaessa oksitosiinin merkitys konkreettisesti ja selkeästi.
• Kehu ja kannusta äitiä, vaikka maitomäärät olisivat aluksi pieniä.
• Neuvo äitiä tarkkailemaan maitomäärää, ettei pian olla hallitsemattomassa
ylituotannossa.
• Jos äiti lypsää vauvoilleen kaiken maidon, tulisi maitomäärän olla noin 10
vuorokautta synnytyksen jälkeen yhdelle vauvalle 500–700 ml/vrk tai kahdelle tai kolmelle vauvalle 1000–1500 ml/vrk. Tämä on enemmän, mitä vauvat syövät, mutta ylituotanto on tässä vaiheessa toivottavaa, sillä maitomäärän nostaminen myöhemmin ilman imetystä on vaikeaa ja maitomäärällä on
taipumusta laskea tiheistä lypsyistä huolimatta.
• Kannusta äitiä lypsämään imetyksen aikana.
• Jos äiti on huolissaan maidon riittämisestä, käy äidin kanssa yhdessä läpi
maidon riittämisen tunnusmerkit, vauvojen maidon tarve ja imetyksen periaatteet.
• Jos maidon tulo hiipuu, neuvo äidille tiheämpiä lypsykertoja. Pitkään lypsäneet äidit ovat hyötyneet ”tiheän imun kausista”, aivan kuten imettävätkin
äidit.
• Jos äiti ei saa heti nostettua maitomäärää riittäväksi molemmille vauvoille,
voi maitomäärä nousta vielä ensimmäisen kuukauden jälkeen, mutta se vaatii äidiltä sinnikkyyttä.
• Ihokontakti vauvojen kanssa tukee maidoneritystä.
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Yhdessä vai erikseen?
Usein ajatellaan, että monikkoperheen arkea helpottaa, jos vauvat ovat samassa tahdissa. Yhteiset ruoka- ja uniajat antavat äidillekin hetken aikaa hengähtää. Monet monikkovauvat ovat ikään kuin luonnostaan samassa rytmissä ja
etenkin vauvat, jotka ovat olleet pitkään sairaalahoidossa, noudattavat myös
kotona sairaalan rytmiä. Samanrytmisyys ei ole kaikkien perheiden tavoite,
vaikka useimmat perheet toivoisivat vauvojen olevan samassa rytmissä.
Jos vauvat eivät ole luonnostaan samassa rytmissä, voi pienten vauvojen rytmin muuttaminen olla työlästä ja tuntua vanhemmista väärältä. Pienet vauvat
nukkuvat, kun nukuttaa ja syövät, kun ovat nälkäisiä.
Monikkoperheen kanssa voi yhdessä käydä läpi vaihtoehtoja ja keinoja saada
vauvat samaan rytmiin. Jos vauvat ovat erirytmisiä, voi perhettä auttaa näkemään myös siinä hyvät puolet ja voimavarat.
Keinoja saada vauvat samaan rytmiin:
• Kun yksi vauva syö, myös toisille annetaan ruokaa, vaikka vauva ei vielä
näyttäisi nälkäviestejä.
• Tutut rutiinit auttavat nukahtamisessa.
• Monikkovauvat nukkuvat usein mielellään yhdessä. Kaksi tai kolme pientä
vauvaa mahtuu hyvin samaankin vauvankoppaan, pinnasänkyyn tai äitiyspakkauslaatikosta tehtyyn ensisänkyyn.
• Toisinaan tarvitaan sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä, jotta vauvan rytmi
muuttuu. Jos vauvat eivät yrityksistä huolimatta noudata samaa rytmiä,
auta perhettä arvioimaan, kannattaako yritystä jatkaa.
• Myös yhdessä imetetyt vauvat saavat imetyshetkissä yksilöllistä huomiota,
kun äiti vastaa jokaisen vauvan viesteihin yksilöllisesti ja kontaktissa jokaiseen vauvaan.
Osa äideistä kokee erikseen imettämisen helpompana. Erikseen imetettäessä
jokainen vauva saa yksilöllistä huomiota, imetysasentoja on helpompi vaihdella ja mahdollisia imetysasentoja on useita. Erikseen imetettyjä vauvoja voi
imettää lapsentahtisesti ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vauvan viesteihin
vastaaminen ja vauvan temperamenttiin tutustuminen tuo vanhemmuuteen
läheisyyttä ja mielekkyyttä. Se vähentää vanhempien ja vauvan kokemaa
stressiä ja voi näin auttaa vanhempia arjessa, vaikka työtä erirytmisten vauvojen hoidossa olisi enemmän kuin samanrytmisten vauvojen kanssa.
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Monikkoimetyksen erityisiä tilanteita
Monikkoimetykseen liittyy monia erityisiä tilanteita. Jotkin niistä ovat samanlaisia kuin yksösvauvan äidillä, osa on tyypillisiä juuri monikkoperheissä. Tässä on lyhyesti kuvattu erilaisia monikkoperheissä olevia tilanteita ja
annetaan vinkkejä, miten terveydenhuollon ammattilainen voi ottaa ne huomioon imetysohjauksessa.

Traumaattinen raskaus tai synnytys
Monikkoraskaus on aina riskiraskaus. Monet raskausajan vaivat ovat tavallisempia ja vakavampia kuin yksisikiöisessä raskaudessa. Monikkovauvat
syntyvät usein keskosina ja monesti monikkosynnytykseen liittyy jotain ennakoimatonta. Tämä kaikki vaikuttaa äidin voimavaroihin imettää ja myös
äidin imetysluottamukseen. Synnytyskokemuksella on merkitystä imetyksen
onnistumiseen ja äidille onkin hyvä tarjota mahdollisuuksia purkaa traumaattista kokemusta.
• Kohtaa äiti ja ole valmis kuuntelemaan äidin tarina.
• Vauvojen henkiin jääminen ei paikkaa järkytystä, huolta ja epätoivoa, jota
äiti on kokenut traumaattisen raskauden tai synnytyksen aikana. Elävät
vauvat on hieno asia, mutta äiti voi kaivata apua kaiken kokemansa käsittelyssä.
• Ohjaa äiti eteenpäin: neuvolan psykologille, sairaalan synnytyspelkopoliklinikalle, kriisikeskukseen tai äitien vertaistukiryhmään.
• Ihokontakti laskee sekä äidin että vauvojen elimistön stressihormonitasoja,
lisäksi se nostaa oksitosiinitasoja. Oksitosiini rauhoittaa äidin mieltä, lisää
rakkauden tunnetta vauvoja kohtaan ja saa maidon herumaan.
• Ihokontakti ja kenguruhoito auttavat toipumaan traumaattisesta raskaudesta ja synnytyksestä.

Vauvan keskosuus tai pienipainoisuus
Kun vauvat syntyvät keskosina, he tarvitsevat paljon erityistä huomiota ja
hoivaa. Pikkukeskosten hoitoajat sairaalassa ovat pitkiä. Sairaala-aikana vanhemmat voivat keskittyä vauvojen hoitoon sairaalassa, ja monet vanhemmat
kokevat sairaala-ajan lopulta positiivisena, etenkin jos perheessä ei ole ennestään lapsia. Tiina Tirkkosen tutkimuksessa huomattiin, että keskoskaksosilla
on hyvä kiintymyssuhde vanhempiinsa. Hyvän kiintymyssuhteen luomisessa
on henkilökunnalla tärkeä rooli. Kun perheet ovat vauvojen ensisijaisia hoivaajia, he kasvavat vanhemmuuteen ja tuntevat vauvan omaksi. Vauvojen
hoito on henkilökunnan tehtävä ja hoivaaminen on vanhempien tehtävä. Keskosvauvan vanhemmuus muovaa merkittävästi vanhemman identiteettiä ja
keskosuus jääkin usein pitkäksi aikaa määrittämään vanhemman identiteettiä.
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• Pienipainoisena syntyneillä vauvoilla on isompi riski tarvita lisämaitoa kuin
normaalipainoisilla vauvoilla. He kellastuvat helpommin ja lämmönsäätely on heille vaikeampaa. Pienipainoiset vauvat ovat myös infektioherkempiä kuin normaalipainoiset vauvat. Pienipainoiset vauvat tarvitsevat usein
enemmän hoitoa ja huolenpitoa. Pienikokoisuuden korostaminen saattaa
stressata vanhempia ja tärkeää onkin seurata vauvojen kasvua, niin että perheet saavat siitä luottamusta vauvan kykyyn selviytyä ja omaan kykyynsä
hoivata vauvoja. Toisaalta pienipainoisena syntyneet vauvat kasvavat usein
nopeammin kuin normaalipainoisena syntyneet vauvat, ja saavat usein kasvussa pian kiinni samanikäiset, normaalipainoisena syntyneet vauvat.
• Anna perheelle oikeaa tietoa ja konkreettisia välineitä seurata vauvojen
vointia.
• Pidä perhe ajan tasalla vauvojen hoidoista. Kerro mitä vauvoille kuuluu,
kun vanhemmat tulevat osastolle, se vahvistaa perheen yhteenkuuluvuutta
ja kokemusta ensisijaisina hoivaajina.
• Sairaalasta kotiutumisen jälkeen varmista, että vauvojen kasvua seurataan
ja että vanhemmat kokevat kasvuseurannan myönteisenä.
• Kannusta perhettä pitämään vauvoja ihokontaktissa. Vauvat myös usein
hyötyvät toistensa läsnäolosta.

Vauvat kotiutuvat sairaalasta eri aikaan
Jos vauvat kotiutuvat sairaalasta eri aikaan, vanhemmat joutuvat ristiriitaiseen tilanteeseen. Toisaalta he haluaisivat aloittaa jo kotiarkea yhden tai
kahden vauvan kanssa, toisaalta joku vauvoista kaipaa heitä sairaalassa. Jo
kotiutunut vauva voi tulla sairaalaan toisen vauvan luo, kun vanhemmat vierailevat sairaalassa. Yhdessä olo tukee monikkovauvojen hyvinvointia. Kotona ollessa äidillä on mahdollista harjoitella imetystä yhden vauvan kanssa
ja lypsää maitoa sairaalassa olevalle vauvalle. Imetyksen aikainen lypsäminen tehostaa maidontuotantoa. Oman maidon vieminen vauvalle sairaalaan
tuntuu useimmista äideistä hyvin tärkeältä ja se antaa kokemuksen siitä, että
vauva on oma ja tärkeä ja vaikka jääkin osan vuorokaudesta vieraiden hoitoon, hän on osa perhettä.
• Auta perhettä näkemään hyvät puolet tilanteessa.
• Anna ajantasaista tietoa sairaalassa olevien vauvojen voinnista.
• Kannusta perhettä pitämään vauvoja yhdessä silloin, kun perhe vierailee
sairaalassa.
• Jos äiti lypsää kotona maitoa vauvalle, ota maito vastaan lahjana. Kiitä myös
pienistä maitomääristä, ne voivat olla kovan työn tulosta.
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Maidon riittäminen
Maidon riittäminen ja vauvan riittävän ravinnon saannin turvaaminen on hyvin monien äitien huoli. Monikkoäideillä tämä huoli on varsinkin imetyksen
alussa usein voimakas ja aiheellinenkin. Suurimman osan äitien rinnat pystyvät tuottamaan maitoa ainakin kahden vauvan tarpeisiin. Useimpien äitien
rinnat pystyvät tuottamaan maitoa myös kolmelle vauvalle. Monikkoäideille
on hyvä neuvoa, miten hän voi itse tarkkailla maidon määrän riittävyyttä.
Jos äidillä on huoli maidon riittämisestä, eivätkä maidon riittämisen turvamerkit täyty, äitiä voi ohjata imetyksen tehostamiseen. Lisämaidon antamisen
tulisi olla vaihtoehto vasta, jos imetyksen tehostaminen ei tuota tulosta tai ei
riitä. Lisämaitona voidaan antaa myös äidin omaa maitoa, jos äiti jaksaa lypsää tai maitoa kertyy imetysten aikana maidonkerääjään.

Maidon riittämisen turvamerkit ovat:
• Vauvan paino ei laske syntymän jälkeen enempää kuin 10 % kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.
* Erityisesti pienempipainoisena syntyneen vauvan painoa tulee tarkkailla säännöllisesti.
* Pienipainoisena syntyneen vauvan paino laskee vähemmän
kuin normaalipainoisena syntyneen vauvan.
* Keskosten paino laskee enemmän kuin täysiaikaisten vauvojen paino.
• Vauvan paino alkaa nousta kolmantena elinvuorokautena.
• Vauvat kasvavat riittävästi:
* Syntymäpainon saavuttaminen 10–14 vuorokauden iässä.
* 0 – 6 kk riittävästi maitoa saava vauvaa kasvaa vähintään n.
500 g / kk, 6 kk–12 kk riittävä kasvu on 228–452 g /kk.
• Vauva on virkeä ja hyvinvoivan oloinen.
* Vauva ilmaisee itse olevansa nälkäinen, jaksaa keskittyä syömiseen ja on syötyään kylläinen.
* Vauva jaksaa olla kontaktissa ja reagoi saamaansa hoitoon ja
seuraan.
• Vauvan imuote on hyvä.
* Imetys ei satu äitiä.
* Imuote ei irtoa helposti eikä imetettäessä kuulu ylimääräisiä
ääniä.
* Vauva imee rytmikkäästi ja pitää välillä nielaisu- ja hengitystaukoja.
• Vauva ulostaa riittävän paljon.
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* Virtsan määrä kertoo nesteytyksen riittämisestä.
* Ulosteen määrä ja laatu kertovat energian riittämisestä.
* Ensimmäisinä elinpäivinä vauvan tulisi virtsata vähintään
yhtä monta kertaa kuin hänellä on elinvuorokausia, yksi
riittävä virtsa on n. 20 g, ensimmäisen viikon jälkeen 45 g.
Jos vaippa on hyvin märkä, voidaan se laskea useaksi virtsaksi. Perheille on hyvä muistuttaa, että myös hoitoalustalle
tulleet virtsat lasketaan. Samoin vauvojen elinvuorokaudet
lasketaan syntymäajan mukaan. Jos vauvat ovat syntyneet
kolmelta iltapäivällä, vaihtuu vauvojen vuorokausi kolmelta
iltapäivällä.
* Ulostetta tulisi tulla joka päivä kerran tai pari, aluksi mustaa
tai vihertävää mekoniumia. Mekoniumin väri muuttuu ensimmäisen viikon aikana mustasta vihreän kautta oranssiksi
tai sinapinväriseksi.
* Myöhemmin vauva voi ulostaa harvemmin.
• Vauvan iho ja limakalvot ovat kimmoisat ja terveet

Kun ohjaat perhettä, jolla on huoli maidon riittämisestä:
• Kysy perusteluja huolella ja varmista, että perhe osaa tulkita imetyksen turvamerkkejä oikein.
• Punnitse vauvat riittävän usein, mutta suhtaudu punnituksiin neutraalisti.
* Yksi syöttöpunnitus ei kerro mitään maidon erittymisestä tai
vauvojen imemistaidoista. Jos syöttöpunnituksia käytetään,
niiden periaatteet pitää selittää perheelle tarkasti ja punnituksia tulee tehdä useita saman vuorokauden aikana. Olennaista
ei ole yhdellä imetyksellä vauvan saama maidon määrä vaan
kokonaismäärä, jonka vauva saa. On tyypillistä, että ensimmäisellä syöttöpunnituksella näyttää, ettei vauva saa juuri ollenkaan maitoa. Vasta kun äiti rentoutuu ja vauva saa syödä
rauhassa, voidaan tehdä maitomäärästä johtopäätöksiä. Imetetylle vauvalle on hyvin tyypillistä, että hän syö eri imetyskerroilla eri määrän maitoa.
• Anna perusteltua ja näyttöön perustuvaa ohjausta.
• Anna perheen itse määritellä imetystavoite. Auta heitä tavoitteen saavuttamisessa.
• Jos vauva tarvitsee lisämaitoa, ohjaa lisämaitomäärissä, maidon antotavoissa ja kannusta imetyksen tehostamiseen, jos tavoitteena on täysimetys.
• Auta perhettä luopumaan lisämaidosta, kun vauvan vointi sen sallii.
• Vauvan käytös ei kerro maidon riittämisestä. Hyvin vähän energiaa saava
vauva ei itke, sillä itkeminen kuluttaa energiaa, toisaalta hyvin maitoa saava vauva saattaa olla itkuinen jostain muuta syystä kuin nälästä. Jos vauva
haluaa usein rinnalle, on se vauvan keino turvata maidon saantia tai toipua
ikävistä kokemuksista. Perheitä olisikin hyvä ohjata tulkitsemaan vauvan
viestejä ja näkemään vauvan erilaisia tarpeita.
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Väsymys tai uupumus
Monikkoraskaus on rasitus äidin elimistölle ja äiti on usein väsynyt jo silloin,
kun vauvat syntyvät. Pienten vauvojen kanssa arki on täyttä, eikä vanhemmille jää juuri lepohetkiä. Monikkoraskaus lisää äidin riskiä sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen, etenkin jos taustalla on myös lapsettomuutta tai elämäntilanne on muuten kuormittava.
Väsymys voi viedä ilon ja lisätä huolta ja ahdistusta. Väsymys poistuu lepäämällä ja mielekkäiden asioiden tekemisellä. Uupumus on pitkittynyttä väsymystä ja näköalattomuutta. Jos väsymys ei vähene lepäämällä, on kysymys
uupumuksesta. Stressi ja uupumus voivat vähentää äidin tuottaman maidon
määrää tai vauvojen saamaa maitomäärää, jos heruminen vaikeutuu. Äiti voi
olla masentunut, vaikka kokisi suurta iloa ja onnea vauvoistaan. Moni masentunut äiti miettiikin: ”Miten näin onnellinen ihminen voi olla näin hirvittävän
surullinen?”
Väsymys tai uupumus ei ole imetyksen este. On hyvin yksilöllistä, miten
kuormittavaksi äiti kokee imetyksen. Monet voimautuvat imetyksestä, vauvojen läheisyys tuntuu luonnolliselta ja oikealta ja imetykseen liittyvät hormonit auttavat jaksamaan. Imettävien äitien unenlaatu on monesti parempi ja
he saavat enemmän syvää unta kuin ne äidit, jotka eivät imetä.
Väsyneen äidin voi olla vaikea antaa vauvojaan muiden ihmisten hoidettavaksi. Äidillä voi olla tunne, että on vain pakko jaksaa, ja jos hän ei jaksa, ei
kukaan muukaan voi jaksaa. Perheen toinen aikuinen on äidin luonteva tuki
ja apu, mutta myös hän voi väsyä. Esimerkiksi yöheräily ja töissä käyminen
on raskas yhtälö.
Kuuntele äitiä ja perhettä herkin korvin, väsynyt ihminen voi myös usein piilotella väsymystään.
• Tarjoa keskusteluun tilaisuuksia, anna tilaa kertoa rehellisesti omasta arjesta ja jaksamisesta.
• Ohjaa perhe avun luo, auta alkuun. Väsynyt tai uupunut vanhempi ei ehkä
itse jaksa soittaa kotipalveluun tai perhetyöntekijälle.
• Auta äitiä löytämään arjesta lepohetkiä.
• Kysy myös perheen toisen vanhemman kuulumisia, puoliso voi yhtälailla
väsyä ja masentua synnytyksen jälkeen.
• Pulloruokinta ei aina tuo helpotusta arkeen, sillä pullojen peseminen ja keittäminen, korvikkeen valmistaminen, lämmittäminen ja annostelu vievät aikaa ja vaativat tarkkuutta.
• Imetys voi olla voimavara ja auttaa väsymyksen ja uupumuksen keskellä.
Imetyshormonit auttavat äitiä jaksamaan ja parantavat unenlaatua.
• Masennus ei estä imetystä. Myös masennuslääkkeitä käyttävä äiti voi imettää, sillä nykyisin on useita mielialalääkkeitä, joita voi turvallisesti käyttää
myös imetysaikana. Ajantasaisen tiedon lääkkeiden sopivuudesta raskausja imetysaikana saa lääkäriltä ja teratologisesta tietopalvelusta.
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• Huoli vauvojen kasvusta ja ravinnon saannista voi kasvaa, kun äiti on väsynyt. Anna äidille konkreettisia ohjeita, auta äitiä tarkkailemaan maidon
määrän riittämistä ja seuraa vauvojen kasvua tarkasti.
• Sujuessaan imetys lähentää vauvoja ja äitiä toisiinsa ja tukee koko perheen
varhaista vuorovaikutusta. Rakkaiden ja läheiseltä tuntuvien vauvojen hoito ei tunnu yhtä raskaalta kuin vieraiden, etäällä olevien vauvojen hoitaminen. Masentunut äiti voi kokea vauvansa vieraiksi tai erillisiksi, vaikka
vauvat olisivatkin äidin lähellä jatkuvasti.
• Joitakin äitejä voi helpottaa, jos toinen vanhempi hoitaa yhtä monikkovauvaa yöllä ja näin äidille jää vähemmän hoidettavia yöaikaan. Monissa perheissä molemmat vanhemmat osallistuvat vauvojen hoitamiseen öisin.
• Keskustele perheen kanssa imetys- ja vauvanhoitotavoitteista. Joskus tavoitteiden laskeminen realistisiksi auttaa ja vähentää väsymystä.
• Joillakin äideillä maidon herumiseen liittyy vahvoja negatiivisia tunteita.
Jos tunteet (esim. suru, ahdistus, alakulo, pelko) liittyvät vain imetyshetkiin ja nimenomaan maidon herumiseen, kyse ei välttämättä ole masennuksesta vaan D-MERistä. Lisää tietoa D-MERistä voit lukea www.imetys.fi tai
www.d-mer.org.

Ristiriitaiset odotukset: kahden tai kolmen vauvan kanssa
on erilaista kuin yhden vauvan kanssa
Jokaisella äidillä on jonkinlainen käsitys äitinä olemisesta, synnytyksestä ja
vauva-ajasta jo ennen kuin raskaus alkaa. Vaikka raskaus olisi toivottu ja
suunniteltu, tulee tieto monikkoraskaudesta yleensä yllätyksenä, eikä monikkoraskaus monine riskeineen ja vaivoineen välttämättä vastaa äidin mielikuvaa raskaudesta ja äidiksi kasvamisesta. Myös vauva-arki on monella tavoin
erilaista.
Monikkoäiti saakin oppia, että elämä sujuu päivä kerrallaan ja omista odotuksista ja toiveista täytyy ehkä luopua, jotta voi saada tilalle jotain sellaista,
mitä ei osannutkaan odottaa. Äiti voi silti surra tai muuten käsitellä pitkin
vauvavuotta unelmiensa ja todellisuuden välistä ristiriitaa. Monikkoarjessa
monet vauvanhoitotrendit tai vauvan harrastukset voivat tuntua vieraalta.
Esimerkiksi vauvauinti ei välttämättä onnistu ilman ylimääräistä aikuista ja
perhekahvilaan lähteminen voi tuntua äidistä ylivoimaiselta.
Iso ristiriita voi syntyä myös imetyksen suhteen. Äidit yleensä tietävät, kuinka tärkeää imetys on ja ovat motivoituneita imettämään. Kuitenkin kahden
tai kolmen pienen ja heiveröisen vauvan imettäminen ei aina suju ongelmitta.
• Anna realistista ja asiallista tietoa jo odotusaikana.
• Ohjaa äitiä löytämään uudet unelmat ja ilon aiheet omasta arjesta.
• Auta äitiä löytämään ratkaisuja, miten edes osa unelmista voisi olla totta.

Suomen Monikkoperheet ry - Avaimia monikkoperheen imetysohjaukseen

18

• Sanoita äidin tunteita, ehkä äiti ei ole ymmärtänyt, että suhtautuu monikkovauvoihinsa tai arkeensa ristiriitaisesti.
• Anna lupa kaikenlaisille tunteille.
• Ohjaa perhe vertaistukeen paikalliseen monikkoperheyhdistykseen tai muuhun lapsiperheiden toimintaan, jossa voi tavata toisia monikkovanhempia.
©Anne Muhonen/Suomen Monikkoperheet ry

Kiintymyssuhteen luominen kaikkiin vauvoihin
Ihminen voi luoda kiintymyssuhteen kerrallaan vain yhteen ihmiseen. Tämä
asettaa aivan erityisen haasteen monikkoperheen vanhemmille, sillä monikkoperheessä on samaan aikaan luotava kiintymyssuhdetta useaan vauvaan.
Vauvan näkökulmasta tilanne on yksinkertaisempi, sillä jokainen vauva luo
oman kiintymyssuhteen vanhempiinsa. Kiintymyssuhteen luominen edellyttää vanhemmalta läsnäoloa ja kykyä vastata vauvan tarpeisiin.
Tutkimuksissa on huomattu, että monikkolapset luovat jo pieninä vahvan
kiintymyssuhteen toisiinsa. Tämä keskinäinen kiintymyssuhde auttaa monikkovauvoja luomaan turvallisen kiintymyssuhteen vanhempiin myös silloin,
kun vanhemmat ovat väsyneitä, kädet täynnä työtä tai etäisiä.
Monikkoperheiden vanhemmat kokevat usein riittämättömyyttä kasvattaessaan kahta tai kolmea vauvaa. Vaikka perheessä ei olisi muita lapsia, täytyy
monikkovauvojen vanhempien riittää enempään kuin yhden vauvan vanhempien. Oma haasteensa on, jos perheessä on vauvojen lisäksi muitakin
lapsia. Toisinaan riittämättömyyden tunne voi heijastua vanhemman tunneelämään; yksi monikkovauvoista voi tuntua ylimääräiseltä ja vieraalta.
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Imetys on yksi hyvä keino luoda yksilöllinen ja läheinen suhde vauvaan. Erityisesti jos äiti imettää vauvoja erikseen, saa jokainen vauva omaa, erityistä
huomiotaan.
• Kannusta äitiä hoivaamaan vauvoja erikseen. Auta äitiä huomaamaan ja
käyttämään hyväksi ne monet pienet hetket arjessa, kun äidin koko huomio
on kiinnittynyt vain yhteen vauvaan. Vaipanvaihdot ja pukemistilanteet
ovat hyviä hetkiä seurustella vain yhden vauvan kanssa.
• Auta äitiä näkemään vauvojen yksilöllisyys.
• Kannusta perheen molempia vanhempia osallistumaan vauvojen hoivaamiseen. Jaettu vanhemmuus helpottaa kiintymyssuhteen luomista, vahvistaa
vanhemmuutta ja luo turvaa sekä vanhemmille että lapsille.
• Hyvä parisuhde auttaa riittämättömyyden tunteiden keskellä ja auttaa luomaan suhdetta vauvoihin. Kannusta vanhempia hoitamaan parisuhdetta ja
löytämään aikaa ja tilaa yhteiselle keskustelulle. Luottamus, keskusteluyhteys ja yhteinen päämäärä auttavat pitämään parisuhdetta kunnossa.
• Vauvat voivat kiintyä ja tuntea olonsa turvalliseksi useiden aikuisten kanssa.
Tuttu lastenhoitaja tai kotipalvelun työntekijä voi tulla vauvoille tärkeäksi.
Tämä ei vähennä vanhempien merkitystä vauvoille vaan päin vastoin vahvistaa vauvojen kokemusta hyvästä hoivasta.
• Ohjaa perhettä keskittymään vauvoihin, näkemään heidät erillisinä ja tarjoamaan heille yksilöllistä hoivaa.

Aiempi lapsettomuus
Vain noin 20 % kaksosista syntyy pariskunnille, jotka ovat saaneet hedelmöityshoitoja, silti lapsettomuus voi vaikuttaa äidin kykyyn ja haluun imettää.
Lapsettomuus on yleensä perheille iso suru, eikä se poistu, vaikka perheeseen
syntyy lapsia. Pettymys ja suru lientyvät vuosien mittaan, mutta moni lapsettomuudesta kärsinyt kantaa surua vielä kauan senkin jälkeen, kun perheeseen on saatu lapsia.
Lapsettomuus ei yleensä vaikuta naisen kykyyn tuottaa maitoa, mutta toisinaan samat syyt, jotka vaikeuttavat raskaaksi tuloa, vaikeuttavat myös
imetyksen onnistumista. Esimerkiksi munasarjojen monirakkulasyndrooma
(PCOS) saattaa vaikuttaa rintojen kehitykseen ja insuliiniaineenvaihduntaan,
jotka molemmat liittyvät myös imetykseen. Toisinaan PCOS vaikuttaa maitomäärää vähentävästi, toisinaan PCOSiin liittyy ylituotanto, jota on vaikea
saada hallintaan.
Lapsettomuustausta vaikuttaa usein voimakkaasti äidin voimavaroihin ja haluun imettää. Toiset äidit tekevät kaikkensa, jotta imetys sujuisi. Toiset äidit
ajattelevat, että huonosti sujuva imetys on vain osa pettymysten sarjaa, eivätkä he halua nähdä vaivaa imetyksen sujumiseksi. On myös joukko naisia,
joiden imetystoiveisiin ei lapsettomuus vaikuta millään tavalla.
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Jos taustalla ei ole lapsettomuutta, mutta raskaus on alkanut hedelmöityshoidoista, voi äitiä ohjata imetyksessä samalla tavoin kuin muita äitejä. Toisaalta
myös yksin lapsiaan odottavalla tai sateenkaariperheen äidillä saattaa olla takanaan kipeitä kokemuksia lapsettomuudesta.
• Kuuntele äitiä herkällä korvalla.
• Anna asiallista ja faktoihin perustuvaa tietoa.
• Jos äidillä on pitkät ja raskaat lapsettomuushoidot taustalla, auta äitiä onnistumaan vauvojen hoivassa ja kiintymyssuhteen luomisessa. Imetys on vain
yksi tapa hoivata vauvaa, äiti päättää, kuinka tärkeä.
• Imetys voi tuoda korjaavan kokemuksen lapsettomuuden jälkeen: oma keho
toimiikin ja rakkaat lapset kasvavat ja voivat hyvin.

Perheen muiden lasten tarpeet
Suurin osa kaksosista ja kolmosista syntyy perheisiin, joissa on jo lapsia. Perheen muut lapset joutuvat erityiseen tilanteeseen, kun perheeseen syntyy
vauva ja vielä erityisemmäksi tilanne tulee, kun vauvoja syntyy useita. Perheen sisäiset ihmissuhteet joutuvat muutokseen ja jokaisen perheenjäsenen
on löydettävä paikkansa uudelleen.
Isot sisarukset voivat auttaa vauvojen hoidossa paljon. Jo 1,5-vuotias osaa
tuoda pyydettäessä harson, nostaa tutin tai tuoda äidille vesipullon. Isommista lapsista on usein hauskaa osallistua vauvojen hoitoon, sylitellä vauvojen
kanssa, leikkiä ja helliä vauvoja. Toisaalta isosisaruksilla voi olla mustasukkaisuutta ja sisaruskateutta vauvoja kohtaan. Isotkin lapset tarvitsevat paljon
vanhempiaan ja jos vauvojen hoivaaminen vie ison osan vanhempien ajasta ja
voimavaroista, voivat vanhemmat sisarukset kokea jäävänsä syrjään.
Monikkovauvojen ollessa pieniä, vie vauvanhoito äidiltä ison osan päivästä. Äiti tarvitsee aluksi apua myös vauvojen nostelemiseen ja imetysasentojen harjoittelemiseen. On yksilöllistä, kuinka hyvin monikkoarki alkaa sujua,
mutta jokaisella monikkoperheellä tulisi olla oikeus kotipalveluun ja vanhempien lasten päivähoitoon, jos he sitä kaipaavat.
Aiemmat imetykset ja vauva-ajat vaikuttavat paljon äidin motivaatioon imettää ja imetysluottamuksen syntymiseen. Jos äidin aiemmat imetykset ovat olleet haasteellisia ja loppuneet nopeasti, ei äidillä välttämättä ole uskallusta tai
voimavaroja kaksosten tai kolmosten imetykseen. Jos taas äidillä on paljon
myönteisiä imetysmuistoja, hän saattaa olla hyvin luottavainen imetyksen sujumiseen ja nähdä paljonkin vaivaa, jos imetyksessä tulee haasteita.
• Odottava monikkoäiti kaipaa imetysvalmennusta ja -ohjausta, vaikka olisi
jo aiemmin imettänyt.
• Äiti määrittää itse imetystavoitteensa ja -toiveensa omien voimavarojensa
mukaan.
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• Aiemmat hyvät kokemukset luovat pohjaa imetysluottamukselle, huonot
kokemukset puolestaan syövät luottamusta.
• Ohjaa vanhemmat vertaistuen pariin. Paikallisissa monikkoperheyhdistyksen tapaamissa voi tavata muita monikkoperheitä ja saada vertaistukea ja
vinkkejä arkeen.
• Kannusta vanhempia ottamaan isommat lapset mukaan vauvojen hoitoon.
Jos äiti tai isä kovasti arkailee, neuvo, miten pienetkin isosisarukset voivat
auttaa vauvanhoidossa.
• Kannusta äitiä viettämään aikaa myös perheen isompien lasten kanssa.
Tämä lisää äidin voimavaroja hoivata vauvoja.
• Varmista, että vanhemmat saavat riittävästi apua ja tukea isompien lasten
hoivaan ja kasvattamiseen.
• Varmista, että vanhemmat saavat tarvitsemaansa kotiapua, ja jos perhe sitä
toivoo, isommat lapset hoitopaikan.

Eriaikainen vieroittuminen
Monikkovauvat ovat erilaisia. Näin myös vauvojen imetykset voivat olla erilaisia ja päättyä eri aikaan. Eriaikainen vieroittuminen voi olla äidille helpotus, mutta usein se tuntuu äidistä ristiriitaiselta. Äiti voi kokea syyllisyyttä
siitä, että toinen vauvoista saa rintamaitoa ja imetyksen tuomaa läheisyyttä,
mutta toinen vauvoista ei saa.
• Juttele äidin kanssa vieroittumiseen johtaneista syistä. Auta äitiä näkemään
tilanne realistisesti ja sellaisena kuin se on vauvan näkökulmasta ollut.
• Äiti ei ole tehnyt mitään väärää. Usein varhaiseen vieroittumiseen johtavat
monenlaiset syyt. Myös vauvan temperamentilla ja omalla tahdolla on merkitystä. Usein varhaisen vieroittumisen taustalla on imuoteongelmia, maitomäärän niukkuutta, maidon suihkuamista, vauvan kipu- tai jännitystiloja,
sammasta, runsasta lisämaitojen antamista, kudosturvotusta rinnoissa ja
varhaista kiinteiden antamista. Mikään näistä yksinään ei johda vieroittumiseen, mutta erilaisina yhdistelminä ne voivat vaikuttaa vauvan haluun
käydä rinnalla.
• Äiti voi hyvillä mielin jatkaa yhden vauvan imettämistä, vaikka toiset olisivat jo vieroittuneet.
• Kannusta äitiä antamaan jo vieroittuneelle vauvalle äidinmaitoa. Pienetkin
(10 – 20 ml) äidinmaitomäärät ovat hyödyksi vieroittuneelle vauvalle. Pienessä tilkassa äidinmaitoa on runsaasti juuri näille vauvoille tarkoitettua
ravintoaineita, eläviä valkosoluja ja muun muassa laktoferriiniä, joka tukee
vauvan vastustuskykyä.
• Vanhemmat voivat tarjota aiemmin vieroittuneelle vauvalle läheisyyttä,
hellyyttä ja yksilöllistä huomiota monilla tavoin.
• Varmista, että vauvantahtinen pulloruokinta on perheelle tuttua ja että perhe
käyttää aktiivisesti monia keinoja olla vuorovaikutuksessa vauvan kanssa.
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Yhden monikkovauvan kuolema
Yhden monikkovauvan kuolema on hyvin traagista. Suru kuolleesta vauvasta
on erityinen suru, sillä se ei ole vain surua menetetystä lapsesta vaan se on
myös surua kaksosuuden tai kolmosuuden menettämisestä ja surua eloon jääneen vauvan tai vauvojen puolesta. Perheessä on samaan aikaan suuri suru ja
suuri ilo, jotka voivat vaihdella jopa tunnista toiseen.
Toisen kaksosen tai yhden tai kahden kolmoslapsen menetys on äidille iso
stressi ja voi vaikuttaa merkittävästi äidin kykyyn ja haluun imettää eloon
jäänyttä vauvaa tai vauvoja. Usein vauvan kuolemaa ovat edeltäneet raskaat
ajat, huolten täyttämä raskaus tai liian varhain käynnistynyt synnytys.
• Perhe on edelleen monikkoperhe. Puhu edelleen kaksosista tai kolmosista,
vaikka yksi tai kaksi vauvoista olisi kuollut. Perhe ei ole menettänyt vain
vauvaa vaan myös kokemuksen monikkoarjesta, sen ainutlaatuisuudesta ja
erityisyydestä.
• Eloonjäänyt vauva ei korvaa menetettyä vauvaan aivan kuten uusi vauva ei
korvaa aiemmin kuollutta vauvaa. ”Onhan teillä vielä tämä yksi!” tai ”Onneksi nyt kaikki on hyvin ja teillä on terve vauva!” eivät lohduta perhettä
vaan muistuttavat menetyksen suuruudesta.
• Suru nousee pintaan jokaisen kehitysaskeleen myötä. Jokainen uusi taito
muistuttaa, että mukana ei ole toista tai toisia oppijoita. Erityisesti jos lapset
ovat olleet identtisiä, voi suru olla erityisen konkreettista. Eloonjäänyt vauva näyttää samalta kuin kuollut vauva ja kuollut vauva näyttäisi samalta
kuin elossa oleva.
• Suru voi ilmetä aikuisilla ja lapsilla hyvin eri aikaan ja eri tavoin.
• Anna vanhempien surulle lupa ja auta vanhempia tarvittaessa nimeämään
tunteitaan.
• Ohjaa vanhemmat tarvittavan avun piiriin, lapsikuolemaperheille on tarjolla sekä ammattiapua että vertaistukea. Vertaistukea löytyy KÄPY ry:stä ja
Suomen Monikkoperheiden kautta.
• Varmista, että vanhemmat saavat riittävästi apua kotiin ja vauvanhoitoon.
Suru voi väsyttää ja lamauttaa toimeliaatkin vanhemmat.

Mistä apua monikkoperheen imetysohjaukseen?
Monikkoperheen imetysohjaukseen löydät apua tämän oppaan lopussa olevista lähdekirjoista ja linkeistä sekä perheille tarkoitetusta Rinnakkain rinnalla -oppaasta. Tietoa monikkoperheistä löytyy Suomen Monikkoperheet ry:n
Internetsivuilta, www.suomenmonikkoperheet.fi. Voit kysyä neuvoa myös
alueesi synnytyssairaalan henkilöstöltä tai jos sairaanhoitopiirissänne toimii
imetyspoliklinikka, myös sen ammattilaiset voivat auttaa.
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Monikkovanhemmuus on iloinen yllätys, mutta myös vaativa tehtävä. Monikkoperheen ohjaus on haastavampaa kuin yhden vauvan perheen ohjaaminen, sillä huomioonotettavia asioita on paljon. Imetysohjauksen perustana on
aktiivinen kuunteleminen ja perheen tilanteeseen perehtyminen, niillä pääsee
jo hyvään alkuun.
Imetyksen lainalaisuudet pätevät myös monikkoimetykseen: hyvällä otteella syövät ja riittävän usein imetetyt vauvat saavat yleensä riittävästi maitoa.
Parhaimmillaan imetys vahvistaa perheen voimavaroja ja syventää perheen
sisäisiä kiintymyssuhteita.

Monikkoimetys on mahdollisuus!

©Anne Muhonen/Suomen Monikkoperheet ry
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