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1 odotusaika  

Äidin korkea ikä, useat synnytykset, 
lapsettomuushoidot ja äidin puoleisen 
suvun monikkoraskaudet lisäävät to
dennäköisyyttä kaksosten ja kolmosten 
saamiseen. Monikkoraskauden diag
noosi varmistuu ultraäänitutkimuk
sessa. Monisikiöraskauksien osuus on 
1,5 % kaikista raskauksista. Suomes
sa syntyy vuosittain noin 850 kaksoset  

ja 10–15 kolmoset. 
Kaksoset ovat perimältään identtisiä 

tai epäidenttisiä. Identtiset ovat aina sa
maa sukupuolta ja heidän arvellaan syn
tyvän kun yksi hedelmöittynyt muna
solu jakautuu kahtia. Heillä on siis sa
mat geenit. Epäidenttisiä kaksosia syn
tyy, kun kaksi munasolua hedelmöit
tyy samanaikaisesti. He ovat keskenään 

1 odoTusaika
1.1 Monikkouden yleisyys, biologinen 
tausta ja Mahdollistavat tekijät
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 perimältään yhtä samankaltaisia kuin 
tavalliset sisaruksetkin. Epä identtiset 
kaksoset voivat olla samaa tai eri suku
puolta.

Vieläkään ei varmuudella tiedetä, 
miksi joillekin syntyy identtiset kak
soset. Sen sijaan taipumus saada epä
identtisiä kaksosia on periytyvä omi
naisuus, joka voi tulla isän tai äidin 
puolelta naiselle, joka synnyttää kakso
set. Todennäköisyys saada epä identtiset 
kaksoset lisääntyy myös mm. synnyttä
jän iän kasvaessa, synnytyskertojen li
sääntyessä tai lapsettomuushoitojen 
myötä. Noin kolmannes kaksosista on 
identtisiä ja loput kaksi kolmasosaa 
epäidenttisiä.

Kolmosraskaus voi syntyä useammal
la tavalla. Jos kolme munasolua hedel
möittyy samanaikaisesti, tuloksena on 
kolme epäidenttistä kolmoslasta. Kun 
kaksi munasolua hedelmöittyy saman
aikaisesti ja toinen niistä jakautuu, tu

lee yksi epäidenttinen kolmoslapsi ja 
kaksi identtistä kolmoslasta. Harvinai
sin tilanne on, mikäli yksi hedelmöitty
nyt munasolu jakautuu kahtia ja toinen 
puoli jakautuu vielä kerran kahtia. Täs
sä harvinaisessa tilanteessa kolmoslap
sista tulee identtiset. 

Jo ensimmäisessä tutkimuksessa py
ritään selvittämään, onko sikiöillä yh
teinen istukka vai onko kullakin oma 
istukkansa. Erilliset istukat voivat olla 
täydellisesti erillään tai sulautua viere
tysten. 

Mikäli istukat ovat erilliset, sikiöt  
voivat olla eri sukupuolta. Istukoiden 
sijainti voi vaikuttaa niiden toimin
taan. Mikäli istukka on yhteinen, si
kiöt ovat samaa sukupuolta. Näillä
kin si kiöillä on useimmiten kuitenkin 
omat lapsivesipussit. Koska yhteisessä 
istukassa voi olla verisuoniyhteyksiä si
kiöiden välillä, raskauden seuranta on 
tällöin tiiviimpää.

1.3 Raskauden seuRanta

1.2 alkuRaskauden 
seulontatutkiMukset

Sikiöiden kromosomisto voidaan sel
vittää lapsivesitutkimuksen avulla van
hempien niin toivoessa. Lapsivesipis
toon liittyy noin 0,5 % keskenmenoris
ki, joka tuplaantuu pistettäessä kak
si kertaa. Keskenmenoriskin lisäksi on 
mietittävä suhtautumista tuloksiin, mi
käli vain toisella sikiöllä todetaan kro
mosomipoikkeavuus. Ennen kromo
somiseulontatesteihin osallistumista  

on kuitenkin hyvä neuvotella tilantees
ta terveydenhoitajan ja / tai lääkärin 
kanssa. Kehityshäiriöriskiä arvioitaessa 
on huomioitava mahdolliset lapsetto
muushoitoihin liittyneet hormonilää
kitykset ja sikiöiden lukumäärä. Ennen 
seulontaan osallistumista vanhempien 
on hyvä myös miettiä, mitä eitoivottu 
seulontatulos merkitsee monikkoras
kauden jatkoselvittelyn osalta. 

neuvola- ja äitiys-
poliklinikka kontrollit
Monikkodiagnoosin jälkeen raskauden 
seuranta toteutuu neuvolan terveyden
hoitajan ja sairaalan äitiyspoliklinikan 
yhteistyönä, sillä monikkoraskauksis
sa odotusajan ongelmia esiintyy useam
min kuin yhtä lasta odottaessa. Merkit
tävimmät monikkoraskauteen liittyvät 
ongelmat ovat ennenaikainen synnytys 
ja sikiön kasvunhidastumat. Seuranta
tiheys äitiyspoliklinikalla riippuu olen
naisesti siitä, onko sikiöillä yhteinen vai 
erilliset istukat. 

Lääkäri räätälöi äidille sopivan seu
rantaohjelman huomioiden mahdolli
set pitkäaikaiset sairaudet, aiem pien 
raskauksien kulun ja istukkatyypin. 
Neuvolassa raskauden etenemistä ja äi
din vointia seurataan kuten yksisikiöi
sissä raskauksissakin. Äitiyspoliklinik
kakäynneillä kartoitetaan äidin voin
nin lisäksi kohdunsuun tilannetta ja si
kiöiden kasvua. 

Ultraäänitutkimuksissa seurataan si
kiöiden kasvua ja aktiivisuutta, kiinni
tetään huomiota lapsiveden määrään, 
istukan tai istukoiden toimintaan ja 
tarvittaessa myös sikiön verenkierrol
lisiin muutoksiin. Varsinaista hoitoa 
sikiön kasvunhidastumaan ei tunneta, 
mutta sikiöiden hyvinvointi pyritään 
varmistamaan optimoimalla synnytys
ajankohta. Äidin hyvä ravitsemus eten
kin raskauden alkupuoliskolla ja erityi
sesti tupakoimattomuus auttavat sikiöi
tä kasvamaan oman kasvumahdollisuu
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tensa mukaisesti. Syntyessään suoma
laiset kaksoset ovat tilastojen mukaan 
noin kilon ja kolmoset lähes kaksi kiloa 
kevyempiä kuin yksöset. 

Ennenaikaisen synnytyksen ehkäise
miseksi pyritään sulkemaan pois mah
dolliset oireettomatkin infektiot. Kak
sosraskaudessa sikiöt kasvavat yksi
sikiöisten tahtiin aina 28 raskausviikolle 
saakka. Koska kaksoskohdun koko vas
taa 26–28 raskausviikolla täysi aikaista 
yksisikiöistä raskautta, kohdunkaulan 
tilannetta ja sikiön tarjoutuvan osan si
jaintia lantiossa seurataan tiiviisti jo ras
kauden toisella kolmanneksella.  Useasti 
äidit jäävät pois töistä jo ennen äitiys
loman alkua. Mikäli sikiöitä on useam
pi kuin kaksi, lepohoito kotona aloitel
laan jo varhaisemmassa vaiheessa. Kes
kimäärin suomalaiset kaksoset syntyvät 
noin neljä viikkoa  aiemmin kuin yksö
set, kolmoset vieläkin aiemmin. 

yHteinen istukka –  
tiivis seuranta 
Mikäli sikiöillä on yhteinen istukka, 
tiivis raskauden seuranta aloitetaan 
jo 16–18 raskausviikon jälkeen. Val
taosa si kiöistä, joilla on yhteinen is
tukka, kasvaa odotetusti, mutta noin 
15 %:ssa tapauksista ilmenee häiriöi
tä istukan ja sikiöiden verenkierroissa. 
Tällöin sikiöille kehittyy kasvuero. Li
säksi toisen lapsivesipussin nestemäärä  
tyypillisesti lisääntyy voimakkaasti ja 
toisen on poikkeuksellisen vähäinen. 
Yleensä nämä löydökset ilmaantuvat 
ennen 28. raskausviikkoa. Hoitona käy
tetään lapsiveden vähentämistä tai ve

risuoniyhteyksien tuhoamista laserilla.
Erittäin harvoin sikiöillä on sekä yh

teinen istukka että lapsivesipussi. Täl
löin sikiökomplikaatioita on seurattava 
erityisen tarkasti napanuorien toisiinsa 
kietoutumisen ja istukan verenkierto
häiriöriskin vuoksi.

erilliset istukat
Mikäli sikiöiden istukat ovat erilliset, 
raskauden seuranta tapahtuu äitiys
poliklinikalla 3–6 viikon välein. Lop
puraskaudessa seuranta tiivistyy. Kont
rollikäynneillä kiinnitetään huomiota 
erityisesti sikiöiden kasvuun ja ennen
aikaisuuteen liittyviin tekijöihin. 

kolmos- ja 
nelosraskaudet
Kolmos ja nelosraskaudet ovat harvi
naisia. Kolmosia syntyy vuodessa 10–15 
perheeseen. Neloset on syntynyt Suo
messa viimeksi vuonna 1994. Lapsetto
muushoidoissa siirretään Suomessa 1–2 
alkiota, ja hormonihoitojenkin yhtey
dessä pyritään vähentämään todennä
köisyyttä monikkoraskauteen odotus
ajan riskien välttämiseksi. Kolmosras
kausdiagnoosi tehdään ultraäänitutki
muksen avulla ja istukoiden tilanne sel
vitetään kuten kaksosraskauksissakin. 
Kolmosilla voi olla yhteinen istukka, eri 
istukat tai kahdella sikiöistä yhteinen ja 
yhdellä oma istukkansa. Raskauden en
nusteen kannalta tilanne on edullisin 
niissä kolmosraskauksissa, joissa kaikilla 
sikiöillä on oma istukka. Seuranta suun
nitellaan yksilöllisesti ja se on usein tii
viimpää kuin kaksosraskaudessa. 

Odotusajan oireet eivät suuresti poik
kea yksisikiöisen raskauden oireista. 
Usein äidit kuvaavat oireiden olevan 
voimakkaampia kuin yksisikiöisessä 
raskaudessa. Erityisesti alkuvaiheen pa
hoinvointi voi olla voimakasta monik
koraskaudessa. Kohdun merkittävä kas
vu monikkoraskauden aikana aiheuttaa 
useimmille raskausarpia, jotka vaale

nevat ajan myötä. 
Loppuraskaudessa kookas kohtu voi 

aiheuttaa alaraajojen voimakasta tur
vottelua, suonikohjuja, häpyluuliitok
sen pehmentymisestä aiheutuvia liitos
kipuja ja vaikeuttaa liikkumista. Koh
dun koon kasvuun saattaa liittyä myös 
ennenaikaisia supistuksia, joita äiti ei 
aina tunnista.

1.4 odotusajan oiReita

1.5 odottajan RavitseMus

Äidin raskautta edeltävä ja odotusajan 
ravitsemustila vaikuttaa raskauden kul
kuun. Monikkoraskaudessa äidin ravin
tovarastojen kulutus kiihtyy. Monipuo
lisella ja terveellisellä ravitsemuksella 
pyritään takaamaan sikiön 
hyvinvointi, estämään 
raskauskomplikaa tiot 
ja välttämään liialli
nen ravinnonsaan
ti, joka voi johtaa 
äidin painon pysy
vään lisääntymi
seen synnytyksen 
jälkeen. Äidin 
koh tuullinen ja 
monipuolinen 
ravitsemus eri
tyisesti raskau
den puoleen väliin 
mennessä vaikuttaa 
myönteisesti raskau
den kulkuun. Sikiön 

kasvunhidastuminen ja ennenaikainen 
synnytys ovat harvinaisempia niillä mo
nikkoäideillä, joiden painonnousu ja ra
vitsemustila ovat juuri sopivia. 

Monikkoraskaudessa äidin päivit
täinen kaloritarve nousee tietyssä vai

heessa huomattavasti. Suositukset 
ravintotarpeesta vaihtelevat äidin 
lähtöpainon mukaan; alipainoi
sille suositellaan 4 000 kcal / vrk, 

normaalipainoisille 3 000–3 500 
kcal / vrk ja ylipainoisille 2 700–
3 000 kcal / vrk ravinnonsaan
tia. Erityisesti proteiinin saanti 
on turvattava. Vähärasvaisen li

han ja vähäsokeristen sekä 
kuitupitoisten hii

lihydraattien 
käyttö on 
suositelta
vaa. Liian vä
häinen pai

nonnousu 
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saattaa  kuvastaa sikiöiden kasvun hidas
tumista. Runsas, hyvin lyhyen ajan sisäl
lä tapahtuva painonnousu saattaa liit
tyä lapsivesimäärän äkilliseen kasvuun. 
Merkittävään painon kohoamiseen voi 
liittyä myös sokeri aineenvaihdunta ja 
verenpaineongelmia. 

Äidin riittävä energiansaanti on tär
keää, sillä sikiöiden kohdussa viettämä 
aika on yksösraskautta  lyhyem pi ja toi
saalta riittävä ravinnonsaanti erityises
ti raskauden alussa vahvistaa myös istu
kan kehitystä. Vahva ja toimiva istuk
ka turvaa hyvät kasvuolosuhteet kaikil
le sikiöille. 

Tutkimuksia ravintolisien käytön 
vaikutuksista monikkoraskauteen on 
niukalti, vaikka on oletettavaa, että ra
vintolisien tarve monikkoraskaudes
sa on lisääntynyt. Monikkoäidit voi
vat käyttää monivitamiinivalmistei

ta, joilla turvataan päivittäinen kal
siumin, foolihapon, magnesiumin, sin
kin sekä c ja evitamiinien saanti.  
Rautavarastojen riittävyys ja raudan 
tarve on yksilöllistä. Tarvittaessa käy
tetään rautalisää. dvitamiini vaikut
taa olennaisesti kalsiumaineenvaih
duntaan, joten kaikille raskaana olevil
le suositellaan dvitamiinilisää.  Avita
miinia sisältävien valmisteiden käyttöä 
ei suositella lainkaan. Kalsiumia saa
daan pääasiassa maitotuotteista. Cvita
miinia on runsaasti sitrushedelmissä ja 
vihreissä vihanneksissa. Kasviöljyt ovat 
evitamiinin pääasiallinen lähde. Liha, 
kala ja kananmunat ovat hyviä sinkin 
lähteitä ja ne sisältävät myös rautaa, jo
ta saadaan myös vihreistä vihanneksista 
ja pähkinöistä. Omega3rasvahappojen 
saantia edistävät kala, liha, kananmuna 
ja ruokaöljyvalmisteet. 

Kaikki päihteet kulkeutuvat istukan 
tai istukoiden kautta monikkosikiöi
hin. Tästä syystä alkoholin, tupakan, 
huumeiden ja muiden vauvoja vahin
goittavien aineiden käytön lopettami
nen on oikea päätös missä tahansa ras
kauden vaiheessa. Jokainen päihteetön 
päivä turvaa vauvojen tervettä kehitys
tä. Vauvat tarvitsevat turvalliset aikui
set myös syntymän jälkeen. 

Odottavan äidin käyttäessä alkoHo-

lia myös sikiöt altistuvat alkoholille. 
Sikiöissä alkoholipitoisuus voi olla jo
pa korkeampi kuin äidin veressä. Alko
holi voi aiheuttaa sikiöille epämuodos
tumia, keskushermoston vaurioita ja hi
dastaa sikiöiden kasvua koko raskauden 
ajan. Lisäksi se voi haitata lasten keskit
tymiskykyä, oppimista ja kielellistä ke
hitystä. Raskauden aikana ei voida mää
ritellä alkoholin käytölle turvallista ra
jaa ja siksi suositellaan, että raskauden 
toteamisen jälkeen alkoholia ei käyte
tä lainkaan. Humalahakuista alkoho
lin käyttöä kannattaa välttää jo silloin 
kun raskaaksi tuleminen on mahdollis
ta. Alkoholin käyttöä kannattaa välttää 
myös lasten syntymän jälkeen. Alkoho
li muuttaa vanhempien tuoksua, tapaa 
koskettaa ja hoivata sekä valppautta. 
Vauvat voivat reagoida näihin muutok
siin hätääntymällä. Alkoholin käytös
tä keskustellaan neuvolassa ja sieltä saa 
tukea alkoholin käytön lopettamiseen 
sekä hoitoonohjausta. Tukea on saata
villa myös Aklinikalta ja Ensi ja turva

kotien liitosta. Tietoa ja tukea päihtei
den käytön hallintaan on saatavilla In
ternetistä www.paihdelinkki.fi.

Huumeiden käytöstä johtuva äidin 
mahdollinen itsensä laiminlyöminen, 
huono fyysinen kunto, puutteellinen 
ravitsemus ja infektioalttius aiheutta
vat riskejä raskaudelle. Huumeiden vai
kutuksesta sikiöiden kasvu hidastuu. 
Syntyvät lapset voivat kärsiä vieroitus
oireista ja myöhemmistä häiriöistä. Äi
din kannattaa kertoa huumeiden käy
töstään äitiysneuvolassa, jolloin hän 
saa lähetteen erikoissairaanhoitoon äi
tiyspoliklinikalle (mm. halpoliklini
kat). Päihteiden käyttöön liittyvissä on
gelmissa neuvoa ja tietoa sekä tukea on 
mahdollista saada Irti Huumeista ry:stä 
(www.irtihuumeista.fi) ja Huume ambu
lanssi ry:stä (www.huumeambulanssi.
fi).  

tupakointi aiheuttaa usein pahoin
vointia odottavalle äidille. Sikiöiden 
elimistössä nikotiinipitoisuus on kor
keampi kuin äidillä. Tupakoivien äi
tien lapset ovat syntyessään pienem
piä ja ärtyisämpiä kuin tupakoimatto
mien. Heillä on todennäköisesti enem
män hengitystieinfektioita ja astmaa. 
Passiivisen tupakoinnin vaikutus on sa
ma kuin aktiivisen tupakoinnin. Sekä 
äidin että isän kannattaa lopettaa tu
pakointi mahdollisimman  pian raskau
den alettua, mahdollisuuksien mukaan 
jo aiemminkin, raskautta suunnitelta
essa. Tupakansavulle altistuminen on 

1.6 Päihteiden käytöstä odotusaikana 
ja lasten syntyMän jälkeen 
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erityisen haitallista lapsille. Ympäristön 
tupakansavu hidastaa muun muassa las
ten iän karttuessa tapahtuvaa keuhko
jen toiminnan kehittymistä. Tupakoin
nin lopettamiseen saa tukea äitiys ja 
lastenneuvolasta. Tietoa, tukea ja neu
voja tupakoinnin lopettamista harkit
seville ja tupakoinnin jo lopettaneille  
on saatavilla Internetistä www.stump
pi.fi. 

lääkkeiden käytöstä odotusaika
na ja imetysaikana on hyvä neuvotella 

lääkärin kanssa. Rauhoittavat lääkkeet 
ja unilääkkeet voivat aiheuttaa sikiöi
den epämuodostumia, kasvunhidastu
mia, vastasyntyneen keltaisuutta, ali
lämpöisyyttä, velttoutta ja hengityksen 
lamaantumista. Tietoa lääkkeiden hai
tallisuudesta sikiöille ja imetyksen ai
kaisesta altistumisesta voi kysyä HUS:n 
teratologisesta tietopalvelusta, puh.  
09 471 76500, arkisin kello 9–12. Muina 
aikoina voi ottaa yhteyttä neuvolaan tai 
äitiyspoliklinikalle.     

tahon toimesta.  Sikiöiden tai äidin ter
veyden vaarantavat työolosuhteet tu
lee tiedostaa mahdollisimman varhai
sessa vaiheessa. Vaaratekijä tulee pois

taa tai vauvoja odottava äiti siirtää toi
siin työtehtäviin. Mikäli nämä toimen
piteet eivät ole mahdollisia, on äidillä 
oikeus jäädä pois töistä. Tässä tapauk
sessa äiti on oikeutettu tietyin ehdoin 
saamaan Kansaneläkelaitoksen myön
tämää erityis äitiysrahaa. Näistä asiois
ta saa tietoa Internetosoitteesta: www.
kela.fi.

Monikkolapsia odottava äiti jää pois 
töistä jo ennen äitiysloman alkua, vaik
ka raskaus olisikin sujunut ongelmitta. 
Normaalisti sujuvassa monikkoraskau
dessa on sekä lasten että äidin edun mu
kaista varmistaa, että lapset saavat kas
vaa ja kehittyä mahdollisimman pit
kään äidin vatsassa. Sairauslomaajan 
palkanmaksuperusteet vaihtelevat ala
kohtaisten työehtosopimusten mu
kaan. Oman alan palkanmaksun pituu
den voi tarkistaa työehtosopimuksesta. 
Mikäli odottava äiti ei saa sairausloma
ajaltaan palkkaa, on hän oikeutettu saa
maan Kansaneläkelaitokselta haettavaa 
sai rauspäivärahaa.

1.7 odottajan liikunta

Yksisikiöisessä raskaudessa liikunta ei 
yleensä vaikuta negatiivisesti raskau
den kulkuun.  Monikkoraskauden aika
na kannattaa neuvotella lääkärin kans
sa liikkumisesta. Normaali päivittäinen 
liikunta on suotavaa. Rauhallinen käve
ly päivittäin on erittäin hyvä liikunta
muoto odottavalle äidille. Myös kevyet 

kotityöt antavat tarpeellista liikuntaa. 
Rasittavaa matkustamista ja aktiivista 
liikkumista pyritään välttämään 28–34 
raskausviikoilla, sillä pyrkimyksenä on 
ehkäistä ennenaikaisia synnytyksiä. En
nenaikaiset supistukset ja kohdunsuun 
kypsyminen voivat vaatia lepojaksoja 
kotona tai sairaalassa jo aiemminkin. 

1.8 MonikkoRaskaus ja työ

Raskaana oleva voi kertoa odotukses
taan työnantajalle silloin, kun itse ha
luaa. Työnantajan voi olla hyvä tietää 
monisikiöraskaudesta mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa, jotta työolosuh
teet voidaan järjestää sellaiseksi, että ne 
eivät lisää esimerkiksi vauvojen ennen
aikaisen syntymän riskiä. Työnantajal
le täytyy ilmoittaa perhevapaalle jäämi

sestä kaksi kuukautta ennen vapaan al
kamista. Raskaudesta kertominen koe
aikana ei oikeuta työnantajaa purka
maan työsuhdetta raskauden takia.

Monisikiöraskauteen liittyvät ris
kit, äidin terveydentila ja subjektiivi
set tuntemukset sekä näiden merkitys 
työssäkäynnille tulisi arvioida esimer
kiksi raskauden seurantaa toteuttavan 

1.9 odotusajan Psykologiaa  
Monikko Raskaudessa 

Odotusaika on aivan erityistä aikaa van
hemmalle ja lapselle myös psykologises
sa mielessä. Raskausaika pitää sisällään 
kaksi tärkeää kehityksellistä vaihetta, 
jotka valmistelevat vanhempaa ja vau
vaa syntymän jälkeiseen aikaan. En
sinnäkin odotusaikana vanhempi alkaa 
muodostaa suhdetta tulevaan vauvaan. 

Tämän lisäksi tulevat vanhemmat alka
vat valmistautua uuteen rooliin: van
hemmuuteen. 

Monikkoraskauden kohdalla van
hempi kohtaa nämä samat kehityksel
liset tehtävät joskin erilaisina ja usein 
myös astetta haastavimpina. Usein 
tieto monikoista tulee vanhemmille  
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yllätyksenä. Alkuun vanhemmilla me
nee aikansa sopeutua tähän uuteen aja
tukseen. Hämmennyksen jälkeen tie
to kahdesta tai useammasta vauvasta 
on monille vanhemmille iloinen uuti
nen. Valmistautumisen ja sopeutumi
sen kannalta on sitä parempi, mitä var
haisemmin tieto on saatu. Nykyiset ult
raäänitutkimukset mahdollistavat mo
nikkoraskauden mahdollisimman var
haisen tunnistamisen.

vuorovaikutusta 
koHtuvauvojen kanssa
Monikkoraskaudessa vanhempi läh
tee luomaan suhdetta jokaiseen koh
dussa olevaan lapseen. Suhde vauvoi

hin rakentuu sekä mielikuvien kautta 
että kohtuvauvojen ja vanhempien vä
lisen todellisen, suoran vuorovaikutuk
sen avulla. Usein äidin on vaikea erot
taa ja tunnistaa kohdussa olevia lapsia 
toisistaan. Esimerkiksi silloin jos joku 
lapsista on kohdussa toisen lapsen al
la, voi äidin olla vaikeaa tuntea muiden 
kohdussa olevien lasten liikkeitä. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei koh
tuvauvoihin voisi syntyä kiinteää suh
detta jo odotusaikana. Vauvat kuule
vat ja tunnistavat vanhempien äänen ja  
reagoivat kosketukseen. Tiedetään, että 
jo pelkästään vauvojen mielessä pitämi
nen raskausaikana vahvistaa vanhem
man ja lapsen välistä suhdetta jo ennen 

syntymää. Näin ollen kohtuvauvoille 
kannattaa jutella tai vaikkapa laulaa. 
Myös kosketuksen avulla kannattaa pi
tää yhteyttä vauvoihin. Kohtuvauvojen 
välisen vuorovaikutuksen seuraaminen 
on ainutlaatuinen lisä, jonka monikko
raskaudessa vanhempi saa kokea. Mo
nikkovauvojen keskinäinen suhde läh
tee rakentumaan jo raskausaikana ja 
sen on tutkittu olevan yhteydessä vau
vojen väliseen suhteeseen myös synty
män jälkeen. 

Usein monikkolapsia odottavat van
hemmat kertovat, että kustakin vauvas
ta syntyy jo raskausaikana jonkinlainen 
käsitys. Näiden mielikuvien syntyyn 
vaikuttavat vanhempien kokemukset 
omasta lapsuudesta ja omista aikai
semmista lapsista sekä kohtuvauvan 
käyttäytyminen odotusaikana. 

Ultraäänitutkimuksissa 
vanhempi saa tietoa kunkin 
vauvan yksilöllisistä piir
teistä ja käyttäytymisestä. 
Erityisesti monikkoraskauk
sien kohdalla ultraäänitutkimuk
set ovat merkityksellisiä tunnesuh
teen vahvistajia, ja valokuvineen 
ne tuovat näkyväksi tulevat vau
vat myös kumppanille. 

Puolison tuella on aivan erityi
nen rooli monikkoperheissä, ja 
siksi on hyvä, jos hän voi osallis
tua raskauden seurantaan mah
dollisimman tiiviisti. Samalla 
myös puoliso voi rakentaa omaa 
suhdettaan vauvoihin, sekä suoran 
vuorovaikutuksen, että omien mie
likuvien kautta.

vanHemmaksi  
kasvamista  
Vauvaan luotavan suhteen lisäksi odo
tusajan toinen kehityksellinen tehtävä 
pitää sisällään aikuisen valmistautumi
sen tulevaan vanhemmuuteen. Lapsen 
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syntymä on vanhemmille aina käänteen 
tekevä tapahtuma, mutta erityisen mul
listava silloin, kun kyseessä on ensim
mäinen raskaus. Siirtyminen itsenäises
tä aikuisuudesta vanhemman rooliin ja 
vastuu tulevasta vauvasta herättää usein 
myös ristiriitaisia tunteita kuten epä
varmuutta ja usein pelkoakin.

Alkuun monikkolasten vanhempi 
lähtee valmistautumaan ajatukseen, et
tä hänestä tulee useamman lapsen van
hempi yhdellä kertaa. Tämän jälkeen 
vanhempi rupeaa miettimään, kuinka 
hän selviää useamman lapsen hoitami
sesta samalla kertaa. Tässä kohdin tun
ne omasta pärjäämisestä nousee väistä
mättä pintaan. Se, että monikkoraskau
den kohdalla vanhemmat alkavat pohtia 
vauvoja ja tulevaa arkea enemmän tai ai
nakin realistisemmin kuin yksösraskau
den kohdalla, saattaa toisaalta myös lu
jittaa sekä vanhemmuutta että parisuh
detta ja vanhempien ja tulevien lasten 
välisiä suhteita. Toivottavaa kuitenkin 
on, että myös monikkoraskauden koh
dalla vanhemmilla on tilaa nauttia ras
kauden tilasta ja haaveilla myös hieman 
”epärealistisesti” tulevasta vauvaajasta. 

Silloin kun monikkoraskaus ei ole 
ensimmäinen raskaus, vanhempi joutuu 
rakentamaan uudenlaisen identiteetin. 
Vanhempi siirtyy yksöslapsen vanhem
muudesta monikkojen vanhemmaksi. 
Toisaalta kokemus aikaisemmasta lap
sesta auttaa valmistautumaan tule vien 
lasten hoitoon. Isompien lasten hoito 
raskauden aikana vie huomiota kohtu
vauvoista ja saattaa myös kuormittaa 
 äitiä.

”
Oman haasteensa loppuraskauteen 
toi esikoinen, joka vauvojen syn-

tyessä oli 1 v 10 kk. Viimeiset viikot esik-
ko vietti mummolassa, kun en vatsani ta-
kaa saanut häntä enää puettua ja ulkoilu oli 
mahdotonta. Kun tyttö lähti juoksemaan, en 
voinut kuin katsoa perään ja huutaa.”

Huolta ja  
Hämmennystä
Se, että monikkoraskaus on lääketie
teellisesti luokiteltuna aina riskiras
kaus, muodostaa oman haasteensa van
hemmille. Huoli raskaudesta ja vauvois
ta herättää usein heissä stressiä. Monik
koraskaus on lähes aina myös yksösras
kautta lyhyempi ja ennenaikaisuuden 
uhka on usein läsnä monikkojen odo
tuksessa. Näin ollen monikkoja odot
tavilla on myös vähemmän aikaa val
mistautua tulevaan vanhemmuuteen ja 
vauvojen syntymään. 

Huoli vauvoista ja raskauden kulus
ta saattaa aiheuttaa myös tilanteen, jos
sa vanhemmat eivät uskalla kiintyä ja 
lähteä rakentamaan suhdetta tuleviin 
vauvoihin. Toisaalta riskiraskaudesta 
johtuva tiiviimpi seuranta sekä äitiin 
ja kohtuvauvoihin kohdistuva huomio 
saattavat myös vahvistaa vanhemmuut
ta ja auttaa uskomaan omaan pärjää
miseensä. Tiivis seuranta monikkoras
kaudessa onkin erityisen tärkeää myös 
vanhemman henkisen jaksamisen kan
nalta. Silloin kun monikkoraskaus he
rättää tulevissa vanhemmissa erityisen 
suurta ahdistusta, on suositeltavaa, et
tä he saisivat psykologista tukea jo ras
kausaikana.

”
Ultraäänitutkimus raskauden al-
kuvaiheessa paljasti, että perhee-

seemme on tulossa kolmoset. Tutkimuksen 
suorittanut lääkäri oli innoissaan, mutta me 
mieheni kanssa olimme lähinnä kauhuis-
samme. Eniten pelotti ajatus siitä, kuinka 
pieninä lapset tulevat syntymään, sillä en 
voinut ajatella kolmen vauvan voivan kas-
vaa mahassani kovin suuriksi. Tieto siitä, 
että kullakin vauvalla on oma istukka, hel-
potti vähän.”

”
Pienen kokoni (153 cm) 
vuoksi minulle ’luvat-

tiin’, etten pääsisi raskaus-
viikkoa 36 pidemmälle. Tä-
hän asti jaksoinkin melko 
hyvin, mutta sitten olo al-
koi olla epätoivoinen. Yöl-
lä ei saanut nukuttua, kun 
vauvat melskasivat ja kyl-
jen kääntämistä varten 
oli herättävä. Ruoka ei 
maistunut ja hengittä-
minen oli työlästä. Miel-
täni parantaakseen mie-
heni teki minulle armei-

jasta tutun ’tj-kalenterin’. 
Päivien ruksiminen toi vä-

hän toivoa siitä, että raskaus 
ihan varmasti vielä päättyy.  

Viikolla 38 pyysin jo itkien 
käynnistystä, mutta kohdunsuun 
tilanne ei ollut tälle otollinen. Vii-

mein, rv:lla 39+2 käynnistystä 
alettiin yrittää, mutta meni vie-

lä kaksi päivää ennen kuin vau-
vat syntyivät. Synnytystapa oli lo-

pulta kiireellinen sektio toisen vauvan 
sydänäänten romahdettua. Saadessani sy-
liin kaksi reilusti yli kolmekiloista poikaa, 
kaikki raskauden vaivat ja epätoivo unoh-
tuivat. Heidän ta kiaan kannatti jaksaa.”

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, et
tä monikkoodotus on haasteellinen ja 
erityinen tilanne vanhemmille. Tämän 
vuoksi on hyvä, jos vanhemmat pysty
vät antamaan enemmän aikaa itselleen 
ja vähentävät stressiä. Kannattaa naut
tia tavallisen arjen iloista. 
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”
En paljoa ajattele ai-
kaa, jolloin kaksoset 

syntyvät, sillä mielestäni on 
turhaa suunnitella ja ’murehtia’ 
tulevaisuutta etukäteen. Innoissa-
ni olen uusista, tulevista perheenjäse-
nistä samalla kun rakastun tämänhet-
kisiin perheenjäseniini, kaikkiin kol-
meen, aina vain enemmän.” 

isä, lapset 2 vuotta, 5 vuotta ja  
syntymättömät kaksoset 

Monikkovauvojen odot
taminen pitää sisäl
lään paljon ainut
laatuista iloa ja rak
kautta. Monikko
jen odotus ja synty
minen perheeseen 
ei ole este hyvien 
ja turvallisten vuo
rovaikutussuhteiden 
syntymiselle.

1.10 PaRisuhteen MeRkitys  
ja hoitaMinen odotusaikana 

Raskaus – ja erityisesti esikoisten odot
taminen – on pariskunnan jännittävä 
yhteinen matka. Naisen kehossa tapah
tuu monia muutoksia, joihin molem
pien tulevien vanhempien on sopeu
duttava. Naisen mieliala voi herkistyä ja 
heilahdella odottamattomasti. Odotus
aika nostaa pintaan monenlaisia tuntei
ta, kuten epävarmuutta, turvallisuuden 
kaipuuta, pelkoa, ärtyisyyttä, jne. Lisäk
si fyysiset oireet, kuten väsymys ja pa

hoinvointi, saattavat rasittaa arkielä
mää. Äidin keho myös vaatii enemmän 
lepoa etenkin monikkoraskauden lop
pupuolella. Usein ensisynnyttäjä on it
se yhtä hämmentynyt muuttuvasta ke
hostaan kuin prosessia vierestä seuraa
va kumppani. Hän voi osoittaa tukeaan 
kiinnostuksellaan raskauden etenemi
sestä sekä halullaan eläytyä raskaana 
olevan kokemiin tuntemuksiin. Ras
kaus tuo uutta myös parisuhteeseen.

”
Seksuaalinen kanssakäyminen on 
vähentynyt jopa huomattavasti lap-

sen saatuamme, mutta olemme oppineet 
saamaan samantapaista tunnetta jo pel-
kästä halauksesta tai toisen huomioon ot-
tamisesta. Tällä tavoin olemme ehkä sitten 
korvanneet toisillemme sitä menetettyä  
aikaa, minkä voisimme olla ihan kahdes-
taan ja huomioidaksemme toisiamme ha-
lujen kautta.” 

isä, lapset 2 vuotta, 5 vuotta  
ja syntymättömät kaksoset

Rakastelulla on erityinen merkitys pa
risuhteessa. Raskaus ja synnytys tuo
vat muutoksia myös seksielämään. Äi
din vartalo näyttää ja tuntuu erilaisel
ta, lempiasennot voivatkin tuntua epä
mukavalta ja vatsakumpu muistuttaa, 
että läsnä on useampia ihmisiä. Usein 
pohditaan, voiko seksiä harrastaa vielä 

raskausajan lopussa ja milloin synnyt
tämisen jälkeen on sille taas oikea ai
ka. Tähän voi antaa oikean vastauksen 
ainoastaan äiti itse, sillä seksi on sal
littua silloin, kun se tuntuu äidistä hy
vältä. Yhdynnän ohella seksuaalisuutta 
voi toteuttaa muillakin tavoilla, ja täl
löin seksi voi onnistua isonkin vatsa
kummun kanssa. Seksin ja läheisyyden 
aikana naisen kokema mielihyvä leviää 
myös sikiöön hormonitason muutoksi
na. Vauvaaikana seksin määrä usein vä
henee väliaikaisesti, sillä synnytys voi 
tehdä seksin harrastamisesta äidille ki
vuliasta tai epämukavaa ja molemmat 
vanhemmat ovat usein uupuneita esi
merkiksi vauvojen vaihtelevan uniryt
min takia. Itserakastelu on hyvä keino 
tasoittaa seksuaalisten halujen erilai
suutta odotusaikana ja sen jälkeenkin.
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2. synnytys

Monikkolapset syntyvät yleensä lasket
tua aikaa varhaisemmilla viikoilla. Kak
soset syntyvät keskimäärin raskausvii
kolla 36 ja kolmoset raskausviikolla 32. 
Kaksosten syntymäpaino on keskimää
rin 2 500 g ja kolmosten 1 600 g.

Synnytystapa suunnitellaan loppu
raskaudessa yksilöllisesti. Synnytysta
van valintaan vaikuttavat raskauden 

kulku, raskausviikkotilanne, sikiöiden 
lukumäärä ja sijainti kohdussa, sikiöi
den hyvinvointi, äidin mahdolliset sai
raudet ja lantion koko. Kaikille odot
tajille kerrotaan synnytyssalin tapah
tumista jo edeltävästi poliklinikka
käyntien yhteydessä. Mikäli sikiöitä on 
enemmän kuin kaksi, äiti synnyttää lap
set keisarileikkauksella eli sektiolla. 

2.1 alatiesynnytys

Usein kookas kohtu kypsyttää mo
nikkoodottajan kohdunsuuta ja syn
nytys käynnistyy itsestään. Synnytys

sairaalaan saapumisohjeet noudattele
vat yksisikiöraskauksien ohjeita. Toisi
naan päädytään kuitenkin syn ny tyksen  

2 synnyTys
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käynnistämiseen äidin tai sikiöiden 
voinnin vuoksi. Synnytys voidaan käyn
nistää puhkaisemalla lapsivesipussin 
kalvot synnytyssalissa tai antamalla äi
dille kohtua supistavaa lääkitystä. 

Synnytys jaetaan avautumis, ponnis
tus ja jälkeisvaiheeseen. Synnytyksen 
käynnistyttyä huolehditaan hyvästä ki
vunlievityksestä. Kivunlievitysmene
telmät ovat samoja kuin yksisikiöisissä 
raskauksissakin. Sikiöiden hyvinvoin
tia valvotaan synnytyssalissa mm. syke
käyrien avulla. Alempana olevan avau
van sykekäyrää monitoroidaan usein si
kiön päähän asetettavan anturin avulla 
ja ylempänä olevan bvauvan sydämen 
syke rekisteröidään äidin vatsanpeittei
den päälle asetettavalla anturilla.  

Monikkosynnytyksissä synnytyssa
lissa on paljon avustavaa henkilökun
taa. Kätilöiden lisäksi paikalla on usei
ta lääkäreitä. Avauvan syntymän jäl
keen äiti jatkaa ponnistamista supistus

ten aikana. Supistuksia tehostetaan lää
kityksellä. Bvauva ohjataan synnytys
kanavaan avustamalla äidin vatsanpeit
teiden päältä. Tarvittaessa puhkaistaan 
lapsivesikalvot ja bvauvan sykekäyrän 
monitorointi sikiön päähän asetettaval
la anturilla. Vauvojen syntymähet kien 
väli vaihtelee. Mikäli bsikiön vointi on 
hyvä, odotetaan sikiön laskeutumista ja 
syntymistä rauhassa. Bvauvan synnyt
tyä äidille annetaan lisää kohtua supis
tavaa lääkitystä istukan tai istukoiden 
syntymisen ja kohdun supistamisen var
mistamiseksi. 

Synnytyksessä voidaan käyttää apu
na imukuppia tai synnytyspihtejä. Perä
tilassa olevan sikiön auttaa ulos synny
tyslääkäri. Sikiöiden ja äidin vointi rat
kaisevat synnytyksen kulun. Tarvittaes
sa voidaan turvautua päivystykselliseen 
keisarileikkaukseen. Erittäin harvoin a
sikiö syntyy alateitse ja bsikiö keisari
leikkauksella.

Keisarileikkaukseen liittyvistä yksityis
kohdista (ajankohta, leikkausta edeltä
vät verikokeet, synnytyssairaalaan tulo, 
kumppanin osallistuminen, kivunlievi
tys, leikkaus, vastasyntyneiden hoito, 
synnytyksen jälkeinen hoito) keskus
tellaan edeltävästi äitiyspoliklinikalla. 
Leikkaus ei toteutustavaltaan eroa ti

lanteesta, jossa keisarileikkauksella syn
nytetään yksi lapsi. Pääsääntöisesti kei
sarileikkauksen jälkeen äiti voi seuraa
vassa raskaudessa suunnitella synnyttä
vänsä alateitse. Tarvittaessa keisarileik
kauksen yhteydessä voidaan tehdä ste
rilisaatio. 

2.2 synnytysPelko 

Alatiesynnytys aiheuttaa usein monik
koodottajalle pelkoa, vaikka lääketie
teelliset riskit eivät ole juurikaan suu
remmat. Ajatus useamman vauvan syn
nyttämisestä saattaa tuntua ristiriitai
selta. Äiti pohtii usein, kuinka hän jak
saa ponnistusvaiheen kaksi kertaa pe
räkkäin, ja lisäksi huoli erityisesti toise
na syntyneen lapsen voinnista on vah
vasti mielessä.

Mahdollinen raskauden lyhyempi 

kesto aiheuttaa usein sen, että vanhem
pi ei edes ehdi valmistautumaan kun
nolla lasten syntymään. Enemmänkin 
vanhemmat yleensä toivovat, että ras
kaus etenisi mahdollisimman pitkälle 
ja tällöin synnytyksen pohtiminen saat
taa jäädä takaalalle. Näin ollen lasten 
syntymä voi tulla yllättäen ja olla häm
mentävä kokemus. Kumppanin tuki on 
merkityksellinen aina.

2.3 keisaRileikkaus

2.4 laPsivuodeaika 

Monikkovauvojen syntymän jälkeinen 
aika on usein erilainen kuin yksösvau
vojen. Äitiä ja lapsia hoidetaan usein eri 
osastoilla. Jos lapset ovat alkuun vasta
syntyneiden osasto tai tehohoidossa, 
on tärkeää, että vanhemmilla on mah
dollisuus osallistua aktiivisesti heidän 
hoitoonsa. Silloin kun synnytys tapah
tuu merkittävästi ennenaikaisesti, voi
vat lapset olla tehohoidossa useamman 
kuukauden. Erityisesti kolmosia odot
tavan on syytä varautua lasten syntymi
seen ennenaikaisesti, jolloin on hyvin 
todennäköistä, että vauvoja hoidetaan 
aluksi tehostetusti. Vastasyntyneiden 
hoito on Suomessa korkealaatuista ja 
perhelähtöistä. Vanhemmat voivat viet

tää paljon aikaa osastolla ja osallistua 
lasten hoitoon aktiivisesti alusta alkaen 
muun muassa pitämällä lapsia vanhem
man omaa ihoa vasten ns. kenguruhoi
dossa. Sairaalan henkilökunta opastaa 
vanhempia lasten hoitamisessa. 

Vanhemmat voivat kokea ristiriitai
sia tunteita tilanteissa, joissa äiti kotiu
tuu vauvan tai vauvojen jäädessä sairaa
laan. Tällöinkin vauvojen imettäminen, 
turvallinen varhainen vuorovaikutus ja 
hyvä vanhemmuus onnistuvat, kun niil
le annetaan mahdollisuus. Neuvoja näi
hin tilanteisiin saa sairaalan henkilö
kunnalta ja neuvolasta. Vinkkejä voi ky
syä myös esimerkiksi alueellisen monik
koperheyhdistyksen toimijalta. 
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3. arki vauvojen kanssa

3.1 keskosvauvojen vaRhaisvaiheet 
saiRaalassa ja kotona

Pienipainoisuutensa ja varhaisten syn
tymäviikkojensa vuoksi on varsin ta
vallista, että ainakin yhtä monikkolas
ta hoidetaan alkuun tehostetussa hoi
dossa. Tämä saattaa herättää vanhem
missa huolta lasten selviytymisestä se
kä epävarmuutta siitä, kuinka omaksua 
omat hoitorutiinit ja roolit vanhempa
na. Sairaalan hoitoympäristössä toimi
minen saattaa tuntua vanhemmista al
kuun vaikealta. 

Suhdetta kuhunkin vauvaan kannat
taa lähteä vain rohkeasti, askel askeleel
ta rakentamaan. Se tapahtuu osallistu

malla hoitotoimiin omasta epävarmuu
desta huolimatta sekä ennen kaikkea 
kyselemällä kaikista mieltä askarrutta
vista asioista. Sairaalaoloissa vanhem
mat voivat tukea ja vahvistaa vauvan
sa kehitystä tarjoamalla hänelle lähei
syyttä esimerkiksi ottamalla vauva iho
kontaktiin. Lapsen ja vanhemman väli
nen kehollinen kosketus ja yhteys tukee 
lapsen kehitystä ja perusturvallisuuden 
tunnetta.

Kotiutuminen keskosvauvan kans
sa voi tuntua vanhemmista haas
teelliselta. Vanhempi saattaa pohtia  

3 arki 
vauvojen 
kanssa

27



suoriutuuko hän kotioloissa pienipai
noisen  vauvan kanssa. Toisaalta vauvan 
pienetkin kasvuun ja kehitykseen liitty
vät edistysaskeleet tuntuvat tällöin hy
vin tärkeiltä. Mikäli yksi vauvoista on 
muita heikommassa kunnossa, voi tun
tua vaikealta iloita muista vauvoista. 
Vaikean alun jälkeen vanhemman saat
taa olla helppoa ilmaista kiitollisuutta 
siitä, että vauvat ovat selvinneet, vaik
ka uupumuksen ja stressin tunteet ovat 
tavallisia. Monia vauvaarkeen ja lasten 
perushoitoon liittyviä valintoja, kuten 
esimerkiksi imetys, ruokailu ja lapsen

tahtisuus, täytyy kenties sovittaa aina
kin aluksi juuri monikkotilanteeseen 
sopivaksi. 

Keskoslasten vanhemman on hyvä 
hakea tukea ja apua viimeistään silloin, 
kun arki alkaa uuvuttaa. Mieluiten las
tenhoitovastuun jakamiseen mahdol
lisesti osallistuvat henkilöt kannattaa 
kartoittaa jo etukäteen, ja sopia heidän 
kanssa toimintatavoista. Läheisille kan
nattaa kuitenkin antaa aikaa sopeutua 
vauvojen hoitamiseen, sillä keskoslas
ten hoitaminen saattaa tuntua alkuun 
vaikealta. 

imetyksestä ei heti tullut mitään, koska he 
eivät jaksaneet imeä rinnasta.” 

Aina vauvojen tai äidin vointi ei sal
li varhaisimetyksiä, ja joskus voi viedä 
useita viikkoja ennen kuin vauvat pys
tyvät imemään rintaa tehokkaasti. Täl
löin äidin on syytä aloittaa lypsäminen 
mahdollisimman pian synnytyksen jäl
keen, mieluiten kuuden tunnin sisäl
lä. Jotta maidoneritys käynnistyisi nor
maalisti, tulisi rintoja lypsää vähintään 
kuusi kertaa vuorokaudessa tehokkaal
la sähköpumpulla. Suositeltavaa on kui
tenkin ainakin ensipäivinä lypsää hie
man tiheämmin eli noin 8–10 kertaa 
vuorokaudessa. Lypsykertojen ei tarvit
se jakautua tasaisesti ympäri vuorokau
den, vaan päivisin voi lypsää tiheämmin 
ja yöllä yksikin lypsykerta riittää.

Ensimmäiset viikot synnytyksen jäl
keen ovat imetyksen opettelua niin vau
voille kuin äidillekin. Opetteluvaihees
sa monet äidit imettävät monikkojaan
kin yksi kerrallaan. Tällöin on hel
pompi tutustua lapsiin yksilöi
nä ja varmistaa, että he 
imevät tehokkaasti. 
Kun imetys alkaa 
sujua, voi halu
tessaan imettää 
monikkolapsista 
kahta vauvaa yhtä 
aikaa. Pikkuvauvo
jen imetys vie paljon 
aikaa ja olisikin hyvä, 
jos silloin kodinhoidon 
ja ruuanlaiton voisi hoitaa 
joku muu kuin äiti. Avuntar

peesta on hyvä puhua läheisten kanssa 
jo ennen lasten syntymää. Mikäli täys
imetys ei ole jostain syystä mahdollista, 
ruokitaan vauvoja äidinmaidonkorvik
keella. Tarkempia ohjeita korvikeruo
kintaan saat synnytyssairaalasta, las
tenosastolta tai neuvolasta. Lisätietoja 
vauvan ruokinnasta saa myös Meille tu-
lee vauva opaskirjasta. Tietoa osittais
imetyksestä, äidinmaidon pumppaami
sesta sekä äidinmaidonkorvikkeista, saa 
esimerkiksi Väestöliiton Internetjul
kaisusta Pullonpyörittäjien opas. 

3.2 Monikkovauvojen iMetys

Äidinmaito riittää täysaikaisina ja nor
maalipainoisina syntyneiden vauvo
jen ainoaksi ravinnoksi puolen vuo
den ikään asti. Tämän jälkeen imetys
tä suositellaan jatkettavaksi vähintään 
vuoden ikään asti. Ennenaikaisesti tai 
pienipainoisena syntyneen lapsen lisä
ravinnon tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Monikkovauvojen imetykseen kan
nattaa valmistautua jo raskausaikana 
hankkimalla tietoa imetyksestä sekä 
selvittämällä, mistä saa tukea synnytyk
sen jälkeen. Monet yksösvauvojen ime
tykseen kirjoitetut ohjeet sopivat myös 
monikkojen imetykseen, sillä imetyk
sen perusperiaatteet ovat samat. 

Tutustumisen arvoisia oppaita ovat 
esimerkiksi Suomen kätilöliiton jul
kaisema Imetys – yhteisen matkamme al-
ku, Suomen Monikkoperheet ry:n Mo-

nikkolasten imetys sekä Kevyt ry:n Äi-
dinmaitoa keskoselle. Vertaistukea mo
nikkolasten imetykseen voi löytää Ime
tyksen tuki ry:n sekä Suomen Monik
koperheet ry:n kautta. Internetistä löy
tyy imetysaiheinen keskustelupalsta 
Maitolaituri, jossa on oma osionsa mo
nikkoja imettäville osoitteesta http:// 
maitolaituri.imetys.fi.

Imetys lähtee parhaiten käyntiin, jos 
vauvat pääsevät äidin rinnalle pian syn
tymän jälkeen ja imevät alusta asti rin
taa tiheästi. Koska maidoneritys toimii 
kysynnän ja tarjonnan periaatteen mu
kaan, mitä tiheämmin ja tehokkaam
min vauvat imevät rintaa, sen nopeam
min maito nousee.

”
Kaksosemme syntyivät kiireellisel-
lä sektiolla 5 viikkoa etuajassa ja  
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seksuaalisten halujen eroavaisuuksia 
myös parisuhteessa. Omien tunteiden 
ja tarpeiden avoin jakaminen kumppa
nin kanssa parantaa suhdetta ja ehkäi
see väärinkäsityksiä. 

Monikkoperheessä yksi käsipari on 
usein liian vähän. Kannattaa jo odotus
aikana miettiä, millaisiin tukiverkkoi
hin on tarpeen tullen mahdollista tur
vautua ja millaisiin asioihin voi pyytää 
avuksi ketäkin. Toisinaan konkreetti
nen auttaminen, kuten lastenhoito tai 
siivoaminen, voi olla tarpeen; toisinaan 
taas pelkkä toisen aikuisen läsnäolo voi 
tuoda turvallisuuden tunnetta.  Monet 
sukulaisista aina puolituttuihin saak
ka ovat aidosti halukkaita auttamaan. 
Useat vanhemmat kokevat riittämättö
myyttä hoitaessaan monikkolapsia. On 
onnellista, jos he silloin ovat valmiita 

ottamaan vastaan apua niin kodinhoi
dossa kuin lasten hoitamisessakin. Heil
lä täytyy olla tilaa myös itse levätä ja vir
kistäytyä.

”
Äidin huomioiminen ja auttaminen 
varsinkin raskauden loppuvaihees-

sa oli ensimmäisen lapsen kohdalla opetel-
tava asia, mikä taas oli helpompaa jo seu-
raavalla kerralla.” 

isä, lapset 2 vuotta, 5 vuotta  
ja syntymättömät kaksoset 

”
Lapsemme ovat kasvattaneet meitä 
yksilöinä, sekä pariskuntana ja per-

heenä. Suhteemme muokkautui vahvem-
maksi, pienten vastoinkäymisten kautta. 
Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta, päi-
vääkään en vaihtaisi pois.” 

isä, lapset 2 vuotta, 5 vuotta  
ja syntymättömät kaksoset

3.3 MonikkovanheMPien PaRisuhde

Vauvat ravisuttelevat arkielämää, sillä 
perheen koko ja lastenhoito lisääntyvät 
äkisti. Monikkolasten hoito vie aikaa 
ja energiaa, minkä lisäksi vanhemmat 
sisaruksetkin tarvitsevat osansa. Pari
suhteelle voi jäädä vain satunnaisia het
kiä vaipparumban keskellä, ja väsynee
nä tulee helposti kiukkuiltua toiselle 
aikuiselle. Parisuhde voi olla myös van
hemmuuden voimavara: se voi olla mah
dollisuus saada lisävoimia ja ymmärrys
tä rakkaalta ihmiseltä. Monikkolasten 
syntymän jälkeen vanhemman elämä ei 
ehkä vastaa lemmenlomaa, mutta pie
nilläkin huomionosoituksilla ja eleil
lä voi olla kumppanille suuri merkitys.  

Vanhemmuus ei tarkoita parisuhde
elämän päättymistä, mutta voi olla työ
lästä yhdistellä erilaisia kotirooleja vau
vavaiheessa. Yhteenkuuluvuuden ja lä
heisyyden tunne ovat parisuhteen tuki
pilareita, joita kannattaa tietoisesti vaa
lia. Joskus ongelmien ratkontaan riittää 
yhteisen ajan lisääminen ja avoin kes
kustelu kumppanin kanssa esimerkiksi 
lastenhoidosta ja kotitöistä. 

Monikkolapset saaneiden vanhem

pien kokemusten mukaan puolison tu
ki on arjessa tärkein tuen lähde. Per
heen arkeen tasapuolisesti osallistuvat 
vanhemmat jaksavat paremmin ja ovat 
tyytyväisempiä parisuhteeseen. Jaet
tu vastuu paitsi lujittaa niin myös eh
käisee vanhempien uupumista etenkin 
vaativana vauvaaikana. Jokaisen per
heen ratkaisut yhteisvanhemmuuden 
toteuttamiseksi ovat yksilöllisiä. Tär
keintä on, että parisuhteen molemmat 
osapuolet osallistuvat vanhemmuuteen 
omien valmiuksiensa mukaan ja per
heen tilanteen kannalta tarkoituksen
mukaisilla tavoilla. 

Monikkovanhempien intiimit het
ket voivat olla aika ajoin hukassa. Van
hempien kannattaa varautua siihen, et
tä etenkin vauvaaikana seksin merkitys 
voi väliaikaisesti muuttua. Seksuaalis
ten halujen yhteensovittaminen aiheut
taa toisinaan ristiriitoja parisuhteeseen. 
Hellyyden ja läheisyyden vastavuoroi
nen vaaliminen ilman ehtoja ja pak
koa tukee parisuhteen seksuaalisuut
ta myös kuormittavien ajanjaksojen lä
pi. Itserakastelu on hyvä keino tasoittaa  

3.4 yhden vanheMMan MonikkoPeRheet

Monikkolasten yksinhuoltaja tarvitsee 
läheisten ja tukiverkkojen apua, jotta 
hän saa välillä hengähtää hetken. Oman 
jaksamisen tueksi kannattaa verkostoi
tua mahdollisuuksien mukaan läheisten 
avulla sekä kunnallisten tai yksityisten 
perhepalveluiden tuottajien puoleen 
kääntymällä. Riittävä lepo ja kokemus 
siitä, että tukea saa sitä pyytäessään, en
naltaehkäisee uupumista ja siten lisää 
sekä vanhemman että lasten hyvinvoin
tia. 

Sosiaalisten suhteiden luominen ja 
niiden hoitaminen tukee myös tasapai
noiseen vanhemmuuteen. Vanhemman 
on hyvä varautua siihen, että monik
koarjen haasteet eivät ole aina läheis
ten tai perhepalveluista vastaavien am
mattilaistenkaan tiedossa. Tästä syystä, 
apua pyytäessään, vanhemman voi toisi
naan olla tarpeen kuvailla arjen haastei
ta hyvinkin konkreettisin esimerkein. 
Kannattaa hakea rohkeasti apua itselle 
ja perheelle.
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Vanhemmaksi kasvetaan toimimalla, 
kokemalla ja tuntemalla. Isäksi kasva
miseen kuuluvat ylpeyden ja ilon tun
teet, esimerkiksi aina kun muistaa saa
vansa pian kaksoset tai kun kuulee vau
vojen sydämensykkeet ensi kertaa. Yhtä 
lailla isyyteen liittyy epäilyksen, pelon 
ja ahdistuksen tunteita: miten pärjääm
me vastasyntyneiden kaksosten kanssa 
– ja entä sitten, kun he alkavat kävel
lä? Riittävätkö rahat? Kuinka pystyn 
olemaan hyvä isä ja osoittamaan rak
kauteni usealle lapselle yhtä aikaa? Mi
ten vaalin parisuhdetta ja tuen lasten äi
tiä? Vanhemmuuteen liittyvistä monis
ta tunteista ja ajatuksista kannattaa ju
tella kumppanin, ystävien ja sukulais
ten kanssa; lisäksi eri paikkakunnilla ja 
netissä kokoontuu erilaisia isäryhmiä. 

”
On ollut paljon negatiivisia tuntei-
ta, mutta kun ne on oppinut hyväk-

symään, ’että näin minä ajattelen asioista, 
toiset asiat otan raskaammin ja toiset ke-
vyemmin ja että ne on pelkkiä ajatuksia’, 
niin niiden on osannut antaa olla, eivätkä 
ne ole aiheuttaneet enää enempää ahdis-
tusta tai paniikkia. Ja myös sitten se, että 
lapset, vaikka ovatkin välillä vaikeahoitoi-
sia, antavat paljon energiaa takaisin hymyi-
lemällä ja hassuttelemalla. Ja sen tietämi-
nen, että ajan mittaan helpottaa, niin sekin 
on antanut lisäpontta.” 

isä, kaksoset 7 kk

Kaksosten tai kolmosten kanssa isä pää
see aivan toisella tavoin mukaan lasten 

elämään kuin yhden vauvan syntyessä. 
Äidin vatsa on suurempi ja sikiöiden 
liikkeet voi tuntea helpommin. Raskau
den aikana ja sen jälkeenkin äiti tarvit
see paljon lepoa. Isän osallistuminen 
perheen moniin töihin on välttämätön
tä. On tärkeää, että isä saa tilaa opetella 
vanhemmuuteen liittyviä taitoja ja tu
tustua lapsiinsa omassa tahdissaan ja 
omalla tavallaan. 

”
Oli jotenkin niin ihanaa todistaa 
uuden elämän syntyä, etten tien-

nyt, enkä osannut muutenkaan suhtautua 
kuin olemalla maailman onnellisin isi. Täy-
sin ummikkona ja aina varautuneesti lap-
siin suhtautuneena oli positiivinen yllätys, 
kuinka hyvin isä saattaa halutessaan osal-
listua pienenkin vauvan hoitoon. Ilmeises-

ti tällä ’äitikeskeisellä’ varhaisvaiheella on 
ajateltua suurempaa merkitystä oman isyy-
den kehittymisen kannalta, vaikka päälle-
päin isyyden suuremmat haasteet kasva-
tusongelmineen vaikuttavat tulevan leik-
ki-iässä.” 

isä, lapset 2 vuotta, 5 vuotta  
ja syntymättömät kaksoset

Myös isä rakentaa oman ihmissuhteen
sa suoraan lapsiin lastensa kanssa ole
malla. Ei ole niin vakavaa, jos vaippa 
joskus meneekin vahingossa nurinpäin 
tai vauvan puklaus osuu olohuoneen 
matolle. Isyys on tunteita – mutta myös 
luottamusta omaan tietämykseen siitä, 
mitä vauvat kulloinkin tarvitsevat. Tä
mä tieto kehittyy vain kokemalla ja toi
mimalla lasten kanssa. 

3.5 MonikkoPeRheen isänä

3.6 Monenlaisia MonikkoPeRheitä

Monikulttuurisissa monikkoperheis
sä saatetaan pohtia aiheita, jotka liitty
vät vanhempien sosiaalisiin ja kulttuu
risiin käsityksiin perheestä ja vanhem
muudesta. Nämä käsitykset heijastuvat 
myös parisuhteeseen. Monikulttuuri
sissa perheissä vanhemmat saattavat ko
kea haasteita muun muassa sopiessaan 
keskinäisestä työnjaosta monikkoarjes
sa, lapsille puhuttavasta kielestä, lasten
hoitokäytännöistä ja lasten sosiaalisesta 
tai uskonnollisesta kasvatuksesta. 

Adoption myötä monikkoperheelli
seksi tulleet perheet saattavat puoles
taan pohtia tavanomaista enemmän las

ten kiintymyssuhteeseen liittyviä seik
koja (ks. myös luku Raskausajan psyko-
logiaa monikkoraskaudessa). Adoptio
perheissä vanhempien parisuhde saat
taa myös olla koitoksella usein monin 
tavoin kuormittavan adoptioprosessin 
aikana. 

Sateenkaarimonikkoperheet puoles
taan käyvät mahdollisesti keskustelua 
biologisen ja sosiaalisen vanhemmuu
den kysymyksistä, huoltajuussuhteista 
sekä toisinaan vanhempien sukupuoli
identiteetin tai seksuaalisen suuntautu
misen teemoista. Kaikille monikkoper
heille on tarjolla vertaistukea ja tietoa.
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4. monikkoperHeen arjen 
organisointi 

4.1 auttajien tuRvaveRkko4 monikko- 
perheen 
arjen 
organisoinTi

Turvaverkko tarkoittaa niitä ihmisiä, 
jotka voivat olla tukena silloin, kun hei
tä tarvitsee keskusteluseurana tai apu
na. Turvaverkon kartoittaminen on hy
vä aloittaa jo raskauden aikana. Turva

verkkoa on mahdollista laajentaa ha
keutumalla lapsiperheille suunnattui
hin kerhoihin tai tapahtumiin. Jokai
sessa lapsiperheessä tulee vastaan tilan
teita, joissa tarvitaan ulkopuolista apua. 
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Vauvan uni eroaa suuresti siitä, mikä 
meille aikuisille on tuttua ja usein uni
rytmin ongelmat mietityttävät monis
sa vauvaperheissä. Monikkoperheiden 
uniongelmat ovat useimmiten saman
laisia kuin muissakin vauvaperheis
sä, mutta kahden tai useamman vau
van perheessä erityiseksi ongelmaksi 
saattaa muodostua se, että vauvat voi
vat nukkua eri rytmissä, jolloin van
hempien oma lepo on vaaras
sa jäädä aivan  liian vä
häiseksi. 

Liiallinen valvomi
nen vaikuttaa mielialaan 
ja keskittymiskykyyn, ei
kä väsynyt vanhempi välttämättä jak
sa noudattaa säännöllistä päivärytmiä 
ja selkeitä nukkumaanmeno rituaaleja, 
mikä voi osaltaan ylläpitää yöheräily
ongelmaa. Tästä syystä olisi erityisen 
tärkeää, että vanhemmat vuorottelisi
vat lasten hoidossa myös yöaikaan. Kan
nattaa myös selvittää onko ulkopuolista 
apua mahdollista saada öisin. Kun lap
set nukkuvat tai viihtyvät hyvin keske
nään, on vanhemman järkevää nukkua 
tai lepäillä samaan aikaan. Omaan ar
keen on hyvä järjestää mahdollisuuksia 
pieniin lepohetkiin.

Vauvan unirytmi kehittyy suuresti 
koko ensimmäisen ikävuoden ajan. Se 
näkyy sekä unen laadun ja ajoittumi
sen sekä unentarpeen muutoksina. Vas
tasyntyneet vauvat nukkuvat suurim
man osan ajastaan, keskimäärin noin 16 
tuntia vuorokaudessa. Unentarve kui

tenkin vaihtelee suuresti ja siinä mis
sä joku vauva voi nukkua jopa 20 tun
tia vuorokaudessa, toinen voi pärjätä lä
hes puolet vähemmällä.  Unentarve vä
henee nopeasti ensimmäisen ikävuo
den aikana ja 3 kk iässä vauvat nukku
vat keskimäärin noin 14 tuntia vuoro
kaudessa ja yhden vuoden iässä noin 12–

13 tuntia vuorokaudessa. En
simmäisten elinkuukau sien 

ajan vauvan uni jakaan
tuu tasaisesti vuorokau
den ympäri, eikä säännöl

listä vuorokausirytmiä vielä 
ole. Ensimmäiset merkit kehit

tyvästä rytmistä alkavat ilmaantua 
yleensä viimeistään kolmen kuukau
den kohdalla, jolloin pisimmät unijak
sot alkavat sijoittua yöhön ja päiväaikai
nen uni alkaa vähentyä. Puolen vuoden 
ikään mennessä vauvalle on kehittynyt 
biologinen valmius nukkua kunnolliset 
yöunet, joskin yöheräilyt ovat tavallisia 
vielä kahden vuoden ikään saakka. En
simmäisen ikävuoden jälkeen noin 10 
prosenttia lapsista heräilee useammin 
kuin kolmesti yössä.

Ennenaikaisina tai pienipainoisi
na syntyneillä lapsilla ei ole varhais
lapsuudessa sen enempää unihäiriöitä 
kuin muillakaan lapsilla. Pienipainoi
sina syntyneillä vauvoilla saattaa olla 
suurempi alttius kärsiä myöhemmässä 
iässä nukahtamisvaikeuksista ja muis
ta uniongelmista ja ennenaikaisina syn
tyneillä lapsilla on muita  useammin 
unenaikaisia hengityshäiriöitä, kuten 

4.2 nukkuMinen MonikkoPeRheissä kuorsaamista tai uniapneaa. Ennen
aikaisesti syntyneiden vauvojen kes
kushermoston kypsymättömyys saattaa 
myös aiheuttaa epäsäännöllisyyttä lap
sen unirytmiin. 

Monet ympäristötekijät vaikuttavat 
unirytmin kehitykseen. Vanhemmat 
voivatkin omilla aktiivisilla valinnoil
laan auttaa vauvoja löytämään selkeän 
vuorokausirytmin mahdollisimman var
hain. Hyvä vuorovaikutus vanhemman 
ja vauvan välillä on vauvan kehityksen 
kannalta kaikkein tärkeintä ja se muo
dostaa myös yöunen perustan. Toisaalta 
vaikeus löytää säännöllinen päivärytmi 
voi myös heijastella vauvan synnynnäis
tä temperamenttiaan. Silti vauvan uni
rytmiin voi pyrkiä vaikuttamaan.

Selkeä päivärytmi luo parhaat edelly
tykset säännölliselle unirytmille. Ruo
kailut, ulkoilut ja päiväunet kannattaa
kin vähitellen pyrkiä ajoittamaan aina 
samalla tavalla. Kun päivärytmi alkaa 
jäsentyä, koko perheen aikataulut kan
nattaa mahdollisuuksien mukaan sovit
taa vauvojen rytmiin. Vauvoja on myös 
hyvä asteittain totuttaa keske
nään samaan rytmiin, jot
ta vanhemmille jäisi riit
tävästi hengähdys
taukoja. Vauvat tar
vitsevat aikuisen tu
kea ymmärtääkseen yön 
ja päivän eron. Päiväsaikaan 
puuhataan vauvojen kanssa, jutel
laan, lauletaan ja leikitään. Yhdessäolo 
nostaa vauvan vireyttä ja kuluttaa pal
jon energiaa, ja osaltaan tukee yöaikais
ta nukkumista. Kirkkaat valot ja arjen 

äänet kuuluvat päivään.  Illan mittaan 
viriketasoa vähennetään ja aletaan yh
dessä valmistautua unille. Yöaikaan ei 
leikitä eikä puuhastella, vaan toimitaan 
mahdollisimman vähäeleisesti ja yrite
tään välttää virkistymistä joka puoles
taan vaikeuttaa nukahtamista uudel
leen. Näin vauvalle pyritään viestittä
mään, että yö on lepoa varten. 

Säännölliset mukavat iltarutiinit tu
kevat nukahtamista jo muutaman kuu
kauden iässä. Niiden tarkoituksena on 
viestittää vauvoille lähestyvästä uniajas
ta. Ei ole yhtä oikeaa unirituaalia, mut
ta hyvä sellainen toistuu samanlaisena 
joka ilta ja siinä valmistaudutaan vä
hitellen unta varten yhdessä vanhem
man kanssa. Rentouttava yhdessäolo, 
hiljaisuus ja hämäryys auttavat nukah
tamista. Myöhäinen ravitseva iltasyöt
tö juuri ennen nukkumaanmenoa ta
kaa usein pisimmät unet. Sen sijaan iän 
kart tuessa automaattista yösyöttöä on 
hyvä pyrkiä välttämään, sillä se näyt
tää liittyvän suurempaan yöheräilytai
pumukseen. Vauva saattaa rauhoittua 
unille silitellen ja yösyöttöväliä piden
täen. Vaikka vastasyntynyt nukahtaa
kin usein syliin, vauvan on hyvä oppia 

nukahtamaan unille itse ilman 
välitöntä vuorovaiku
tusta vanhemman kans
sa sitten kun hän noin 

3–6 kk iässä osoittaa sii
hen kypsyyttä. Tutkimusten 

mukaan ne vauvat, jotka 6 kk iässä osaa
vat nukahtaa ilman vanhemman apua, 
heräilevät 1–2 vuoden iässä vähemmän 
kuin muut vauvat. 
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Pitkät yöunet löytyvät parhaiten, kun 
yöllisiin heräilyihin reagoidaan aina sa
malla tavalla. Niinpä itkevää vauvaa tu
lee lohduttaa samalla tavalla niin päi
vällä kuin yöllä. Näin vauvalle välittyy 
pysyvä turvallisuuden tunne vuorokau
den ajasta riippumatta. Jos vauva ei yöl
lä rauhoitu omin voimin, on hyvä tapu
tella tai silitellä vauvaa rauhoittavasti 
ja jutella hänelle hiljaisella äänellä. Mi
käli itku siitä huolimatta yltyy ja vauva 
hätääntyy, voi hänet ottaa syliin ja rau
hoittella hänet uudelleen unille. 

Vanhemmat voivat unipäiväkirjan 
avulla seurata unirytmin kypsymistä 
varsinkin 2–3 kk iän jälkeen.  Sen avulla 
voidaan havaita esimerkiksi vuorokau
sirytmin ongelmia. Monesti yöheräi
lyjen taustalla on liian epäsäännölli
nen päivärytmi tai liian pitkät päivä
unet. Kehittyvä unirytmi heijastelee 
myös vauvan temperamenttia. Siinä 
missä jotkut vauvat ovat jo syntyjään 
taipuvaisempia säännöllisempään ryt
miin, toisille selkeän vuorokausirytmin 
löytäminen ja säilyttäminen on selväs
ti vai keampaa. Nämä lapset tarvitsevat 
erityisen paljon tukea vanhemmiltaan 
pystyäkseen löytämään selkeän rytmi
tyksen päivään ja yöhön.

Perhe valitsee vauvan nukkumapai
kan omien tottumustensa ja vauvojen 
nukkumataipumusten mukaan. Alle 3 
kk ikäisen vauvan nukkumaympäristön 
turvallisuuteen tulee kiinnittää erityis
tä huomiota. Vauvan tulisi nukkua riit
tävän kovalla patjalla, eikä liian kuumia 
peittoja tulisi käyttää. Sohvalla, vesisän
gyssä tai muuten liian ahtaassa pedissä 

vauvoja ei tulisi koskaan nukuttaa.
Kaksi, kolmekin vauvaa mahtuu aluk

si hyvin nukkumaan samaan pinnasän
kyyn. Vauvoja voi nukuttaa vierekkäin 
ja myöhemmin, jos he häiritsevät toi
siaan, myös varpaat vastakkain. Lasten 
kasvaessa oman pinnasängyn tarve tu
lee ajankohtaiseksi.

Osa lasten yöheräilystä johtuu ns. 
uniassosiaatioongelmasta, eli siitä et
tei vauva osaa nukahtaa unille ilman 
tiettyä unirituaalia. Vauvan kannal
ta rituaali on sinänsä hyvä asia, sillä se 
auttaa häntä nukahtamaan. Jos taas ri
tuaalia edellyttää vanhemman osallis
tumista (sylissäpito, imettäminen…), se 
voi muodostua ongelmaksi jos vauva  
öisinkin sinänsä normaalien heräilyjen 
jälkeen tarvitsee tuota samaa ri tuaalia 
pystyäkseen nukahtamaan uudelleen. 
Jos vauvan yöherättelyihin liittyy uni
assosiaatioongelma, on vauva hyvä vä
hitellen totuttaa sellaiseen rituaaliin, 
joka ei edellytä vanhemman aktiivis
ta osallistumista. Uniassosiaatioongel
man hoi dossa kotona toteutettava uni
koulu on usein tehokas. Sitä voidaan 
kokeilla neuvolan tuella 6 kk iän jäl
keen, jos yöheräilyn taustalla on nimen
omaan uniassosiaatioongelma. Vauvan 
unirytmin ongelmissa kannattaa aina 
hakea ulkopuolista apua ja tukea, sillä 
pitkittyessään uniongelmat voivat tar
peettomasti kuormittaa perhettä.

Joskus monikkoperheissä olevat 
isommat sisarukset reagoivat uusien 
perheenjäsenten tuloon alkamalla vas
tustaa nukkumaanmenoa tai heräile
mällä normaalia enemmän. Mikäli tä

mä huomionkaipuu ilmenee selvänä 
nukahtamisvaikeutena, kannattaa leik
kiikäisen unirytmiä tukea positiivisten 
rutiinien menetelmällä, jossa nukahta
mista helpotetaan muokkaamalla tila
päisesti unirytmiä. Ensin suunnitellaan 
mukava 3–5 osasta koostuva noin 20 mi
nuuttia kestävä iltarutiini, jonka aikana 
vähitellen rauhoitutaan unille. Sitten 

vuorokausirytmiä muokataan niin että 
rituaali ajoitetaan siihen aikaan, jolloin 
lapsi todennäköisesti nukahtaa nopeas
ti. Samalla huolehditaan siitä että päivä
unet ja aamuheräämiset ajoittuvat sopi
vasti ja aina samalla tavalla. Kun nukah
taminen sujuu helposti, nukkumaan
menoaikaa vähitellen siirretään kohti 
toivottua kellonaikaa.

4.3 saMassa vai eRi RytMissä?

Mikäli lapset eivät helposti näytä mu
kautuvan samaan rytmiin, vauvat ovat 
todennäköisesti temperamentiltaan 
niin erilaisia, ettei saman rytmin nou
dattaminen ole mahdollista. Hyvin 
voimallinen ohjaaminen samaan ryt
miin voi myös hieman vähentää lasten 
mahdollisuutta olla erillinen yksi  lön sä 

ja toteuttaa omaa temperamenttiaan. 
Vauvaajan jälkeen rytmi samankaltais
tuu yleensä ilman suuria ponniste luja. 
Monikkolapset ovat usein luonnos taan 
samassa rytmissä, joten vanhempien ei 
aina tarvitse pohtia uni ja ruokailu
rytmejä yksilöllisyyden kannalta lain
kaan.

4.4 lasten hoitaMinen kotona

Markkinoilla on tarjolla monenlaisia 
lapsenhoitoon tarvittavia tarvikkeita, 
jotka helpottavat elämää, mutta usein 
muutamalla hyvällä valinnalla selviää 
hyvin. Sylissä oleminen on tärkeää vau
valle. Monikkoperheissä voidaan käyttää 
sylihoitoon lapsen kantamiseen tarkoi
tettua kantoliinaa, jolloin lapsi voi olla 
lähellä hoitajaansa pidempiä aikoja. Kan
toliina mahdollistaa helposti toisen lap
sen tyynnyttelyn ja samanaikaisesti voi 
hoitaa toista lasta. Kun lapsia on enem

män kuin yksi, kannettavaa lasta vaihde
taan. Monikkoperheeseen tarvitaan tu
keva kylpyamme lasten kylvetykseen. 
Vauvat kylvetetään yleensä vuoronpe
rään ja vanna puhdistetaan ja vesi vaih
detaan lasten välillä. Vannaa ei tule käyt
tää muuhun tarkoitukseen kuin lasten 
kylvettämiseen infektioriskin vuoksi.

”
Iloisenväriset nutut ja potkupu-
vut heiluvat pyykkinarulla – se on 

 monikkoperheen elämää.”
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Kaksosten ja kolmosten hoitoa helpot
taa, jos monikkoperheeseen hankitaan 
babysittereitä. On kuitenkin muis
tettava, että pientä vauvaa ei saa pitää 
 liian istuvassa asennossa eikä pitkiä ai

koja babysitterissä. Lasten oppiessa is
tumaan on syöttötuolin aika ja tällöin 
lapset myös ovat yhä enemmän osalli
sia koko perheen yhteisessä ruokailu
hetkessä. 

kahvan on hyvä olla käännettävä, jotta 
vaunut mahtuvat pituudestaan hissei
hin. Vaunujen tulisi myös mahtua vai
vatta auton takakonttiin. 

Usein monikkoperheissä on toiset 
rattaat, jotka ovat kevyemmät, ja hel
posti kasattavat ns. kaupunki ja matka
rattaat. Ne voivat olla junamalliset tai 
kaksi irrallista ratasta, jotka saa liitettyä 
yhteen. Kolmosperheille on myös tar
jolla omia vaunu ja ratasmalleja. Kol
mosrattaat mahtuvat autoon, jos auto 
on riittävän iso.  Kolmosperheessä voi 
myös lasten iän mukaan hyödyntää kan
toreppua ja seisomalautaa.

Vaunuihin tai rattaisiin kannattaa 
hankkia sopiva hoitolaukku tai reppu, 
jossa lasten hoitamisen tarvittavia tava
roita on helppo pitää mukana. Monissa 
perheissä vauvoille on hankittu parve
kevaunut, jotka ovat aina valmiina nuk
kumista varten. 

”
Nyt voi huokaista. Hymyhuulia mo-
nin kerroin ja peräkontti täynnä 

 tavaraa.” 

Mikäli monikkoperhe tarvitsee auton, 
tulisi sen olla sellainen, jossa jokai
sella on oma paikkansa. Lasten turva
istuimet autossa ovat välttämättömät 
ja tuovat turvallisuutta lasten matkus
tamiseen. Turvaistuimet tulee sijoittaa 
tarkasti annettujen ohjeiden mukaises
ti. Kolmen turvaistuimen mahtuminen 
vierekkäin takapenkille ei ole mahdol
lista läheskään kaikissa autoissa. 

Kaksos tai kolmosrattaiden ja turva
istuinten mahtuminen autoon saman
aikaisesti kannattaa tarkastaa huolel
la. Autoa hankkivien tai vaihtavien per
heiden on hyvä käydä sovittamassa tur
vaistuimia ja rattaita autoon ennen sen 
hankkimista.

4.5 kodin tuRvallisuus ja jäRjestys  

Lasten kasvaessa myös kodin turval
lisuuteen liittyvät asiat tulee arvioida 
uudelleen. Huomioitavia seikkoja ovat 
muun muassa palo ja sähkötapatur
mien ehkäiseminen, vesipisteiden tur
vallisuus, tulitikkujen säilyttäminen se
kä kellariin ja ullakolle pääsyn estämi
nen. Kodissa on myös teräviä esineitä, 
joiden säilyttäminen oikein ja suojaami
nen lapsilta on tärkeää. Pesuaineiden, 
lääkkeiden ja kemikaalien oikea säily

tys ennaltaehkäisevät vaaratilanteita. 
Monikkoperheen kodissa on usein 

paljon elämänjälkiä ja helposti epäjär
jestystä. Kun lapset kasvavat, myös ko
dinhoitoon jää eri tavalla aikaa. Kotona 
voi miettiä, onko siellä tietty alue, joka 
pyritään pitämään enemmän järjestyk
sessä ja johon lastentarvikkeita ei vält
tämättä tarvitse levittää. Jos on mah
dollista, kodinhoitoon ja siivoamiseen 
on hyvä saada ulkopuolista apua. 

4.6 laPsiPeRheen MenoPelit

Suuret hankinnat monikkoperheessä 
ovat vaunut tai rattaat. Ne ovat tärkeä 
hankinta ja vaikuttavat jatkossa arjen 
liikkumisen sujuvuuteen lasten kanssa. 
Markkinoilla on tavallisia perusvaunuja 
ja rattaita, mutta myös yhdistelmävau
nuja, jotka vaunuajan jälkeen toimivat 
rattaina lapsille. Yhdistelmävaunuihin 
suositellaan usein kahta erillistä kanto
kassia. Kasvavat lapset eivät kuitenkaan 
mahdu niihin kauaa, joten niiden käyt
töaika on hyvin lyhyt. Lapsen kantami
sessa ne kuitenkin toimivat hyvin.

Vaunujen ja rattaiden hankinnassa 
kannattaa kiinnittää huomiota turvalli
suuteen, leveyteen, pituuteen ja toimi
vuuteen, mutta myös painoon. Kun ta
varakorissa on ostoksia ja lapset kyydis
sä, on työnnettävänä iso painolasti. Pyö
rien koko vaikuttaa vaunujen tai rat
taiden liikkuvuuteen. Pienillä pyörillä 
voi olla hankalaa liikkua epätasaisessa 
maastossa tai pehmeällä alustalla, esi
merkiksi lumessa. Ostaessa kannattaa 
myös kysyä, miten ja mistä vaunujen 
varaosia voi jatkossa hankkia. Työntö
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5. tutustu minuun!

Vastasyntynyt vauva kehittyy omaksi 
itsekseen vuorovaikutuksessa toisten 
ihmisten kanssa. Kun vauva tulee näh
dyksi ja kohdatuksi ja hänen viesteihin
sä vastataan, hän oppii jäsentämään ais
timuksiaan, havaitsemaan tunteitaan ja 
käyttämään näitä havaintoja omien ai
voitustensa ilmaisemiseen. Hän oppii 
vähitellen tuntemaan itsensä ja oman 
toimintansa vaikutuksen toisiin ihmi
siin sekä suunnittelemaan tekojaan. 
Vanhemmilla on etuoikeus löytää jokai
sessa syntyvässä vauvassa uusi ihminen 
ja auttaa häntä kasvamaan omaksi itsek

seen. Vauva tarvitsee vanhempia tullak
seen ihmisyhteisön jäseneksi. Uuteen 
ihmiseen tutustuminen vie kuitenkin 
aikaa. Kaksoset tai kolmoset ovat ku
kin ihan omanlaisiaan. Yhden vauvan 
kanssa opittu rytmi ei sovikaan toiselle 
ja toisen kanssa hyväksi havaittu tapa ei 
välttämättä toimi toisella. Toinen vau
va malttaa odottaa joutuessaan odotta
maan vaipanvaihtoa, toinen taas huu
taa kurkku suorana märän vaipan kiu
satessa ihoa. 

Kahden tai kolmen erilaisen tem
peramentin kanssa häkeltyy helposti.  

5 TuTusTu 
minuun!
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Toisaalta kun tutustuu samaan aikaan 
useampaan eri persoonallisuuteen, se on 
samalla suuri mahdollisuus. Kun vauvo
ja on samanaikaisesti useampi, on van
hempien ehkä erityisen helppoa hyväk
syä kunkin lapsen oma persoonallisuus 
ja ottaa jokainen lapsi sellaisena kuin 

hän on. Lapsilla on omat tavat vastata 
ärsykkeisiin, rauhoittua nukkumaan ja 
nauttia leikeistä. Lapset opettavat van
hemmilleen itsensä kanssa olemista. 
Ei ole valmista kaavaa kuinka päästä 
yhtey teen kunkin lapsen kanssa ja syn
nyttää riemastuttavia yhteisiä hetkiä. 

tää. Myös yhden vanhemman perhees
sä on hyvä vuorotella vauvojen hoito
järjestystä. Vauva oppii nopeasti odot
tamaan, erityisesti kun hän saa rauhalli
sella äänellä viestin, että on tullut kuul
luksi ”äiti tulee pian, annan ensin sis
kolle maitoa”. Isoa sisarusta saa pyytää 
rauhoittamaan tai leikittämään toista 

sillä aikaa kun vanhempi hoitaa toista 
kaksosista. Kun sisarukset saavat kan
taa kortensa kekoon kaksosten tai kol
mosten hoitamisen helposti uuvutta
vassa arjessa, he oppivat hyvällä taval
la osallistumista ja omaa arvoaan, pu
humattakaan toisen ihmisen tarpeiden 
kohtaamisesta.

5.1 kohtaaMisen  
kullanaRvoiset hetket

Lasten ja vanhempien välinen vuoro
vaikutus syvenee, kun antaudutaan ko
kemaan syvästi yhdessä olemisen hetki. 
Samalla saadaan kokemus toisen ihmi
sen löytämisestä sekä itse löydetyksi tu
lemisesta. Näitä hetkiä kutsutaan koh
taamisen hetkiksi. Näissä hetkissä vau
van aistit, tunteet, ajattelu ja kommu
nikaatio kehittyvät valtavin harppauk
sin. Kohtaamisen hetkissä välittyy eri 
aistien kautta syvä yhteyden kokemus. 
Katseet kohtaavat, iho välittää onnen 
aistimuksia, äänensävyt ja painot kan
tavat yhteistä säveltä. Vanhempi puhuu 
usein näinä hetkinä hellittelykielellä ja 
selittää mitä on tapahtumassa. Sanat 
ovat lempeää selostusta ja ne tukevat jo 
vauvaiässä kehittyvää äidinkielen muo
dostumista. Kohtaamisen hetket tuntu
vat hyvältä molemmista, vaikka ne ovat 
ajallisesti lyhyitä.  Näissä hetkissä vauva 
kokoaa helminauhaa ”minä olen ihana” 
kokemuksistaan. Pian kaksos ja kol
mosvauvat alkavat jo jakaa näitä iha
nia helmiä toisilleen. Monikkovauvo
jen erityinen onni onkin, että heillä on 

toisensa. Se suojaa heitä yhdeltä kaik
kein vaikeimmista kokemuksista, yksi
näisyydeltä.

Kaksosten tai kolmosten hoidon vaa
tima lisäponnistus ei estä kutakin las
ta saamasta juuri niin paljoa kohdatuk
si tulemista kuin he tarvitsevat. Koh
taamisen hetket syntyvät tavallisen 
elämän sisällä, hoitotilanteissa, nuk
kumaan laittaessa, syöttäessä. Työnja
ko vanhempien välillä tuo molemmil
le mahdollisuuden luoda oma ainutker
tainen suhteensa vauvoihin. Lapsille on 
rikkaus, kun on useampia erilaisia ihmi
siä hoivaamassa heitä. 

Ihmiset huomaavat erilaisia piirtei
tä vauvan luonteesta ja näin vauvan on 
mahdollista saada tukea ominaispiir
teidensä kehittymiseen. Kahden van
hemman perheissä on hyvä opetella 
vuorottelua, näin vauvat saavat koke
muksia molempien vanhempien kanssa. 
On kuitenkin luonnollista, että alkuvai
heen myllerryksessä kumpikin hoitaa 
enemmän sitä vauvaa, jonka rytmin ja 
tavan reagoida hän paremmin ymmär

5.2 välillä kaikki on  
täyttä Mylläkkää

Kaikilla vanhemmilla kuten myös mo
nikkolasten vanhemmilla on riittämät
tömyyden tunteita, sitä enemmän, mi
tä enemmän joutuu kantamaan vastuu
ta yksin. Vanhemmat saattavat kantaa 
huolta myös siitä, saako perheen muut 
lapset riittävästi vanhempien aikaa ja 
huomiota. On hyvä muistuttaa itseään, 
että kehittyäkseen lapsi tarvitsee vain 
hyvää, sitoutunutta huolenpitoa ja tun
neyhteyden hetkiä hoito ja hoivatilan
teiden aikana. Usein arjen lukematto
mat yhtä aikaa tapahtuvat asiat saavat 
tilanteen tuntumaan hallitsemattomal
ta. Arkea kannattaa yksinkertaistaa niin 
paljon kuin mahdollista. Vauva ei tarvit
se kotipesän ulkopuolisia tapahtumia, 
kyläilyjä, sukuloimisia tai harrastuk
sia, mutta jos vanhempi virkistyy niissä, 
niin kaikki voivat paremmin. Arjen rau

hoittamiseen saa käyttää kaikkien liike
nevien sukulaisten ja ystävien avun, jot
ta ne hetket mahdollistuvat, jossa kukin 
vauva tulee päivittäin kohdatuksi. 

Vauvan kiintymys jäsentyy turval
liseksi, kun nämä tilanteet toistuvat 
säännöllisesti. Kiintymys vahvistuu jo
kaisessa tilanteessa, jossa vauvan vies
ti: hätä, kiinnostus tai innostus, tulee 
kuulluksi. Tilanteita, joihin ei omasta 
mielestään ehdi tarpeeksi nopeasti, tu
lee toistuvasti, mutta se ei haittaa. Tur
vallisen kiintymyksen perustaa on ai
kaa vahvistaa läpi koko vauvan kasvu
ajan. Ja aina se tapahtuu samalla taval
la, kuulemalla vauvan viesti ja antamal
la itselleen lupa olla yhteydessä juuri 
siinä hetkessä ja juuri sen vauvan kans
sa.  Näin tulee kuin itsestään vahvista
neeksi vauvan hyvää kokemusta.
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6. monikko lasten keHitys 
kaHden vuoden ikäiseksi

6.1 liikunnallinen kehitys6 monikko-
lasTen 
kehiTys 
kahden 
vuoden 
ikäiseksi

Monikkolasten liikunnallinen kehitys 
etenee samaan tapaan kuin yksöslasten. 
Tämä merkitsee myös sitä, että seurat
taessa kehityksen virstanpylväitä on ta
pana ottaa huomioon keskosuus. Jos 
vauvat syntyvät kuukautta ennenaikai

sina, pidetään normaalina kyseisen ke
hitysasteen saavuttamista vielä kuu
kautta myöhemmin kuin täysi aikaisten 
kohdalla. 

Jos taas vauvat ovat raskauden, syn
nytyksen tai vastasyntyneisyyskauden  
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aikana kärsineet joistakin poikkea
vuuksista kuten raskauskomplikaatiois
ta tai hapenpuutteesta, voi tämäkin hei
jastua heidän kehittymiseensä ihan ku
ten  asianlaita on yksösten kohdalla. Joi
denkin lasten kehittymistä seurataan 

sairaalan lastenneurologian poliklini
kalla varmuuden vuoksi, jotta pieniin
kin poikkeamiin voitaisiin päästä tuo
maan kuntoutusta jo varhaisessa vai
heessa. Suurimman osan kohdalla oman 
neuvolan seuranta on riittävää.

kaksosten vanhemmat ovat ratkaisseet 
asian ”jakamalla lapset”, jolloin syntyy 
äidin ja isän lempilapsi. Tällä ratkaisul
la on hyviä puolia: nyt kummallakin on 
oma läheinen aikuisensa niin suurim
man rakkauden kuin samaistumisen
kin kohteena, ja keskinäinen kateus voi 
lievittyä. On kumminkin tärkeää, että 
molemmilla vanhemmilla säilyy lähei
nen suhde kaikkiin monikkolapsiinsa; 
kumpikaan vanhemmista ei saisi jäädä 

etäiseksi lapsilleen.
Keskinäinen riippuvuus on monikko

lapsilla tavallista, ja sehän on keskinäi
sen rakkauden ja kiintymyksen osoitus. 
Kumminkin meidän länsimainen yh
teiskuntamme edellyttää jäseniltään 
myös suhteellisen suurta itsenäisyyttä 
oman elämän ratkaisuissa, ja siksi las
ten kehittymiselle on eduksi, jos heitä 
kannustetaan myös jonkinasteiseen it
senäisyyteen toisiinsa nähden.  

6.2 Puheenkehitys

Puheen kehittymisessä ovat pienet vii
västymät tavallisia monikkolapsilla. 
Monikoilla on muita lapsia vähemmän 
aikaa olla kahdenkeskisessä vuorovai
kutuksessa vanhempiinsa. Puheen ke
hitykselle suotuisinta on, jos vanhem
mat ehtivät kuunnella lapsensa puheen 
yrityksen loppuun saakka ja soinnut
taa omat tunteensa lapsen tunneilmai
suun. Tällöin vanhempi pääsee luonte
vasti auttamaan kesken jääneen sanan 
tai lauseen siihen muotoon, jota me ai
kuiset tästä käytämme. Lapsi sisäistää 
aikuisten kielen. Kun monikkolasten 
näköpiirin pysyvin ihminen useinkin 
on monikkosisarus eivätkä vanhemmat, 
kehittävät monet lapset omaa, yhteistä 
kieltään. Tällainen tilanne ei ole samal
la tavoin kasvua eteenpäin vievä kuin 
suora vuorovaikutus aikuisen kanssa. 

Monikkolapset oppivat usein ym
märtämään toistensa tunnelmia ja toi
veita herkästi myös ilman sanoja, eleit
ten ja ilmeitten perusteella. Lievän pu
heenkehityksen viivästymän ehkäisemi
seksi vanhempien kannattaa varata ai
kaa kahdenkeskiseen yhdessäoloon se
kä puhumiseen ja kuvakirjojen katse
luun lastensa kanssa. Myöhemmin tu
lee mukaan satujen lukeminen. 

Lasten puheenkehitystä seurataan 
neuvolassa. Vanhempien kannattaa il
maista neuvolassa mahdollinen huo
lensa monikkolasten puheenkehityk
sestä. Kysymys ei ole mistään vakavas
ta asiasta, mutta jo ennaltaehkäisevässä 
mielessä lapsi kannattaa viedä puhete
rapeutille kokonaisvaltaiseen arvioon, 
jos puheen kehityksessä ilmenee viiväs
tymistä.

6.3 Monikkolasten keskinäinen suhde

Monikkolasten keskinäistä suhdet
ta voivat luonnehtia kilpailu äidin tai 
isän sylistä, keskinäinen riippuvuus se

kä johtaja–alistujaasetelma. On luon
nollista, että jokainen lapsi haluaa van
hemman huomiota osakseen. Jotkut 

6.4 tue Myös eRillisyyttä

Aikuiset voivat auttaa lasten kasvua 
kohti yksilöitymistä esimerkiksi itse
näisillä valinnoilla niin lelujen kuin 
vaatetuksenkin suhteen, kannustamal
la heitä leikkimään myös muiden las
ten kanssa sekä esimerkiksi olemalla ai
ka ajoin kahdestaan yhden monikkolap
sen kanssa.  Syntymäpäivilläkin on kai
killa hyvä olla omat kakut, jotta kukin 
monikkolapsi voi puhaltaa omat kynt
tilänsä kakustaan. Tekemällä itsenäisty
minen mieluisaksi vältytään kivuliaalta 
eriyttämiseltä.

Monikkolapset kannattaa viedä las
tenneuvolakäynneille yksitellen, jotta 
terveydenhoitajalla ja lääkärillä on riit
tävästi aikaa keskittyä kuhunkin lap
seen erikseen. Muutoin on vaarana, että 
vilkkaampi ja huomiota vaativampi vie 
aikuisten huomion, ja väistyvän lapsen 
tutkiminen voi jäädä vajaaksi.

Jo pienestä pitäen voi yksi lapsista 
ottaa johtajan roolia, ja toisille jää alis

tujan / tottelijan paikka. Usein johta
jaksi osoittautuu taitavampi: nopeam
min kävelemään oppinut näyttää va
litsevan suunnan, johon mennään. No
peammin puhumaan oppinut voi taas 
nähdä asiakseen hoitaa puhepuolen ja 
edustaa siinä molempia lapsia yhteisis
tä asioista kuten leikkipaikasta päätet
täessä vanhempien kanssa. On onnel
lista, jos vanhemmat näkevät jokaisen 
lapsen vahvuudet. Jos yksi näyttää joh
tavan ihan kaikessa, on vanhempien hy
vä huolehtia, että myös tottelijoille tu
lee tilaa esittää omat toiveensa ja saada 
ne läpi aika ajoin.  

Tutkimusten mukaan monikkolap
sille kehittyy hyvä perusturvallisuus ja 
turvallinen kiintymyssuhde vähintään 
yhtä usein kuin yksöslapsillekin. Minkä 
he ehkäpä menettävät vanhempien heil
le antamassa ajassa, sen he saavat takai
sin omilta sisaruksiltaan. Heidänhän ei 
juuri tarvitse kokea yksinäisyyttä!
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7. taloudellinen tuki ja 
sosiaali palvelut monikk-
operHeissä

äitiysraHa ja 
vanHempainraHa
Äitiysrahakausi on sama kuin yhden 
lapsen vanhemmilla eli 105 arkipäivää. 
Vanhempainrahan maksuaikaa piden
netään 60 arkipäivällä lasta kohti toises
ta lapsesta alkaen (v. 2010). Vanhempain
rahakauden pituus on siis kaksosista 
158+60 arkipäivää, kolmosista 158+120 
arkipäivää jne. Pidennyksen voi käyttää 

äitiys tai vanhempainrahakauden jat
koksi tai niiden aikana, jolloin monik
koperheen vanhemmat voivat olla yhtä 
aikaa kotona hoitamassa lapsia. 

äitiysavustus
Äitiysavustusta korotetaan monikko
perheessä siten, että ensimmäisestä lap
sesta saa yhden äitiysavustuksen, toises
ta lapsesta myönnetään kaksi, kolman

7
Taloudellinen 
Tuki ja 
sosiaali-
palveluT 
monikk o-
perheissä

7.1 taloudelliset tuet 
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nesta lapsesta kolme äitiysavustusta jne. 
Kaksosista saa siis kolme äitiyspakkaus
ta tai 420 euroa ja kolmosista kuusi äi
tiyspakkausta tai 840 euroa (v. 2010). 
Perhe voi valita haluamansa yhdistel
män pakkauksia ja rahaavustuksia. 

lasten kotiHoidon tuki
Lasten kotihoidon tuki haetaan Kan
saneläkelaitoksesta. Osa kunnista mak
saa lisäksi kuntalisää, jonka myöntä
miskriteerit vaihtelevat kunnittain. Pie
ni osa lähinnä pääkaupunkiseudun kau
punkikuntia maksaa monikkoperheille 
vanhempainvapaan monikkopidennys
jaksolta erityistä monikkoperheille tar
koitettua tukea (v. 2010). 

toimeentulotuki
Mikäli perheen tulot eivät riitä tavan
omaiseen elämiseen, on perheen mah
dollista hakea omasta kunnasta toimeen

tulotukea. Toimeentulotukena voi pe
rustoimeentulotuen ja täydentävän tu
en lisäksi hakea myös ehkäisevää tukea. 

Hakuvaiheessa kannattaa kuvailla 
mahdollisimman tarkoin, miten monik
koperheellisyys vaikuttaa talouteen, eh
käisevän tuen osalta myös miten talou
dellisen tuen avulla voidaan edistää per
heen sosiaalista turvallisuutta ja oma
toimista suoriutumista. Suomen Mo
nikkoperheet ry on laatinut lausunnon, 
johon on laadittu kuvaus erityispiireis
tä kun perheeseen syntyy samalla kertaa 
useampia lapsia. Tämä lausunto on Suo
men Monikkoperheet ry:n Internet 
sivuilla. Lausunto on laadittu viran
omaisten käyttöön.

Lisätietoa: www.kela.fi (myös lasku
reita etuuksien tason arviointiin), kun
tien sosiaalivirastot ja kuntien Inter
netsivut sekä www.suomenmonikko
perheet.fi. 

7.3 Muuta aPua kotiin

7.2 kunnalliset laPsiPeRhePalvelut 
MonikkoPeRheille

Kunnallisista lapsiperhepalveluista saa 
tietoa Meille tulee vauva opaskirjasesta, 
neuvolasta ja oman kunnan kotisivuil
ta. Kaksosten perhe tarvitsee usein ar
jen tueksi apua kotiin. Kolmosten ja ne
losten perheessä perheen ulkopuolinen 
apu on välttämätöntä. Kannattaa selvit
tää sukulaisten ja tuttavien mahdolli
suudet auttaa. Jo ennen lasten syntymää 
on hyvä selvittää oman kunnan sosiaali
toimen mahdollisuudet tarjota kunnal

lista kotipalvelua, palveluseteleitä, per
hetyöntekijän palvelua tai muuta apua. 
Kunnan on sosiaalihuoltolain mukaan 
huolehdittava kotipalveluiden järjestä
misestä kuntalaisille. On mahdollista 
pyytää esimerkiksi neuvolan terveyden
hoitajaa tai lääkäriä puoltamaan avun 
saamista. Mikäli tuntee tarvitsevansa 
apua, on tärkeää keskustella siitä puoli
son tai esimerkiksi neuvolan terveyden
hoitajan kanssa ja pyytää apua ajoissa.  

Myös yksityiset yritykset ja järjestöt 
(mm. MLL, 4H sekä pääkaupunkiseu
dulla Väestöliiton Kotisisar Oy) tarjoa
vat apua kotiin arjen tueksi. Kannattaa 
tarkistaa onko mahdollista saada kus
tannuksista kotitalousvähennystä. Jos
kus myös alueellisen monikkoperheyh
distyksen oppilaitosyhteistyön kautta 

on mahdollista saada harjoittelija avuk
si kotiin. Eri alueiden monikkoperhe
yhdistysten yhteystiedot löytyvät Suo
men Monikkoperheet ry:n Internetsi
vuilta. Apua voi tiedustella myös suo
raan oman alueen sosiaali, terveys ja 
kotitalousalan oppilaitoksista.  
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8. järjestöjen palvelut 
monikko perHeen tukena

monikkoarjen, 
lastenHoidon 
ja -kasvatuksen 
tukipalveluja:

imetyksen tuki ry  

www.imetys.fi 

Imetyksen tuki ry on vertaistukea tarjoa-
va järjestö. Se ylläpitää vapaaehtoistyöl-
lä toimivaa valtakunnallista imetystuki-
puhelinta, kouluttaa imetystukiäitejä ja 
imetystukiryhmän vetäjiä. Järjestö välit-
tää myös tietoa  imetyksestä ja äidinmai-

dosta ja auttaa kouluttamiaan äitejä pe-
rustamaan imetystukiryhmiä.

suomen kolmosperHeet ry  

www.kolmosperheet.fi

Suomen Kolmosperheet ry yhdistys, jon-
ka tavoitteena on toimia kolmosperhei-
den yhteydenpitokanavana, kerätä tie-
toa kolmosista ja kolmosuudesta, valvoa 
kolmosperheiden etuja sekä jakaa mah-
dollisimman konkreettista tietoa kolmo-
sista. Yhdistys toimii vapaaehtoispoh-
jalta.

8 järjesTöjen 
palveluT 
monikko-
perheen 
Tukena
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suomen monikkoperHeet ry 

www.suomenmonikkoperheet.fi

Suomen Monikkoperheet ry on kaksoset 
ja kolmoset saaneiden perheiden valta-
kunnallinen kattojärjestö, jonka alaisuu-
dessa toimii alueellisia monikkoperhe-
yhdistyksiä. Kattojärjestö tuottaa mate-
riaalia ja tietoa monikkoperheiden ja hei-
tä kohtaavien ammattilaisten tueksi. Jär-
jestö toimii myös monikkoperheiden etu-
ja valvovana aloitteentekijänä mm. lain-
säädännön ja perhepolitiikan kentällä. 
Alueelliset monikkoperheyhdistykset tu-
kevat perheitä mm. järjestämällä monik-
koperhevalmennusta ja perheille suun-
nattuja tapahtumia.

erityistukea tarvitsevien 
perHeiden tukipalveluja

ensi- ja turvakotien liitto ry 

www.ensijaturvakotienliitto.fi

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakun-
nallinen lastensuojelujärjestö. Se tukee 
vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä 
lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perhe-
väkivaltaa. Liitolla on 28 jäsenyhdistystä, 
jotka ylläpitävät ensikoteja, päihdeongel-
mien hoitoon erikoistunutta ensikoteja ja 
turvakoteja. Osa jäsenyhdistyksistä tar-
joaa perheille suunnattuja avopalveluja.

kevyt – keskosvanHempien 

yHdistys www.kevyt.net

Keskosvanhempien yhdistys on vuonna 
1997 perustettu valtakunnallinen keskos-
perheiden tukijärjestö. Kevyt pyrkii tuke-
maan keskoslapsen saaneita vanhempia 

jaksamaan arjessa paremmin. Yhdistys 
toimii Internet-sivujen välityksellä, per-
heille järjestettävissä tapahtumissa ja 
muun toiminnan kautta.

käpy – lapsikuolemaperHeet ry  

www.kapy.fi

Käpy on lapsensa kuoleman kautta me-
nettäneiden perheiden vertaistukiyhdis-
tys. Yhdistys tukee jäseniään auttavan 
puhelimen, tukihenkilöiden sekä ympä-
ri Suomea kokoontuvien keskusteluryh-
mien avulla. Käpy ry:n jäsenet ovat lap-
sen kuoleman kokeneita vanhempia, si-
saruksia, isovanhempia ja perheen ys-
täviä sekä työssään lapsikuolemia koh-
taavia.

vammaisten lasten  

ja nuorten tukisäätiö  

www.vamlas.fi

Vammaisten lasten ja nuorten tukisää-
tiö tukee pitkäaikaissairaita /vammaisia 
lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. 
Säätiö kehittää palveluita, jotka edistävät 
vammaisten lasten ja nuorten tasaver-
taista osallisuutta yhteiskunnassa. Toi-
mintamuotoja ovat alaan liittyvien selvi-
tysten laatiminen, tutkimustyön edistä-
minen, ammattihenkilöiden kouluttami-
nen ja koulutusmateriaalin julkaisemi-
nen. Säätiö jakaa apurahoja vammaisille 
lapsille ja nuorille harrastustoimintaan, 
kodinperustamiseen ja opiskeluun.

äidit irti 

synnytysmasennuksesta, äimä 

www.aima.fi

Äidit irti synnytysmasennuksesta ry on 

vertaistukea äideille ja heidän läheisil-
leen tarjoava yhdistys. Yhdistyksen toi-
mintamuotoja ovat puhelimen, sähkö-
postin sekä jäsenlehden välityksellä tar-
jottu vertaistuki. Yhdistys järjestää jäse-
nilleen myös tapaamisia ja koulutusta. 
Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ 
ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyh-
distys.

perHe-, parisuHde- ja 
lastenHoitopalveluja

FolkHälsan www.folkhälsan.fi

Folkhälsan on yleishyödyllinen sosiaali- 
ja terveysalan järjestö, joka edistää ter-
veyden ja elämänlaadun arvostusta yh-
teiskunnassa. Järjestö tuottaa erilaisia 
terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hoiva- 
ja huolenpitopalveluja lapsille, nuorille ja 
ikääntyville.

mll – mannerHeimin 

lastensuojeluliitto ry  

www.mll.fi

Mannerheimin lastensuojeluliitto ry on 
lapsen ja lapsiperheen hyvinvoinnin edis-
tävä valtakunnallinen lastensuojelujär-
jestö. Järjestön tehtävänä on lisätä lap-
suuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteis-
kunnassa sekä tuoda lapsen näkökul-
maa päätöksentekoon. Järjestön alai-
suudessa toimivat paikallisjärjestöt, jot-
ka jakautuvat edelleen piirijärjestöiksi. 
Paikallisyhdistykset tarjoavat kaikenikäi-
sille mahdollisuuden osallistua toimin-
taan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiper-
heiden kanssa.

väestöliitto  

www.vaestoliitto.fi

Väestöliitto on valtakunnallinen perhei-
den hyvinvointia edistävä järjestö, joka 
tarjoaa erilaisia tukipalveluja sekä yksi-
tyishenkilöille että ammattilaisille. Pal-
veluja on tarjolla seuraavien teema- 
alueiden alla: vanhemmuus, parisuhde, 
seksuaalisuus, perinnöllisyys, monikult-
tuurisuus ja lapsettomuuden hoito. 

Pullonpyörittäjien opas (Väestöliitto) 
http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/214159/
PULLONPYORITTAJAT-3.pdf

pari- ja seksuaali-
terapiapalveluja

kataja ry – parisuHdekeskus ry 

www.katajary.fi

Kataja ry toimii perheen ja sen yhteistyö-
kyvyn tukemiseksi. Yhdistys tuottaa pal-
veluja, joiden avulla ihmiset voivat lisä-
tä itsetuntemustaan, viestintätaitojaan 
ja luovaa ongelmanratkaisua. Kirkolliset 
juuret omaavana yhdistyksenä Kataja ry 
tukee parisuhdetta perheen ydinsuhtee-
na. Yhdistys tukee toiminnassaan naisen 
ja miehen toisiinsa sitoutunutta, tasaver-
taista ja vastavuoroista kumppanuutta.

kirkon perHeasiain 

neuvottelukeskus  

www.evl.fi/perheneuvonta

Kirkon perheasiain neuvottelukeskus 
tarjoaa palveluja sekä pareille, perheille 
että yksittäisille avunhakijoille elämään 
liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelu-
keskuksissa toimii terapeuttisia ryhmiä.  
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Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi 
voi hakeutua myös evankelisluterilaiseen 
kirkkoon kuulumaton henkilö.

seta – seksuaalinen 

tasavertaisuus ry www.seta.fi

Seta on ihmisoikeus- ja sosiaalialan jär-
jestö, joka toimii 19 jäsenjärjestön katto-
järjestönä. Järjestön tavoitteena on tu-
kea ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja 
hyvinvointia ihmisten arjessa riippumatta 
seksuaalisesta suuntautumisesta, suku-
puoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmai-
susta. Seta korostaa jokaisen ihmisen oi-
keutta perheeseen, sellaisena kuin kukin 
sen itse käsittää. Järjestö toimii ihmisoi-
keustyön ohella jäsenjärjestöjen toimin-
nan kehittämisessä, sosiaalityössä, kou-
lutustoiminnassa ja nuorisotyössä. Se-
ta yhteydessä toimii Transtukipiste, joka 
tarjoaa ja kehittää psykososiaalisia tuki-
palveluja transihmisille, sukupuoliristi-
riitaa tai sukupuolen monimuotoisuutta 
kokeville ja heidän perheenjäsenilleen. 

sexpo-säätiö www.sexpo.fi

Sexpo-säätiö kouluttaa, neuvoo, konsul-
toi ja tuottaa julkaisuja ja koulutusmate-
riaalia seksuaalisuudesta osana ihmis-
ten arkea. Säätiö tarjoaa pari- ja sek-
suaaliterapiatoimintaa.

suomen seksologinen seura ry 

www.seksologinenseura.fi

Suomen Seksologinen Seura on sek-
suaaliterveyden ammattilaisten toimin-
taedellytyksiä ja seksologian alan kehit-
tymistä sekä seksuaaliterveyspalvelujen 
saatavuutta tukeva yhdistys. 

monenlaisten perHeiden 
tukipalveluja

adoptioperHeet ry  

www.adoptioperheet.fi

Adoptioperheet ry on valtakunnallinen 
yhdistys, joka tukee kotimaasta ja ulko-
mailta adoptoineita, adoptiota harkitse-
via, adoptioprosessissa mukana olevia ja 
adoptoituja henkilöitä. Yhdistys tukee toi-
minnallaan adoptioprosessin eri vaiheis-
sa olevia perheitä sekä parantaa adoptio-
perheiden yhteiskunnallista asemaa.

monikulttuurisuusyHdistys 

Familia Club ry  

www.familiaclub.fi

Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry 
on monikulttuurisuudesta kiinnostunei-
den, syntyperäisten suomalaisten ja eri 
maahanmuuttajaryhmien valtakunnalli-
nen etujärjestö. Yhdistyksen päämäärä-
nä on edistää yhdenvertaisuutta ja syrji-
mättömyyttä suomalaisessa yhteiskun-
nassa sekä ehkäistä ennakolta rasismia 
ja syrjäytymistä.Yhdistys edistää maa-
hanmuuttajien kotoutumista Suomeen 
ja heidän oikeuksiensa toteutumista. Ta-
voitteena on myös tukea maahanmuut-
tajien omaa kieltä ja kulttuuria. Familia 
Club ry tekee perheiden ja parisuhteiden 
eri tilanteisiin suuntautuvaa monikult-
tuurista tukityötä.

sateenkaariperHeet ry  

www.sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ry toimii Suomen 
lesbo-, bi-, trans- ja homovanhempien ja 
heidän lastensa etujärjestönä, SETA:n jä-

senjärjestönä. Sateenkaariperheet tar-
joaa yhteydenpito- ja keskustelufooru-
min näille perheille ja ihmisille. Yhdis-
tys välittää myös tietoa ja pyrkii vaikut-
tamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun 
ja lainsäädäntöön koskien Sateenkaa-
riperheiden jäsenten ja heidän lasten-
sa asemaa suomalaisessa yhteiskunnas-
sa. Yhdistys tarjoaa toiminnassaan sään-
nöllisiä tapaamisia eri paikkakunnilla, 
vuosittaisia perheleirejä ja koulutustoi-
mintaa.

suomen uusperHeellisten liitto 

www.supli.fi

Suomen Uusperheellisten Liitto ry on 
uusperheellisten hyvinvointia ja etuja 
ajava valtakunnallinen järjestö. Suomen 
Uusperheellisten Liitto ry on toiminut 
vuodesta 1996 ainoana valtakunnallise-
na uusperheiden järjestönä ydinosaami-
senaan uusperheiden kokonaisvaltainen 

tukeminen. Järjestön toiminnan kohde-
ryhmänä ovat uusperheiden vanhemmat 
ja uusperheiden kanssa työskentelevä 
ammattihenkilöstö. Liitto järjestää eri-
laisia uusperhettä tukevia vertaisryhmiä, 
parisuhdekursseja, uusperhetapahtumia 
sekä koulutuksia uusperheitä työssään 
kohtaaville ammattilaisille.

yHden vanHemman perHeiden 

liitto ry www.yvpl.fi

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry 
toimii valtakunnallisesti, lastensuojelu-
järjestönä.  Toiminnallaan liitto tukee yk-
sinhuoltajien ja yhteishuoltajuuden van-
hemmuutta sekä tarjoaa tukea näiden 
vanhempien etujen valvontaan. Liitto toi-
mii perheiden parissa yhdistystoiminnan 
avulla, kerhojen ja ”olohuoneiden” vä-
lityksellä. Toiminnan tavoitteena on pa-
rantaa yhden vanhemman perheiden 
elämänlaatua.
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susa kalliomaa

PsM, laillistettu psykologi

katja koskinen

kätilö, imetysohjaaja
Helsingin ja Uudenmaan  
sairaanhoitopiiri
katja.koskinen@hus.fi

tuovi Hakulinen-viitanen

dosentti, TtT, tutkimuspäällikkö,
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
-yksikkö
tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi

aune karHumäki

Hyvä alku monikkovanhemmuuteen 
-hankkeen projektipäällikkö (2009–2011)
erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), 
VTK, sairaanhoitaja (AMK)
aune@prosensus.fi

Hannele törrönen

Projektipäällikkö, psykologi
Ensi- ja turvakotien liitto ry
hannele.torronen@ 
ensijaturvakotienliitto.fi

minna oulasmaa

perheneuvonnan koordinaattori,  
terveydenhoitaja
Väestöliitto
minna.oulasmaa@vaestoliitto.fi

ulla kumpula

toiminnanjohtaja, sosiaalityöntekijä, YTM
Suomen Monikkoperheet ry
toiminnanjohtaja@ 
suomenmonikkoperheet.fi

tiina matala

järjestösihteeri, lähihoitaja
Suomen Monikkoperheet ry
jarjestosihteeri@ 
suomenmonikkoperheet.fi

kaarin mäkikallio

dosentti
Oulun yliopistollinen sairaala,  
naistentaudit ja synnytykset
kaarin.makikallio@ppshp.fi

irma moilanen

Lastenpsykiatrian professori, emerita
Oulun yliopisto
irma.moilanen@oulu.fi

arja Hastrup

Erikoissuunnittelija, TtM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
-yksikkö 
arja.hastrup@thl.fi
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meille Tulee vauvaT -opaskirjanen on tarkoitettu 
odottaville monikkovanhemmille. Tämä opas päivittää 
aiemmin monikkovanhemmille jaetun Tuplaonni –oppaan. 

Opaskirjasen toimittamiseen ovat osallistuneet

tuovi Hakulinen-viitanen (tutkimuspäällikkö, dosentti, TtT, 
th, sh, THL)

aune karhumäki (projektipäällikkö, erityistason 
seksuaaliterapeutti (NACS), valt. kand., sh (AMK), Suomen 
Monikkoperheet ry / Hyvä alku monikkovanhemmuuteen 
-hanke) 
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Opas on tulostettavissa www.thl.fi/kasvunkumppanit.


