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1 Johdanto 

 

 

Vanhemmuus saa alkunsa raskausaikana ja tarkoittaa molempien vanhempien 

kohdalla oikeutta ja velvollisuutta olla läsnä lapsen elämässä. Tulevalta äidiltä ja 

isältä vaaditaan tekoja ja valintoja. Vanhemmuus saa ihmisen ajattelemaan, toi-

vomaan ja näkemään mielikuvia vauvasta sekä itsestään vanhempana. Isän 

osallisuus vanhempana voi näkyä muun muassa isyyden ohenemisena tai vah-

vistumisena. Ohentunut isyys viittaa vaikeuteen aikuistua ja löytää omat tavat 

lapsen kanssa toimimiseen. Isä on psyykkisesti etäinen lapselle, vaikka fyysisesti 

onkin läsnä. Vahvistunut isyys puolestaan tarkoittaa isän sitoutumista vauvan 

odotukseen ja hoitoon, tunnesiteen luomista sekä kokonaisvaltaista vastuuta lap-

sesta ja tämän hyvinvoinnista. (Laru 2017.)  

 

Hermansonin (2012a) mukaan muutos miehestä isäksi ei suju aina kivuitta eikä 

hetkessä, vaan se on yhtä suurta prosessia. Isäksi kasvuun vaikuttaa miehen 

oma suhtautuminen isyyteensä, samoin kuin lähiympäristö. Se, että pari on yh-

dessä suunnitellut ja päättänyt hankkia lapsen, on varsin merkityksellinen asia 

isän vastuuntunnon kehityksessä. Yllätyslapseenkin kiintyminen voi kuitenkin on-

nistua hyvin. Isän kannattaa olla läsnä lapsen elämässä alusta saakka ja hyödyn-

tää isyysloma. Silloin isä pääsee hoitamaan lastaan vastuullisesti ja huomaa 

yleensä isyysloman olevan lomailun sijasta vaativaa työtä.  

 

Monisikiöisiä lapsia syntyi Suomessa 1496 vuonna 2015 (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2016). Kaikista vuonna 2015 syntyneistä monikkolapsista 736 oli 

kaksossyntymiä ja kahdeksan kolmossyntymiä (Suomen Monikkoperheet ry 

2017a). Syntyvyyden vaihteluista huolimatta monikkoperheellisyys on ollut kas-

vussa vuosikymmenien ajan. Osin tämä selittyy ensisynnyttäjien korkeammalla 

iällä. (Hyväluoma 2010, 422.) 

 

Tuen tarve tiedostetaan usein, mutta tukea arkaillaan tai jopa häpeillään pyytää 

(Karhumäki 2009, 132). Yksilöllinen tukeminen vaatii tarpeiden selvittelyä, mutta 
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eniten isät haluavat käytännön apua sekä tunne- ja tietotukea (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2008, 18, 30). Monikkoisät kokevat saavansa tukea ammattilaisilta 

useammin kuin monikkoäidit ja muut isät (Karhumäki 2009, 135).  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja, Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry, esitti toiveen 

tutkia monikkoperheiden isien kokemuksia. Yhdistyksessä oli huomattu isien tar-

vitsevan tukea roolinsa vahvistumiseen ja arjessa toimimiseen. Tämän opinnäy-

tetyön tarkoitus oli selvittää monikkoperheiden isien kokemuksia isyydestä ja 

tuen tarpeesta perheen arjessa.   

 

 

2 Isyys 

 

 

Kasvaminen isän rooliin on samalla tavalla suuri muutos kuin äidiksi tulo. Todel-

lisuus isäksi tulemisesta konkretisoituu usein vasta vauvan synnyttyä, huolimatta 

vanhempien yhteisestä odotusajasta. Vanhempien jaksamista tukee toimiva pa-

risuhde, joka on riippuvuussuhteessa perhe-elämän kanssa: perhe-elämän hyvä 

onnistuminen edesauttaa vanhempien välistä parisuhdetta. Tämä keventää myös 

miehen paineita isän rooliin kasvaessa sekä saa miehen osallistumaan lasten-

hoitoon aktiivisemmin. Parisuhteen päättyminen eroon puolestaan horjuttaa 

usein lapsen ja isän välistä yhteyttä. (Riihonen, Oulasmaa & Laru 2017.)  

 

Huttunen (2000, 39 - 40) on havainnut, että isät osallistuvat yhä aktiivisemmin 

lastenhoitoon, ja erityisesti tätä arvostetaan puheessa, mutta tasavertaista van-

hemmuutta ei ole vielä saavutettu. Osallistuvalle isyydelle on esteitä, joista ko-

rostetaan miehisyyskäsityksiä, perinteistä naiskulttuuria, psykologian isäkuvaa ja 

yhteensovittamisen ongelmia työn ja perheen välillä. Miehisyyskäsityksissä ko-

rostuu maskuliinisuuden merkitys ja se, että isät ovat kautta aikojen toimineet 

perheen päänä ja elättäjänä. Isän täytyy olla vahva ja syvällistä tai tunnepohjaista 

isyyttä ei ole mielletty miehisyyteen. Miehelle ei ole sallittu hoivaavaa roolia.  
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Huttusen mukaan (2000, 42, 44 - 45) perinteinen naiskulttuuri ja ideologia hoi-

vaavasta vanhemmasta on jättänyt äideille vastuun lasten hoidosta. Nykyisin nai-

set eivät pelkästään halua jäädä kotiin, vaan ansiotyöhön palaaminen houkuttaa 

samoin kuin korkeampi koulutustaso. Nämä asiat ovat johtaneet perheiden sisäi-

siin järjestelyiden muutoksiin eli isät joutuvat osallistumaan kotitöihin ja lastenhoi-

toon uudella tavalla. Psykologian isäkuva puolestaan antaa tietoa siitä, että lapsi 

osaa erottaa vanhemmat toisistaan ja näin luo heihin erilaiset suhteet. Varhaisen 

kiintymyssuhteen luominen isän näkökulmasta saa paremmat edellytykset, jos 

isä on lapsen elämässä mukana jo heti ensi hetkistä. Tanskassa tehty selvitys 

paljastaa kaksi yleisintä syytä, miksi isät eivät pidä isyyslomaa. Nämä ovat työ-

esteet ja taloudelliset syyt. 

 

Isän rooliin kasvaminen vaatii tunteita, kokemusta ja toimintaa. Positiivisiin tun-

teisiin voivat kuulua ilo ja ylpeys, etenkin isien kuullessa ensi kertaa vauvojen 

sydänäänet. Sallittuja ovat myös ahdistuksen, epäilyksien ja pelon sekaiset tun-

teet. Huolet voivat liittyä monikkolapsien hoitoon tai perheen taloudelliseen tilan-

teeseen. Monen isän mielessä on sama kysymys: Miten pystyn olemaan hyvä isä 

ja hyvä puoliso? Isyys ei ole pelkästään tunteita, vaan myös luottamusta itseensä. 

Kehittämällä vanhemmuuttaan oppii tunnistamaan vauvojen tarpeet. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2011, 32 - 33.)  

 

Isät ovat tervetulleita, mutta samalla odotettuja osallistumaan perhevalmennuk-

seen. Samalla tavalla heitä odotetaan mukaan synnytykseen sekä osallistumaan 

vauvan hoivaamiseen, kotitöihin ja palkkatyöhön. Osa isistä kokee raskauden ai-

kana ulkopuolisuuden tunnetta ja etäisyyttä koko asiaan. Kyseisten tunteiden on 

tulkittu olevan yhteydessä miesten kyvyttömyyteen kokea raskauden ilmentymää 

suoraan. Toiset isistä kokevat, että heidät unohdetaan perhevalmennuksissa tai 

heitä ei huolita mukaan. Tämä lisää ulkopuolisuutta entisestään. Tutkimuksessa 

käy ilmi, että työasiat estävät monia miehiä osallistumasta valmennuksiin. (Chin, 

Hall & Daiches 2011, 4, 12.)  
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3 Monikkoperhe 

 

 

Monikkoperhe määritellään niin, että perheeseen on syntynyt tai syntyy vähintään 

kaksi lasta kerrallaan. Puhutaan siis kaksosista, kolmosista ja niin edelleen. Mo-

nikkoperheeseen voi kuulua myös lapsia, jotka ovat syntyneet yksittäin. (Suomen 

Monikkoperheet 2017b.) Monikkoperheiden vanhempien tulisi saada asianmu-

kaista tietoa heitä tukevilta tahoilta, sillä perheet kohtaavat monia haasteita. Kun-

nollinen tieto auttaa perheitä arjessa ja siinä jaksamisessa. Perheille annettavan 

tiedon tulisi kattaa sekä raskausaikaa että tulevaa monikkoarkea. Myös sosiaali-

nen ja emotionaalinen tuki on tärkeää. (Karhumäki 2009, 135.) 

 

Monikkoperheiden vanhemmat kokevat erilaiset asiat haastaviksi perheen elä-

mässä. Usein äitejä huolettaa jaksaminen, kun taas isiä toimeentulo. Monikko-

perheiden palvelujen piirissä tulisi ottaa esiin vanhempien jaksaminen. Ennalta-

ehkäisevät toimet ja taloudellinen tuki voivat parantaa huomattavasti perheiden 

hyvinvointia. Perheillä on erilaiset tarpeet, jotka tulee ottaa selville tuen tarvetta 

määriteltäessä. Vertaistuki sekä perhe- ja lähisuhteet ovat monikkoperheille tär-

keitä. Monikkoperhettä tukiessa on tärkeää korostaa vanhempien tasavertai-

suutta ja tukea molempia ottamaan vastuuta perheen arjesta. Tämä tukee sekä 

vanhempien parisuhdetta että hyvinvointia koko perheen osalta. (Karhumäki 

2009, 135.)  

 

Tasavertainen vanhemmuus määritellään niin, että isä ja äiti osallistuvat molem-

mat arjen järjestämiseen, lasten kasvatukseen ja perheen sisäiseen päätöksen-

tekoon tasapuolisesti. Yhdessä vanhemmat voivat sopia vastuun perhe-elämästä 

ja vanhemmuudesta. Perhe-elämän järjestelemisessä voi ilmetä haasteita, mutta 

niistä selviää toista tukemalla ja keskustelemalla. Jokaisella perheellä on omat 

tapansa toteuttaa tasavertaista vanhemmuutta. (Kuittinen 2014.)  
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4 Isyys monikkoperheessä 

 

 

4.1 Valmistautuminen isyyteen odotusaikana 

 

Kowlessarin, Foxin ja Wittkowskin (2015, 107, 115, 118 - 119) tutkimuksessa on 

todettu, että nykyään miehiin kohdistuu isänä yhä enemmän odotuksia. Raskaus-

aikana isän rooli on vielä nykyisinkin vähemmän ymmärretty. Matkalla isyyteen 

miehet kokevat emotionaalisia, psykologisia ja käyttäytymisen muutoksia. Tutki-

muksen isät kokevat eniten huolta kumppaninsa raskaudesta. Ensimmäisen kol-

manneksen aikana isät tuntevat olevansa etäisempiä ja erillään raskauskoke-

muksesta. Heidän tunteitaan laiminlyödään ja rooliaan väheksytään. Toisella 

kolmanneksella isien kokemukset lähentyvät äitien kokemuksia, mutta on hyvin-

kin mahdollista, että isä saattaa tuntea itsensä esimerkiksi masentuneeksi. Isälle 

alkaa muodostua kiintymyssuhde syntymättömään lapseen, kun hän voi tuntea 

lapsen liikkeet äidin mahan päältä. Viimeisellä kolmanneksella isä tuntee ole-

vansa valmistautunut isyyteen. Silloin mielessä on oma isäsuhde ja yhdessä te-

keminen lapsen kanssa, kunhan lapsi syntyy.  

 

Vuonna 2016 voimaan tullut Isyyslaki (11/2015) säätelee isyyden tunnustamista, 

jonka tavoitteena on lapsen ja isän välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen. 

Tunnustamisen voi tehdä ennen tai jälkeen lapsen syntymän. Ennen lapsen syn-

tymää isyyden voi tunnustaa neuvolakäynnillä, mikäli tapaus on selvä, esimer-

kiksi pariskunnan eläessä avoliitossa. Isyys vahvistetaan kuitenkin vasta, kun 

lapsi on syntynyt. Jos isyys tunnustetaan lapsen syntymän jälkeen, sen toteutuk-

sesta vastaa lastenvalvoja. (Maistraatit 2017.) 

 

Isyyden tunnustaminen on nykykäytänteen mukaan vaivattomampaa vanhem-

mille. Etenkin isät voivat säästää työaikaa, kun he voivat hoitaa tunnustamisen 

samalla käydessään äidin mukana neuvolakäynnillä. Neuvolan toiminnassa tämä 

puolestaan lisää asiakas- ja perhekeskeisyyttä, vanhempien odotuksiin vastaa-

mista ja isien saamista neuvolan asiakkaiksi. Odotusaikana tehty isyyden tunnus-

tus tukee isien vanhemmuuden kokemusta ja mahdollistaa myös neuvoloiden li-

sätuen antamisen. (Pelkonen & Hakulinen 2015.) 
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4.2 Isien osallistuminen synnytykseen 

 

Synnytyksessä isät kokevat usein olevansa voimattomia ja epävarmoja roolis-

taan, kun heidät pyydetään synnytyssaliin. Tilanteissa epävarmuutta lisää hoito-

henkilökunnan käyttämä ammattikieli, jota isät eivät aina ymmärrä. (Chin ym. 

2011, 12.) Isän läsnäolo synnytyksessä tuo etuja sekä miehelle itselleen että syn-

nyttävälle äidille. Isä voi parhaimmillaan lisätä äidin luottamusta kykeneväisyy-

teensä synnytyksessä, auttaa häntä rentoutumaan, lohduttaa ja samalla lievittää 

stressiä. Vierellä oleminen ja tukeminen vähentävät äidin kokemia ikäviä tunteita, 

kuten hermostuneisuutta, pelkoa ja synnytyskipuja. Samalla se lisää turvallisuu-

den tunnetta. Isä hyötyy puolestaan saamalla ainutlaatuisen mahdollisuuden 

nähdä vastasyntynyt heti ja kuulla tämän ensimmäinen itku. Tästä alkaa läheisen 

suhteen muodostaminen aivan ensi hetkistä alkaen. (He, Vehviläinen-Julkunen, 

Qian, Sapountzi-Krepia, Gong & Wang 2015, 72 - 74.)  

 

Karttunen, Pekonen ja Huttunen (2017, 30 - 31) kertovat, että isän ollessa luotta-

vainen, rauhallinen ja asiaan perehtynyt hän pystyy tarjoamaan synnyttäjälle kor-

vaamattoman tuen. Miehen suhtautuminen ja asenne synnytystä kohtaan vaikut-

taa synnytyksessä vallitsevaan tunnelmaan. Isille vauvojen maailmaan tulo on 

jopa voimaannuttava kokemus. Tärkeimpiä tehtäviä ovat kuitenkin synnyttäjän 

rohkaisu, kannustus ja uskon luominen siihen, että hän jaksaa, osaa sekä pystyy 

saattamaan vauvat maailmaan. Ensimmäisen ihokontaktin antajana voi toimia 

yhtä lailla isä kuin äitikin.  

 

Karttusen ym. (2017, 31) mukaan keisarileikkauksessa korostetaan isän roolia, 

sillä isän täytyy huolehtia vastasyntyneistä, kun äiti on heräämössä. Epäsäännöl-

lisessä synnytyksessä voi olla mahdollista, että isä ei pääsekään mukaan synny-

tykseen. Näihin tilanteisiin lukeutuu esimerkiksi hätäkeisarinleikkaus, johon ei 

oteta mukaan ulkopuolisia äidin nukutuksen takia. Hätäkeisarinleikkauksessa 

merkityksellistä on tiedottaa isää synnytyksen kulusta sekä vauvojen ja äidin 

voinnista. Vaikka isä ei olisikaan mukana synnytyksessä, se ei estä häntä luo-

masta läheistä suhdetta lapsiinsa.  
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Yhteinen kokemus synnytyksestä yhdistää vanhempia ja luo lisää ymmärrystä 

heidän välilleen. Isistä yli 80 % kokee synnytyskokemukseen liittyvän rakastumi-

sen puolisoon, onnellisuuden vauvasta, kiitollisuuden, ylpeyden isyydestä sa-

moin kuin vauvasta. (He ym. 2015.) Lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttaa 

suoraan isän käyttäytyminen ja kokemukset. Aiemmissa tutkimuksissa on osoi-

tettu, että isän läsnäolo nostaa sairaalahoidossa olevien keskosten painoa pa-

remmin ja nopeuttaa kotiutumista. (Punamäki 2011, 95.)  

 

 

4.3 Isä-lapsisuhde 

 

Monikkolapset syntyvät usein ennenaikaisesti, ja se keskeyttää vanhemmuuteen 

valmistautumisen. Vanhemmat kantavat huolta lapsen selviytymisestä ja lap-

sesta irtautumisesta, millä on vaikutusta kiintymyssuhteen kehittymiseen. Van-

hemman riittävä vastavuoroinen vuorovaikutus ja emotionaalinen läsnäolo anta-

vat perustan lapsen turvalliselle kiintymyssuhteelle. (Korja 2011, 184, 187.) 

 

Keskosen vuorovaikutus on suppeampaa täysiaikaiseen vauvaan verattuna, ja 

vanhempi joutuu turvautumaan paljon kosketusta sisältävään sekä aktiivisem-

paan vuorovaikutukseen. Varhaisen suhteen suojaava tekijä keskosen näkökul-

masta on koskettaminen ja sylissä pitäminen. Kenguruhoito on hyvä keino tukea 

läheisyyttä, ja isäkin voi sitä toteuttaa. Siinä lapsi lepää vanhemman paljaan rin-

nan päällä vaippasillaan. (Korja 2011, 189, 193 - 194.) Hoitohenkilökunnan tulee 

valmistaa vanhempia lapsen kotiutukseen esimerkiksi ohjeistamalla vauvojen nu-

kuttamisasennoista, sillä kätkytkuoleman riski lisääntyy vauvojen oppiessa kään-

tämään kasvot alustaa vasten (Lehtonen 2009; Joanna Briggs Institute 2010).  

 

Miehen on isäksi tullessaan hyväksyttävä kenties elämänsä isoin muutos. Lap-

sen syntyessä rooli, ajankäyttö, taloudellinen tilanne, puoliso ja parisuhde muut-

tuvat. Muutokset saattavat herättää erilaisia, sekä positiivisia että negatiivisia tun-

temuksia miehessä. Isän tulisi ottaa oma paikka perheessä sekä muistaa, että 

molemmat vanhemmat toimivat eri tavoilla ja antavat lapselle eri asioita, mutta 

ovat silti yhtä tärkeitä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017.) 
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Monikkoperheessä isä joutuu yleensä osallistumaan aktiivisemmin vastasynty-

neiden hoitoon ja muihinkin töihin. Tekemistä on enemmän kuin vain yhden lap-

sen syntyessä kerrallaan. Isyyden kannalta kallisarvoista on antaa isän omalla 

tavallaan ja kaikessa rauhassa opetella vanhemmuuden taitoja sekä tehdä tutta-

vuutta uusiin perheenjäseniin. Sekä isä että äiti rakentavat ihmissuhteensa lap-

seen viettämällä aikaa hänen kanssaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011, 

32 - 33.) 

 

Isät toivovat, että saisivat enemmän tietoa käytännön asioista ja lapsen hoitami-

sesta, kuten esimerkiksi, mitkä vaatteet lapselle laitetaan. Tutkimuksissa ilmenee 

tarve isille suunnatusta vertaistuesta. Miehet pitävät hyvänä ideana jakaa koke-

muksiaan muiden uusien vanhempien kanssa, ja he näkevät vertaistuen hyödyl-

lisenä jo äitiysneuvolassa käytettäväksi. Lapsen syntymän jälkeen isistä voi tun-

tua vaikealta palata töihin isyysloman loputtua. Isät haluaisivat jatkaa kotona 

olemista perheen parissa, mutta ahdistus yleensä helpottaa, kun he saavat luot-

toa omiin kykyihinsä hoitaa lasta työnteon ohella. (Chin ym. 2011, 12 - 13.)  

 

Isän on kyettävä sivuuttamaan omat tarpeensa ja pystyttävä olemaan lapsen saa-

tavilla. Isät osallistuvat leikkeihin mielellään, mutta aktiivisen vuorovaikutuksen 

ohella ei saa unohtaa passiivisempaa yhdessäoloa. Tällä tarkoitetaan lapsen tar-

peisiin vastaamista, kuten lohduttamista tai auttamista. (Hermanson 2012b.) Isät 

saattavat leikkiä enemmän lasten kanssa kuin äidit. Leikki pyrkii olemaan stimu-

loivaa. Vuorovaikutuksen laatu on voimakkaampaa, mikä rohkaisee lasta it-

senäistymään ja tutkimaan asioita. Leikki äidin kanssa tarjoaa puolestaan turval-

lisuutta. (Yogman & Garfield 2016, 4.)  

 

 Isä voi olla ratkaisevassa asemassa tukiessaan äidin imetystä (Yogman & Gar-

field 2016, 4). Monikkolasten kanssa lapsentahtisuus ruokailussa voi olla mahdo-

tonta. Syöttämiset pitäisi pyrkiä tekemään vaivatta. Ensimmäisen lapsen herä-

tessä syömään toisen voi herättää niin, että syötöt tapahtuvat yhtä aikaa tai sitten 

peräkkäin. (Hermanson 2012c.) Vauvat pärjäävät myös ilman imetystä, jolloin 

pulloruokinta voi olla aiheellista. Hyväksi puoleksi siinä voidaan katsoa isän osal-

listumisen syöttämiseen. (Hermanson 2012c.)  
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Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid ja Bremberg (2007, 153) ovat havainneet isän 

osallisuuden lastenhoidossa tukevan lapsen hyvinvointia ja kehitystä. Isän sitou-

tuminen lapseen vähentää tämän käyttäytymishäiriöitä ja lisää positiivista vaiku-

tusta sosiaalisissa ja psykologisissa asioissa. Lapsen kognitiivinen kehitys para-

nee, ja tämä osaltaan vähentää taloudellisia haittoja sekä rikollisuuden 

ilmentymistä. Psykologisia ongelmiakin todetaan vähemmän. Näistä syistä joh-

tuen isien mahdollisuudet osallistua lasten kasvatukseen pitäisi turvata.  

 

 

5 Monikkoperheiden tukeminen 

 

 

5.1 Isien tuen tarve 

 

Uudet vanhemmat kaipaavat yleensä terveydenhuollosta saatavaa tukea. Ter-

veydenhuolto vaikuttaa kuitenkin olevan keskitetty enemmän äideille kuin isille. 

Osittain tästä syystä isät etsivät tukea keskustelufoorumeilta internetistä. Siellä 

on helppo jakaa omia kokemuksiaan, kommentoida ja kysyä. Isät löytävät tietoa, 

joka helpottaa heidän huoliaan esimerkiksi kätkytkuolemasta, koliikista ja kuu-

meesta. Merkityksellistä on muistaa keskustelufoorumeiden resurssit ja asioiden 

oikeellisuus. Foorumeiden tarjoama tuki voi keskittyä enemmän emotionaaliseen 

ja psykologiseen tukeen ja kokemuksiin. Puhuttaessa lääkkeistä on parempi tur-

vautua ammattilaisiin. (Salzmann-Erikson & Erikson 2013, 381, 387.) 

 

Ruotsalaisia perheitä tutkittaessa on huomattu asenteiden vaikuttavan tervey-

denhuollon tarjoaman tuen saantiin. Tämä koskee erityisesti isiä. Myönteiset 

asenteet edesauttavat, kun taas kriittiset asenteet voidaan kokea esteenä tuen 

saannille. Vanhemmuuden tukeminen terveydenhuollossa painottuu kasvokkain 

tapahtuvaan ohjaukseen. Ruotsissa ohjausta on mahdollista saada erilaisissa 

ympäristöissä, kuten terveydenhoitajien luona, klinikoilla, perheen kotona tai kä-

tilöiden pitämissä ryhmissä. Mukaan saatavat esitteet ovat hyödyllisiä. Puhelin-

soitto terveydenhuoltoon on yhtä toimiva sekä kriiseissä että vähemmän kiireelli-

sissä asioissa.  (Salzmann-Erikson & Erikson 2013, 384 - 385, 388.)  
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Hyväluoma (2010, 423 - 424) kertoo, että vanhempien kokema stressi ja riittä-

mättömyys ovat yleisiä tuntemuksia monikkoperheissä. Kysymykset kasvatuk-

sesta ja kurinpidosta saavat vanhemmat välillä hermostumaan, mutta onneksi 

yleensä fyysinen kurinpito on koettu tarpeettomaksi. Enemmistö monikkovan-

hemmista ei koe haasteita lasten tasavertaisessa ja silti yksilöllisessä kohtelussa. 

On myös paljon vanhempia, jotka uskovat selviävänsä monikkoperheen tuomista 

haasteista paremmin keskenään kuin ammattilaisten neuvoja kuuntelemalla. Asi-

aan vaikuttaa halu pärjätä itse tai vanhemmat ovat jo väsyneitä avun pyytämi-

seen. Vanhemmat saattavat kokea, että ulkopuoliset eivät käsitä heidän arkeaan 

monikkoperheenä ja näin ollen eivät osaa auttaa heitä. Nykyiset tukimuodot eivät 

ole riittäviä helpottamaan monikkovanhemmuuden kuormitusta, vaan sopivat pa-

remmin perinteiselle perhemallille. 

 

Väestöliiton perhebarometri vuodelta 2014 koskee perhepolitiikkaa. Tutkimuk-

sessa käy ilmi isien halu hoitaa lapsiaan kotona yhä enemmän. Nämä isät ovat 

nuoria, alle 30-vuotiaita. (Lainiala 2014, 1, 68.) Suomalaiset isät kokevat ole-

vansa paremmin valmiita vanhemmuuden jakamiseen sekä vastuun kantami-

seen lasten hoivaamisesta kuin esimerkiksi norjalaiset tai ruotsalaiset (Eerola 

2015, 416). 

 

 

5.2 Neuvolan antama tuki 

 

Vanhemmat kaipaavat tietoa monikkolasten kanssa toimimisesta jo raskausai-

kana ja heti lasten syntymän jälkeen. Oikeanlaisen tiedon avulla vanhemmat pys-

tyisivät valmistautumaan monikkolasten vanhemmuuteen sekä siinä ilmeneviin 

mahdollisiin ongelmiin. Tieto auttaisi myös tekemään tarpeellisia hankintoja lap-

sia varten. He osaisivat myös vauvojen synnyttyä kiinnittää enemmän huomiota 

arjessa pärjäämiseen. Erityisesti useamman kuin yhden lapsen syöttämisestä 

vanhemmat kaipaavat lisää tietoa. (Heinonen, Haggman-Laitila, Moilanen & Pie-

tilä 2016, 761.)  

 

Monikkolasten kohdalla vauvaikä koetaan haastavimpana ikävaiheena. Alkuvai-

heessa kotona tarvitaan eniten käytännön apua. Tästä syystä neuvolan työntekijä 
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on merkityksellinen, kun kartoitetaan kotiavun tarvetta ja saatavuutta. Perhe täy-

tyy tarvittaessa ohjata avun piiriin. (Kumpula 2017.) Sosiaalihuoltolaissa 

(1301/2014 § 19) painotetaan perheen erityistilannetta, jonka perusteella on 

mahdollista tarjota perheelle kotipalveluita, kuten apua lasten hoitoon ja kasva-

tukseen.  

 

Neuvolan työntekijän on aina suositeltavaa tehdä kotikäynti synnytyksen jälkeen, 

siitäkin huolimatta, että perheessä olisi jo aiempia lapsia. Monikkoperheen van-

hemmat luonnehtivat arkeaan varuillaanolona. Rohkaiseva suhtautuminen ja 

myönteinen tuki auttavat perhettä. Vertaistuen piiriin ohjaaminen on hyväksi, sillä 

se auttaa perheitä ymmärtämään omaa tilannetta paremmin. Vertaistuki ei kui-

tenkaan korvaa saatua tukea ammattilaiselta. (Kumpula 2017.) Vertaistukea voi 

saada muun muassa Suomen Monikkoperheet ry:ltä, jolla on 18 alueellista yh-

distystä (Suomen Monikkoperheet ry 2017c). 

 

Lasten kasvun ja kehityksen seurantaa pidetään perheiden näkökulmasta hyvin 

tärkeänä, mutta neuvolasta kaivataan myös tukea ja lisää tietoa erityisasioihin. 

Näitä asioita ovat muun muassa vanhempien erityistilanne, kaksosena kasvatta-

minen, samanikäisten kasvatus ja hoito sekä kaksossuhteen erityispiirteet. En-

nenaikainen lasten syntymä herättää toisinaan huolestuneisuutta heidän myöhäi-

semmästä kehityksestään. Näistä lapsista suurin osa kuitenkin kehittyy ja kasvaa 

normaalisti ilman viiveitä eikä heillä esiinny kehityksellisiä ongelmia. (Kumpula 

2017.)  

 

Puura ja Hastrup (2015) toteavat, että neuvolassa tehtävässä varhaisen vuoro-

vaikutuksen haastattelussa pyritään kehittämään vanhempien ja lapsen välistä 

varhaista vuorovaikutusta myönteiseen suuntaan. Haastattelulomakkeiden 

avulla yritetään helpottaa asioiden kertomista ja huolien sekä ongelmien tunnis-

tamista. Samalla on helppo kartoittaa mahdollista tuen tarvetta. Haastattelut voi-

daan suorittaa odotusaikana ja lapsen syntymän jälkeen.  
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5.3 Monikkoperheet ry:n antama tuki 

 

Itä-Suomessa Monikkoperheet ry:n kotipaikka on Joensuussa, ja toiminta kattaa 

koko Pohjois-Karjalan alueen. Toiminta perustuu vapaaehtoisvoimiin. Monikko-

perheille tarjotaan tietoa, toimintaa, tapahtumia ja vertaistukea. Jäsenedut saa 

käyttöönsä liittymällä mukaan yhdistykseen, joka koostuu noin 50 jäsenper-

heestä. (Suomen Monikkoperheet ry 2017d.) 

 

Sunikka (2017) kertoo Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry:n järjestävän valmen-

nuksia, joissa käydään läpi isän roolia sekä parisuhdetta. Monikkovalmentaja 

vastaa kyseisistä isien illoista. Ilman valmentajaa tapahtuvien tapaamisten 

ideana on vapaa juttelu toisten kanssa. Tapaamisissa isien on helppo vertailla 

kokemuksiaan ja ajatuksiaan toisten isien kanssa. 

 

Kiviranta-Kukkonen (2017) kuvailee monikkoperhevalmentajan olevan henkilö, 

joka on monikkolasten vanhempi. Valmentajalla on henkilökohtaista kokemusta 

monikkoperheestä ja hän opastaa tulevia monikkoperheitä valmistautumaan tu-

levaan. Vuosittain Suomen Monikkoperheet ry järjestää koulutuksen, jossa käsi-

tellään ajankohtaisia asioita ja keskustellaan toisten valmentajien kanssa. 

 

 

6 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävä 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää monikkoperheiden isien kokemuksia 

isyydestä ja tuen tarpeesta perheen arjessa. Tutkimustehtävät: 

1. Miten isät kuvaavat isyyttään monikkoperheissä? 

2. Miten isät kokivat lasten syntymän? 

3. Millaista tukea isät haluavat itselleen ja perheelleen? 

4. Miten isät kokevat tulleensa huomioiduksi neuvolassa? 
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7 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

7.1 Laadullinen opinnäytetyö 

 

Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2013, 66, 74) toteavat, että laadullista eli 

kvalitatiivista tutkimustapaa käytetään usein silloin, kun tutkimusaihe on uusi, 

eikä siitä tiedetä vielä paljoa. Tällöin lähtökohta voi olla tutkittavan aiheen käsit-

teellistäminen ja kuvaaminen. Laadullista tapaa voidaan käyttää myös esimer-

kiksi silloin, kun halutaan jo entuudestaan tuttuun aiheeseen uusi näkökulma. 

Tutkimusmenetelmässä pyritään ymmärtämään tutkittavaa aihetta. Laadullinen 

tutkimustapa sopi tähän opinnäytetyöhön hyvin, sillä monikkoperheen isiä on tut-

kittu vähän. Kyseessä on merkityksellinen tutkimusaihe, joka kuvaa isien näkö-

kulmasta saatavaa arvokasta tietoa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tulisi olla tieteellinen, laadukas, edustava 

ja yleistettävä. Siinä ei keskitytä lukumääriin ja tilastoihin, vaan kokemuksiin ja 

tapahtumiin. Valintaperustana osallistujille voikin käyttää sitä, että he tietävät tut-

kittavasta aiheesta paljon. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 110.) 

Tässä tutkimuksessa aineisto oli niukka, mutta osallistujat olivat tutkittavan ai-

heen asiantuntijoita. Isiltä saatu tieto pohjautui suoraan heidän kokemuksiinsa ja 

tuntemuksiinsa.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. 

Kaikkea ei voida tutkia havainnoimalla tietoa tai mitata määrällisesti, vaan tarvi-

taan ihmisten omia ajatuksia ja kuvauksia, jotta ilmiötä on mahdollista ymmärtää. 

Esimerkiksi hyvin sensitiivisten aiheiden tutkiminen ei onnistu kvantitatiivisin me-

netelmin. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen. 2013, 74 - 75.) Monikkoperheen 

isillä oli kokemusta ja tunteita juuri tutkittavasta asiasta, ja siksi juuri he olivat 

sopivia osallistumaan tutkimukseen. Isien vastaukset auttavat muita ymmärtä-

mään asioita heidän kannaltaan ja kuinka isä voivat kokea asiat hyvinkin eri ta-

voin. 

 



18 

 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu suoritetaan mahdollisimman avoi-

mia menetelmiä käyttäen. Aineiston keruu voi tapahtua eri keinoin, kuten havain-

noimalla, haastattelemalla tai videoinnin kautta. Kirjalliset aineistot ovat myös 

hyvä vaihtoehto. Myös aineistonkeruumenetelmien yhdistäminen on perustellusti 

mahdollista. (Kylmä & Juvakka 2007, 27.) Tässä opinnäytetyössä aineiston keruu 

suoritettiin Facebookissa julkaistun sähköisen kyselylomakkeen kautta, joka esi-

testattiin. 

 

 

7.2 Kohderyhmä ja aineiston hankinta 

 

Tutkimuksen kohderyhmä oli Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry:n isät. Tutki-

mukseen osallistuvan täytyi olla monikkoperheen isä, jolla on kokemusta isyy-

destä monikkoperheessä. Tutkimuksen aineisto kerättiin Google Formsin kautta 

lähetetyllä sähköisellä kyselyllä. Toimeksiantaja jakoi linkin kyselyyn Pohjois-Kar-

jalan Monikkoperheet ry:n Facebook-ryhmässä, joka on suljettu ryhmä monikko-

perheiden vanhemmille. Kysely suoritettiin Facebook-ryhmän kautta, koska sitä 

kautta tutkimukseen sopivat henkilöt tavoitettiin parhaiten. Ennen kyselyn lähet-

tämistä ei ollut tietoa, kuinka moni isä vastaisi kyselyyn. Lopulta vain kolme isää 

vastasi kyselyyn. 

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 191 - 192, 196) mukaan hoitotie-

teessä on mahdollista käyttää useita tutkimusstrategioita eli tutkimustyyppejä.  

Sopiva tutkimustyyppi valitaan sen perusteella, mitä halutaan tarkastella. Aineis-

tonkeruun perusmenetelmiin sisältyvät dokumenttien käyttö, haastattelu, kysely 

ja havainnointi. Kyselyn muotona voi olla verkkokysely, jossa lomake lähetetään 

tutkittaville ja he palauttavat lomakkeen täytettyään sen. Verkkokyselyn etu on 

melko vaivaton aineiston hankinta sekä sen nopeus.  

 

Kyselyn ongelmaksi saattaa muodostua vastauksien kato. Kadon suuruus vaih-

telee tutkimuksen aihepiiristä ja vastaajajoukosta riippuen. Isolle joukolle lähe-

tetty kysely tuottaa harvoin kovin suurta vastausprosenttia, mutta erityisryhmälle 

lähetettynä se saattaa herättää vastaajien kiinnostuksen ja näin kasvattaa vas-
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tauksien määrää. Kyselyn suorittaja voi joutua muistuttamaan vastaamatta jättä-

neitä lomakkeesta. Tämä toistetaan yleensä kaksi kertaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 

196.) Tässä opinnäytetyössä haasteeksi muodostui vastausten vähäisyys. Jos 

vastauksia olisi saatu enemmän, aineisto olisi ollut kattavampi ja luotettavampi.  

 

Aineistonkeruumenetelmäksi tähän opinnäytetyöhön valittiin monikkoperheen 

isille tarkoitettu sähköinen kyselylomake. Sähköisen kyselylomakkeen avulla 

saatiin konkreettista tietoa tutkittavasta aiheesta sekä isien omia näkökulmia hei-

dän perheensä arjesta, heidän huomioimisestaan ja tuen tarpeestaan. Kyselylo-

make lähetettiin isille linkkinä Facebookin kautta toukokuussa 2017, ja vastaa-

misaikaa oli yksi viikko. Tämän jälkeen toimeksiantaja julkaisi linkin uudelleen, 

jolla vastaamatta jättäneitä kehotettiin vastaamaan viikon kuluessa linkin uudel-

leen julkaisusta. Vähäisen vastaajamäärän vuoksi toimeksiantajaa pyydettiin 

toistamaan vielä kerran muistuttaminen, jolloin kysely oli auki vielä kolmannen 

viikon ajan. Facebook-ryhmän vuoksi muistuttaminen olisi ollut hankalaa suorit-

taa yksilöidysti, joten kaikki jäsenet saivat viestit toimeksiantajalta. Ensimmäisen 

vastausviikon aikana kaksi isää vastasi kyselyyn ja lisäksi yksi isä vastasi keho-

tusviestien jälkeen.  

 

Lähetekirjelmässä eli saatekirjeessä kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja mihin 

mennessä siihen on vastattava. Tämä kertoo vastaajalle tutkimuksen merkityk-

sestä ja näin ollen voi rohkaista vastaamaan. Lomakkeen lopussa on kohteliasta 

kiittää vastaamisesta. Lomakkeen esitutkimuksesta saadaan arvokasta pa-

lautetta ja mahdollisia korjausehdotuksia. Sen avulla kysymyksiä voidaan vielä 

muotoilla ja tarkastella eri näkökulmia. Korjauksien jälkeen kyselylomake on val-

mis virallisen tutkimuksen suorittamiseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 204.) 

 

Saatekirjeen ja kyselylomakkeen (liitteet 1 ja 2) tekivät opinnäytetyön tekijät. Esi-

testausta varten lomake välitettiin kuudelle yksittäisten lasten isälle, koska kon-

takteja monikkoperheen isiin ei muutoin ollut. Lopulta heistä vain neljä vastasi. 

Esitestauksen pohjalta vaihdettiin kahden kysymyksen järjestystä ja muutettiin 

sanavalintoja sekä lisättiin yksi kysymys kohdennetusti monikkoisille yhdistyksen 

tarjoamasta tuesta.  Opinnäytetyön toimeksiantajan edustaja tarkisti ja antoi pa-
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lautetta ennen kyselylomakkeen hyväksymistä. Palaute huomioitiin ja yhden ky-

symyksen perään lisättiin sulkuihin tarkennus. Tämä siksi, että kysymys oli ym-

märrettävissä kahdella tavalla.  Molempien vaihtoehtojen vastaukset olivat hyö-

dynnettävissä, joten tarkennus kelpuutettiin. Lisäyksen myötä toimeksiantaja 

hyväksyi lomakkeen ennen sen lähettämistä isille. 

 

Kyselyn aiheella on eniten vaikutusta vastaamiseen. Kyselylomakkeen huolelli-

nen laadinta ja kysymysten suunnittelu voivat osaltaan tehostaa tutkimuksen me-

nestyksellisyyttä. Nopeasti ja huolimattomasti laadittuun kyselyyn voi olla hanka-

laa saada tutkimushenkilöitä, ja monille on syntynyt näistä syistä kielteinen 

asenne kyselyihin. Kysymyksien muotoilussa on kolme tapaa: avoimet kysymyk-

set, monivalintakysymykset sekä skaaloihin eli asteikkoihin perustuvat kysymyk-

set. (Hirsjärvi ym. 2009, 198 - 200.) 

 

Kyselylomakkeessa oli seitsemän avointa kysymystä ja vapaa sana. Kysymykset 

haluttiin pitää avoimina, jotta isien näkökulma saataisiin mahdollisimman hyvin 

näkyviin. Omin sanoin vastaaminen mahdollisti tunteiden ilmaisun ja sen voimak-

kuuden sekä oman asiantuntijuutensa esille tuonnin parhaiten. Kyselyyn vastaa-

minen tapahtui täysin anonyymisti. Kysymykset pohjautuivat tutkimustehtäviin. 

Tutkimustehtävien isyys- ja syntymäteemoista oli molemmista yksi kysymys, 

isien ja perheen tuen tarpeesta oli kaksi kysymystä, kun taas neuvolateemasta 

oli kolme kysymystä.  

 

 

7.3 Aineiston analyysi 

 

Aineiston tulkinta ja käsittely riippuvat tutkimusprosessin alkuvaiheessa tehdyistä 

valinnoista. Tutkimustehtävät ohjaavat vahvasti tutkimusmenetelmän sekä ana-

lyysin valintaa. Tutkimuksen keskiössä ovat analyysi, tulkinta ja johtopäätökset. 

Analyysivaihe kertoo tutkijalle, millaisia vastauksia ongelmiin saadaan. Voi käydä 

myös niin, että tutkija ymmärtää, miten tehtävät olisi pitänyt asetella, jotta loppu-

tulos olisi ollut kattavampia tai merkittävämpi. (Hirsjärvi ym. 2009, 221.)  
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Kokemusperäisessä eli empiirisessä tutkimuksessa päätelmiin päästään vasta 

aineiston esitöiden kautta. Ensimmäisenä suoritetaan tietojen tarkistus. Kaksi 

asiaa, tietojen puuttuminen ja virheellisyydet, tulee selvittää. Seuraava vaihe on 

tietojen täydentäminen. Viimeisenä tehdään aineiston järjestäminen. Tämä suo-

ritetaan, jotta tiedot talletetaan ja niitä pystytään analysoimaan. (Hirsjärvi ym. 

2009, 221 - 222.) 

 

Aineiston analyysiin on suositeltavaa ryhtyä heti, kun aineisto on saatu kerättyä. 

Silloin tutkija on vielä inspiroitunut aineistosta ja sen täydentäminen tai selventä-

minen on helpompaa. Karkealla jaolla analyysitavat voidaan jakaa selittämiseen 

tai ymmärtämiseen tähtääviin lähestymistapoihin. Selittämistä hyödynnetään ti-

lastolliseen analyysiin ja sen kautta tehtäviin päätelmiin. Ymmärtämistä käyte-

tään laadulliseen analyysiin ja päätelmiin. Analyysitavaksi valitaan se, mikä tuo 

parhaimmat vastaukset asetettuihin tutkimustehtäviin. (Hirsjärvi ym 2009, 224.) 

 

Laadullinen aineisto analysoidaan yleisimmin sisällönerittelyllä, keskustelu- tai 

diskurssianalyysilla, tyypittelyllä tai teemoittelulla. Aivan kaikkea materiaalia ei 

pysty eikä tarvitsekaan analysoida. (Hirsjärvi ym. 2009, 224 - 225.) Tuomi ja Sa-

rajärvi (2009, 85, 93) toteavat, että teemoittelussa aineisto pilkotaan ja ryhmitel-

lään pienempiin osiin. Tämä mahdollistaa teemojen vertailun ja esiintymisen ai-

neistossa. Varsinaisten teemojen etsintä alkaa, kun aineistoa on jo alustavasti 

ryhmitelty. Tarkoitus on etsiä teemoille tyypillisiä näkemyksiä. Laadullisessa tut-

kimuksessa aineiston määrä ei ole yhtä olennainen kuin laatu.  

 

Niukan aineiston takia tuntui selkeimmältä käyttää analyysimenetelmänä tee-

moittelua, jolloin tutkimustehtävät toimivat teemoina. Analysoitavana oli 20 vas-

tausta seitsemästä kysymyksestä. Vapaa sana -osiossa annettiin lupa korjata yh-

den vastaajan kirjoitusvirheet. Olennaisia virheitä ymmärtämisen kannalta 

vastauksista ei kuitenkaan löytynyt. Vastauksia lähdettiin analysoimaan taulu-

kointia apuna käyttäen. Aineisto jaettiin siis tutkimustehtävien mukaisiin teemoi-

hin, jotka jaettiin edelleen alateemoihin (liite 3). Alateemat selkeyttivät analyysin 

ymmärtämistä tuomalla konkretiaa teemoihin. Aineistosta muodostui neljä tee-

maa ja 19 alateemaa. 
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Kun aineiston analysointi on saatu valmiiksi, se ei tarkoita tutkimuksen olevan 

vielä valmis. Tuloksia on pystyttävä selittämään ja tulkitsemaan. Tutkijan on hyvä 

miettiä useita tulkintatapoja. Tutkimusselosteen lukija samoin kuin tutkittava ja 

tutkija käsittävät asiat kukin omalla tavallaan, ja tässä pitää huomioida eri havain-

not ja tulkinnat. Pelkkä analysointi ei tuo esille tuloksia, vaan tulokset syntyvät 

laadituista synteeseistä, ja sen tarkoituksena on koota pääasiat yhteen ja sitä 

kautta antaa vastaus asetettuun tehtävään. (Hirsjärvi ym. 2009, 229 - 230.) Tässä 

opinnäytetyössä tuloksia verrattiin asetettuihin tutkimustehtäviin ja sen jälkeen 

pohdittiin, kuinka ne vastasivat niihin. Opinnäytetyön tekijät tulkitsivat tutkimustu-

loksia vielä yhdessä. Tuloksissa alaotsikot ovat teemoja, ja alateemat ovat ero-

teltu tekstissä lihavoidulla fontilla.  

 

 
8 Opinnäytetyön tulokset monikkoperheiden isien koke-

muksista 

 

 

8.1 Isyyden kuvaaminen 

 

Ensimmäinen teema oli isyyden kuvaaminen monikkoperheessä, jonka alatee-

mat olivat huolenpito, vastuu ja rentous . Isät kokevat roolinsa monikkoper-

heessä tärkeäksi, vaikkakin välillä uuvuttavaksi. Isät toivat esille, että heidän odo-

tetaan osallistuvan alusta alkaen lastenhoitoon ja olevan vastuullinen vanhempi.  

"Saa (pitää) ottaa vastuuta heti lapsien syntymästä lähtien." 

Roolia kuvailtiin myös antoisaksi, mutta haasteitakin löytyy.  

"Vauhtia on enemmän kuin älyä.. Esimerkiksi toisen lapsen ollessa 

tuhma häntä kielletään. Heti kiellon jälkeen toinen lapsi on tekemässä 

saman perässä." 

 

Monikkolapsissa riittää työtä vähintään tuplasti, joten isältäkin vaaditaan paljon 

kärsivällisyyttä.  

"Meidän kaksoset herättää tuplasti yhteen nähden."  



23 

 

 

Osallisuutta korostettiin tilanteissa, joissa äidin aika ei riitä kaikille lapsille tasa-

puolisesti. Isän kuuluu osallistua arkeen viimeistään hoitotöitä tehdessä. Toi-

saalta löytyy myös isiä, jotka eivät koe rooliaan uuvuttavaksi.  

"Siinä ne kaksi menee kuin yksikin." 

 

 

8.2 Riemu lasten syntymästä 

 

Toinen teema käsitteli lasten syntymää alateemoin tukeminen, luottamus ja tie-

tämättömyys. Äidin tukeminen koettiin sektion aikana merkitykselliseksi.  

"Sain olla mukana/ tukena sektiossa." 

Lasten syntymää voi olla vaikea kuvailla sanoilla, mutta sitä luonnehdittiin mie-

leenpainuvaksi. Synnytyksen kokeminen ei ollut kaikille isille yhtä vaivatonta. 

Synnytystä kuvattiin jopa koettelevaksi kokemukseksi. 

 

"Kaksoset syntyivät raskausviikolla 25 painaen n. 850 g." 

Sairaalan toimintaa pääosin arvostettiin ja kiiteltiin, sillä lapset selviytyivät ja olivat 

terveitä. Toisaalta mainittiin synnytyksen aikainen tietämättömyys äidin ja lasten 

voinnista, vaikka synnytys kokemuksena oli ainutlaatuinen. 

 

 

8.3 Tuki isälle itselleen ja perheelle 

 

Kolmas teema kuvasi isän ja perheen tuen tarvetta, jota havainnollistettiin alatee-

moilla konkreettinen apu, kokonaisvaltainen hyvinvointi, asiakaslähtöisyys 

ja ajanpuute. Isien vastauksista alateemoiksi ryhmiteltiin lisäksi tarvelähtöi-

syys, tarpeellisuus, vertaistuki sekä osallistumattomuus. Isät toivovat saa-

vansa tukea isyyteen esimerkiksi ohjauksen, lehtisen ja vinkkien avulla. Neuvolan 

puolelta halutaan enemmän voimavaralähtöistä ohjausta. Siinä olisi koettu hy-

väksi ”loppuun palamisen” merkkien tunnistaminen ja kuinka toimia tilanteen sat-

tuessa omalle kohdalle.  

"Monikkoperheissä voimavarat ovat useasti vähissä, kuten myös meille 

kävi." 
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Ehdotuksena on myös kokonaan oma henkilökohtainen käynti isälle neuvolassa. 

Käynnin ajankohdaksi esitettiin odotusaikaa ja toista käyntiä syntymän jälkeen. 

Tällöin isällä olisi tilaisuus kertoa omista tuntemuksistaan ilman äidin läsnäoloa. 

 

Arjessa aika tuntuu loppuvan monikkolasten kanssa kesken ja vanhemmat ovat 

väsyneitä.  

"Tuntuu että aika on koko ajan loppu. Etenkin lasten ensimmäisenä vuo-

tena me vanhemmat olimme poikki" 

Silloin vanhemmat joutuvat osittain luopumaan nukkumiseen ja harrastuksiin käy-

tettävästä ajasta, jos niitä ennättää edes tehdä. Lapsiperheessä keskustellaan 

liian vähän molempien vanhempien tarpeista. Tähän kaivattaisiin hyviä tapoja 

kartoittaa lisää sekä isän että äidin omia tarpeita arjen keskellä. 

 

Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry:n tarjoama tuki koettiin hyväksi ja tärkeäksi. 

Vertaistukeen oltiin tyytyväisiä. 

"On hyvä nähdä eri-ikäisten lasten vanhempia ja lapsia."  

 Toisaalta ilmeni myös isien aktiivista osallistumattomuutta ryhmän toimintaan, 

sillä äiti oli enemmän toiminnassa osallisena.  

 

 

8.4 Neuvolassa saatu huomiointi 

 

Viimeinen teema käsitteli neuvolassa huomiointia, jonka alateemat olivat perhe-

keskeisyys, huomioimattomuus, työkiireet, ulkopuolisuus ja kiire. Äitiysneu-

volassa huomioimisesta löytyi positiivinen kokemus, jossa isä oli huomioitu hyvin. 

Vastauksista ilmeni myös, ettei isää huomioitu.  

"Isää ei oikeastaan huomioitu... ei valmennusta isyyteen ollenkaan." 

Työkiireet estivät osallistumisen neuvolakäynteihin.  

 

Lastenneuvolassa käydessään isillä oli ollut hyviä ja huonompia kokemuksia. 

Osa oli kokenut tulleensa huomioiduksi, osa jääneensä ulkopuoliseksi.  

"Mielestäni minut on huomioitu hyvin lastenneuvolassa."  

"No kyllä mielestäni edelleen isä on aika erillään..." 
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Neuvolakäyntien aikaiset kiireet olivat estäneet käynneille osallistumisen, mutta 

sairaalan ultraääneen osallistuminen mahdollistui. Nämä käynnit olivat olleet mie-

leisiä. 

 

 

9 Pohdinta 

 

 

9.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Saatuja tuloksia tulee aina arvioida kriittisesti. Niitä verrataan kerättyyn tietope-

rustaan, mietitään poikkeavuuksia ja mikä voi selittää tuloksia. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 179.) Tutkimukseen olisi toivottu enemmän vastauk-

sia. Saatuja vastauksia arvioitiin kuitenkin kriittisesti. Tulokset käytiin yhdessä 

keskustellen ja taulukoiden läpi, jotta työn tekijöiden näkemykset tulivat esille.  

 

Vahvistunutta isyyttä kuvataan sitoutumisella ja vastuulla lapsenhoitoon (Laru 

2017). Monikkolapsissa työ on moninkertaista, joten isänkin on oltava aktiivinen 

osallistumaan hoitamiseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011, 33). Monikko-

perheissä on omat haasteensa, eikä tasavertaista vanhemmuutta ole saavutettu 

odotetusti (Karhumäki 2009; Huttunen 2000, 39). Isät kokivat, että heidän panos-

taan lastenhoitoon tarvittiin alusta alkaen. Työtä oli enemmän, ja haasteet vaati-

vat kärsivällisyyttä. Toisaalta oli muistettava lapsien olevan yksilöitä, joista osa 

on helpompia kuin toiset. Kaikki vanhemmat eivät kokeneet monikkoperheen ar-

kea raskaana. 

 

Isyyteen kuuluu tunteita ja monenlaisia kokemuksia. Aina ne eivät ole positiivisia. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011, 32). Monia vanhempia huolestuttaa eri-

tyisesti lapsien selviytyminen, sillä monikot syntyvät tavallisesti etuajassa (Korja 

2011, 184). Isä ei välttämättä voi osallistua synnytykseen, joten häntä on hyvä 

tiedottaa äidin sekä lapsien voinnista (Karttunen ym. 2017). Synnytyksessä mu-

kana oleminen on hyödyllistä sekä isän itsensä että äidin kannalta (He ym. 2015). 

Isät olivat onnellisia lastensa syntymästä. He kokivat, että äidin tukeminen huo-
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mioitiin synnytyksessä. Sairaalan toimintaan oltiin melko tyytyväisiä, mutta pa-

rannettavaa löytyi. Jos isän läsnäolo synnytyksessä ei mahdollistu, häntä pitäisi 

tiedottaa perheensä voinnista, sillä pitkä aika tietämättömyydessä on raskasta. 

 

Isät haluavat yleensä paljon ohjeita käytäntöä varten, jotta osaavat toimia lasten 

kanssa. Vertaistuen merkitys koetaan tärkeänä. (Chin ym. 2011, 13.) Isät halusi-

vat ohjausta, opaslehtisiä sekä vinkkejä käytäntöön. Vastaajat ehdottivat isille 

henkilökohtaista käyntiä neuvolassa. Kyseisen käynnin aikana voitaisiin samalla 

tehdä myös isyyden tunnustaminen, haastattelut ja tarpeiden kartoittaminen. Pu-

huminen ilman äidin läsnäoloa mahdollistaisi paremmin isien huomioinnin. Mo-

lempien vanhempien jaksamista pitäisi huomioida ja tukea jo ennaltaeh-

käisevästi. Isät toivoisivat, että neuvolassa opetettaisiin tunnistamaan ”loppuun 

palamisen” merkkejä ja saataisiin toimintaohjeita sen varalta. Neuvolat voisivat 

kannustaa monikkoperheitä tutustumaan enemmän Pohjois-Karjalan Monikko-

perheet ry:n toimintaan, sillä se tukee ja yhdistää perheitä. Isien osallistuminen 

yhdistyksen toimintaan mahdollisti vertaistuen, joka koettiin mieleiseksi.  

 

Vanhemmat joutuvat muutoksien keskelle, ja voi olla, että omasta ajasta joutuu 

luopumaan (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2017). Haastavimmaksi ajaksi 

koetaan vauvaikä, jolloin vanhempien toimintakykyyn pitäisi kiinnittää erityistä 

huomiota (Kumpula 2017). Ongelmia pyritään tunnistamaan esimerkiksi neuvo-

lassa tehtävällä varhaisen vuorovaikutuksen haastattelulla (Puura & Hastrup 

2015). Kaikki tarjolla oleva tuki on varmasti tarpeen, koska lasten ensimmäinen 

vuosi tuntui vanhemmista raskaimmalta. Vanhemmat joutuivat luopumaan 

omasta ajastaan osittain, jolloin ei jää niin paljoa aikaa nukkumiselle tai harras-

tuksille.  

 

Työesteiden vuoksi moni isä estyy osallistumasta erilaisiin valmennuksiin tai neu-

volakäynneille. Isät voivat jäädä etäisiksi koko raskausaikaan. (Chin ym. 2011, 

12.) Tulevana vanhempana useat kaipaavat ammattilaiselta saatavaa tukea 

(Salzmann-Erikson & Erikson 2013, 381). Enemmistö vastaajista oli estynyt me-

nemään mukaan neuvolakäynneille työkiireiden vuoksi. Ulkopuoliseksi jääminen 

on ymmärrettävää, mikäli isä on estynyt osallistumaan esimerkiksi juuri neuvola-
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käynneille, mutta myös neuvolakäynneille osallistuneet isät voivat kokea ulko-

puolisuutta. Myös tutkimuksen isät kokivat ulkopuolisuuden johtuneen eri asi-

oista. Isän osallistuminen on merkki sitoutumisesta vanhemmuuteen ja lapseen. 

Jos isät saataisiin osallistumaan enemmän neuvolakäynneille, se lisäisi jousta-

vuutta perhe- ja työelämän välillä. Tämä vaatisi joustoa myös neuvolapalveluilta, 

muun muassa ilta- ja viikonloppuvastaanottoina. Tämän seurauksena palvelut 

olisivat enemmän lapsiperheille sopivia. 

 

 

9.2 Toteutuksen ja tutkimusmenetelmän tarkastelu 

 

Opinnäytetyötä alettiin suunnitella tammikuussa 2017 etsimällä toimeksiantajaa. 

Toimeksiantaja löytyi nopeasti, kun ehdotettiin aihetta monikkoperheiden isistä. 

Opinnäytetyösuunnitelmaa alettiin tehdä helmikuussa. Aiheen rajaamisen tär-

keys korostui opinnäytetyöprosessin edetessä, ettei tutkimus laajentuisi liikaa. 

Tarkoituksena oli syventää osaamista monikkoperheistä ja isien kokemista haas-

teista. Uutta tietoa tai näkökulmia tuli esille jatkuvasti. Opinnäytetyösuunnitelma 

saatiin hyväksytyksi huhtikuun lopulla. 

 

Tarkoituksena oli alun perin tehdä opaslehtinen, joka olisi pohjautunut puoliksi 

teoriatietoon ja puoliksi alkukartoituksena tehtävään kyselyyn. Työn edetessä 

päädyttiin keskittymään kunnollisen laadullisen kyselyn tekemiseen ja jättämään 

opaslehtisen tekeminen terveydenhoitajaopintojen kehittämistyöksi. Kysely suo-

ritettiin touko- ja kesäkuun aikana johtuen suunniteltua pidemmästä vastaamis-

ajasta. Kesän aikana tulokset analysoitiin ja taulukoitiin. Elokuussa jatkettiin ra-

portin kirjoittamista tähdäten opinnäytetyöseminaariin. Elokuun lopussa 

kirjoitettiin suomenkielinen tiivistelmä. Syyskuussa saatiin lupa esittää opinnäy-

tetyö lokakuun seminaarissa. Syyskuussa työ lähetettiin myös väliluentaan ja kir-

joitettiin englanninkielinen tiivistelmä. Lokakuussa osallistuttiin opinnäytetyöse-

minaariin, viimeisteltiin työtä ja lähettiin se Urkund -plagiaatintunnistusohjelmaan 

sekä arvioitavaksi. Toteutuksen etenemistä kuvaa liitteenä 4 oleva kaavio.  
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Jos tutkimus tehtäisiin uudelleen, niin joitakin asioita pitäisi muuttaa. Jälkikäteen 

ajateltuna oli hyvä, että aihetta rajattiin ja opaslehtisen tekemistä siirrettiin. Muu-

ten työn valmistuminen olisi pitkittynyt entisestään ja työ olisi ollut liian laaja. Avoi-

met kysymykset eivät välttämättä olleet paras vaihtoehto, sillä vain muutamat isät 

vastasivat kyselyyn. Toimeksiantajalta saatiin kuulla, etteivät isät viitsineet vas-

tata kyselyyn, sillä osa isistä luuli, että vastauksien tulee olla pitkiä ja jättivät siksi 

vastaamatta. Kehotuksista huolimatta ei saatu enempää vastauksia. 

 

Isät olisivat toivoneet monivalintakyselyä. Kyselyn muotoa harkittiin tarkasti, ja 

päädyttiin avoimiin kysymyksiin, jotta isiä ei johdateltaisi tiettyyn suuntaan esi-

merkiksi monivalintakysymysten kautta. Monivalintaan ei päädytty myöskään 

siksi, että vastaukset olisivat aitoja. Paperinen kysely olisi saattanut olla toimi-

vampi, jos se olisi suoritettu Monikkoperheet ry:n  jäsenten kokoontumisessa. 

Vastausten määrää olisi voitu lisätä, jos kyselyn muodoksi olisi valittu monivalinta 

sekä avoin vaihtoehto jokaisen kysymyksen loppuun. Paperisen kyselyn jälkeen 

olisi myös voitu suorittaa haastattelu. Haastattelusta olisi voitu saada lisäkysy-

myksien avulla entistä tarkempia vastauksia. 

 

Laadullinen tutkimus havaittiin onnistuneeksi valinnaksi kuvata monikkoperheen 

isien kokemuksia ja tunteita. Määrällisesti vastauksia tuli vähän, mutta tärkeäm-

pää on niistä saatava laadullinen tieto. Teemoittelu koettiin tutkimusmenetelmänä 

hyväksi vähäisten vastauksien takia. Tutkimustehtävät vastasivat teemoja, jolloin 

saatiin analysoinnin myötä kaikkiin tutkimustehtäviin esitettyä vastaukset. 

 

 

9.3 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2013, 198) mukaan perusasiat, jotka tulee 

laadullisessa tutkimuksessa olla selvillä, ovat metodologinen perusymmärrys, kä-

sitteellinen perusymmärrys, kontekstuaalinen perusymmärrys, kielellinen perus-

ymmärrys sekä loogiseen ajatteluun kykeneminen. Näiden asioiden tulisi näkyä 

myös raportissa selkeästi. Tiedonkeruumenetelmä ja analyysimenetelmä kuvaa-
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vat tämän opinnäytetyön metodologisia perusteita. Käsitteet muotoutuivat yh-

dessä teoreettisten perusteiden kanssa, jotka ovat peräisin kerätystä lähdemate-

riaalista. Kaikki perusteet kiertyvät yhteen ja ovat havaittavissa raportissa.  

 

Cinahl, Medic ja PubMed toimivat tietokantoina etsittäessä luotettavaa lähdema-

teriaalia. Cochrane-tietokantaa hyödynnettiin tiedonhaussa myös, mutta sieltä ei 

löydetty sopivia lähteitä. Lähteistä tarkistettiin, missä ja kenen tekeminä ne oli 

julkaistu. Etsittiin vertaisarvioituja tutkimuksia ja artikkeleita. Tarkoituksena oli 

käyttää mahdollisimman tuoreita lähteitä, enintään 5 vuotta vanhoja. Monikkoper-

heen isistä ei löytynyt juurikaan tutkimuksia, varsinkaan tuoreita, joten vanhem-

matkin lähteet olivat työn kannalta aiheellisia. Vanhimmat lähteet ovat suomalai-

sen isätutkija Jouko Huttusen käsialaa. Muitakin lähteitä, kuten kirjoja ja 

Duodecimistä löytyviä artikkeleita, hyödynnettiin. Kansainvälisiä lähteitä etsittä-

essä käytettiin hakusanoina muun muassa multiple family, father, twins, paren-

ting, father-child relation ja father-child relationship. Kotimaisia lähteitä puoles-

taan haettiin esimerkiksi sanoilla isyys, monikkoperhe, rooli, tukeminen, 

kaksoset, kolmoset, vanhemmuus ja arki. Hakujen aikana sanoja taivuteltiin ja 

käytettiin sanojen katkaisua.  

 

Laadullisen tutkimuksen raporteissa on suositeltavaa käyttää erilaisia kuvauksia 

materiaalista, esimerkiksi suoria lainauksia haastatteluista. Pyrkimyksenä on var-

mistaa tutkimuksen luotettavuutta. Jokaisen tutkimuksen kohdalla on kuitenkin 

mietittävä, kuinka paljon ja miten pitkiä lainauksia käytetään. Tutkijan tulee var-

mistaa, että tutkittavat eivät ole tunnistettavissa, esimerkiksi murteen perusteella. 

Suositeltava tapa on muokata alkuperäiset ilmaukset yleiskielelle. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.)  

 

Suoria lainauksia päädyttiin käyttämään tässä opinnäytetyössä, sillä niissä kuu-

luu isien ”oma ääni” ja omat kokemukset. Lainauksissa käytettiin alkuperäisiä il-

mauksia, koska yksittäisistä vastauksista vastaajat eivät ole tunnistettavissa. 

Analysointi aloitettiin valitsemalla sitaateista työn kannalta olennaisimmat asiat, 

jotka muokattiin tiivistettyyn muotoon. Sitaatit ryhmiteltiin tutkimustehtävien eli 

teemojen mukaan. Muodostuneet teemat pilkottiin alateemoiksi. Teemat ovat 

isompia kokonaisuuksia, joita alateemat havainnollistavat ymmärrettävimmiksi.  



30 

 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi heikentää holistinen harhaluulo tai vir-

hepäätelmä, johon riski kasvaa etenkin silloin, kun tutkija työskentelee yksin. 

Tämä syntyy, kun tutkija tulee tutkimuksen edetessä koko ajan enemmän vakuut-

tuneeksi siitä, että hänen johtopäätöksensä ovat oikeita ja tutkimuksessa muo-

dostunut malli on oikea. Tämä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa, vaan tutkija 

on saattanut tulla ”sokeaksi” omalle työlleen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julku-

nen 2013, 197.) Holistisen harhaluulon tai virhepäätelmän mahdollisuus väheni 

tässä opinnäytetyössä, sillä tutkimuksen tekijöitä oli kaksi. Teoriatiedon pohjalta 

syntyi tietynlaisia olettamuksia monikkoperheiden haasteista. Kyselyn tulosten 

analysointivaiheessa jo syntyneitä olettamuksia ei huomioitu. Olettamukset ja 

saadut tulokset osoittautuivat kuitenkin yhdenmukaisiksi. 

 

Tutkimuksen uskottavuutta (credibility) tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota 

tulosten kuvaamiseen. Tulosten on oltava kuvattu tarkasti, jotta lukijan olisi 

helppo ymmärtää aineiston analyysi ja tutkimusta rajoittavat tekijät sekä sen vah-

vuudet. Tämän avulla pystytään tarkastelemaan analyysiprosessin lisäksi myös 

tulosten validiteettia.  Tutkimuksessa käytettävien luokitusten ja kategorioiden tu-

lisi kattaa koko aineisto. Uskottavuus kuvaa, kuinka hyvin tässä on onnistuttu. 

Taulukointien ja liitteiden avulla analyysiä pystytään kuvaamaan vaihe vaiheelta 

ja tarkasti kokonaisuutena. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) 

Tässä opinnäytetyössä tulokset kuvattiin tarkasti vaihe vaiheelta, taulukkoa ja liit-

teitä apuna käyttäen. Tutkimuksen rajoittavina tekijöinä oli isien heikompi osallis-

tuminen monikkoperheiden Facebook-ryhmän toimintaan ja täten kyselyn vähäi-

nen vastaajamäärä. 

 

Tutkimusprosessi tulisi kirjata niin, että toinen tutkija pystyy seuraamaan proses-

sia ja toteuttamaan tutkimuksen uudestaan. Tällä varmistetaan tutkimuksen vah-

vistettavuus (dependability, auditability).  Tutkija hyödyntää prosessin aikana 

syntyneitä muistiinpanojaan, esimerkiksi tutkimuspäiväkirjaa, kirjoittaessaan tut-

kimusraporttia. Laadullisessa tutkimuksessa vahvistettavuus on ongelmallinen 

luotettavuuden kriteeri, sillä vaikka tutkijoilla olisi sama aineisto, he eivät välttä-

mättä siitäkään huolimatta päädy samaan lopputulokseen. (Kylmä & Juvakka 

2007, 129.)  Raporttia kirjoitettaessa huomioitiin tutkimuksen aikana syntyneitä 
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muistiinpanoja. Tällä pyrittiin tutkimusprosessin kirjauksen kattavuuteen ja vah-

vistettavuuteen. Tutkimuspäiväkirja olisi ollut selkeämpi ja asioita kuvaavampi 

vaihtoehto muistamisen tueksi kuin erilliset muistilaput.  

 

Jotta tutkimus olisi reflektiivinen, tutkijan tulee olla tietoinen lähtökohdistaan. Ai-

neisto ja tutkimusprosessi tulee arvioida sekä se, kuinka tutkija niihin vaikuttaa, 

ja lähtökohdat tulee kuvata tutkimusraportissa. (Kylmä & Juvakka 2007, 129.) 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kiinnostus ja huoli monikkoperheiden isistä sekä 

heidän saamastaan tuesta. Opinnäytetyön tekijöillä ei ollut entuudestaan paljoa 

tietoa monikkoperheistä. Opintoihin kuuluvassa harjoittelussa kuitenkin molem-

mat pääsivät työskentelemään muutaman monikkoperheen parissa. Kohdejouk-

koon ei ollut valmiita kontakteja, eikä heitä tavattu koko prosessin aikana. Kyselyn 

suorittaminen tapahtui toimeksiantajan edustajien välityksellä.  

 

Siirrettävyydellä (transferability) on tarkoitus kuvata, kuinka tulokset on mahdol-

lista siirtää toiseen tutkimusympäristöön. Tutkimuksen siirrettävyyden mahdollis-

tamiseksi tutkimuksessa tulee esittää huolellisesti tutkimuskonteksti, osallistujien 

valinta ja heidän taustojensa selvitys, aineiston keruu ja analyysi. Näiden tekijöi-

den avulla toinen tutkija pystyy halutessaan suorittamaan samanlaisen tutkimuk-

sen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 198.) Monikkoperheiden isien 

laajempi tutkiminen olisi aiheellista, sillä heistä on tehty vain vähän tutkimuksia. 

Tämän tutkimuksen kohdejoukkona olevat monikkoperheiden isät tavoitettiin toi-

meksiantajana avulla Facebook-ryhmästä. Aineisto kerättiin sähköisessä muo-

dossa olevalla laadullisella kyselyllä, ja tuloksien analysointimenetelmänä käytet-

tiin teemoittelua. Tämän opinnäytetyöraportin pohjalta on mahdollista suorittaa 

samanlainen tutkimus. Tutkimuksen siirrettävyyttä voisi soveltaa myös yksittäis-

ten lasten isiin, sillä hekin voivat kokea ulkopuolisuutta ja kaivata vinkkejä lasten 

hoitamiseen.  

 

 

9.4 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Tutkimusaiheen valinta on eettinen ratkaisu, jonka tutkija tekee. Hänen on mietit-

tävä tutkimuksen aiheen merkitystä yhteiskunnallisesti sekä tutkittavien osalta. 
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Lähtökohtana tutkimuksen oikeutukseen on sen hyödyllisyys, joka ei kuitenkaan 

aina kohdistu tutkittavaan, vaan voi esimerkiksi hyödyttää vasta tulevaisuudessa. 

Tutkijan on myös kerrottava tutkimussuunnitelmassa, kuinka tuotettava tieto aut-

taa hoitotyön kehityksessä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 218.) Tä-

män opinnäytetyön lähtökohtana on hyödyttää toimeksiantajaa tuomalla kyselyn 

avulla vastauksia aiheeseen, josta he kaipaavat lisää tietoa. Tutkimuksen vas-

taukset voivat tulevaisuudessa auttaa kehittämään myös monikkoperheiden käyt-

tämiä terveydenhuoltopalveluita huomioimaan heidät paremmin. 

 

Opinnäytetöissä tutkimuslupaa haetaan vasta, kun suunnitelma on hyväksytty 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 85). Toimeksiantajan mukaan opin-

näytetyön tekijät eivät tarvinneet tutkimuslupaa suorittaessaan kyselyä, joten 

suunnitelman hyväksymisen jälkeen edettiin suoraan kyselyn toteuttamiseen. 

 

Tutkimukseen osallistuminen tulee olla aidosti vapaaehtoista, minkä itsemäärää-

misoikeus mahdollistaa. Tarvittaessa kieltäytyminen tutkimukseen osallistumi-

sesta on sallittava jokaiselle. Lähtökohtana tutkimukseen osallistumiselle on siis 

asiakkaiden itsemääräämisoikeus. Tutkimukseen osallistuvan tulee voida esittää 

kysymyksiä ja hänen tulee saada keskeyttää osallistumisensa tutkimukseen 

missä vaiheessa tahansa. Tutkittavalla tulee olla tarpeeksi tietoa tutkimuksesta, 

jotta hän voi antaa tietoisen suostumuksen siihen osallistumisesta. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2013, 218 - 219.) Mahdolliset tutkimukseen osallistujat 

saivat Facebookin kautta linkin kyselyyn ja pystyivät itse päättämään, vastaa-

vatko siihen. Vastaamiskehotuksen jälkeen isillä oli edelleen oikeus kieltäytyä 

vastaamasta kyselyyn. Osallistujat saivat tutkijoiden yhteystiedot, mikäli heillä 

olisi ollut kysyttävää. 

 

Tutkimukseen osallistuvien on oltava keskenään tasa-arvoisia. Tutkittavan haa-

voittuvuus ei saa vaikuttaa otokseen.  Myöskään tutkijan valta-asema ei saa vai-

kuttaa tutkimustuloksiin. Tutkimuksen oikeudenmukaisuuteen vaikuttaa lisäksi 

tutkittavien kunnioittaminen, esimerkiksi kulttuuriset uskomukset ja elämäntavat. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 221.) Kyselyyn osallistuvat eivät kuu-

luneet haavoittuvaan ryhmään, eikä tutkijoilla ollut havaittavaa valta-asemaa mui-



33 

 

 

hin nähden. Tämä mahdollisti tasa-arvon kaikkien osallistujien välille. Saatekir-

jeessä kohdejoukkoa puhuteltiin kunnioittavasti. Tutkimus ei miltään osin loukan-

nut ketään. 

 

Anonymiteettiin kuuluu, että tutkimustiedot pysyvät salassa ulkopuolisilta (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 221). Kyselylomakkeisiin vastaavien ano-

nymiteetti varmistettiin nimettömillä vastauksilla.  Vastausten perusteella tutkitta-

via ei pystytä tunnistamaan, eikä niissä esiinny liian henkilökohtaista tietoa. 

 

Plagiointi tarkoittaa toisten tuottaman tekstin kopioimista ja sen esittämistä oma-

naan. Kyse on luvattomasta toiminnasta. Copyright-oikeus on jokaisella, ja näin 

ollen lainattuun tekstiin tulee viitata asianmukaisin lähdemerkinnöin. (Hirsjärvi 

ym. 2013, 173.) Tässä opinnäytetyössä eettisyyden hyviä periaatteita noudattaen 

ei ole plagioitu kenenkään tekemää tuotantoa. Referoituun tekstiin on viitattu asi-

anmukaisesti. 

 

Tulosten sepittämisellä tarkoitetaan tekaistuja tuloksia, jotka sitten esitellään tut-

kimusraportissa. Tällaiset havainnot eivät ole pohjautuneet tutkimusraportin mu-

kaisiin menetelmiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2014.) Opinnäytetyössä 

ei sepitetty mitään tuloksia. Kaikki havainnointi perustui menetelmiin, joita tässä 

opinnäytetyössä käytettiin. Tulokset perustuivat kerättyyn aineistoon ja niistä teh-

tyihin tulkintoihin.  

 

Toisten osuuden vähättely tutkimuksen teossa voi olla esimerkiksi sitä, että yksi 

tutkijoista julkaisee tuloksia omissa nimissä ja näin ollen omii tutkimuksesta saa-

dut tulokset pelkästään itselleen. Tämän estämiseksi on kuitenkin nykyisin mo-

nissa tieteellisissä lehdissä ohjeita siitä, kuinka tutkijoiden osuus tutkimusproses-

sissa on eriteltävä ja ketkä voivat olla kirjoittajina tutkimusartikkelissa. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 225.) Opinnäytetyön tekijät tekivät 

töitä tasapuolisesti yhdessä ja erikseen. Kumpikaan ei vähätellyt toisen työpa-

nosta. Tutkimuksen tulokset ovat molempien nimissä ja hyödynnettävissä.  
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9.5 Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 

 

Työ eteni alussa hitaasti muiden opiskelukiireiden takia, mutta pienryhmäohjauk-

siin osallistuttiin aina kun se oli mahdollista. Ne koettiin hyödyllisiksi ohjaajan an-

taman palautteen ja vertaistuen takia. Opinnäytetyösuunnitelma saatiin hyväksy-

tyksi huhtikuun loppupuolella. Parityöskentelyä pidettiin enimmäkseen etuna, 

vaikka välillä yhteisen ajan löytymisen kanssa oli haasteita. Parin kanssa oli 

helppo huomata useita näkökulmia ja pohtia asioita yhdessä. Työskentelyn ja ta-

voitteiden suhteen opinnäytetyön tekijöillä oli samat päämäärät, mikä osaltaan 

sujuvoitti yhteistyötä. Tietynlaiset tekijät edistävät ammatillisen kasvun tapahtu-

mista. Näitä olivat esimerkiksi aktiivisuus, tiedonhaku ja myönteinen asenne. 

Myönteistä asennetta  oli välillä vaikea löytää, kun opinnäytetyö ei tuntunut ete-

nevän. Oli kuitenkin positiivista huomata, kuinka työ edistyi vaikeuksien jälkeen. 

Edistävät tekijät on hyvä huomioida tulevaisuudessa ammatillista kasvua seura-

tessa.  

 

Opinnäytetyön tekeminen on opettanut kirjoitus- ja raportointitaitoja. Opinnäyte-

työ on kokonaisuudessaan tuntunut samankaltaiselta kuin projektityö. Se on vaa-

tinut ajankäytön hallintaa sekä työn suunnittelua, toteutusta ja tulosten analysoin-

tia sekä raportointia. Teoriatietoa etsiessä on opittu tiedonhakua ja 

lähdekriittisyyttä. Koska opinnäytetyöhön kuului laadullisen tutkimuksen tekemi-

nen, se konkretisoi paremmin laadullista tutkimusta kuin aiemmin opinnoissa 

esille tullut teoria. Tätä tietoa ja osaamista voi tarvittaessa hyödyntää tulevaisuu-

dessa. Opinnäytetyö opetti myös oman ajattelun kriittistä tarkastelua ja kyseen-

alaistamista. 

 

Raportoinnin taitojen koettiin kehittyvän työn edetessä molemmilla tekijöillä. Joi-

tain asioita täytyy osata tiivistää ja toisista voi kertoa enemmän. Tästä taidosta 

hyötyy varmasti työelämän asiakaskontakteissa, kun kirjataan asioita potilastie-

tojärjestelmään tai informoidaan kollegaa. Tutkiva työote on kehittynyt tätä laa-

dullista tutkimusta tehdessä, mikä on hyväksi myös tulevaisuuteen, jos ryh-

dymme tekemään lisää tutkimuksia. Toiminta on varmempaa, kun tietää mistä 
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aloittaa ja kuinka siinä edetään. Parityöskentelystä huolimatta itsenäistä työsken-

telyä on ollut paljon, mutta siitä on tulevaisuudessa hyötyä, sillä terveydenhoita-

jana työskennellään itsenäisesti.  

 

Ajoittainen yhteydenpito opinnäytetyön etenemisestä on antanut toimeksianta-

jalle mahdollisuuden kommentoida ja antaa palautetta työstä. Saatu palaute oh-

jasi muokkaamaan työtä enemmän toimeksiantajan haluamaan suuntaan. Yh-

teistyö toimeksiantajan kanssa on opettanut verkostoitumista. Verkostoituminen 

voi tulevaisuudessa jopa lisätä toimeksiantajan ja ammattikorkeakoulun välistä 

yhteistyötä. 

 

Ammatillista kasvua ja sen kehittymistä on tukenut asioista luopuminen, kuten 

opaslehtisen pois jättäminen. Luopuminen ei ole nähtävissä aina negatiivisena 

asiana, vaan se voi olla hyväkin asia. Terveydenhoitajana esimerkiksi kaikkia päi-

vän vastaanottoaikoja ei kannata varata yllättävien tilanteiden varalta. Näin var-

mistetaan joustavuutta päivään ja tarvittaessa pystytään hoitamaan akuutimpikin 

tapaus, eikä koko päivää tarvitse suunnitella uudestaan. Akuutimman tapauksen 

hoito vaatii yleensä enemmän aikaa ja luopumista jostakin muusta. Terveyden-

hoitaja tulee osata priorisoida asioita.  

 

Omaa syventynyttä tietoaan voi hyödyntää kohdatessa tulevia monikkoperheitä 

ja erityisesti isiä neuvoloissa. Isiä osataan tukea paremmin ja pystytään huomioi-

maan enemmän perheen erityistilannetta. Aiheeseen syventyminen on avartanut 

monikkoperheiden elämää ja siihen liittyviä haasteita. Opinnäytetyön tekijät ovat 

nyt tämän aiheen asiantuntijoita. 

 

 

9.6 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja kehittämisideat 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa monikkoperheen isän roolissa toimi-

misesta. Monikkoperheen isiä täytyy tukea tavallista enemmän, sillä perheessä 

on muutenkin erityistilanne. Isiä täytyy kannustaa tasavertaiseen vanhemmuu-

teen ja osallistumaan lastenhoitoon enemmän. Jokaiselle kehittyvät omat rutiinit 

harjoittelun ja ajan kautta. Kenenkään ei tarvitse olla valmis vanhempi heti, minkä 
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takia isien on saatava tarpeen mukaan tukea esimerkiksi neuvolasta jo odotusai-

kana ja etenkin myöhemmin. Konkreettisinta on antaa käytännönohjeita ja tarjota 

apua arkeen. 

 

Pohjois-Karjalan Monikkoperheet ry sai tutkimuksen kautta arvokasta tietoa, mitä 

juuri monikkoperheiden isät ajattelevat roolistaan ja missä asioissa he mahdolli-

sesti tarvitsisivat tukea. Tiedon saatuaan he voivat kehittää omaa toimintaansa 

yhdistyksenä ja näin ollen palvella jäseniään paremmin ja kohdistetummin. Per-

hxeen sisällä äitien on hyvä myös tiedostaa isien ajatusmaailma, jos niistä ei keh-

data puhua ääneen. Tällöin äiti voi omalla toiminnallaan yrittää tukea puolisoaan 

paremmin ja antaa hänelle tilaa toimia omalla tavallaan. 

 

Isät pitää huomioida entistä paremmin perhe- ja synnytysvalmennuksissa ja an-

taa heidänkin vaihtaa ajatuksiaan keskenään ilman äitejä. Tavalliset valmennuk-

set eivät välttämättä palvele tulevia monikkoperheitä odotetulla tavalla. Opinnäy-

tetyön jatkokehitysideoina voisi esimerkiksi olla valmennuksissa kohdistettu 

osuus monikkoperheille tai kokonaan järjestettävä oma monikkoperhevalmen-

nus, jota ei ole kaikilla paikkakunnilla. Lisäksi synnytyksen aikana ja neuvola-

käynneillä isiä tulisi huomioida enemmän. Tätä voisi edistää antamalla tervey-

denhoitajille sekä kätilöille opinnäytetyön tulokset, jolloin he voisivat omissa 

yksiköissään parantaa toimintaansa. Vaihtoehtona olisi myös järjestää aiheesta 

koulutuspäivä. 

 

Laadullisen tutkimuksen jatkoksi voisi tehdä opaslehtisen, joka olisi suunnattu 

monikkoperheiden isille. Siinä voisi antaa isille tietoa, miten suoriutua isän roo-

lista hyvin ja käytännön vinkkejä sekä tukea arjessa toimimiseen monikkolasten 

kanssa. Isien lisäksi opaslehtistä voisivat hyödyntää äidit sekä Monikkoperheet 

ry omassa toiminnassaan. He voisivat jakaa lehtistä yhdistykseen kuuluville isille, 

jotta heitä voitaisiin tukea paremmin isyyteen ja saada osallistumaan tehokkaam-

min lastenhoitoon.  

 

Tuloksien perusteella voisi tehdä myös opaslehtisen terveydenhoitajille. Siinä 

voisi käsitellä monikkoperheiden kohtaamista sekä heille tarjottavia tukimuotoja. 
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Perheen erityistilanne vaatii heille kohdistettuja palveluja, esimerkiksi tukea las-

tenkasvatukseen ja yksilölliseen huomiointiin sekä vanhempien toimintakyvyn yl-

läpitämiseen. Terveydenhoitajien tietämystä monikkoperheistä tulisi lisätä, jotta 

he osaisivat paremmin kohdata perheet ja myös tukea heitä paremmin.  
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