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Johdanto
Koulun aloittaminen ja käyminen on merkityksellinen vaihe yksilön elämässä; kasvu ja kehitys etenevät harppauksin ja uuden oppiminen on jokapäiväistä. Koulussa luodaan myös pitkäaikaisia ihmissuhteita. Monikkoperheissä lasten koulun alkaminen on erityinen tilanne,
koska samasta perheestä lähtee useita lapsia koulutielle samanaikaisesti. Opasta laatiessamme ajattelimme erityisesti esiopetusvaiheessa ja alakouluvaiheessa olevia monikkolapsia.
Oppaan lopussa sivuamme myös yläkouluvaihetta ja toisen asteen opintoihin siirtymistä.
Tämän oppaan avulla haluamme auttaa tukemaan monikkolapsen koulunkäyntiä nostamalla tässä esiin erityisesti luokkavalintaan (sama/eri luokka) vaikuttavat tekijät, monikkolapsen yksilöllisyyden tukemisen tärkeyden sekä kodin ja koulun yhteistyön merkittävyyden monikkolasten koulutaipaleen sujumisessa.
Suomen Monikkoperheet ry laati tämän sähköisen opaskirjasen monikkovanhempien, esiopettajien, opettajien, opinto-ohjaajien sekä muun koulun ja iltapäivätoiminnan henkilöstön
tueksi maksuttomasti verkkoon.
Tutkimuksissa tiedonantajina ovat usein vanhemmat ja opettajat, harvemmin monikkosisarukset. Monikkolasten osalta tietoa ovat usein antaneet jo aikuistuneet monikkosisarukset.
Heidän mukaansa varhaiskasvatuksella ja koululla on merkittävä rooli heidän kasvussaan
yksilöllisiksi aikuisiksi. Yksilöllisyyden rinnalla tulee olla herkkyyttä huomata, että myös
monikkous on osa monikkosisaruksen identiteettiä. Nämä näkökulmat mielessämme teimme opasta. Tutkimuksissa on useimmiten tutkittu kaksosia ja siksi tutkimustieto kolmos- ja
neloslasten koulunkäynnistä on vähäisempää. Tässä oppaassa huomioimme niin kaksoset,
kolmoset kuin nelosetkin.
Oppaan
tekijäkunnan
ja
rahoituslähteet
Kiitos oppaan tekijöille ja oppaan rahoittajille!

esittelemme

oppaan

lopussa.

Ulla Kumpula
toimittaja, toiminnanjohtaja
Suomen Monikkoperheet ry
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Monikkovanhemmuus
Perheen toivoessa lasta, oletuksena on lähes aina yhden lapsen syntyminen kerralla. Kun
lapsia tuleekin kerralla kaksi, kolme tai jopa neljä, vanhemmat ovat ennakoimattoman tilanteen edessä, johon vähitellen sopeudutaan ja elämän ratkaisut tehdään useamman samaan
aikaan syntyvän lapsen mukaan. Monikkovanhemmat kuvailevat useamman vauvan syntymän jälkeistä arkeaan muun muassa varuillaanolona, mikä merkitsee jatkuvaa kuulolla oloa
ja useamman vauvan tarpeisiin vastaamista. Arjen kiireestä huolimatta se on vanhemmille
onnellista aikaa (1).
Monikkovanhemmuus, kuten vanhemmuus yleensäkin, on moniulotteista. Monikkovanhemmille arjen perushoidon suuri määrä haastaa arjen sujumista. Myös kouluikäisten lasten perheissä arjen sujuvuus on tärkeää. Tämän vuoksi monet monikkovanhemmat toivovat
myös kouluvaiheeseen arkea tukevia ratkaisuja.
Suomessa noin 600-700 perheeseen syntyy kaksoset ja noin 5-10 perheeseen kolmoset
vuosittain. Nelosia syntyy harvoin.

Monikkosisaruksille erilliset hetket
arjessa ovat tärkeitä.
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Monikkolasten kehitys suhteessa ikäluokkaan
Monikkolasten kehitys alkaa usein ”takamatkalta” keskosuuden vuoksi, mutta Suomessa he
saavuttavat yksöset kehityksessä nopeasti (2).
Ennenaikaisesti ennen raskausviikkoa 37 syntyy noin puolet kaksosista sekä kaikki kolmoset
ja neloset, kun yksösistä alle 5 prosenttia syntyy ennenaikaisesti (3). Ennenaikaisuus saattaa
näkyä lapsen myöhempinä oppimisvaikeuksina. Tilanne on hyvä tiedostaa, niin että ongelmiin voidaan koulussa puuttua tarvittaessa. Heidän kehityksessään koulussa mahdollisesti
esiin tulevat haasteet ja erityisopetuksen tarve eivät johdu niinkään monikkoudesta, vaan
esimerkiksi keskosuudesta. (4)
Monikkolasten kehitys ei juuri poikkea yksittäin syntyneen lapsen kehityksestä, mutta puheen kehityksen osalta heillä on havaittu muutamien kuukausien viivästymää. Erot näkyvät
lähinnä leikki-ikäisillä lapsilla. On sanottu, että jopa 40 prosenttia kaksosista kehittää omaa
puhetta, jota vain he ymmärtävät. Kyseessä ei kuitenkaan ole oma kieli, vaan enemmänkin
omia sanoja ja äännähdyksiä. Puheen kehityksen viivästymisen syiksi on arveltu sitä, että
vanhemmilla on vähemmän aikaa kunkin lapsen kanssa tai aikuiset tulevat huomaamattaan
kohdistaneeksi puheen monikkosisaruksille yhteisesti. Monikkolapsilla, joilla on varhaislapsuudessa kielellisiä ongelmia, voi olla suurempi todennäköisyys kouluiän lukemis- ja kirjoitusvaikeuksiin. Suurimmalla osalla monikkolapsista ei kuitenkaan ole kielenkehityksen
erityisvaikeuksia.
Suomalaiset monikkovanhemmat toivat Kaksosten Kehitys ja Terveys -tutkimuksessa esille
kaksosten lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä ongelmia, puheterapian tarvetta, hienomotorisiin taitoihin liittyviä haasteita kuten käsiala sekä terveydentilaan liittyviä asioita kuten
näön huomioiminen ja silmien karsastus. Oppimiseen vaikuttavista haasteita olivat mm. lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien vaikeuksien lisäksi keskittymiseen liittyviä ongelmia.
Lisäksi esille tuli yliaktiivisuutta ja asioiden kertaamisen tarvetta ymmärtämisen varmistamiseksi. (5,6)

Identtisyys
Monikkolapsista yksi kolmasosa on samanmunaisia (identtisiä, monotsygoottisia) ja kaksi
kolmasosaa erimunaisia (ei-identtisiä, ditsygoottisia). Kolmoslapsista kaikki voivat olla keskenään ei-identtisiä, kaikki identtisiä tai niin, että yksi on ei-identtinen ja kaksi heistä keskenään identtisiä. Nelossisaruksilla on lisäksi mahdollista, että heissä on kaksi identtistä ”kaksosparia”.

Identtiset monikkolapset
Identtinen kaksosraskaus on kyseessä silloin, kun yksi hedelmöittynyt munasolu jakautuu
kahtia. Samanmunaiset kaksoset ovat geneettisesti toistensa kaltaiset (sama perimä), minkä vuoksi heitä usein kutsutaan identtisiksi kaksosiksi. Identtiset kaksoset ovat keskenään
samaa sukupuolta. Identtisenkin perimän toiminta on yksilöllistä ja erilaiset ulkoiset tekijät
ja kokemukset voivat kohdistua eri tavoin jo raskausaikana myös identtisten lasten kehitykseen. Sama perimä voi siis tulla esiin eri tavoin elämän aikana. Vaikka identtiset monikkolapset usein muistuttavat toisiaan ulkonäöltään, he ovat keskenään erilaisia ja omia yksilöitään.
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Vaikka identtiset monikkolapset usein muistuttavat toisiaan ulkonäöltään, he ovat keskenään erilaisia ja omia yksilöitä. Samanmunaiset kaksoset ovat keskimäärin läheisempiä
keskenään kuin erimunaiset kaksoset (7).

Ei-identtiset monikkolapset
Ei-identtinen kaksosraskaus syntyy, kun kaksi eri munasolua hedelmöittyy ja kehittyy samanaikaisesti. Ei-identtiset kaksoset muistuttavat perimältään toisiaan yhtä paljon kuin eriikäiset sisarukset yleensä. Ei-identtiset kaksoset ovat keskenään samaa tai eri sukupuolta.
Tutkimuksen mukaan erityisesti tyttö-poika-kaksosparin poika hyötyy kaksosuudestaan,
koska hän saa luontevasti läheltä kosketuspintaa myös sisarensa maailmaan (8).

Monikkosisaruus
Keskinäinen suhde
Monikkous on luonnollinen osa monikkolapsen identiteettiä, eikä jotain, josta monikkolapsen pitäisi ”päästä eroon” voidakseen kasvaa omaksi persoonakseen.
Yksilön identiteetillä tarkoitetaan yleisesti hänen käsitystään itsestään (vastaa esimerkiksi
kysymyksiin millainen minä olen ollut ja olen nyt). Monikkosisarusten identiteettiin kuuluu sekä yksilöllinen ulottuvuus että yhteinen identiteetti esimerkiksi kaksosina, kolmosina
tai nelosina (vastaa esimerkiksi kysymyksiin millaisia me olemme olleet ja olemme nyt). (9)
Monikkosisarus kasvaa samaan aikaan samassa kasvuympäristössä, joten yhteisesti jaettuja
kokemuksia on tavanomaista enemmän. Monikkouden kunnioittaminen tarkoittaa koulunaloitusvaiheessa esimerkiksi sitä, että monikkosisaruksia ei eroteta eri luokille, jos he itse
voimakkaasti vastustavat eri luokkia.
Monikkosisarukset itse kuvailevat usein keskinäisen suhteen piirteitä muun muassa näin:
läheisyys, ainutlaatuisuus, kilpailu, vertailu tai yksityisyyden puute. Monikkosisarusten
yksilöllistä kehitystä tulee tukea, olipa heidän keskinäinen suhteensa millainen tahansa.
Monikkosisaruksille voi muodostua keskinäisiä rooleja. Näitä rooleja voivat olla esimerkiksi johtaja-alistuja - tai puhemiesrooli. Johtaja-alistuja-rooli voi ilmetä henkisenä johtajuutena
(mielipiteenmuodostaja), fyysisenä johtajuutena (fyysisesti vahvin) tai puhemiehenä (ottaa
asiat hoitaakseen). Suhde on kunnossa, jos sama monikkosisarus ei ole johtaja kaikilla osaalueilla. Jos sama monikkosisarus johtaa kaikessa, häntä on syytä hillitä ja järjestää alistujalle tilaisuuksia osoittaa taitonsa ja saada vahvistusta itsetunnolleen. Johtajuus/alistuvuus
vähenee tyypillisesti iän myötä.
Koululuokassa monikkosisaruus voi näyttäytyä erityisen myönteisenä asiana. Monikkolapset ovat tottuneet vuorottelemaan sekä neuvottelemaan ja voivat näin olla keskimääräistä
sosiaalisempia.
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Aikuistumisen myötä monikkouden vaikutus monikkosisarukseen tavanomaisesti vähenee.
Osalle sisaruksista monikkosisaruus säilyy vahvana identiteetin osana koko elämän ajan
joskus jopa niin, että varsinaista yksilöitymistä ei tapahdu. Länsimaissa olemme tottuneet
tavoittelemaan sitä, että yksilö kykenee yksilöllisiin päätöksiin muun muassa koulutuksen,
ammatin ja parisuhteen osalta. Yksilön kannalta omasta elämästä päättäminen sujuukin länsimaisessa yhteiskunnassa parhaiten, kun monikkosisarus kasvaa yksilöksi aikuistumisen
myötä. Monikkosisaruksena kasvamisen identiteetissä on monenlaisia piirteitä, eikä ole ulkopuolisten tehtävä normittaa sitä, millainen merkitys monikkoudella on aikuisen monikkosisaruksen elämässä. Usein he ovat kertoneet odottaneensa vanhempien, varhaiskasvatuksen ja koulun tukevan heidän yksilöllisyyttään.

Keskinäinen riippuvuus
Monikkosisarusten keskinäinen riippuvuus on normaalia, sillä se on toisilleen läheisten
ihmisten välistä kiintymystä ja riippuvuutta. Riippuvuus syntyy, kun monikkosisarukset
viettävät paljon aikaa yhdessä. Heidän keskinäinen riippuvuutensa on siis useammin seurausta lasten aktiivisesta yhdessäolosta eikä niin, että monikkous olisi syy riippuvuudelle.
Keskinäinen suhde monikkosisarukseen / -sisaruksiin on usein tiivis erityisesti lapsuudessa
ja nuoruudessa. Riippuvuus vähenee iän myötä. On havaittu, että identtiset kaksoset ovat
keskimäärin riippuvaisempia toisistaan kuin ei-identtiset. (7)
Kaksoset voidaan jakaa keskinäisen riippuvuuden pohjalta kolmeen ryhmään:
• ”Äärimmäisen yksilöllisillä” tarkoitetaan kaksosia, jotka kokevat kaksosuutensa rajoittavana ja voivat jopa kieltää kaksosuutensa. He eivät yleensä pidä ajatuksesta olla samalla
luokalla, mutta voivat hyötyä siitä, että työskentelevät yhdessäkin.
• ”Kypsästi riippuvaisilla” tarkoitetaan kaksosia, jotka nauttivat kaksosuudestaan ja pystyvät toimimaan tehokkaasti sekä kaksosina että yksilöinä. He tulevat toimeen eri tilanteissa olivat he sitten yhdessä tai erikseen.
• ”Läheisesti yksikkönä” -kaksoset toimivat ikään kuin he olisivat yksi yksikkö ja heitä ympäristön ihmiset todennäköisimmin kohtelevat yksikkönä. Heillä on ehkä vain vähän
ulkopuolisia ystäviä. He voisivat hyötyä eri luokista, mutta voivat kokea sen aluksi traumaattisena, jos koulu on ensimmäinen todellinen kokemus erilläänolosta. (10)
Todellisuudessa monikkosisarukset eivät kuulu vain yhteen ryhmään, vaan heissä on piirteitä erityyppisistä keskinäisistä suhteista.
Sopiva tasapaino riippuvuuden ja yksilöllisyyden kesken syntyy, kun monikkosisaruksille
mahdollistetaan pieniäkin erillisyyden hetkiä; vauvana ja pikkulapsena esimerkiksi kahden
kesken vanhemman kanssa kylvetyksessä tai muussa arkisessa toiminnassa, myöhemmin
varhaiskasvatuksessa esimerkiksi eriyttämällä monikkosisarukset eri ruokapöytiin tai ajoittain eri toimintaryhmään. Kun monikkosisarus on saanut kokea hetkiä ilman monikkosisaruksensa läsnäoloa, hän saa kokemuksia pärjäämisestä myös yksin tilanteissa, vahvistusta
itsetunnolleen ja koulun aloittaminen on helpompaa. Yksilöllisyyden tukemista voidaan siten tukea paljon aikaisemmin kuin vasta koulun alkaessa. Yksilöllisen kasvun ja kehityksen
tukeminen on keskeinen osa kaksosena kasvamista.
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Keskinäinen vertailu
Monikkolapset kohtaavat keskinäistä vertailua. Lapset itse vertailevat itseään herkästi
toisiinsa. Myös aikuiset vertailevat herkästi heidän ominaisuuksiaan ja suoriutumistaan.
Vertailu on ongelmallista, sillä monikkolasten kohdalla pienetkin eroavuudet voivat saada
kohtuuttoman suuren painoarvon. Vanhempien tekemää lastensa vertailua ei todennäköisesti voi täysin välttää, mutta silloinkin tulee pidättäytyä lasten kuullen ääneen lausutusta
vertailusta.
Monikkosisarusten suoriutumista ei pidäkään verrata keskenään, vaan kehitystä on seurattava yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla. Jos viiteryhmää käytetään, se on lapsen oma
ikäluokka eikä monikkosisarus. (4,11,12)
Jatkuva vertailu voi heikentää lapsen itsetuntoa. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista
jatkuvasti piilottaa lasten pärjäämistä toisiltaan, sillä elämässä joutuu kohtaamaan jatkuvasti tilanteita, joissa on mahdollisuus suoriutumisen vertailuun. Siksi on tärkeää, että lapsi
kokee itsensä yksilönä, jonka itsearvostus ei riipu vertailun ja kilpailun tuloksesta. (4,12)
Monikkolapset tekevät usein läksyt yhdessä. Jos sisarusten taitotasot eroavat paljon toisistaan, on hyvä tarkastaa, että lapset varmasti tekevät itse omat tehtävänsä. Jos yksi monikkosisaruksista jatkuvasti huolehtii koulutehtävistä ja liikuntavälineiden mukaan ottamisista,
hän kuormittuu, kun taas toinen / muut eivät opi vastuitaan.
Monikkolasten kehitys voi olla keskenään hyvin samanlaista tai erilaista. Siksi ei kannata
odottaa monikkolasten lahjakkuuden, oppimistulosten, tarkkuuden tai käytöksen olevan
samanlaista. (11)

Monikkosisarusten suoriutumista
ei pidä verrata keskenään.
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Monikkolasten kaksostaminen
Erityisesti ulkoisesti toisiaan muistuttavat monikkosisarukset kohtaavat usein ympäristöltään kaksostamista, joka tarkoittaa ympärillä olevien ihmisten taipumusta kohdata monikkosisarukset ”yksikkönä” näkemällä heidät samankaltaisempina kuin he ovat. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on erityisen tärkeää välttää kaksostamista, sillä näillä instituutioilla
on suuri merkitys yksilön elämässä.
Suomalaisessa tutkimuksessa aikuiset monikkosisarukset korostivat nimenomaan opettajan
halua oppia tuntemaan oppilaansa yksilöllisesti. Tämä tuki monikkosisarusten yksilöllistä identiteettiä myönteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä pohdittiin, että ehkä kyseessä
ei aina olekaan opettajan vaikeudesta tunnistaa monikkosisarukset erilleen, vaan opettajan
tahtotilasta oppilaidensa yksilölliseen tunnistamiseen. Tutkimushavaintojen mukaan osa
aikuisista monikkosisaruksista ei kokenut opettajien yksilöllisyyden huomioimatta jättämistä loukkaavana ja tunnistamisvaikeuksille riitti myös ymmärrystä. Monikkosisaruksen
vaikeus ymmärtää opettajien toimia korostui enemmän niillä monikkosisaruksilla, joita oli
kohdeltu jo kotona yksilöllisesti. (13)

Samalle vai eri luokalle?
Koulun aloitusvaiheen luokkarajat ovat hämärtymässä siten, että osassa kouluja vuosiluokka organisoidaan ilman selkeää jakoa eri luokille. Toisaalta on paljon pieniä kouluja, joissa
koko vuosiluokka aloittaa samalla luokalla. Osassa kouluista koulu aloitetaan edelleen perinteisesti jakamalla vuosiluokka eri rinnakkaisluokille. Silloin perheessä mietitään, menevätkö monikkosisarukset samalle vai eri luokille.
Luokkavalinta ei vaikuta parantavasti lasten yksilölliseen kehitykseen, akateemiseen suoriutumiseen, kognitiiviseen kehitykseen tai käyttäytymiseen koulussa (11,14,15,16). Tutkimustulokset voivat tuntua yllättäviltä, sillä etenkin länsimaissa voi törmätä myyttiin siitä,
että kaksoset tulisi sijoittaa aina eri luokille.
Kysymys luokkavalinnasta tuleekin ratkaista jokaisen kohdalla erikseen yhteisissä keskusteluissa vanhempien, lasten ja opetushenkilöstön kanssa. Opetushallituksen mukaan Suomessa ei ole lakia tai ohjetta siitä, että monikkolapset tulisi sijoittaa samaan tai eri ryhmään
hoitopaikoissa tai kouluissa, vaan lasten ja vanhempien toiveita kuunnellaan ratkaisuja tehtäessä (17).
Monikkolasten vanhemmille arjen sujuvuus on tärkeää. Tämän vuoksi monet monikkovanhemmat toivovat myös kouluvaiheeseen arkea tukevia ratkaisuja. Arjen helpottamiseksi osa
vanhemmista toivoo monikkolapsilleen samaa luokkaa yksinkertaistaakseen arkeaan.
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Syitä harkita samaa luokkaa monikkosisaruksille
• Jos lasten elämässä on vastikään tapahtunut suuri muutos, esim. muutto tai vanhempien
ero
• Jos he itse vastustavat voimakkaasti eri luokkia, ei heille ole syytä tuottaa psyykkistä
kipua erottamalla.
• Yhtä kolmosista/nelosista ei ole syytä sijoittaa eri luokkaan kuin muita sisaruksia, koska
yksin jäänyt kolmos- tai neloslapsi voi kokea tulleensa hylätyksi (18).
• Jos ajatus samasta luokasta tuntuu vanhempien, lasten ja opettajan mielestä hyvältä ratkaisulta näiden lasten kohdalla.

Syitä harkita eri luokkia monikkosisaruksille
• Jos lapset vertailevat toisiaan tai yksi on dominoiva niin, että se heikentää jonkun monikkosisaruksen itsetuntoa.
• Jos samalla luokalla oleminen vaikeuttaa sisaruksen keskittymistä tai sosiaalisten taitojen kehittymistä.
• Jos ajatus eri luokista tuntuu vanhempien, lasten ja opettajan mielestä hyvältä ratkaisulta näiden lasten kohdalla.
Luokkavalintaa voidaan pohtia vuosittain, sillä lasten tilanteet muuttuvat. Mahdollinen muutos voi olla lapselle helpompi, kun se tehdään tilanteessa, jossa muutoksia tulee joka tapauksessa. Tällaisia muutostilanteita voivat olla muun muassa erikoisluokille (esimerkiksi musiikkiluokka) siirtyminen tai alakoulusta yläkouluun
siirtyminen. Lasten mielipidettä on tärkeää kuunnella aina luokkavalintaa tehtäessä.

Kysymys luokkavalinnasta
tulee ratkaista jokaisen
kohdalla erikseen.
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Luokkavalinta voi joskus tuntua hyvältä ratkaisulta vaikkapa monikkolapsen mahdollisiin
ongelmiin. On kuitenkin muistettava, että jos lapsella esimerkiksi ilmenee lukemisvaikeuksia, ne ovat olemassa riippumatta siitä, ovatko lapset samalla vai eri luokilla.
11–12-vuotiaita kaksosia koskevassa tutkimuksessa suurin osa vanhemmista laittoi kaksoset
suoraan samalle luokalle ja se oli heistä itsestään selvää ja luonnollista perheelle. Usein kokonaistilanne oli jo sellainen, ettei muita mahdollisuuksia ollut tarjolla. Perhe asui pienellä
paikkakunnalla ja/ tai pienissä kouluissa ei ollut tarjota kuin yksi luokka. Osa vanhemmista
erotti kaksoset eri luokille alusta alkaen tai myöhemmin kouluvuosien aikana. Tämä ei kuitenkaan aina onnistunut niin kuin vanhemmat olivat ajatelleet, sillä kaksoset halusivat olla
mieluummin yhdessä, olivat tottuneet jo olemaan yhdessä ja heidän välillään oli keskinäistä
riippuvuutta sekä vaikeutta olla erillään. Tutkittujen perheiden vanhemmille suositettiin
pääasiassa kaksosten laittamista eri luokille koulun henkilökunnan taholta, jos se vain oli
mahdollista. (5,6)
Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yli puolet vanhemmista pyysi jossain vaiheessa lasten
koulutaivalta, että heidän monikkolapsensa sijoitettaisiin samalle luokalle. Yleisimmät syyt
tähän olivat lasten onnellisuus yhdessä, helppous viestiä vain yhden opettajan kanssa tai
että oli helpompaa pysyä ajan tasalla koulutehtävistä. Saman kyselyn mukaan yli 40 prosenttia vanhemmista halusi jossain lasten koulunkäynnin vaiheessa lastensa sijoittamista eri
luokille. Vanhempien yleisimmät syyt olivat halu tukea yksilöllisyyttä, yksi lapsista oli liian
dominoiva tai lapset olivat liian kilpailullisia keskenään. (19)
On luonnollista, että monikkosisarukset kokevat surua eri luokilla aloittamisen jälkeen. On
havaittu, että kielteiset kokemukset poistuvat ajan myötä, kun lapset tottuvat järjestelyyn
(4,15). Mikäli eri luokkiin päädytään, on hyvä muistaa, että eri luokat eivät erota heidän
koulunkäyntiään kokonaan. Yleensä opiskeltavat aihealueet ovat eri luokilla samat, joten he
voivat opiskella kotona yhdessä, vaikka olisivat eri luokilla. (20)

Kolmos- ja neloslapset
Suomessa on paljon pieniä kuntia, joissa rinnakkaisluokkien puuttuessa vanhemmilla ei ole
tosiasiallista mahdollisuutta sijoittaa kolmos- tai neloslapsiaan eri rinnakkaisluokille.
Tutkimuksia kolmos- tai neloslasten koulunkäynnistä on vähän. Kolmosia koskevan tutkimusnäytön pohjalta tiedetään, että vanhempien on aihetta välttää kahden kolmossisaruksen
sijoittamista samaan luokkaan yhden kolmosista sijoittuessa yksi eri luokalle. Tässä vältettävässä vaihtoehdossa riskinä on, että yksin eri luokkaan sijoitettu lapsi kokee tulleensa hylätyksi. (18) Myös neloslapsilla on aihetta välttää yhden lapsista sijoittamista yksin erilleen.
Muutoin kolmos- ja neloslasten osalta luokkavalinta tehdään samoin perustein kuin kaksosillakin. Kolmos- ja nelosperheessä arjen sujumiseen vaikuttavia asioita on keskimäärin
enemmän, joten vaikutukset arkeen korostuvat.
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Sisarukset eri vuonna kouluun?
Joskus vanhemmat pohtivat sitä, laittaako monikkosisarukset eri vuosina kouluun. Tuolloin
syynä on yleensä se, että lapset ovat kehityksessään eri vaiheessa. Eri vuosina koulun aloittaminen ei lapsen näkökulmasta ajatellen ole suositeltavaa, koska erityisesti myöhemmin
aloittava lapsi voi kokea sen kielteisesti. Mikäli lapsella on pientä kehitysviivettä, voi apu
useinkin löytyä erilaisista muista ratkaisuista.
Sen sijaan, jos kehitysviive on suuri, voisi ennemminkin tulla kysymykseen erityiskoulu tälle viivästyneen kehityksen kokevalle. Silloin hänen itsetuntonsa on huomattu kohentuvan,
kun hän on luokassa samankaltaistensa keskellä.

Yksilöllisyyden tukeminen koulussa
Monikkolapsen yksilöllisyyden tukemisessa on kysymys ennen kaikkea asenteesta, että
kohtaa jokaisen lapsen yksilönä. On tärkeää, että vanhemmat, lapset ja opettajat voivat keskustella yksilöllisyyden tukemisesta keskenään.

Vinkit vanhemmille monikkolasten yksilöllisyyden tukemiseen
•
•
•
•
•
•
•
•

Keskustele opettajan kanssa lapsen persoonallisista piirteistä.
Kerro opettajalle, että yksilöllisyyden tukeminen on tärkeää.
Rohkaise lapsia viettämään välillä aikaa myös erillään toisistaan.
Kehu ja kuuntele lapsia yksilöllisesti.
Anna lapselle riittävästi aikaa ilmaista itseään.
Auta kutakin lasta kahden kesken koulutehtävissä.
Ehdota lapsille erilaisia hiustyylejä.
Eriväriset tai erityyliset vaatteet, koulureput, koulutavarat
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Vinkit opettajille yksilölliseen kohtaamiseen koulussa
• Opi tunnistamaan lapset erilleen.
• Ota aina vanhemmat ja lapset mukaan pohtimaan esimerkiksi yksilöllisyyden tukemista
ja ryhmävalintoja.
• Tee ryhmävalinta kunkin kaksosparin tai kolmosten/nelosten osalta erikseen, keskustellen.
• Kuuntele jokaista lasta yksin ja anna lapselle riittävästi aikaa ilmaista itseään.
• Pyydä vanhempia kertomaan kustakin lapsesta erikseen saadaksesi tietoa lapsen persoonallisista piirteistä ja ratkaisuista mahdollisissa tunnistamisen ongelmissa.
• Keskustele vanhempien ja lapsen kanssa ratkaisuista, jos tunnistaminen ei onnistu.
• Huomioi lapsen kiinnostuksen kohteet esimerkiksi tehtäessä valintaa musiikkiluokalle.
(Huom! Sisaruksilla voi olla samat kiinnostuksen kohteet)
• Kehu yksilöllisesti.
• Tue lasta yksilöllisiin kaverisuhteisiin.
• Puhuttele lapsia omalla nimellään, ei kaksoset / kolmoset / neloset -sanoilla.
• Kohdista puhe sille lapselle, jolle puhut.
• Sijoita monikkolapset eri puolille luokkaa, mikä helpottaa tunnistamista, vertailua ja kilpailua sekä antaa mahdollisuuden ilmaista itseä ja tulla kuulluksi yksilönä.
• Jaa tiedotteet lapsikohtaisesti.
• Etsi persoonan, käyttäytymisen, ruumiinrakenteen, käsialan tai äänen persoonallisia
tunnusmerkkejä lapsesta (ei kuitenkaan merkkejä lapsen kielteisenä kokemasta asiasta).
• Pidä lapsille erilliset keskustelut esimerkiksi peräkkäisinä aikoina samana päivänä.
• Mieti yhdessä vanhempien ja lasten kanssa sopivat tavat tunnistaa toisiaan muistuttavat
lapset erilleen (ehdota esimerkiksi erityylisiä vaatteita tai kampauksia).
• Eriytä eri toimintaryhmiin / jakoryhmiin.
• Tarjoa mahdollisuutta kokeilla jotakin omaa ja löytää yksilöllinen harrastus koulun järjestämän harrastustoiminnan kautta.
• Vinkki erityisesti esikouluopettajille: Eriytä ruokaillessa eri puolille pöytää tai eri pöytiin.

Kohtaa jokainen
lapsi yksilönä.
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Yhteistyö monikkolasten koulunkäynnin tukemiseksi
Vanhempien aktiivinen yhteydenpito ja toiveiden kertominen helpottaa yhteistyötä esikoulun ja koulun kanssa. Opettajaa taas helpottaa se, että hän kysyy vanhemmilta ja lapsilta
sekä esittää heille toiveita.
Yhteistyö lasten asioissa jatkuu luonnollisesti läpi kouluajan, luokkavalinnan ollessa vain
yksi yhteisen pohdinnan aihe. Suomalaisia kaksosia koskevan tutkimuksen mukaan monikkovanhemmat ottivat opettajaan yhteyttä kaksosten oppimisvaikeuksissa, kiusaamistilanteissa, kaksosen yliaktiivisuuteen ja häiritsemiseen, erityistuen tarpeisiin ja terveydentilan
ongelmiin liittyen. Koulusta kotiin otettiin yhteyttä ongelmissa, joita liittyivät koulussa esiin
tulevien asioiden ymmärtämiseen, huolimattomuuteen ja lukemisen ongelmiin. Kaksoset
olivat joskus myös itse osallisena riita- ja kiusaamistilanteissa, joita selvitettiin koulun taholta. Koulussa olevista oppiaineista tukea tarvittiin eniten matematiikassa ja vieraiden kielten
(englannin ja saksan) oppimisen alueella. Pojilla oli enemmän tuen tarvetta äidinkielessä
kuin tytöillä. Osa pojista tarvitsi enemmän tukea lisäksi matematiikassa. Tytöillä puolestaan
tuen tarvetta oppiaineisiin liittyen oli historiassa, maan- ja ympäristötiedossa, mitä tarvitsi
myös osa pojista. (5)

Aktiivinen yhteydenpito
helpottaa yhteistyötä.
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Vanhemmat voivat tukea monikkolastensa koulunkäyntiä muun muassa osoittamalla aktiivista kiinnostusta koulutyöhön, tarjoamalla tukea, rohkaisemalla ja käymällä asioita läpi kotona ja auttamalla valmistautumaan kokeisiin. Suomalaisen tutkimuksen mukaan vanhempainiltoihin osallistuivat pääosin kaksosten äidit, jotka olivat hyvin kiinnostuneita koulun
käymiseen liittyvistä kysymyksistä ja koulumenestyksestä. Isät puolestaan auttoivat kaksosia kotona koulutehtävissä, erityisesti matematiikassa. (5).

Varhaiskasvatuksesta kouluun
Esiopetuksen henkilöstön ja vanhempien tekemät havainnot lapsista ovat merkittäviä. Vanhemmat voivat keskustella varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa kouluvalinnasta, sillä
heidän näkemyksensä voivat auttaa luokkavalintaa koskevassa päätöksenteossa (21). Havainnot on syytä hyödyntää nivelvaiheessa, jossa lapset siirtyvät esiopetuksesta kouluun.
Käytännöt eri kouluissa, kunnissa ja kaupungeissa vaihtelevat, ja osassa kuntia neuvola on
mukana nivelvaiheen työskentelyssä.

Tarkistuslista esikouluopettajille ja opettajille
keskusteluihin perheen kanssa
• Ovatko lapset identtiset (identtinen, ei-identtinen, ei varmuutta)?
• Liittyykö lapsen varhaisvaiheisiin sellaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa koulunkäyntiin?
• Onko lapsilla terveydentilaan liittyviä ongelmia (mm. näkö, kuulo, puhe, epilepsia, astma, allergia)?
• Tarvitsevatko lapset tukea lukemiseen, motoriikkaan tai hienomotoriikkaan?
• Ovatko lapset samankaltaisia fyysisesti, sosiaalisilta taidoiltaan, tunne-elämältään, kielellisiltä taidoiltaan ja kypsyydeltään?
• Tunnistetaanko lapset helposti erilleen; jos ei, mitä teette tunnistamisen helpottamiseksi?
• Käyttävätkö (toisiaan muistuttavat) lapset koskaan monikkouttaan hämätäkseen muita?
• Vertailetteko tai vertailevatko muut monikkolapsia keskenään, entä he itse?
• Vaativatko lapset samoja asioita kotona?
• Miten kilpailullisia lapset ovat? Jos toinen on lahjakkaampi, niin jättäytyykö toinen pois?
• Onko joku lapsista johtaja, millä tavoin?
• Onko lapsilla taipumus käyttäytyä keskenään täysin vastakkaisesti?
• Onko lapsilla enimmäkseen samat vai eri ystävät?
• Millainen lapsi on keskittymiskyvyltään, käytökseltään ja tunne-elämän kehitykseltään?
• Onko lapsilla erossa olon kokemuksia ja miten he reagoivat eroon?
• Tarkistaako joku lapsista usein mitä toinen / muut ovat tekemässä?
• Yhdistävätkö lapset voimansa ollakseen luovempia / häiritäkseen?
• Haluavatko lapset tällä hetkellä samalle vai eri luokille?
• Milloin luokkaratkaisua tarkastellaan uudelleen ja voidaanko järjestelyä muuttaa?

Kaksoset ja kolmoset koulussa - Suomen Monikkoperheet ry

15

Edellä oleva tarkistuslista on yksi apuväline, josta on apua yhteistyössä. Lisäksi on hyvä miettiä, onko hyödynnetty seuraavat tukitoimet, jotka tukevat yhteistyötä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Käsitelläänkö asioita monialaisessa työryhmässä, jossa vanhemmat osallisina?
Sovitaanko asiat yhdessä ja kirjataan konkreettisine toimenpiteineen?
Onko lasta kuultu?
Onko vanhemmilla ja opettajilla riittävästi tietoa kaksosuudesta ja kaksosena kasvamisesta?
Onko vanhemmilla tietoa muutokseen ja oppimiseen liittyvien asioiden selvittämisestä
ennen koulun aloitusta?
Onko tietoa, minkä oppimisalueiden oppimista tulisi tarkkailla enemmän?
Ovatko vanhemmat saaneet ohjauksellista tukea, miten monikkosisaruksia tuetaan koulutyössä kotona?
Seurataanko ja kirjataanko tukitoimia?
Onko oppimiseen liittyvät testit kartoitettu (esim. Luki)?

Alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle
Siirryttäessä alakoulusta yläkouluun luokkavalinta tulee edelleen arvioida jokaisen lapsen
kohdalla erikseen. Sen sijaan toiselle asteelle siirryttäessä keskeisimmäksi luokkavalinnan
kriteeriksi nousee oma kiinnostus koulutusalaan, mikäli mahdollista.
On tärkeää, että jokainen monikkolapsista suuntaa siihen koulutukseen, joka aidosti kiinnostaa (23). Koska suhde on usein keskimäärin tiiviimpi kuin yksittäin syntyneiden sisarusten välinen suhde, tämä voi näkyä muun muassa itsenäisten valintojen vaikeutena tai myöhentymisenä nuoruusiässä. Sisarussuhde on tärkeässä roolissa monikkolasten elämässä,
mutta se ei saa rajoittaa koulutus- ja urasuunnitelmien tekemistä. Suomalaisen tutkimuksen
mukaan erityisesti kaksospojat jättivät keskinäisen riippuvuuden takia tekemättä koulutuksellisia valintoja, ja jättäytyivät pois jatkokoulutuksesta. Valintojen lykkääminen voi hankaloittaa koulutusvalintojen tekemistä siinä vaiheessa, kun yläkoulun päättyessä tulisi tehdä
yksilöllisiä valintoja kiinnostavasta jatkokoulutuksesta. Välillä kaksoset päätyivät tekemään
hyvin samanlaisia päätöksiä siksi, ettei haluttu lähteä eri kouluteille. Siksi olisi hyvä, että
monikkolapset harjoittelisivat yksin toimimista ja omien päätösten tekemistä jo lapsena ja
nuorena myös koulussa. (7)
Lisää tietoa monikkolasten nuoruusvaiheen kysymyksistä löytyy Suomen Monikkoperheet
ry:n verkkosivuilta Kohti nuoruusikää useamman samanikäisen kanssa -oppaasta.
Monikkolasten keskinäinen suhde on tärkeää huomioida siis myös opinto-ohjauksessa. Toivomme, että tämä opas antaa eväitä yhteistyöhön.
Hyvää koulutaivalta monikkosisaruksille!
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Sanasto
Ei-identtinen kaksosraskaus = raskaus, jossa kaksi eri munasolua hedelmöittyy ja kehittyy
samanaikaisesti
Identtinen kaksosraskaus = raskaus, jossa yksi hedelmöittynyt munasolu jakautuu kahtia
Monikkolapsi = kaksos-, kolmos- tai neloslapsena syntynyt lapsi
Monikkoperhe = perhe, johon on syntymässä tai jo syntynyt samanaikaisesti useampi kuin
yksi lapsi. Perheessä voi olla ennestään muita lapsia.
Monikkosisarus = lapsi tai aikuinen, joka on kaksonen tai yksi kolmosista / nelosista
Monisikiöraskaus = raskaus, jossa on useampi kuin yksi sikiö samassa raskaudessa
Yksönen = yksisikiöisestä raskaudesta syntynyt lapsi
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