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Monikkous on luonnollinen osa monikkolasten 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). Monikko-
sisarus kasvaa samaan aikaan samassa kasvuympäristössä, joten yhteisesti jaettuja kokemuksia 
on tavanomaista enemmän. Monikkosisarusten yksilöllistä kehitystä tulee tukea, olipa heidän 
keskinäinen suhteensa millainen tahansa. Suomalaisessa tutkimuksessa aikuiset monikkosisa-
rukset korostivat nimenomaan opettajan halua oppia tuntemaan oppilaansa yksilöllisesti. Tämä 
tuki monikkosisarusten yksilöllistä identiteettiä myönteisesti.
Monikkosisaruksille voi muodostua keskinäisiä rooleja. Näitä rooleja voivat olla esimerkiksi 
johtaja-alistuja - tai puhemiesrooli. Johtaja-alistuja-rooli voi ilmetä henkisenä johtajuutena (mie-
lipiteenmuodostaja), fyysisenä johtajuutena (fyysisesti vahvin) tai puhemiehenä (ottaa asiat hoi-
taakseen). Suhde on kunnossa, jos sama monikkosisarus ei ole johtaja kaikilla osa-alueilla. 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 sosiaali-
sempia.

Keskinäinen suhde

Keskinäinen riippuvuus

Keskinäinen vertailu

Monikkosisarusten keskinäinen riippuvuus on normaalia, sillä se on toisilleen läheisten ihmis-
ten 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.

Monikkosisaruksille koululla on muiden tehtäviensä ohella merkittävä rooli yksilökokemuksen vahvistaja-
na. Tällöin on tärkeää, että koulussa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat monikkosisaruksen ensisijai-
sesti yksilönä.

Lasten suoriutumista ei saa verrata keskenään, vaan kehitystä on seurattava yksilöllisesti jokai-
sen lapsen kohdalla. Monikkolasten kehitys voi olla keskenään hyvin samanlaista tai erilaista. 
Siksi ei kannata odottaa monikkolasten lahjakkuuden, oppimistulosten, tarkkuuden tai käytök-
sen olevan samanlaista. Jatkuva vertailu voi vaikuttaa heikentävästi lasten itsetuntoon, ja lapset 
usein vertailevat itse jo valmiiksi toisiaan eri tilanteissa. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista 
jatkuvasti piilottaa lasten pärjäämistä toisiltaan, sillä elämässä joutuu kohtaamaan jatkuvasti ti-
lanteita, joissa on mahdollisuus suoriutumisen vertailuun. On tärkeää, että jokainen lapsi kokee 
itsensä yksilönä, jonka ei tarvitse kilpailla suoriutumisesta muiden kanssa.
Vanhempien, nuorten itsensä, opettajien ja koulun muun henkilöstön on tärkeää keskustella 
siitä, miten monikkosisarusten yksilöllisyyttä voi koulussa parhaiten tukea. Yhdessä pohtimalla 
löytyvät hyvät tavat toimia. Käytännön vinkkejä yksilöllisen kehityksen tukemiseen koulussa 
käsitellään lisää Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaassa.
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Tutkimusten mukaan tietty luokkavalinta (sama luokka / eri luokka) ei vaikuta parantavasti 
monikkolasten yksilölliseen kehitykseen, akateemiseen suoriutumiseen, kognitiiviseen kehityk-
seen tai käyttäytymiseen koulussa. Päätöstä on hyvä tarkastella vuosittain. Mahdollinen muutos 
on lapsen kannalta hyvä ajoittaa vaiheeseen, jossa muutoksia tulisi joka tapauksessa. Alakou-
lusta yläkouluun siirryttäessä luokkavalinta tulee edelleen arvioida jokaisen lapsen kohdalla 
erikseen.

Tämä on tiivistelmä Suomen Monikkoperheet ry:n Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaasta. 
Oppaan asiantuntijatyöryhmä: KM Suvi Alamaa, FT Kristiina Heinonen, KK Nelli Helle, YTM Ulla 
Kumpula, KM, FM Hanna Lenkola, Sosionomi amk Elina Santala ja KM Virpi Vuoteenaho. Oppaan 
kommentoi LKT Irma Moilanen. Opasta varten laaditun kansainvälisen tutkimuskatsauksen teki 
KK Nelli Helle.

Samalle vai eri luokalle?

Yläkoulusta toiselle asteelle
Toiselle asteelle siirryttäessä keskeisimmäksi nuoruusikäisten monikkolasten luokka- ja koulu-
valinnan kriteeriksi nousee oma kiinnostus koulutusalaan, mikäli mahdollista. On tärkeää, että 
jokainen monikkonuorista suuntaa siihen koulutukseen, joka aidosti kiinnostaa. 
Koska suhde on usein keskimäärin tiiviimpi kuin yksittäin syntyneiden sisarusten välinen suh-
de, tämä voi näkyä muun muassa itsenäisten valintojen vaikeutena tai myöhentymisenä nuo-
ruusiässä. Sisarussuhde on tärkeässä roolissa monikkolasten elämässä, mutta se ei saa rajoittaa 
koulutus- ja urasuunnitelmien tekemistä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan erityisesti kaksos-
pojat 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 jatko-
koulutuksesta. Välillä kaksoset päätyivät tekemään hyvin samanlaisia päätöksiä siksi, ettei ha-
luttu lähteä eri kouluteille. Siksi olisi hyvä, että monikkolapset harjoittelisivat yksin toimimista 
ja omien päätösten tekemistä jo lapsena ja nuorena myös koulussa. 
Opinto-ohjauksessa nousee erityisen tärkeäksi kannustaa monikkonuorta pohtimaan tulevaa 
koulutusalaa oman kiinnostuksensa mukaan.
Lisätietoa löytyy sivustolta www.monikkoperheet.fi, Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaasta ja 
Kohti nuoruusikää useamman samanikäisen kanssa -oppaasta.
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