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Kaksosten, kolmosten ja nelosten vanhempia mietityttää usein monikkolasten koulunkäynnissä 
erityisesti se, miten paljon erillisyyttä lapsilla tulisi olla toisistaan koulussa; ts. mietitään aloit-
tavatko lapset samalla vai eri luokilla tai erilaisin pienryhmäratkaisuin yms. On myös kuntia, 
joissa aloittavia vuosiluokkia on vain yksi, jolloin rinnakkaisluokkavaihtoehtoja ei ole.

Yleispätevää ja yhtä oikeaa vastausta luokkavalintaan ei ole, vaan valinta tehdään kunkin per-
heen kohdalla erikseen. Suomessa ei ole lakia tai ohjetta siitä, että monikkolapset tulisi sijoittaa 
samaan tai eri ryhmään koulussa, vaan lasten ja vanhempien toiveita kuunnellaan ratkaisuja 
tehtäessä. Vanhempien on hyvä miettiä paras ratkaisu yhdessä lasten, esikoulun opettajan, luo-
kanopettajan ja/tai rehtorin kanssa. 

Ei voida antaa automaattista vastausta siihen, että monikkosisarukset tulisi aina sijoittaa samalle 
tai aina eri luokalle. Kysymystä on pohdittava jokaisen perheen kohdalla erikseen. Tutkimusten 
mukaan tietty luokkavalinta ei vaikuta parantavasti lasten yksilölliseen kehitykseen, akateemi-
seen suoriutumiseen, kognitiiviseen kehitykseen tai käyttäytymiseen koulussa. Joissain tilan-
teissa tietty luokkavalinta voi olla perustellumpi kuin toinen. 

Samalle vai eri luokalle?

Samaa luokkaa puoltavia tilanteita 

Lasten kehitystä on seurattava yksilöllisesti jokaisen lapsen kohdalla. Jatkuva vertailu voi vai-
kuttaa heikentävästi lasten itsetuntoon, ja lapset usein vertailevat itse jo valmiiksi toisiaan eri 
tilanteissa. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista jatkuvasti piilottaa lasten pärjäämistä toi-
siltaan, sillä elämässä joutuu kohtaamaan jatkuvasti tilanteita, joissa on mahdollisuus suoriutu-
misen vertailuun. Jokaisen lapsen on tärkeää kokea itsensä yksilönä, jonka ei tarvitse kilpailla 
suoriutumisesta muiden kanssa.

•	 Jos kaksoset itse vastustavat voimakkaasti eri luokilla aloittamista, heille ei ole syytä tuottaa 
psyykkistä kipua erottamalla heitä eri luokille. 

•	 Jos lasten elämässä on vastikään tapahtunut suuri muutos, esim. muutto tai ero.
•	 Jos kolmea eri luokkaa ei ole tarjolla, yhtä kolmoslapsista ei ole syytä sijoittaa eri luokalle 

kahden muun sijoittuessa samalle luokalle, sillä yksin jäänyt voi tuntea itsensä hylätyksi.

Eri luokkia taas voi puoltaa tilanne, jossa
•	 yksi on niin dominoiva sisarusta kohtaan, että se heikentää sisaruksen itsetuntoa.

Tehty päätös on todennäköisesti hyvä silloin, kun se tuntuu hyvältä lasten, vanhempien ja opet-
tajan mielestä. Päätöstä on hyvä tarkastella vuosittain. Mahdollinen muutos on lapsen kannalta 
hyvä ajoittaa vaiheeseen, jossa muutoksia tulisi joka tapauksessa.

Eri vuosina kouluun? Erityisluokalle?
Eri vuosina koulun aloittaminen ei lapsen näkökulmasta ajatellen ole suositeltavaa, koska eri-
tyisesti myöhemmin aloittava lapsi voi kokea sen kielteisesti. Mikäli lapsella on pientä kehitys-
viivettä, voi apu useinkin löytyä erilaisista muista ratkaisuista. Jos kehitysviive on suuri, voisi 
kysymykseen tulla erityisluokka tälle viivästyneen kehityksen kokevalle. Silloin hänen itsetun-
tonsa on huomattu kohentuvan, kun hän on luokassa samankaltaistensa keskellä.

Keskinäinen vertailu
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Monikkous on luonnollinen osa monikkolapsen identiteettiä, ei jotain, josta monikkolapsen pi-
täisi ”päästä eroon” voidakseen kehittyä omaksi persoonakseen. Keskinäinen suhde on tiivis eri-
tyisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Riippuvuus vähenee iän myötä. Sopiva tasapaino syntyy, 
kun monikkosisaruksille mahdollistetaan erillisyyden hetkiä. Yksilöllisen kasvun tukeminen on 
keskeinen osa monikkosisaruksena kasvamista. On tärkeää, että vanhemmat, lapset ja opettajat 
voivat keskustella keskenään siitä, miten monikkosisarusten yksilöllisyyttä voi koulussa parhai-
ten tukea. Yhdessä pohtimalla löytyvät hyvä tavat toimia.

Vinkit vanhemmille monikkolasten yksilöllisyyden  
tukemiseen

Yläkouluun ja toiselle asteelle
Siirryttäessä alakoulusta yläkouluun luokkavalinta tulee edelleen arvioida jokaisen lapsen koh-
dalla erikseen. Sen sijaan toiselle asteelle siirryttäessä keskeiseksi luokkavalinnan kriteeriksi 
nousee oma kiinnostus koulutusalaan, mikäli mahdollista. Suomalaisen tutkimuksen mukaan 
erityisesti kaksospojat jättivät keskinäisen riippuvuuden vuoksi tekemättä koulutuksellisia va-
lintoja tai päätyivät tekemään hyvin samanlaisia päätöksiä siksi, ettei haluttu lähteä eri koulu-
teille. Lasten olisikin hyvä harjoitella yksin toimimista ja omien päätösten tekemistä jo lapsena 
myös koulussa.
Lisää tietoa aiheesta löytyy Kaksoset ja kolmoset koulussa -oppaasta,	www.monikkoperheet.fi.	

•	 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 sekä anna lapselle riittävästi aikaa ilmaista itseään. 
•	 Auta kutakin lasta kahden kesken koulutehtävissä. 
•	 Ehdota lapsille erilaisia hiustyylejä. Muista eriväriset tai -tyyliset vaatteet, koulureput, kou-

lutavarat.
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