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Hyvä kasvattaja, 

 

Kansainvälisen monikkoperhejärjestöjen verkosto ICOMBO:n johtava ajatus on lisätä tietoisuutta 

monikkolasten ja -aikuisten erityistarpeista. 

ICOMBO käyttää kansainvälistä monikkoperheiden teemaviikkoa nostaakseen huomion kohteeksi tiettyjä 

monikkolasten oikeuksien ja tarpeiden julistuksen kohtia samalla vauhdittaakseen aiheesta käytävää 

kansainvälistä keskustelua ja toimintaa. Vuoden 2012 teemaksi ICOMBO on valinnut aiheen ”Monikkolasten 

luokkasijoittelu, onko erottaminen eri luokille paras ratkaisu vai ei”. 

ICOMBO:n monikkolasten oikeuksien julistuksessa sanotaan: 

 KOSKA yhtä aikaa syntyneiden monikkojen väliset suhteet ovat tärkeä osa heidän normaalia 
kehitystään, yhtä aikaa syntyneillä monikkolapsilla on oikeus päästä samaan sijais- tai 
adoptioperheeseen, ja tämä on huomioitava myös huostaanottotilanteissa ja kouluympäristössä.  

 KOSKA monikkolapsia kohdellaan usein yhtenä yksikkönä (kaksoset, kolmoset) eikä yksilöinä kotona, 
koulussa ja kodin ulkopuolella, monikkolapsilla, kuten kaikilla muilla ihmisillä, on oikeus tulla 
kunnioitetuksi ja kohdelluksi yksilönä, jolla on omat tarpeet, mieltymykset ja vastenmielisyyden kohteet.  
 

ICOMBO:n monikkolasten tarpeiden julistuksessa sanotaan: 

Monikkolapset tarvitsevat:  
 

 Terveydenhoitoa, koulutusta, neuvontaa ja joustavia julkisia toimintamalleja, mitkä paneutuvat heidän 
omintakeisiin kehitysnormeihinsa, yksilöllistymisprosessiin ja ihmissuhteisiin esimerkiksi sallimalla ja/tai 
pitämällä käytäntönä sitä, että:  

 
o monikkosisarusten luokkasijoitusta arvioidaan vuosittain, helpotetaan sitä, että 

monikkosisarukset laitetaan joko samalle tai eri luokille perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan;  
 

o monikkosisarukset voivat harrastaa omia kiinnostuksen kohteitaan joko yhdessä tai yksin.  
 
Monikkolasten syntyminen perheeseen on haasteellista sekä vanhemmille että lapsille. Yksi haasteista on se, 

miten vaalia erityistä, jo kohdussa alkavaa monikkolasten keskinäistä suhdetta ja samanaikaisesti kannustaa 

kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä. 

ICOMBO uskoo vahvasti, että päätökset monikkolasten luokkasijoittelusta tulisi tehdä vuosittain, 

tapauskohtaisesti. Tämä tulisi tehdä konsultoimalla vanhempia ja iän salliessa myös lapsia. Kuten jokainen 

yksilökin on ainutkertainen, niin myös jokainen monikkosisaruskokoonpano on ainutkertainen. Jotkut 

monikkolapset kukoistavat eri luokilla, jotkut samalla luokalla. Samaten, se ratkaisu joka toimii jonain vuonna, 

ei ehkä toimikaan samojen lasten kohdalla enää seuraavana. Siksi uskomme, että kaavamaiset linjaukset – 

monikkolapset aina samalle luokalle tai aina eri luokille – ovat epätarkoituksenmukaisia. 
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Kasvattajilla on tärkeä rooli monikkolasten yksilöllisyyden ja monikkouden tukemisessa ja mahdollistamisessa. 

Seuraavassa tarjoamme avuksi taustatietoa tähän aiheeseen sekä keinoja, joihin mahdollisesti haluat tutustua.   

 

Syitä lasten laittamiselle eri luokille: 

Vaikka tutkimustieto ei tuekaan merkittävästi sitä toimintatapaa, että monikkolapset tulee sijoittaa eri luokille 

yksilöllisen kasvun tukemiseksi, on joskus olosuhteita jotka antavat viitteitä siitä että erottaminen eri luokille on 

suositeltavaa. On hyödyllistä huomata, että joku käyttäytyminen on esillä yhtenä vuonna, mutta ei seuraavana. 

 Jatkuva ”yhdessäolo” haittaa yhden tai useamman monikkolapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä 

 Lasten välillä on ”työnjako” 

 Opettajien, kaverien tai monikkolasten itsensä tekemä ajattelematon vertaileminen on saanut yhden tai 

kaikki monikkosisarukset kokemaan itsensä vaillinaiseksi  

 Lapset muodostavat ”kovan yksikön”, mikä aiheuttaa häiritsevää käyttäytymistä 

 Lapset käyttävät monikkoutta käyttääkseen hyväksi, huijatakseen tai jekuttaakseen 

 Joku lapsista tai kaikki monikkosisarukset närkästyvät yksityisyyden puutteesta samassa luokassa 

 Joku sisaruksista häiritsee jatkuvasti muita monikkosisaruksia 

 Kun lapset ovat vastakkaista sukupuolta, tyttö on ylisuojeleva tai ”äidillinen” veljeään kohtaan 

 Tason mukaan muodostetussa luokassa yhden lapsen taidot ovat hyvin eri tasolla kuin muiden 

monikkosisarusten 

 Monikkosisarukset HALUAVAT eri luokille 

 

Syitä monikkolasten laittamiselle samalle luokalle:  

Joskus on tarkoituksenmukaisia syitä pitää monikkolapset yhdessä: 

 Perheessä on sattunut isoja tunnetason elämänmuutoksia: esimerkiksi arvioero, muutto, 

kuolemantapaus jne. 

 On tarjolla vain yksi luokka 

 Lapsille tulisi muutoin erilainen opetustilanne, mikäli kaksi erilaista opettajaa, joilla erilaiset 

opetusmetodit 

 Lapset ovat taidoiltaan samalla tai lähes samalla tasolla tason mukaan muodostetussa luokassa 

 Monikkolapset EIVÄT halua eri luokille. Pakotettu erottaminen, muiden lapsen erityisesti ensimmäisenä 

kouluvuotena kohtaamien uusien ensikokemusten rinnalla, voi lisätä kohtuutonta stressiä, aiheuttaa 

taantumista ja vaikuttaa itsetuntoon. 
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Vinkkejä monikkolasten opettajille:  

 Ei ole suositeltavaa erottaa monikkolapsia automaattisesti ensimmäisenä kouluvuotena. Lisääntynyt 

stressi voi itse asiassa vahvistaa lasten tarvetta olla yhdessä 

 Salli lapsille niin paljon itsenäisyyttä kuin he ovat valmiita käsittelemään. Lapset kukoistavat, kun 

heidän annetaan irtautua omassa aikataulussaan.  

 Rohkaise lapsia valitsemaan eri luokat kun he saavat lisää luottamusta koulutilanteessa. 

 Kannusta lapsia istumaan erillään luokan eri toiminnoissa. Se auttaa Sinua tunnistamaan kuka on kuka 

ja estää heitä viimeistelemässä yhdessä tehtäviään.   

 Etsi monikkolapsista eroja, ei samanlaisuutta, esimerkiksi erilainen ääni, kätisyys, syntymämerkit, 

hiukset. Puhuttelu lapsen omalla nimellä auttaa lapsia havaitsemaan toisensa omina yksilöinään.  

 Jotkut vanhemmat pukevat lapsensa samanlaisiin vaatteisiin. Jos tästä tulee luokassa ongelma, pyydä 

että lapset puetaan erilaisiin vaatteisiin, jotta tunnistaminen on helpompaa niin Sinulle kuin heidän 

ikätovereilleen. 

 Puhuttele kutakin lasta hänen omalla nimellään. Se helpottaa Sinua tunnistamaan kunkin lapsista 

yksilöllisesti ja antaa ikätovereille hyvän esimerkin puhutella heitä myös yksilöllisesti. 

 Odota lasten välisiä eroja koetuloksissa, siisteydessä ja käyttäytymisessä, mutta älä ole yllättynyt, 

mikäli lapset ovatkin hyvin samanlaisia. 

 Opettajan ja vanhemman välisissä keskusteluissa; vertaa kutakin lasta ikätovereihin, ei 

monikkosisaruksiin. 

 Sovi erillinen keskusteluaika kunkin lapsen asialle mieluummin kuin yksi keskusteluaika kaikista 

yhdessä. Yksi nelosten äiti kommentoi, että opettaja oletti heidän keskustelevan kaikkien neljän lapsen 

asiat yhdessä keskustelussa.  

 Jos joku monikkolapsista (erityisesti kun kyseessä monotsygoottinen eli identtinen lapsi) on selvästi 

jäljessä muista, tutki mikä voisi olla syynä; 

o tarkista varmistaaksesi, että jokainen monikkolapsista tekee varmasti omat työnsä 

o järjestä tapaaminen vanhempien kanssa tutkiaksesi tilannetta 

o älä sulje pois oppimisvaikeuksien mahdollisuutta. 

 

Suosituksia monikkolasten luokkasijoittelusta 

ICOMBO suosittelee vahvasti, että jokaisen monikkolapsen luokkasijoittelu arvioidaan vuosittain sen 

selvittämiseksi, mikä on lapsille paras vaihtoehto – erillään vai yhdessä. Lopullinen päätös samasta tai eri 

luokista tulisi tehdä yhdessä vanhempien, opettajien, rehtorin ja jossain vaiheessa yhdessä lasten kanssa.  

 

Kunnioittavasti 

Monica Rankin B.Sc, Grad.Dip. Ed. 

Puheenjohtaja, ICOMBO 

chair@icombo.org 

 

Tämän kirjeen sisältävän tiedon on alunperin työstänyt Lynda P. Haddon Multiple Births Canada-järjestölle. 

Sitä ovat kommentoineet Pat Preedy Ph.D, M.Ed. (UK) John Mascazine Ph.D. (US) ja Donna Launslager, 

Multiple Births Canada-järjestön terveys- ja koulutuskomitean jäsen. 

mailto:chair@icombo.org
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Saadaksesi lisätietoa ota yhteys Monica Rankin, chair@icombo.org, vieraile alla olevilla internet-sivustoilla 

tai tutustu alla olevaan kirjallisuuteen. 

SUOM. HUOM: SUOMEN MONIKKOPERHEET RY ON SUOMENTANUT TÄMÄN KIRJEEN. 

ALKUPERÄINEN KIRJE LÖYTYY ENGLANNINKIELISENÄ SIVUSTOLTA WWW.ICOMBO.ORG 

NIMELLÄ ”LETTER TO EDUCATORS”. SUOMESSA LISÄTIETOA VOI KYSYÄ SUOMEN 

MONIKKOPERHEET RY:STÄ, TOIMINNANJOHTAJA@SUOMENMONIKKOPERHEET.FI, 

VIERAILEMALLA INTERNET-SIVUSTOLLA WWW.SUOMENMONIKKOPERHEET.FI TAI 

TUTUSTUMALLA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TOIMITTAMAAN 

KIRJASEEN ”MONIKKOLAPSET KOULUSSA.” 

 

HYÖDYLLISIÄ NETTISIVUSTOJA 

www.twinsandmultiples.org 

tältä sivustolta on mainittu alla useita ladattavia tiedostoja: 

http://www.drnancysegaltwins.org/ 

 

KIRJOJA 

Emotionally Healthy Twins: A New Philosophy for Parenting Two Unique Children, Joan Friedman 

Multiples in School, Australian Multiple Birth Association, 2010, saatavana www.amba.org.au 

Parenting School-age Twins and Multiples, Christine Baglivi, Tinglof, 2007 

Twin and Triplet Psychology: A Professional Guide to Working with Multiples, Audrey Sandbank, 1999 

Understanding Multiple Birth Children and How They Learn, John Mascazine 
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