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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyviä kaksosia eli 
monikkolapsia esiopetuksen lastentarhanopettajan näkökulmasta. Siirtymävaihetta tarkasteltiin 
eläytymismenetelmällä kirjoitetuista tarinoista käsin kouluvalmius- käsitteen avulla.  
 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu monikkolapsen, esiopetuksen, kouluvalmiuden 
sekä esiopetuksen ja vanhempien välisen yhteistyön tutkimuksen ympärille. Monikkolapsi kasvaa ja 
kehittyy eritasoisten ja erilaisten toimintaympäristöjen vuorovaikutuksessa. Esiopetusikäisen lapsen 
lähin toimintaympäristö oman kodin ohella on lapsen esiopetuksen opetusryhmä. Usein 
monikkolapsi jakaa tämän toimintaympäristönsä sisaruksensa kanssa. Lapsen siirtyessä 
alkuopetukseen kasvatusyhteistyö esiopetuksen ja lapsen vanhemman kesken on erityisen tärkeää 
onnistuneen koulupolun luomiseksi. Lastentarhanopettajat voivat tukea monikkolasta ja hänen 
vanhempiaan tässä tärkeässä lapsen siirtymässä omalla ammattitaidollaan ja näkemyksellään lapsen 
kouluvalmiudesta sekä mahdollisimman onnistuneesta luokkasijoitusratkaisusta. 
 Tutkimusaineistona käytetyt 19 eläytymismenetelmätarinaa kerättiin Lahden kaupungin 
päiväkodeissa esiopetuksessa työskenteleviltä lastentarhanopettajilta tammi- helmikuun 2011 
aikana. Nämä kerätyt eläytymismenetelmätarinat muodostivat tutkimuksen aineiston, jota 
analysoitiin teemoittelun, taulukoinnin ja tyypittelyn kautta. 
 Monikkolapsen luokkasijoitus, kouluvalmiudet, keskinäinen suhde sekä kasvatusyhteistyö 
vanhempien kanssa nousivat tarinoissa keskeisiksi teemoiksi. Lastentarhanopettajat luottivat omaan 
ammattitaitoonsa monikkolapsen kouluvalmiuden määrittämisessä sekä lasten luokkasijoituksia 
päätettäessä. He kokivat kasvatusyhteistyön monikkovanhempien kanssa pääsääntöisesti toimivaksi, 
mutta kohtasivat työssään myös haastavia vanhempia. 
 Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan kaikkien esiopetuksessa 
työskentelevien lastentarhanopettajien näkemyksiä monikkolasten kouluvalmiuden osa-alueista tai 
heidän kannaltaan parhaan luokkaratkaisun onnistumisesta. Tutkimus antaa kuitenkin vihjeitä niistä 
seikoista monikkolasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyen, jotka lastentarhanopettajan ja 
monikkovanhemman olisi otettava huomioon lasten koulutaipaleen alussa. 
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1 JOHDANTO 

Vuonna 1999 lääkärini ilmoitti minulle, että odotin yhden vauvan sijasta kahta. Ensireaktioni oli 

kauhun sekainen ilo. Kaksosemme näkivät päivänvalon syksyllä 2000 ja minusta tuli 

monikkoperheen arkea pyörittävä äiti. Ensimmäiset viikot ja kuukaudet laittoivat 

organisaatiokykyni koetukselle, kun yritin suoriutua kahden vauvan sekä kaksivuotiaan esikoisen 

hoitamisesta. Monikkolastemme ensimmäisiin vuosiin liittyi paljon ilon ja onnen hetkiä, mutta 

myös väsymystä sekä riittämättömyyden tunnetta. Kaikki tämä tunteidenkirjo liittyy varmasti 

jossain määrin lapsiperheen arkeen, mutta monikkoperheessä ne ovat varmasti alati läsnä. 

Kaksostemme lähestyessä kouluikää jouduimme pohtimaan yhä enemmän kasvatukseen ja 

lasten tasapuoliseen kohteluun liittyviä asioita. Lapsemme ovat identtiset ja muistuttavat kovasti 

ulkonäöltään toisiaan. Jouduimme usein miettimään, miten voisimme tukea heidän yksilöllistä 

identiteettiään. Lasten aloittaessa esiopetuksessa pohdinta alkoi kohdistua yhä enenevissä määrin 

lasten kouluvalmiuksiin ja luokkaratkaisuun. Koin tuolloin, etten saanut lasteni esiopetuksen 

henkilökunnalta, enkä tulevan koulun puolelta riittävästi tukea, vaan jouduimme tekemään 

ratkaisun mieheni kanssa kahdestaan. Opiskelin tuolloin jo luokanopettajaksi ja opiskeluideni 

edetessä huomasin, ettei siellä koskaan puhuttu tästä marginaalisesta kouluaan aloittavasta 

lapsiryhmästä. Tämä huomio yhdessä oman elämäntilanteeni kanssa sai minut todella 

kiinnostumaan monikkolasten koulunaloituksesta.  

Päädyimme tuolloin, että omat monikkomme aloittaisivat koulunsa samalla luokalla. 

Kolmannen luokan alkaessa he kuitenkin siirtyivät opiskelemaan eri luokille kielivalinnoista 

johtuen. Aloite tästä tuli toiselta kaksosista. Hänellä oli selvästi tarve irrottautua sisaruksestaan. 

Suomessa koulutulokkaista joka 30. on kaksonen. On siis hyvin todennäköistä, että 

lastentarhanopettaja tai alkuluokanopettaja saa kaksoset tai toisen heistä omaan ryhmäänsä. 

Kolmosten saaminen ryhmään onkin sitten jo melko harvinaista. Siksi tässä tutkimuksessa termillä 

monikkolapsi tarkoitetaan pääsääntöisesti kaksosta. 

Suomessa on tehty melko vähän kasvatustieteen alalta monikkolapsia koskevaa tutkimusta. 

Sen sijaan psykologian ja lääketieteen piiristä tutkimustietoa löytyy paremmin. Suomalaisista 

monikkotutkijoista mainittakoon lastenpsykiatri Irma Moilanen, joka on kansainvälisestikin 

arvostettu kaksostukija. Hän on muun muassa tutkinut kaksosten välistä suhdetta ja sen vaikutusta 
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mielenterveyteen. Varpu Penninkilampi - Kerola tutki vuonna 2006 julkaistussa kehitys- ja 

kasvatuspsykologiaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan kaksosten välistä vuorovaikutussuhdetta 

ja riippuvuuden yhteyttä kaksosten psykososiaaliseen kehitykseen ja psykoemotionaaliseen 

hyvinvointiin. Tuulikki Trias julkaisi lääketieteen väitöskirjansa 2006. Siinä hän selvitti kaksosten 

keskinäisen suhteen sekä vanhempisuhteen yhteyttä monikoiden mielenterveyteen. Lea Pulkkisen 

yhdessä muiden tutkijoiden kanssa julkaisemassa tutkimuksessa todettiin, että kaksoset olivat 

suosittuja ja sosiaalisia luokkayhteisössä. 

Lapsi on koulutulokkaana siirtymässä esiopetuksen kulttuurista koulun kulttuuriin. Tämä 

siirtymä on lapsen elämässä merkittävä tapahtuma, jossa esiopetuksen lastentarhanopettajalla on 

oma roolinsa lapsen kehityksen ja kouluvalmiuden asiantuntijana. Lastentarhanopettaja on mukana 

keskustelemassa ja tukemassa lasta sekä vanhempia lapsen siirtyessä esiopetuksesta 

alkuopetukseen. Hänellä on silloin viimeisin tieto ja näkemys yhdessä vanhempien kanssa lapsen 

kouluvalmiudesta ja siihen liittyvistä asioista. Tutkimukseni tarkoitus on tuoda esille 

monikkolasten koulunaloitukseen liittyvää problematiikkaa ja lisätä vanhempien, esiopettajien 

sekä luokanopettajien tietoutta monikkolapsen kouluvalmiuden erityispiirteistä.  

Tutkimustehtäväni oli selvittää, millaisena monikkolapset näyttäytyvät tässä siirtymässä 

lastentarhanopettajan silmin. Lisäksi halusin selvittää esiopetuksessa työskentelevien 

lastentarhanopettajien näkemystä monikkolapsista sekä heidän käsityksiään monikkolapsen 

koulunaloituksesta. Kouluaan aloittava monikkolapsi siirtyy esiopetuksen ja kodin kulttuurista 

koulussa vallitsevan kulttuurin piiriin. Tutkijana ja tulevana luokanopettajana minua kiinnosti 

selvittää esiopetuksessa työskentelevien lastentarhanopettajien valmiuksia ohjata, tukea ja neuvoa 

monikkovanhempia koulunaloituksen kynnyksellä sekä lasten luokkaratkaisuja mietittäessä. 

Halusin myös selvittää, miten lastentarhanopettajat tunnistivat ja huomioivat monikkolapsen 

kehitykseen ja koulunaloitukseen liittyvää problematiikkaa ja mitä erityistarpeita ja kehityksellisiä 

riskitekijöitä he näkivät monikkolapsilla olevan.   

Tutkimuksessani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote ja sen viitekehys rakentuu 

esiopetuksen, kouluvalmiuskäsitteen sekä monikkolapsitutkimuksen ympärille. Aineisto kerättiin 

eläytymismenetelmällä, jossa lastentarhanopettajat kirjoittivat pienen tarinan kehyskertomukseni 

jatkoksi eläytyen eräiden kaksosten esikoulunopettajaksi. Tarinassa lastentarhanopettajat 

kirjoittivat siitä, mitä oli keskusteltu lasten vanhempien kanssa lasten kouluvalmiudesta ennen 

koulunaloitusta. 
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2 MONIKKOLAPSI 

Tässä kappaleessa valotan kansanterveystieteen professorin Jaakko Kaprion tutkimuksen 

perusteella monikkouden yleisyyttä, biologiaa ja geneettistä taustaa. Sen lisäksi paneudun 

monikkolapsen kasvun ja kehityksen erityispiirteisiin, joilla saattaa olla merkitystä myös lapsen 

kouluvalmiudelle. Tarkastelen myös monikkolapsen kehitystä ekologisen kasvatusteorian 

näkökulmasta. 

2.1 Monikkouden yleisyys ja geneettinen tausta 

Perheeseen samanaikaisesti syntyneitä lapsia kutsutaan monikkolapsiksi. Useimmiten 

monikkolapset ovat kaksosia. Syntymärekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 2007 synnytyksiä 

yhteensä 58 008 ja syntyneitä lapsia 58 915. Näistä kaksossynnytyksiä oli 886 ja 

kolmossynnytyksiä 11. Neloset ovat Suomessa syntyneet viimeksi vuonna 1994 ja viitoset vuonna 

1977. Vuonna 2007 syntyneiden monikkolasten lukumäärä oli yhteensä 1805. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen julkaisun mukaan vuonna 2007 monisikiöisten synnytysten osuus oli 1,5 

prosenttia kaikista synnytyksistä ja monisikiöisten lasten osuus kaikista syntyneistä lapsista oli 3 

prosenttia. (Stakes 2007.) Monikkolasten määrä on Suomessa vähentynyt vuoden 1998 jälkeen. 

Tähän syynä on erityisesti se, että lapsettomuushoitoihin kuuluvassa hedelmöityshoidossa pyritään 

yhä useammin istuttamaan vain yksi alkio. 

Monisikiöraskaus on siis raskaus, jossa sikiöitä on enemmän kuin yksi. 

Monisikiöraskaudesta käytetään myös nimitystä moniraskaus. Monisikiöraskaus saa alkunsa 

useimmiten spontaanisti, hedelmöityshoidolla alkunsa saaneiden monikkolasten osuus on 

kuitenkin noin 20 -30 % kaikista monikkolapsista. (Kaprio 2007, 8.) 

Kaksosia on perimältään kahdenlaisia, identtisiä ja epäidenttisiä. Ditsygoottiset eli 

epäidenttiset kaksoset syntyvät, kun kaksi munasolua hedelmöittyy samanaikaisesti. Tällöin 

kaksoset eivät ole toistensa kaltaisia perimältään sen enempää kuin tavalliset sisarukset. 

Ditsygoottiset kaksosparit voidaan jakaa kolmeen ryhmään sukupuolen mukaan. On olemassa 

ditsygoottisia samaa sukupuolta olevia tyttö-tyttöpareja ja poika-poikapareja sekä eri sukupuolta 

olevat ditsygootit tyttö-poikakaksosparit. (Kaprio 2007,9.) 
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Monotsygootit eli perimältään identtiset kaksoset ovat aina samaa sukupuolta. 

Monotsygoottien kaksosten arvellaan syntyvän yhden hedelmöittyneen munasolun eli tsygootin 

jakautuessa kahtia. Tällöin monotsygoottisilla kaksospareilla on samat geenit ja he ovat ikään kuin 

toistensa kloonit tässä suhteessa. Tästä huolimatta heille voi kehittyä geenitoiminnoissa ja 

perimässä eroja, jotka tekevät heistä erilaisia. (Kaprio 2007, 9.) 

Kaprio mainitsee Hallin (2003), jonka mukaan monotsygoottisia kaksosia voidaan luonnehtia 

myös kohdunaikaisen kehityksen perusteella. Munasolu ei ole kiinnittynyt kohtuun 

hedelmöityksen hetkellä ja siksi monotsygoottisten kaksosten osalta istukoiden ja sikiökalvojen 

määrä ja rakenne riippuvat siitä, milloin hedelmöittynyt munasolu jakautuu. Sen sijaan 

ditsygoottisilla kaksosilla on lähes aina erilliset istukat ja sikiökalvot. Nykyään Suomessa noin 

kolmannes kaksosista on monotsygoottisia, loput kaksi kolmasosaa ovat ditsygoottisia 

kaksospareja (Kaprio 2007, 10). 

2.2 Monikkolasten kasvu ja kehitys 

Monikkolasten fyysisessä kasvussa on joitakin erityispiirteitä. Kaksosista noin neljäkymmentä 

prosenttia syntyy ennenaikaisina ja siksi pienipainoisina. Kolmoset ja neloset ovat lähes 

poikkeuksetta ennenaikaisia ja pienipainoisia syntyessään, sillä raskauden kesto lyhenee n. 2-3 

viikkoa aina yhtä lisäsikiötä kohden. Sikiöikään verrattuna alipainoiset lapset ovat usein hivenen 

ikätovereitaan pienempiä läpi lapsuuden, mutta tämä ero ei ole käytännössä merkityksellinen. 

(Moilanen 2007, 26- 27.) 

Monikkoraskaus on aina riskiraskaus. Odottava äiti joutuu erityiseen tarkkailuun ja 

seurantaan raskauden aikana synnytyksen ennenaikaisuuden estämiseksi. Synnytyksen 

riskiolosuhteiden vuoksi monikkolapsilla esiintyy hivenen useammin neurologisia poikkeavuuksia 

muihin lapsiin verrattuna. Tällaisia ovat esimerkiksi viivästynyt kehitys, epilepsia tai erilaiset 

liikuntavammat. Jos näitä harvoja poikkeuksia ei oteta huomioon, kehittyvät monikkolapset 

neurologisesti sekä motorisesti samoin kuin muutkin lapset. (Moilanen 2007, 26 -27.) Moilanen on 

todennut jo 1979, ettei terveiden kaksosten liikunnallinen kehitys juurikaan poikkea muiden lasten 

kehityksestä. 

Puheen kehityksen on sen sijaan todettu (Lytton, Watss & Dunn 1987, Mogford-Bevan 1999, 

41- 42, Moilanen 2007, 26- 27.) olevan usein hieman jäljessä. Syinä tähän pidetään toisaalta 

riskiraskauden ja – synnytyksen mahdollisia seuraamuksia ja toisaalta lapsen sosiaalisten 

kontaktien vähäisempää määrää. Monikkolapsi jakaa vanhempiensa huomion sisaruksensa kanssa 

ja saa siksi harvemmin tilaisuuden kahdenkeskiseen seurusteluun vanhempansa kanssa. Yhtenä 
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selittävänä tekijänä pidetään myös monikkolasten keskinäistä runsasta vuorovaikutusta, jossa 

lapset eivät välttämättä tarvitse sanoja. Tutkimuksissa on todettu, että monikkolapset saattavat 

kehitellä jopa kahdenkeskisen kielen, jolla he kommunikoivat keskenään. Kielenkehityksen 

hitauden on arveltu johtuvan myös monikkolasten kehitysjärjestyksen erilaisuudesta. On myös 

väitetty, että monikkolasten sosiaalisen puheen kehitys voisi olla jossakin tapauksissa nopeampaa 

kuin yksin syntyneillä lapsilla. Moilanen (1986) korostaakin, että vanhempien olisi varattava 

kahdenkeskistä aikaa keskusteluille lapsen kanssa. Heidän tulisi puhutella lapsia erikseen ja 

annettava myös jokaiselle lapselle aikaa osallistua keskusteluun. Käytännössä tällä hitaammalla 

puheen kehityksellä ei ole suurtakaan merkitystä. (Moilanen 2007, 26- 27.) 

Monikkolasten riski syntyä ennenaikaisina lisää todennäköisyyttä vastasyntyneen 

tehohoitoon vastasyntyneiden osastolla. Lasten sairastavuus ja hoitoon liittyvä etäisyys 

vanhemmista voivat lisätä vanhempien huolestuneisuutta. Moilasen (2007) mukaan 

kansainvälisessä kirjallisuudessa viitataan siihen, että vanhemmat voivat kokea kiintymyssuhteen 

muodostumisen puutteellisena sairaampaa monikkolastaan kohtaan. Riskin on katsottu olevan 

suurempi, mikäli vauva joutuu jäämään sairaalahoitoon vielä äidin päästessä kotiin muiden 

sisarusten kanssa. Terveenä kotiutettu vauva voi herättää vanhemmissa positiivisia tunteita nopean 

kehittymisensä vuoksi. Toisaalta monet vanhemmat voivat kiintyä voimakkaammin juuri 

heikompaan ja enemmän hoivaa tarvitsevaan lapseensa. Moilasen (2007) mukaan kuitenkin 

Suomessa tehtyjen seurantatutkimusten valossa vastasyntyneisyyskaudella sairastaneiden lasten 

kiintymyssuhde vanhempiinsa on turvallinen yhtä usein kuin muidenkin lasten.( Moilanen 2007, 

27 -28.)  

Monikkolapset eroavat yksin syntyneistä siinä, että heille näköpiirin pysyvin henkilö on 

toinen monikkolapsi, ei vanhemmat kuten yksin syntyneille. Kuitenkin vanhempiin muodostuu 

henkisesti läheisempi suhde. Monikkolapset kilpailevat luonnollisesti vanhempansa huomiosta ja 

hoivasta. Tämä saattaa olla haasteellinen tilanne vanhemmille. Vanhemmat joutuvat sietämään 

omaa riittämättömyyden ja jopa syyllisyyden tunnettaan jakaessaan huomiotaan monikkolastensa 

kesken. (Moilanen 2007,28.) 

Monikot, varsinkin identtiset kaksoset ovat haaste vanhemmilleen. Lapset tarvitsevat tällöin 

yksin syntyneitä enemmän apua kehittääkseen itsenäisen identiteetin. Monikkolasten vanhempien 

ja heidän kanssaan työskentelevien tulisi tiedostaa monikkouden mukanaan tuomat erityispiirteet 

voidakseen tukea lapsia kohti suotuisaa kasvua ja kehitystä. Näitä monikkolasten erityispiirteitä, 

jotka vaikuttavat esimerkiksi lapsen koulunaloitukseen, käsittelen tässä tutkimuksessa luvussa 6. 
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2.3 Monikkosisarussuhteen erityispiirteitä 

Leonardin (1961) mukaan monikkolasten keskinäinen samaistuminen on vastavuoroista ja 

intensiteetiltään tavallisesti yhtä voimakasta kummankin monikon taholta. Tällöin samaistuminen 

tapahtuu samalla kehitystasolla olevaan monikkosisarukseen, eikä siten ole samalla tavalla kasvua 

tukevaa kuin muiden lasten samaistuminen vanhempiinsa tai vanhempiin sisaruksiinsa. Hänen 

mukaansa monikkolasten keskinäiseen samaistumiseen vaikuttavat lähinnä neljä tekijää. 

Ensinnäkin yhteisön asenne tukee yleensä samaistumisen positiivisia puolia tukahduttaen helposti 

luonnollisen sisarkateuden tiedostamista. Toiseksi vanhemmat voivat kohdella monikoitaan 

samanlaisina pyrkiessään tasapuolisuuteen. Kolmanneksi lasten fyysinen samankaltaisuus voi 

aiheuttaa sen, että heitä on vaikeampi kohdella yksilöllisesti. Neljäntenä tekijänä Leonard listaa 

vanhempien sosio-ekonomisen aseman. Mikäli vanhemmilla on paljon vaikeuksia, voi lasten 

yksilöllinen kohtelu kärsiä. Lapset saattavat myös joutua viettämään paljon aikaa vain keskenään. 

Toisaalta Feigelson (1983) haluaa korostaa, että monikkolasten keskinäiseen samaistumiseen 

vaikuttavat ulkopuolisten henkilöiden lisäksi heidän itsensä tekemät havainnot toisistaan ja 

itsestään. Hänen mielestään näitä aistien vaikutuksia on hankalampi tutkia kuin Leonardin 

luettelemia ympäristötekijöiden vaikutuksia. 

Monikkosisarusten keskinäisiä suhteita kuvaamaan käytetään myös termejä dominanssi ja 

komplementaarisuus. Kokonaisvaltaisesta dominanssista puhutaan silloin, kun toinen 

monikkosisaruksista johtaa kaikessa, toisen osana on alistua ja totella. Monikkolasten kasvaessa 

voidaan dominanssissa erottaa kolme osa-aluetta: fyysinen, henkinen ja puhemiehenä toimivan 

osa. Komplementaarisuus taas tarkoittaa, että monikot hankkivat tietoisesti tai tiedostamattaan 

itseensä vastakohtaisia piirteitä, jotka edesauttavat muodostamaan heistä yhden hyvin toimivan 

yksikön. Tämä helpottaa monikkosisarusten keskinäistä toimeen tulemista ja auttaa heitä 

välttämään keskinäisen kilpailun syntymistä. Kuitenkin komplementaarisetkin monikkosisarukset 

ovat toisistaan riippuvaisia, vaikka ovat erilaisia. (Tienari 1966.) 

2.4 Monikkolapsen kehitys ekologisen kasvatusteorian viitekehyksessä 

Bronfenbrennerin (1979) ekologinen kasvatusteoria perustuu näkemykselle ympäristön lasta 

kasvattavasta olemuksesta. Hänen mukaansa kehitys jatkuu koko elämän ja sitä tapahtuu henkilön 

toimiessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. (Bronfenbrenner 1979,3.) Ekologisessa 

kasvatusteoriassa lapsen ympäristön katsotaan muodostuvan eritasoisista, sisäkkäisistä 

ympäristöistä. Sisimpänä ympäristönä on lapsen lähin toimintaympäristö, joka useimmiten on 
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lapsen koti. Näitä lapsen lähimpiä toimintaympäristöjä kutsutaan termillä mikrosysteemi. Muita 

monikkolapsen mikrosysteemejä voivat olla esimerkiksi päiväkoti tai koulu. Mikrosysteemissä 

monikkolapsen kehitykseen vaikuttavat lapsen oman toiminnan lisäksi myös toimintaympäristön 

muut ihmiset, kuten kotona monikkosisarus, muut sisarukset ja lapsen vanhemmat tai päiväkodissa 

monikkosisarus, kaverit ja henkilökunta. Näiden muiden ihmisten kautta monikkolapsen 

kehitykseen vaikuttavat myös sellaiset ympäristöt, joihin lapsi ei ole itse yhteydessä, kuten 

vanhemman työpaikan tapahtumat. (Bronfenbrenner 1979, 3.) Mikrosysteemissä lapsen 

kehitykseen vaikuttavat siellä tapahtuvan ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäksi myös erilaiset 

muut toiminnot ja roolit.  

Lapsi kehittyy näiden eritasoisten ja erilaisten toimintaympäristöjen vuorovaikutuksessa. 

Esimerkkinä tästä voisi mainita lukemaan oppimisen. Lukemaan oppimisen kannalta on tärkeää 

kouluopetuksen ohella myös kodin tuki sekä koulun kanssa tehtävä yhteistyö tässä asiassa. 

Monikkolapsen kehitykseen vaikuttavat tämän mikrosysteemien välisen vuorovaikutuksen lisäksi 

myös sellaiset tapahtumat, joissa lapsi ei ole itse konkreettisesti osallisena. Näitä kutsutaan 

makrosysteemeiksi. Esimerkkinä voisi mainita monikkolapsen vanhempien työllisyystilanteen ja 

sen vaikutuksen lapsen kehitykseen. (Bronfenbrenner 1979, 3-4.) Makrosysteemejä ovat 

vanhempien työllisyyden lisäksi esimerkiksi sosiaalijärjestelmän rakenteet ja yhteiskunnassa 

vallitseva kulttuuri. Yhteiskuntapolitiikka ja muiden ihmisten tekemät päätökset kuuluvat myös 

makrotasoon ja vaikuttavat sitä kautta monikkolapsen jokapäiväiseen elämään ohjaten lapsen 

kehityksen suuntaa. Monikkolapsen makrosysteemeiksi voisi luokitella esimerkiksi 

monikkoperheiden saamat sosiaalietuudet, perheen mahdollisuus saada kodinhoitopalveluita tai 

lasten päivähoitoa säätelevät lait ja asetukset. 

Näiden mikro- ja makrosysteemien välissä ovat meso- ja eksosysteemit. Bronfenbrenner 

(1979) käsittää mesosysteemiksi kaikki ne erilaiset toimintaympäristöt, joissa kehittyvä lapsi itse 

toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Mesosysteemin siis muodostavat lapsen kaikki 

erilaiset mikrosysteemit. Monikkolapsella mesosysteemiin kuuluvia mikrosysteemejä voivat olla 

esimerkiksi koti, päiväkoti, koulu, naapuruston ikätoverit ja harrastukset. (Bronfenbrenner 1979.)  

Eksosysteemeillä tarkoitetaan niitä ympäristöjä, joihin lapsella ei ole välttämättä lainkaan 

henkilökohtaista kosketusta, mutta jotka vaikuttavat lapsen niihin ympäristöihin, joissa hän itse 

toimii (Bronfenbrenner 1979, 7-8). Monikkolapsen elämässä näitä voisivat olla vanhempien 

työpaikat tai vanhemman sisaruksen koulu. Eksosysteemiksi voisi ajatella kuuluvan myös 

esimerkiksi vanhempien mahdolliset monikkoyhdistysten järjestämät vertaisryhmätapaamiset. 

Ekologisessa kasvatusteoriassa lapsen toimintaympäristöjen sijoittuminen tietyille 

systeemitasoille ei ole pysyvää. Lapsen elämässä tapahtuvat elämänmuutokset, kasvu ja kehitys 
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voivat siirtää toimintaympäristön uudelle tasolle. Esimerkiksi monikkolapsen vanhemman 

sisaruksen kouluna tutuksi tullut toimintaympäristö, joka on ollut lapselle aiemmin eksosysteemi, 

muuttuukin lapsen mikrosysteemiksi hänen aloittaessaan koulunkäyntinsä tässä samaisessa 

koulussa. Bronfenbrennerin (1979, 27) mielestä ympäristön vaihdokset ja uudet ympäristöt 

voidaan nähdä kahdella eri tavalla, toisaalta ne ovat lapsen kehittymisen merkkejä ja toisaalta taas 

kehityksen alkusysäyksen antajia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Esikouluikäisen monikkolapsen ekologinen ympäristö Bronfenbrenneriä 
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monikkolasten äiti, heidän suhtautumisensa monikkolasten onnistumiseen vaikuttaa siihen, miten 

dyadi onnistuu kehitystehtävässään. Laajemmin tarkasteltuna voidaan sanoa, että ympäristön 

toimiminen tehokkaana alustana kehitykselle on riippuvainen siitä, minkälaista vuorovaikutusta 

sen ja yksilön välille muodostuu. Esimerkiksi jaettu osallistuminen, kommunikaatio ja tiedon 

olemassaolo toisista ympäristöistä kuuluvat tähän monitasoiseen vuorovaikutukseen. ( 

Bronfenbrenner 1979, 5-6.) 

Lapsen kehityksessä myös rooleilla on erityinen asema. Esimerkiksi lapsen siirtyessä 

kotihoidosta päiväkotiin, tulee päiväkodista hänen uusi mikrosysteeminsä. Lapseen kohdistuvat 

odotukset saattavat myös muuttua. Lapsen rooli muuttuu tämän ympäristön muutoksen myötä. 

Nämä erilaiset lapsen elämässä vastaan tulevat roolimuutokset nähdään lapsen kehityksen kannalta 

tärkeinä. Bronfenbrennerin mukaan rooli vaikuttaa suuresti siihen, kuinka ihmistä kohdellaan. 

Kohtelu taas synnyttää ihmisessä tietynlaista käyttäytymistä ja vaikuttaa jopa ihmisen ajatuksiin ja 

tunteisiin. Ihmisillä on olemassa samanaikaisesti erilaisia rooleja riippuen siitä, missä tilanteissa ja 

ympäristöissä he toimivat. (Bronfenbrenner 1979). Esimerkiksi monikkolapsella saattaa olla 

samanaikaisesti sisaruksen, monikkosisaruksen, esikoululaisen, päiväkotilapsen, tyttären tai 

ystävän rooli. Lisäksi lapsen harrastukset antavat hänelle roolin, esimerkkeinä näistä 

jalkapalloilijan tai taitoluistelijan rooli. Lapsen elämässä tapahtuvat muutokset tuovat mukanaan 

usein myös roolimuutoksia. Esimerkiksi nuoremman sisaruksen syntyminen perheeseen muuttaa 

lapsen roolin isosiskoksi tai – veljeksi. Tämä roolimuutos saattaa heijastua käytöksen muutoksena 

myös lapsen muissa mikrosysteemeissä kodin lisäksi. (Bronfenbrenner 1979, 103- 105.) 

Rooleilla on lapsen kehitykseen myönteinen vaikutus vain, jos eri toimintaympäristöjen 

rooleihin kohdistuvat vaatimukset ovat tasapainossa keskenään (Bronfenbrenner 1979,212). Tämä 

näkemys tarkoittaa esiopetusikäisen monikkolapsen elämässä sitä, että kotona ja esiopetuksessa 

lapseen kohdistuvat odotukset ja vaatimukset ovat samankaltaisia. Tämä lapseen kohdistuvien 

vaatimusten ja odotusten yhdenmukaisuus edellyttää vanhemmilta ja lapsen esiopetuksen 

henkilökunnalta yhteistyötä ja keskustelua lapsesta, toisin sanoen kasvatuskumppanuutta. 

Vanhempien ja esiopetuksen henkilökunnan tulisi vaihtaa näkemyksiä siitä, millainen 

monikkolapsi on kotona ja päiväkodissa. Näkemystenvaihdon voidaan olettaa lisäävän lapseen 

kohdistuvaa myönteistä ja ymmärtävää asennoitumista hänen kummassakin mikrosysteemissään.  

Kasvatuskumppanuudessa voidaan myös tarkastella aikuisten rooleja lapsen suhteen. 

Vanhemmilla lapsensa kasvattajina ja esiopetuksen henkilökunnalla on omanlaisensa roolit 

kasvatuskumppanuudessa ja lapsen kanssa toimiessaan. Kasvatuskumppanuus yhdistää lapselle 

kaksi tärkeää mikrosysteemiä. Jotta voidaan turvata lapselle mahdollisimman hyvä pohja 

kehitykselle, on yhteistyö näiden mikrotasojen välillä välttämätöntä. Tätä yhteistyötä voi olla 
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esimerkiksi hoito - ja kasvatuskeskustelu, jossa vanhemmat ja esiopettajat pohtivat monikkolasten 

esiopetuksen sujumista ja koulun aloittamista. Kasvatuskumppanuus yhdistääkin parhaimmillaan 

vanhempien ja esiopetuksen henkilökunnan erilaista asiantuntijuutta monikkolapsen suhteen ja 

auttaa näin luomaan käsityksen esimerkiksi lasten luokkasijoituksesta. 
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3 MONIKKOVANHEMMUUS 

Vanhemmuus ja lasten kasvatus ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Yhteiskunnassamme tapahtuneet muutokset ovat mullistaneet myös vanhemmuuden ja perheen 

käsitteen. Laurisen (2000) mukaan perhe käsitteenä on muuttunut muun muassa lasten lukumäärän 

sekä perheen koostumuksen osalta. Nykyisin puhutaan yksinhuoltaja-, sateenkaari, suur-, uus- tai 

monikkoperheistä. Böök (2001) muistuttaa, että historialliset tapahtumat ja kulttuuriset arvot 

vaikuttavat aina myös vanhemmuuteen. Vanhemmuus sijoittuu aikaan, paikkaan ja kulttuuriin. 

Jokaisella kulttuurilla on omat vanhemmuuden normistonsa, käyttäytymismallinsa ja oletuksensa. 

Vanhemmuus ei ole kovin yksiselitteinen käsite, vaan saa mielissämme aikaan monenlaisia 

kuvia muun muassa siitä millainen on hyvä vanhempi ja mitä vanhemmuuden tehtäviin kuuluu. 

Gerris (1994) näkee vanhemmuuden koostuvan kolmesta osasta: biologisesta, sosiaalisesta ja 

psykologisesta vanhemmuudesta. Tämän jaottelun kautta voimme tarkastella vanhemmuuden osa-

alueita. Biologinen vanhemmuus määrää lapsen geneettisen identiteetin ja sosiaalinen 

vanhemmuus antaa lapselle nimen, kansallisen identiteetin ja kansalaisuuden. Psykologinen 

vanhemmuus taas kattaa vanhemmille ominaiset piirteet ja heidän toimintansa lapsen psyykkisen, 

sosiaalisen, moraalisen ja fyysisen kehityksen tukemiseksi. (Gerris 1994, 148- 149.) 

Vanhemmat ovat yleensä hyvin yllättyneitä saadessaan tiedon kaksosraskaudesta, sillä he 

ovat valmistautuneet vastaanottamaan yhden lapsen. Vanhemmat saattavat tuntea olonsa 

hämmentyneeksi. Toisaalta he tuntevat iloa, toisaalta mielen valtaa huoli tulevasta. Useat kokevat 

ylpeyttä saadessaan olla etuoikeutettu vanhempi (Heinonen 2004,Manninen 2003, Törrönen 1997.) 

Suomen monikkoperheet ry (2006) määrittelee monikkoperheeksi sellaisen perheen, johon 

odotetaan tai johon syntyy kerralla useampi kuin yksi lapsi. Käytän myös tässä tutkimuksessa tätä 

termiä kuvaamaan perhettä, johon kuuluu kaksoslapset. 

Kaksosperheen arki alkaa oikeastaan siitä, kun perhe on saanut tiedon odottavansa kahta 

lasta yhden sijaan. Monikkoraskauden aikana vanhemmilla on mahdollisuus valmistautua 

vanhemmuuteen. Erityisesti raskauden viimeistä kolmannesta pidetään vanhemmuuteen 

sopeutumisen kannalta tärkeänä aikana. (Manninen 2003.) Tieto monikkoraskaudesta on yleensä 

perheelle yllättävä tilanne, eikä siihen voi näin ollen varautua etukäteen. Tutkimusten mukaan 
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monikkovauvojen isät osallistuvat raskauden seurantaan aikaisemmin ja aktiivisemmin verrattuna 

yksösraskauksiin. Vanhemmilla on aina edessään psyykkinen työ valmistautuessaan 

vanhemmuuteen ja tässä tapauksessa monikkovanhemmuuteen.  

Monikkolasten syntyessä ennenaikaisesti tämä työ saattaa jäädä kesken. Ennenaikaisesti 

syntyneiden, vammaisten tai sairaiden monikkolasten vanhempien tuentarve on erityisen suuri. 

Vanhemmat saattavat tuntea syyllisyyttä tapahtuneesta ja olla huolissaan lapsensa kehityksestä. 

(Kumpula 2005.) Monikkolasten ennenaikainen syntymä saattaa aiheuttaa vanhemmille paljon 

lisätyötä varsinkin lasten ensimmäisinä elinvuosina, sillä lasten hoitoon saattaa liittyä lääkityksiä, 

toimenpiteitä ja seurantaa.( Kuru 1999.)  

Usein vanhempien epävarmuuden tunne lisääntyy sairaalasta kotiin pääsyn lähestyessä. 

Kotona tulisi selvitä ilman sairaalan henkilökuntaa ja rutiineja. (Manninen 2003.) Monikkovauvat 

eivät välttämättä pääse kotiutumaan samanaikaisesti ja tämä saattaa aiheuttaa vanhemmille 

lisähaasteita. He voivat kokea hankalaksi jakaa aikansa kotona olevan monikon ja muiden lasten 

sekä vielä sairaalahoidossa olevan monikkovauvan kesken.  

Monikkolasten kasvussa ja kehityksessä on erityispiirteitä, jonka vuoksi heidän 

kasvatuksensa on erilaista kuin yksin syntyneiden lasten. Monikkolasten vanhempana olemisen 

erilaisuus alkaa jo lasten odotusvaiheessa. Toisaalta ilmassa on erityisyyden tuntua, toisaalta 

riskiraskaus ja riskisynnytys voivat lisätä vanhempien huolestuneisuutta. (Moilanen 1986.) On 

todettu, että monikkoraskaus tuottaa vanhemmille huolta vauvojen hyvinvoinnista, jaksamisesta 

arjessa sekä perheen taloudellisesta selviytymisestä. (Manninen 2003, Kuru 1999, Bryan & Hallet 

2001.) 

Monikkoperheissä arki kahden tai useamman lapsen kanssa on voimia kuluttavaa. 

Vanhemmat harvoin pystyvät viettämään aikaa kahdestaan yhden lapsen kanssa toisen vaatiessa 

huomiota samanaikaisesti. Usein käy niin, että äiti huolehtii enemmän toisesta lapsesta isän 

vastatessa toisen monikon hoidosta. Tällaisen järjestelyn on todettu tukevan monikkolasten 

yksilöllistä kehittymistä ja vähentävän heidän keskinäistä mustasukkaisuutta vanhemmistaan.  

Näin molemmilla lapsilla on oma samaistumiskohteensa ja läheisin aikuinen. Jaottelua ei pitäisi 

kuitenkaan tehdä liian jyrkäksi, sillä lasten kehitykselle on eduksi, että molemmat vanhemmat 

luovat läheisen kiintymyssuhteen kaikkiin lapsiinsa. (Moilanen 2007,28.)  

Monikkovauvojen hoito on käytännössä ainakin kaksi kertaa raskaampaa kuin yhden vauvan 

hoito (Manninen 2003). Puolison antama tuki on ensiarvoisen tärkeää, samoin riittävän hyvän 

tukiverkoston luominen. Merkittävämpiä monikkoperheen arkea tukevia tahoja ovat isovanhemmat 

sekä muut sukulaiset ja ystävät. ( Heinonen 2004.) Myös äitiys- ja lastenneuvolalla on merkittävä 

rooli monikkovanhempien tukemisessa. Neuvolassa terveydenhoitaja pyrkii tukemaan perhettä ja 
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vahvistamaan sen voimavaroja hyvän asiakassuhteen kautta. (Lastenneuvola lapsiperheiden 

tukena. Opas työntekijöille. 2004.) Vanhempien oman ja yhteisen ajan löytyminen lisää 

vanhempien jaksamista monikkoarjessa. Tutkimusten mukaan monikkovanhemmat tiedostavat 

parisuhteen hoitamisen tärkeyden, mutta yhteisen ajan järjestäminen vaatii usein 

etukäteisjärjestelyjä. Vanhempien oma aika mahdollistuu vain kotiin saatavan avun turvin. 

(Heinonen 2004.) 

Usein vanhemmat toivovat, että heidän monikoillaan olisi samankaltainen vuorokausirytmi. 

Tämä mahdollistaisi vanhemmille enemmän aikaa lepoon ja virkistykseen. Vanhempien toive on 

ymmärrettävä, mutta sillä saattaa olla vaikutuksia lasten mahdollisuuteen kehittyä yksilöllisesti ja 

toteuttaa omaa temperamenttiaan (Moilanen 2007). Lasten tullessa leikki-ikään, vanhemmat voivat 

iloita siitä, että lapsella on aina samanikäinen leikkitoveri seuranaan. 

Vanhempien luontainen hyvää tarkoittava halu kohdella lapsiaan tasapuolisesti saattaa olla 

hetkittäin ristiriidassa lasten yksilöllisten tarpeiden kanssa. Vanhempien on varottava asettamasta 

lapsiaan ikään kuin samaan muottiin. Tämä voi johtaa siihen, että lasten luonnollinen kasvu eri 

suuntiin tukahtuu ja lapset eivät välttämättä pysty toteuttamaan omaa temperamenttiaan. Lasten 

niin sanotut minän rajat voivat hämärtyä ja omien tarpeiden tunnistamisen oppiminen voi hidastua. 

(Moilanen 1986.) 

 Lasten on tärkeää rakentaa omaa identiteettiään, joten monikkolasten vanhemmat joutuvat 

kiinnittämään enemmän huomiota lastensa yksilöllisyyden tukemiseen kuin yksin syntyneiden 

vanhemmat. Tällaisia yksilöllisyyden tukemiskeinoja ovat mm. lasten puhutteleminen omilla 

nimillään sekä vaatetuksen yksilöllisyys. Lapselle on tärkeää, että hänet tunnistetaan yksilönä. 

Tämä auttaa lasta rakentamaan omaa identiteettiään. Vaikka monikkolasten keskinäinen suhde on 

ainutlaatuinen ja tärkeä, lapsen kasvun ja kehityksen kannalta olisi tärkeää, että lapsi voisi viettää 

tarpeeksi kahdenkeskistä aikaa vanhempansa kanssa. Silloin myös hiljaisella ja rauhallisemmalla 

lapsella olisi mahdollisuus tulla kuulluksi ja näin tuoda esiin oman ainutlaatuisen 

persoonallisuutensa. (Moilanen 2007.) 

Moilasen (2007) mukaan vanhempien on yleensä helppo sallia monikkolastensa 

itsenäistyminen kouluiässä. Vanhemmat usein luottavat kaksosten pitävän huolta toisistaan, missä 

he sitten yhdessä liikkuvatkaan. Toisaalta hän muistuttaa, että vanhemmista itsenäistymisen lisäksi 

monikkolapsilla on toinenkin tärkeä irrottautuminen edessään: vasta itsenäistyttyään 

monikkosisaruksestaan he pystyvät toteuttamaan omaa itseään yksilönä aikuisten maailmassa. 

Usein viimeistään murrosiässä monikot haluavat irrottautua sisaruksestaan ja osoittaa 

erilaisuutensa korostuneesti. Tämä itsenäistyminen sisaruksestaan voi tapahtua riitaisestikin. 

Moilasen (2007) mielestä tämä vaihe on osa itsenäisyyskamppailua ja oman identiteetin hakemista. 
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Jos lapsille sallitaan yksilöllisyys ja itsenäisyys toinen toisestaan jo varhaislapsuuden aikana, ei 

heille muodostu tarvetta erottautua sisaruksestaan murrosiässä voimakkaasti riitelemällä. 

Monikkolapsen tunne-elämän kehityksen kannalta on oleellista ymmärtää, että monikkolapsen 

läheisin ihmissuhde ei ole hänen äitinsä vaan hänen monikkosisaruksensa. Monikkolasten 

keskinäinen suhde voi olla hyvinkin tiivis ja sitova. (Moilanen 1986,2007.) 

Tuore Anna- Helena Lipposen (2009) pro gradu – tutkielma pyrki selvittämään vanhempien 

kokemuksia alle kouluikäisten kaksosten kasvattamisesta. Tutkimuksen tuloksien mukaan 

vanhemmat olivat huomanneet kaksosten kasvattamisen eroavan yksin syntyneiden lasten 

kasvattamisesta monin eri tavoin. Vanhemmat olivat joutuneet pohtimaan monia kasvatukseen 

liittyviä asioita tarkemmin, mutta eivät kuitenkaan olleet tutkijan mukaan tietoisia kaikista 

kaksosten kasvuun ja kehitykseen liittyvistä erityispiirteistä. Tutkimuksen mukaan näytti siltä, että 

eniten vanhemmilla oli vaikeuksia lasten yksilöllisessä kasvattamisessa. Tämä näkyi esimerkiksi 

hankaluutena järjestää monikkolapsille yksilöllisesti omaa aikaa vanhemman kanssa. Kaksosia 

kohdeltiin edelleen jossain määrin yhtenä yksikkönä, mikä varmaan osaltaan johtuu arjen hoito- ja 

kasvatustilanteiden työläydestä. Vanhemmat tuntuivat myös kaipaavan enemmän tietoa kaksosten 

kasvatuksesta. 

Monikkovanhemmuus ei ole oma valinta, vaan perheen eteen tullut uusi elämäntilanne, jossa 

myös yhteiskunnan tuki on tarpeen. Talousasiat tulevat ajankohtaisiksi jo monikkolasten 

odotusvaiheessa (Heinonen 2004). Monikkovanhemmat kokevat usein tyytymättömyyttä 

yhteiskunnallisen taloudellisen tuen suhteen, sillä elin- ja perustarvikekustannukset ovat 

monikkolasten perheissä suuret. Perhe voi joutua lasten synnyttyä tekemään myös suuria 

investointeja, kuten hankkimaan uuden auton tai isomman asunnon. Lasten tarvikkeiden ja 

vaatteiden kierrättäminen perheessä ei ole mahdollista samanikäisten ja usein samankokoisten 

sisarusten kesken. (Kumpula 2007.) 

 Tällä hetkellä Suomessa yhteiskunta tukee monikkoperheitä kahdella tavalla. 

Monikkoperheet ovat oikeutettuja korotettuun äitiysavustukseen siten, että toisesta samanaikaisesti 

syntyvästä lapsesta saa kaksinkertaisen äitiysavustuksen ja kolmannesta kolminkertaisen. 

Suomessa äitiysavustuksen voi ottaa joko äitiyspakkauksena tai raha-avustuksena. 

Monikkovanhemmilla on oikeus valita millaisen äitiysavustus yhdistelmän he haluavat. Myös 

vanhempainrahakaudessa monikkoperheet on huomioitu siten, että siinä on 60 arkipäivän pidennys 

kaksosista ja 120 arkipäivän pidennys kolmosista. Lapsilisässä sekä lastenkotihoidontuessa 

monikkolapset rinnastetaan edelleen eri-ikäisiksi sisaruksiksi. (Kansaneläkelaitos 2011.) 

Monikkovanhempien on mahdollista saada vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevista 

perheistä hakeutumalla mukaan paikallisten monikkoperheyhdistysten toimintaan. Vuonna 2010 



19 

Suomen monikkoperheet ry:llä on jäsenenä 16 alueellista paikallisosastoa eri puolilla Suomea. 

Suomen Monikkoperheet ry toimii näiden paikallisten monikkoperheyhdistysten kattojärjestönä. 

Alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät omalla toimialueellaan jäsenperheilleen 

vertaistapaamisia, joista monikkolasten vanhemmat voivat saada kaipaamaansa vertaistukea. 

Lisäksi jäsenyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia, tukea perheille sekä tarjoavat erilaista 

materiaalia ja monikkotietoutta sitä kaipaaville. Paikallisyhdistykset toimivat jäsentensä 

vapaaehtoistyön pohjalta.  (Suomen Monikkoperheet ry, 2009. (www.suomenmonikkoperheet.fi)) 
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4 LASTENTARHANOPETTAJA 

Tässä kappaleessa perehdyn suomalaisen nykymuotoisen varhaiskasvatuksen historiaan. Kuvailen 

myös lastentarhanopettajan koulutuksen ja toimenkuvan muuttumista varhaisista lastentarhojen 

syntymisen ajoista nykyiseen 2000-luvun varhaiskasvatukseen saakka.  

4.1 Lastentarhatoiminnasta varhaiskasvatukseen 

Lastentarha-aate rantautui Suomeen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisenä aatteen toi Suomeen Uno 

Cygnaeus (1810-1888), joka sai vahvistusta omille ajatuksilleen lastentarhan ”isänä” tunnetun 

saksalaisen Friedrich Fröbelin (1782-1852) pedagogisista ajatuksista. (Helenius ym. 

2001,241;Välimäki 1998, 89-94.) Hänninen ja Valli (1986) toteavat kuitenkin suomalaisen 

varsinaisen lastentarhatyön alullepanijaksi ja vakiinnuttajaksi Hanna Rothmanin (1856-1920). 

Hänen aloitteestaan Helsinkiin perustettiin 1888 lahjoitusvaroin Suomen sekä Pohjoismaiden 

ensimmäinen kansanlastentarha, Helsingin Fröbel -laitos.  

Lastentarhatoiminnan lisääntyessä tarvittiin äidilliseen kasvattajattaren tehtävään 

tietopuolisen opetuksen saaneita nuoria naisia. Niinpä Rothman työtoverinsa Elisabeth Alanderin 

kanssa perusti lastentarhanopettajankoulutuksen vuonna 1892 yksivuotisena ruotsinkielisenä 

kurssina. (Hänninen & Valli, 1986.) Kurssin opetusohjelma olikin alkuaan ammattiin valmentava 

sisältäen pientenlastenkasvatuksen sekä tietopuolisen että käytännöllisen opiskelun. Tavoitteena 

nähtiin ennemminkin äidillinen lasten hoivaaminen kuin opettajan roolin omaksuminen. 

Oppiaineina kurssilla oli sielutiede, kasvatus- ja opetusoppi, kasvatusopin historia, Fröbelin 

askarteluoppi sekä luonnontieto ja terveysoppi. Opetusohjelmaan kuuluivat myös käytännön 

harjoittelu lastentarhassa sekä keittiöaskareet. Myöhemmin opetusohjelmaan lisättiin muun muassa 

piirustus ja muovailu, käsityö, laulu, kertomisharjoitukset, raamattutunti sekä kirjanpito. 

(Hänninen & Valli 1986.) 

Vuonna 1896 kurssi muuttui kaksivuotiseksi. Muutamaa vuotta myöhemmin 1905 aloitettiin 

suomenkielinen lastentarhanopettajien koulutus ja vuonna 1908 valmistui Ebeneserkoti , joka toimi 

lastentarhanopettajien ainoana koulutuspaikkana puolen vuosisadan ajan. 1920-luvulle tultaessa 

koulutuksen sisältö painottui käytännön työskentelyyn. Keskeisiä aineita olivat Fröbel-
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pedagogiikka, fröbeliläiset askartelut sekä lastentarhametodiikka. Sen tehtävänä oli laittaa 

opiskelijat pohtimaan varhaiskasvatuksen merkitystä, lastentarhan yhteiskunnallista ja 

kasvatustehtävää. (Hänninen & Valli 1986.) 

1930-luvulla lastentarhakasvattajaperuskurssin rinnalle tuli Ebeneserkodin 

lastentarhaseminaarin jatkokurssi. Seuraavalla vuosikymmenellä lastentarhankasvattajakoulutus 

keskeytyi sotavuosien takia aina vuoteen 1945 asti. Toiminnan alkaessa jälleen 

harjoittelumahdollisuuksia laajennettiin sekä opiskelijavalintoihin otettiin käyttöön 

soveltuvuuskokeet, joissa kiinnitettiin huomiota erityisesti hakijoiden johdonmukaisuuteen, 

päättäväisyyteen, kekseliäisyyteen ja rauhallisuuteen. Tuolloin myös ensimmäisen kerran 

koulutusta järjestettiin Helsingin ulkopuolella kun Jyväskylään perustettiin Ebeneserkodin 

seminaarin haaraosasto. (Hänninen & Valli 1986.) 

Sotavuodet 1939 - 1944 toivat mukanaan muutoksia lastentarhojen toimintaan. Pätevien 

lastentarhanopettajien puutteen vuoksi koulutusta ryhdyttiin laajentamaan. Psykologian ja 

kasvatusopin osuus koulutuksessa lisääntyi. Opiskelijoiden käytännönharjoitteluun liitettiin tämän 

vuoksi lapsen tai lapsiryhmän havainnoinnit selostuksineen. (Hänninen & Valli 1986.) 

1970-luvulle tultaessa koulutus muuttui edelleen. Lastentarhanseminaarien keskeisiä 

oppiaineita olivat tuolloin lapsi- ja kehityspsykologia, kasvatustiede, erityispedagogiikka, 

lastentarhaoppi ja käytännön metodiikka. Lisäksi opiskelijat perehtyivät hallintoon, 

kasvatustavoitteisiin, toimintasuunnitelmiin, yhteistyökysymyksiin lasten vanhempien ja muiden 

toimijoiden kanssa sekä ammattietiikkaan. Taito- ja taideaineet saivat myös runsaasti tilaa. 

(Hänninen & Valli 1986.) 

Sotavuosina 1939 - 1944 lastentarhojen toiminta muuttui, kun kokopäivätoimintaa oli 

lisättävä. Monien perheenäitien oli mentävä ansiotyöhön taloudellisista syistä. Laitospaikkoja oli 

rajoitetusti ja ne jaettiin perheen sosiaalisten syiden perusteella. Elinkustannusten kohotessa 1950 -

1960-luvuilla molempien vanhempien oli mentävä ansiotyöhön ja lapset olivat vaarassa joutua 

heitteille. Päivähoidon tarve kasvoi nopeammin kuin hoitopaikkojen määrä. (Hänninen & Valli 

1986.) 

Lastentarhatoiminta ennen 1973 voimaantullutta päivähoitolakia perustui pitkälti 

fröbeliläiseen lastentarhapedagogiikkaan ja oli pääasiassa osapäiväistä toimintaa. Päiväkotia 

alettiin kehittää sosiaalihallinnon näkökulmista. Päiväkoti- käsitteen määrittelyn myötä korostui 

hoidollinen puoli pedagogisen tehtävän jäädessä sivummalle. (Välimäki 1998.) 

Väliaikaiset lastentarhanopettajakoulutukset aloittivat toimintansa vuonna 1973. Tuolloin 

varhaiskasvatuksesta muodostui vähitellen uusi oppiaine koulutukseen. Päivähoito- ja 

varhaiskasvatus-käsitteitä alettiin pitää toistensa synonyymeina. Tästä seurasi 
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lastentarhanopettajien ammattiin ja ammatti-identiteettiin kohdistuvia ristiriitaisuuksia. Lisäksi 

päiväkodeissa työskenteli lastentarhanopettajien lisäksi lastenhoitajia ja muuta avustavaa 

henkilökuntaa. Eri ammattiryhmien välille syntyi kiistaa vastuualueista. 1980-luvulla tilanne 

kärjistyi ja ammattiryhmien välillä vallinneiden kiistojen ja näkemyserojen aiheuttaman tilanteen 

rauhoittamiseen pyrittiin sosiaalihallituksen yleiskirjeellä (A3/1984/pe). Syntyi uusia 

ammattinimikkeitä, kuten päivähoitajat ja lähihoitajat. Vaikka lastentarhanopettajat joutuivat 

luopumaan pientenlasten opettajuuden yksinoikeudesta, he saivat pitää ammattinimikkeensä. 

(Kinos 2001.) 

Kasvatus- ja opetustyötä on tehty eri aikakausina eri tavoin. 1970 - 1980-luvuilla 

lastentarhanopettajat suorittivat aikuislähtöistä varhaiskasvatustyötä, jonka kohteena oleva lapsi 

nähtiin kehitettävänä ja kasvatettavana. Päiväkodeissa eri työryhmien välillä vallitsi selvä 

työnjako. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö oli taka-alalla.  (Hujala et al. 1998,112.) 

Tämän jälkeen alkoi nostaa päätään niin sanottu humanisoitu varhaiskasvatustyö, jolloin 

lapsi alettiin nähdä ainutkertaisena yksilönä. Toimintaa muutettiin paremmin lapsen tarpeet 

huomioonottavaksi. Lastentarhanopettajan työssä korostui lapsiryhmän keskinäisen 

vuorivaikutuksen ohjailu. Vähitellen lasten vanhemmat otettiin lasten ohella varhaiskasvatustyön 

keskiöön. (Hujala et al. 1998, 112.) 

Hujalan (1998) mukaan naisten työssäkäynnin lisääntyessä, myös tarve kokopäivähoidolle 

kasvoi. Tämä näkyi päiväkotitoiminnassa sosiaalihuollollisen tehtävän korostumisena pedagogisen 

tehtävän jäädessä taka-alalle. Päivähoitolaissa (304/1983) edellytettiin, että päivähoito järjestettiin 

siten, että se tarjosi lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan sinä vuorokauden aikana, 

jona lapsi sitä tarvitsi. Pyrkimyksenä oli helpottaa päivähoitopalveluita käyttämällä sovittamaan 

perhe-elämä opiskelun sekä työn kanssa.  

Lahden kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005,13) korostuu kasvattajan toimintaa 

ohjaavat tiedostetut arvot ja eettiset periaatteet. Myös lastentarhanopettajien ammattietiikka-

asiakirjassa (2004) kuvaillaan lastentarhanopettajien eettisiä periaatteita ja käytäntöjä. Siinä 

todetaan myös, että lastentarhanopettaja on varhaiskasvatuksen ammattilainen, lapsen 

kasvuprosessin sekä varhaispedagogiikan asiantuntija. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että 

kasvun ja oppimisen mahdollisuudet tulee käytettyä lapsen kasvun parhaaksi siten, että 

oppimiskokemukset ovat lapselle myös myönteisiä. Eettiset periaatteet ja käytännöt jaotellaan 

asiakirjassa viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat lastentarhanopettajan suhde lapseen, 

lastentarhanopettaja vanhempien kasvatustyön tukijana, lastentarhanopettajan vastuu omasta 

itsestään ja ammatillisesta kasvustaan, lastentarhanopettaja työyhteisön pedagogisena 

asiantuntijana ja yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen aisantuntijana. (Lastentarhanopettajan 
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ammattietiikka 2004, 5-7.) Työyhteisössä pedagogisena asiantuntijana toimiminen pitää sisällään 

vastuunkantamisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden suunnittelusta ja 

toteuttamisesta. Yhteiskunnallinen asiantuntijuus varhaiskasvatuksessa edellyttää 

lastentarhanopettajalta kasvatus- ja opetustyön tärkeyden tiedostamista yhteiskunnassamme. 

(Lastentarhanopettajan ammattietiikka 2004, 2-7.) 

1990-luvun lamavuosien vaikutuksesta päiväkotien ryhmäkokoja suurennettiin ja päiväkoteja 

yhdisteltiin. Tämä vaikutti lasten toimintaympäristöön. Lasten kaveri- ja aikuissuhteet eivät enää 

pysyneet vakaina, kun työntekijöitä siirreltiin tarpeen mukaan ryhmistä toisiin ja ryhmäkoot 

kasvoivat ja kokoonpanot muuttuivat. Tällä oli vaikutuksensa lasten ja työntekijöiden 

hyvinvointiin. Palveluiden väheneminen johdatti tilanteeseen, jossa lapsen ongelmat saattoivat 

kärjistyä ja vaikeutua (Keskinen & Lounassalo 2001,231). 

Varhaiskasvatussuunnitelman (2005) mukaan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Tätä edistävät pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsi tulisi kohdata hänen 

yksilöllisten tarpeidensa, persoonallisuutensa ja perhetaustansa mukaan. Lapsen tulisi saada myös 

yksilöllistä palautetta omasta osaamisestaan, jotta hän oppisi arvioimaan realistisesti omia 

kykyjään ja vahvuuksiaan. Lastentarhanopettajalta odotetaan, että hän ohjaa ja edistää lapsen 

kasvua ja kehittymistä kunnioittaen lapsen yksilöllisyyttä. Toimiessaan vanhempien kasvatustyön 

tukena hän tukee asiantuntijana lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. ( Lastentarhanopettajan 

ammattietiikka 2004,5.) 

 Perheiden erilaisten tarpeiden ja vanhempien kasvatustavoitteiden huomioimien asettaa 

lastentarhanopettajalle suuren haasteen. Vanhempien ja lastentarhanopettajien toimiva yhteistyö 

luo kuitenkin edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja kasvatuksen jatkuvuudelle 

sekä kotona että päiväkodissa. Perhebarometrin (Seppälä 2000) mukaan toimivaan 

vuorovaikutukseen liitettiin keskustelut, toiveiden esittämisen mahdollisuus, monipuolinen palaute 

sekä uskallus puuttua mahdollisiin ongelmiin. Rehellisyys, avoimuus, yhteisesti sovitut 

pelisäännöt, toisen näkemyksen kunnioittaminen sekä kiireettömyys koettiin myös onnistuneen 

yhteistyön tuntomerkeiksi. Epäonnistuneelle yhteistyölle ominaisiksi tekijöiksi taas mainittiin 

edellisille näkemyksille päinvastaiset olosuhteet. Ammattikasvattajat kokivat, että vanhempien 

salailu, vähättely ja jopa asioiden piilottelu aiheuttivat ongelmia yhteistyössä. Vanhemmat taas 

mainitsivat yhteistyön esteiksi isot lapsiryhmät, henkilökunnan vaihtuvuuden sekä erilaiset 

näkemykset kasvatusasioissa. (Seppälä 2000, 34- 36.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) sisältää lapsen yksilöllisyyden ja 

kokemusten huomioon ottamisen. Siellä mainitaan lasten henkilökohtaisen hyvinvoinnin 

edistäminen, toiset huomioon ottavien käytöstapojen vahvistaminen sekä lasten itsenäisyyden 
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asteittainen lisääminen. Lasta arvostetaan ja hänet hyväksytään omana itsenään. Hyvinvoivalla 

lapsella todetaan olevan parhaat mahdollisuudet kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13- 17.) 

4.2 Lastentarhanopettajan koulutus ja toimenkuva nykyisin 

Suomalaisella lastentarhanopettajakoulutuksella on yli sadan vuoden perinteet. 1990-luvun 

alkupuolella valtakunnalliset kasvatustieteellisen koulutusalan uudistumispyrkimykset liittyivät 

myös lastentarhanopettajan koulutuksen rakenteellisiin muutospyrkimyksiin. Opetusministeriö 

järjesteli toimenpiteitä, joilla tähdättiin väliaikaisen lastentarhanopettajakoulutuksen 

vakinaistamiseen ja opistotasoisen kaksivuotisen koulutuksen siirtämiseen yliopistoihin. 

Vuonna1995 lastentarhanopettajan tutkinnosta tuli alempi korkeakoulututkinto. (Niikko 2002.) 

Nykyisin Suomessa lastentarhanopettajan koulutukseen haetaan kaksivaiheisella 

hakukokeella, jolla on mahdollisuus pyrkiä opiskelemaan korkeintaan kolmeen eri 

koulutusyksikköön samalla kerralla (SOOL ry, 2011). Valinnan ensimmäisen vaihe muodostuu 

aineistoon perustuvasta kirjallisesta kokeesta, johon hakija osallistuu ilman kutsua. Ensimmäisen 

vaiheen pistemäärän sekä hakutoiveen perusteella hakija voidaan kutsua toisen vaiheen 

muodostavaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeet järjestetään 

lastentarhanopettajakoulutusyksiköissä ja hakija voi saada vain yhden soveltuvuuskoekutsun. 

Soveltuvuuskokeissa on yliopistokohtaisia eroja. Tullessaan valituksi 

lastentarhanopettajakoulutukseen hakija aloittaa noin kolmevuotisen koulutuksen syyslukukauden 

alussa. (Tampereen yliopisto, 2011.) 

Lastentarhanopettajan koulutus muodostuu kasvatustieteen kandidaatin tutkinnosta, jossa 

pääaineena opiskellaan varhaiskasvatustiedettä. Tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa 

pedagogisia asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet pienten lasten kasvatukseen, opetukseen ja 

hoitoon. Koulutus pyrkii antamaan valmiudet kehittää työtään ja ammattikäytäntöjä 

tutkimusperustaisesti. Se antaa kelpoisuuden päivähoidon opetus-, kasvatus- ja hoitotehtäviin, 

esiopetukseen sekä varhaiskasvatusasiantuntemusta vaativiin johto-, suunnittelu- ja 

kehittämistehtäviin. Lisäksi kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden jatkaa 

opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. (Tampereen yliopisto, opinto-opas 2008- 

2010.) 

Varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisessä on viime aikoina nostettu esiin 

varhaiskasvatuksen tiedeperustan ja varhaiskasvatuksen alueella tehtävän tutkimustyön merkitys. 

Yhteiskunnan muutokset, elinikäisen oppimisen korostuminen sekä elämänkaariajatteluun liittyvät 
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haasteet luovat osaltaan tarvetta tarkastella ja etsiä varhaiskasvatuksen tiedeperustan merkitystä ja 

tehtävää. Varhaiskasvatuksessa tieteenalana on havaittavissa kasvatustieteen tavoin muilta 

tieteenaloilta peräisin olevaa teoreettista ja metodologista ainesta. Psykologiassa tapahtuneet 

painotusten muutokset ovat vahvasti heijastuneet myös varhaiskasvatustieteeseen. Lähtökohtana 

on ollut pyrkiä tukemaan riskiperheissä kasvavien lasten kehitysmahdollisuuksia. 

Varhaiskasvatustiede on nojannut myös lääketieteeseen, jolloin huomion keskipisteenä ovat olleet 

lasten kehityksen poikkeamat, oireyhtymät ja kehityksen riskitekijät. Varhaiskasvatus on pyrkinyt 

profiloitumaan omaksi tieteenalakseen, jolla olisi oma tutkimusalueensa ja kohteensa. Sen 

keskeisiä tutkimuskohteita ovat lapsi, lapsuus, lapsen ja lapsuuden tarkasteleminen yhteisön 

jäsenenä, perheiden ja julkisten instituutioiden toteuttama kasvatustoiminta sekä pedagoginen 

vaikuttaminen. Myös kasvatuksen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti voidaan liittää 

varhaiskasvatustieteen tutkimusalaan. ( Niikko 2002.) 

Päiväkodissa saman ammattinimikkeen alla voi työskennellä usean eri koulutuksen myötä 

pätevöityneitä henkilöitä. Esimerkiksi lastentarhanopettajan tehtäviin ovat päteviä kaksivuotisen 

opistoasteen tutkinnon suorittaneet lastentarhanopettajat, kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai 

maisterin tutkinnon omaavat lastentarhanopettajat sekä sosiaalikasvattajan tai 

ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosionomin tutkinnon suorittaneet. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2007) Lastentarhanopettajakoulutuksen käyneet kasvatustieteen kandidaatit 

saavat lastentarhanopettajan kelpoisuuden varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtäviin sekä 

päivähoidossa että koulussa. Heillä on myös kelpoisuus hallinnon ja suunnittelun tehtäviin 

päivähoidossa. 

Lastentarhanopettaja toimii työyhteisönsä pedagogisena asiantuntijana kantaen päävastuun 

hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä laadukkaan 

kasvu- ja oppimisympäristön luomisesta. (Rouvinen 2007, 39) Hujala & Puroila (1998) esittelevät 

lastentarhanopettajan toimenkuvassa painottuvia tehtäviä. He näkevät lastentarhanopettajan työn 

painottuvan päiväkodissa kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin tehtäviin. Näitä tehtäviä ovat 

esimerkiksi toiminnan suunnittelu ja valmistelu, ohjattujen toimintojen toteuttaminen, vapaan 

leikin seuraaminen ja lapsen riittävä yksilöllinen huomioiminen. Lisäksi lastentarhanopettaja 

huolehtii lasten fyysisestä kehityksestä, terveydestä sekä perushoidosta. Lastentarhanopettajan 

toimenkuvassa on vahvasti läsnä päiväkodin sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. Edellä mainittujen 

tehtävien lisäksi lastentarhanopettaja hoitaa hallintoon ja talouteen liittyviä tehtäviä sekä seuraa 

varhaiskasvatuksen ja päivähoidon kehitystä. (Hujala ym., 1998) 
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5 ESIOPETUKSESTA ALKUOPETUKSEEN 

Monikkolapsen lähestyessä kouluikää, joutuvat vanhemmat pohtimaan lasten koulunaloitukseen 

liittyviä erityiskysymyksiä. Monikkolapset, kuten lapset Suomessa yleensä, ovat tässä 

kiivaimmassa pohdintavaiheessa yleensä esiopetuksessa.  Usein tähän pohdintaan ja päätöksenteon 

vahvistamiseksi haetaan tukea lapsen esiopetuksen henkilökunnalta. Kodin ja esikoulun välinen 

yhteistyö, jota nykyisin nimitetään kasvatuskumppanuudeksi tai kasvatusyhteistyöksi 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010), tarjoaa vuorovaikutuksellisen areenan tähän 

keskusteluun.  

Suomessa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa, kouluissa tai muissa kunnan tähän 

tarkoitukseen osoittamissa toimintaan soveltuvissa paikoissa. Tarkastelen tässä luvussa myös 

lyhyesti suomalaista varhaiskasvatusta, sillä esiopetus perinteisesti liitetään varhaiskasvatuksen 

sekä sosiaalitoimen alaisuuteen.  Suomessa voimassa olevan oppivelvollisuuslain mukaan lapsi 

siirtyy perusopetuksen alkuopetukseen sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta (Linnilä 

2006). Koulunkäynnin aloittaminen edellyttää lapselta riittäviä valmiuksia, joita arvioidaan jo 

esiopetuksessa.  

5.1 Esiopetus  

Suomalaista esiopetusta on kehitelty maassamme jo noin 30 vuotta. Vuoden 1998 koululain 

voimaantuloon asti esiopetuksen järjestäminen oli kunnille vapaaehtoista. Vuonna 2000 

vahvistettiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja kunnat velvoitettiin järjestämään 

esiopetusta. Tämä merkitsi, että jokaisen kunnan tuli järjestää kaikille kuusivuotiaille maksutonta 

esiopetusta 700 tuntia vuodessa. Lapsen osallistuminen esiopetukseen on vanhempien 

päätettävissä, sillä se on vapaaehtoista toimintaa lapselle. (Linnilä 2006.) Siitä huolimatta 

Suomessa lähes kaikki kuusivuotiaat lapset ovat esiopetuksen piirissä. Vuodesta 2003 asti jopa 

99,9 prosenttia 6-vuotiaiden ikäluokasta kävi esiopetuksessa (Tilastokeskus). Mikäli lapsen sairaus 

tai vamma edellyttää opetusvelvollisuuden alkamista jo 6-vuotiaana ja hänelle on tehty pidennetyn 

oppivelvollisuuden päätös, hänellä on oikeus aloittaa esiopetus jo 5-vuotiaana. Pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta myös oppivelvollisuuden 
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alkamisvuonna eli 6-vuotiaana. Tällöin esiopetus ei enää ole lapselle vapaaehtoista. Lapsella voi 

olla oikeus esiopetukseen myös oppivelvollisuuden alettua 7-vuotiaana, mikäli hänelle on tehty 

koululykkäyspäätös perusopetuslain mukaan (Opetushallitus) 

Esiopetus voidaan järjestää kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, päiväkodissa tai muussa 

tarkoitukseen soveltuvassa paikassa (Hyyrö 2000). Pääsääntöisesti esiopetusta järjestetään edelleen 

päiväkodeissa osana päivähoitoa, jolle ominaista on ns. educare -malli. Tämä tarkoittaa sitä, että 

sama järjestelmä sekä kasvattaa lasta että tarjoaa hänelle päivähoitopaikan. (Brotherus, Hytönen & 

Krokfors 2002, 27.) Opetusministeriön antaman suosituksen mukaan esiopetusryhmässä saa olla 

enintään 13 lasta, jos opettajia on vain yksi. Kun ryhmässä työskentelee toinen koulutettu henkilö, 

saa ryhmässä olla yhteensä 20 lasta. (Opetushallitus) Brotheruksen mukaan päiväkodissa 

järjestettävä esiopetus on osa arjen toimintaa, jossa korostuu lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja 

kehitys. Sen sijaan koulussa annettava esiopetus keskittyy hänen mielestään enemmän lapsen 

kouluvalmiuksien vahvistamiseen. (Brotherus ym. 2002.) 

Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten oppimisedellytyksiä ja ehkäistä mahdollisia 

vaikeuksia. Esiopetuksen perusteissa (2000) todetaan, että keskeisiä tavoitteita ovat lapsen 

suotuisan kasvu- kehitys- ja oppimisedellytysten edistäminen. Lisäksi mainitaan fyysisen, 

psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen, seuranta ja 

vaikeuksien ehkäiseminen. Oppimisen sanotaan perustuvan kokeilemiseen, tutkimiseen, 

aktiiviseen osallistumiseen sekä vuorovaikutukseen toisten lasten ja aikuisten kanssa. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000,7.) 

Anneli Niikon tekemässä pienimuotoisessa tutkimuksessa selvitettiin yhdentoista 

Savonlinnassa esiopetuksessa työskentelevän lastentarhanopettajan käsityksiä esiopetuksesta ja 

esiopetusikäisestä lapsesta. Näille lastentarhanopettajille esiopetus on arjessa tapahtuvaa 

kokonaisvaltaista, elämyksellistä ja kokemusten kautta oppimista, joka on osa varhaiskasvatusta. 

Esiopetuksen työtavoissa he painottivat toiminnallisuutta ja joustavuutta, kuitenkaan unohtamatta 

tavoitteita. Lastentarhanopettajat kokivat leikin merkityksen tärkeäksi ja heistä useat mainitsivat 

sen myös oppimisen välineenä. (Niikko 2002.) 

 Käytännössä esiopetus toimii kahden kasvatuskulttuurin, varhaiskasvatuksen ja koulun, 

integroivana nivelvaiheena. Lapsen kouluvalmiuksia arvioidaan jo esiopetuksessa. Vanhemmille 

ehdotetaan lisätutkimuksia, mikäli lapsen kouluvalmiuksissa epäillään olevan puutteita. Nämä 

tutkimukset suorittaa yleensä psykologi tai yleis- tai erikoislääkäri. Vanhemmat tekevät lapsensa 

koulun aloitusta koskevan päätöksen kuultuaan eri osapuolia. Mikäli vanhemmat päätyvät koulun 

aloituksen lykkäämiseen, he anovat sitä koululautakunnalta. Virallisen lykkäyspäätöksen myöntää 

kunnan koulutoimi (Linnilä 2006.) 
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Noin 5-7 prosenttia esiopetusikäisistä lapsista on erityisen tuen tarpeessa. Nämä lapset 

sijoittuvat esiopetusvuotenaan pääasiassa joko tavallisen päiväkodin lapsiryhmiin tai sitten 

erityisryhmiin. Lainsäädäntömme ei aina anna selkeää ohjeistusta siitä, mihin lapsiryhmään kukin 

erityistä tukea tarvitseva lapsi tulisi sijoittaa. Lapsen ryhmämuodolla on kuitenkin suuri merkitys 

lapsen kouluvalmiuksien rakentajana. ( Alijoki 2006.) 

Yhteiskunta määrittelee esi- ja alkuopetukselle erilaiset tehtävät. Yhteistä niille on kotien 

kanssa jaettu kasvatustehtävä, mutta esiopetukselle on lisäksi määritelty sosiaalipoliittinen sekä 

työvoimapoliittinen tehtävä. Perinteisesti esiopetus yhdistetään varhaiskasvatukseen sekä 

sosiaalitoimen alaisuuteen. Tähän liittyy myös hallinnollinen ongelma, sillä esiopetus ei ole lasten 

päivähoitoa, eikä se vielä kuulu oppivelvollisuudenkaan piiriin. 

5.2 Esiopetusikäinen lapsi 

Lapsi aloittaa yleensä esiopetuksessa sinä vuonna, jona hän täyttää kuusi vuotta. Tämän ikäinen 

lapsi on kiinteä osa perhettään ja sitä lähiyhteisöä, jossa hän elää. Esiopetusikäisten lasten 

kehitystä voisi kuvailla enemminkin eriaikaiseksi kuin samankaltaiseksi, eikä se ole helposti 

ennustettavaa. Yksittäiset lapset saavuttavat eri kehitysvaiheet hyvin eri aikaan ja eri tavoin. 

Kuitenkin esiopetusikäisen lapsen kehityksestä on löydetty yhteneväisyyksiä, kuten tapa ajatella ja 

oppia. Kuusivuotiasta lasta voidaan kuvata uteliaaksi, sosiaaliseksi ja innokkaaksi oppimaan. Hän 

tutkii ja kyselee ja on innokas leikkimään. (Jancke 1993, 7-9.-9) 

Esiopetusikäisen lapsen ajattelulle on ominaista kuvallisuus sekä kontrolloimattomuus. Hän 

antaa ajatustensa lentää tajunnanvirtana ja käyttää mielikuvitustaan paljon. Lapsen ajattelu kehittyy 

minäkeskeisestä eli egosentrisestä kohti desentrisyyttä, jolloin lapset alkavat kiinnostua muiden 

ajatuksista. He alkavat käsittää loogisia syy-seuraussuhteita ja kykenevät käsittelemään 

samanaikaisesti useita asioita. Tärkeä osa lapsen ajattelusta muodostuu havaintojen teosta. Ajattelu 

ja toiminta ovatkin tässä vaiheessa kiinteästi yhteydessä toisiinsa (Piaget 1988). Vygotsky (1978) 

korostaa, että kehitys ja oppiminen ovat sidoksissa toisiinsa siten, että oppimisessa täytyy tapahtua 

muutos ennen kuin pysyvää kehitystä tapahtuu. Lapselle soveltuva opetus auttaa lasta kehittymään. 

Kehitys ei tapahdu itsestään, vaan on sidoksissa lapsen ympäristöstään saamiin kokemuksiin. 

Lapsen ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa häntä ympäröivien ihmisten kanssa. Nämä sosiaaliset 

kokemukset vaikuttavat siihen, miten lapsi ajattelee ja millaisia taitoja ja asenteita hän omaksuu. 

(Wood 1999, 47- 49.) 6-vuotiaalle lapselle keskeinen sosiaalinen ympäristö kodin lisäksi on 

päiväkoti tai koululuokka, joka tarjoaa esiopetusta. 
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Esiopetusikäinen lapsi on oppijana aloitteellinen ja aktiivinen. Lapsen käsitykset omasta 

oppimisestaan kehittyvät vähitellen. Aluksi oppiminen tapahtuu tekemällä, sitten vähitellen 

kokeilemalla ja lopuksi tietämällä. Lapsi kartuttaa tietoaan siitä, miten opitaan aluksi tekemällä, 

sitten käsittämällä ja lopulta ajattelemalla oppimisen kautta. (Wood 1999.) 

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedämme, että kouluaan aloittavien lasten kehitysikä 

vaihtelee 5 ja 9 vuoden välillä eli kehityserot koulun alussa ovat varsin suuret. Kannanoja (1999) 

tutki väitöskirjassaan ensiluokkalaisten kognitiivisten taitojen samankaltaisuutta vuosikymmenten 

kuluessa. Näiden tutkimustulosten kautta voimme tarkastella myös esiopetuksessa olevien lasten 

heterogeenistä tilaa. Hän totesi tutkimuksessaan, että tutkittujen ensiluokkalaisten suoritustasojen 

erot olivat äidinkielen ja matematiikan osa-alueilla varsin suuret. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, 

että ääriryhmät eivät olleet missään lukuvuoden vaiheessa missään alueella siinä tilanteessa, että 

opittava asia olisi ollut yhteinen. Opetuksen eriyttäminen oli välttämätöntä. Tilanne on varsin 

samankaltainen myös esiopetuksessa.  

5.3 Siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen 

Suomessa voimassa olevan oppivelvollisuuslain mukaan lapsi aloittaa koulunkäyntinsä sinä 

vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. (Linnilä 2006.) Lapsen koulunaloituksen 

onnistuminen edellyttää lähettävän tahon ja vastaanottavan tahon yhteistyötä. Useimpien kouluaan 

aloittavien lasten kohdalla lähettävä taho on esiopetus, sillä Suomessa esiopetukseen osallistuu yli 

99 prosenttia lapsista (Tilastokeskus). 

Siirtymällä eli transitiolla tarkoitetaan siirtymistä yhdestä elämänvaiheesta toiseen (Roffey 

2001,106). Se on kehityksen jakso, joka liittää elämänvaiheet yhteen. Siirtymä-käsitettä käytetään 

yleensä puhuttaessa lyhyestä aikavälistä (Myklebust 2002, 252 -253.) Kuitenkin Petriwskyj, 

Thorpe & Tayler (2005) käsittävät kouluun siirtymisen pitävän sisällään ensimmäisistä viikoista 

seuraaviin vuosiin ulottuvan ajanjakson. Tämä ajattelutapa korostaa lapsen kokemuksien 

jatkuvuutta ja siirtymään on mahdollista liittää myös kodin ja koulun välinen luotettava yhteistyö. 

Janhukaisen (2003, 256) mielestä voidaan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä löytää neljä 

tärkeää siirtymävaihetta. Nämä ovat varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtyminen, 

esiopetuksesta alkuopetukseen siirtyminen ja vuosiluokille 3-6 siirtyminen, vuosiluokilta 7-9 

jatkokoulutukseen siirtyminen sekä jatkokoulutuksesta työelämään siirtyminen. Tämä tutkimus 

käsittelee siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Tällöin esiopetusryhmä toimii lähettävänä 

tahona ja alkuopetuksen ensimmäinen luokka vastaanottavana tahona. Myklebust (2002) korostaa 

siirtymän tärkeyttä, sillä opetukselliset siirtymät luovat pohjan lapsen tuleville koulukokemuksille. 
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Ne ikään kuin antavat suunnan seuraavaan kouluvaiheeseen. Tässä tutkimuksessa siirtymä ajoittuu 

lapsen ikävaiheeseen 6-8 vuotta ja seuraavaksi tarkastellaan hieman tarkemmin esikoulusta 

alkuopetukseen siirtymistä oppivelvollisuuden näkökulmasta. 

Kun lapsi siirtyy esiopetuksesta alkuopetukseen, hänen elämäntilannettaan tulisi arvioida 

laajasti. Lasta olisi tarkasteltava kokonaisuutena senhetkiset taidot ja kyvyt huomioiden. Tilannetta 

tulisi arvioida myös koulun asettamien vaatimusten ja odotusten kannalta. (Mäkinen 1997, 27-28.) 

Suomessa lasten oppivelvollisuusiässä on kolme vaihtoehtoa: tavallinen oppivelvollisuus, 

varhennettu oppivelvollisuus sekä myöhennetty oppivelvollisuus. Peruskoululain (1985/614) 

mukaan oppivelvollisuus alkaa syyslukukauden alusta sinä vuonna, jonka aikana lapsi täyttää 

seitsemän vuotta ja kestää yhdeksän vuotta, mikäli oppivelvollisuutta ei ole sitä ennen suoritettu. 

Valtaosa suomalaislapsista aloittaa koulunsa tavallisen oppilasvirran mukana tavallisen 

oppivelvollisuuden mukaan. Myös osa erityistä tukea tarvitsevista lapsista aloittaa koulunsa 

ikätovereidensa kanssa samaan aikaan.  

Noin 5-7 prosenttia esiopetusikäisistä lapsista on erityisen tuen tarpeessa. Määritelmän 

monimuotoisuus vaikeuttaa lukumäärän arviointia, eikä kriteereistä olla aina yksimielisiä. (Pihlaja 

1998,33). Lapsen vaikeuksien määrittely ja luokittelu on vaikeaa. Erityisen tuen tarvitsijaksi 

nimeäminen koetaan helposti lasta leimaavaksi. Siksi olisikin muistettava, että lapsen mahdollinen 

diagnoosi kuvaa lasta yhdellä kehityksen osa-alueella eikä anna kuvaa lapsen muista 

ominaisuuksista. Erityistarpeita omaavat lapset ovat ensisijaisesti lapsia ja voivat olla lahjakkaita 

jollain muulla osa-alueella. (Kauffman, Hallahan & Ford 1998.) Erityistä tukea tarvitsevien lasten 

vaikeudet saattavat poiketa paljonkin toisistaan. Lapsen epäilty erityisyys on luokittelun 

hankaluudesta huolimatta diagnosoitava, sillä erityispalveluiden saanti edellyttää lapsen 

erityishoidon ja kasvatuksen tarpeen toteamista (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001). Diagnoosi 

auttaa tulkitsemaan lapsen vaikeuksia sekä suunnittelemaan lapsen tarvitsemia tukitoimia. 

(Kauffman 2001). 

Vaikeasti vammaisten lasten on mahdollisuus saada varhennettu oppivelvollisuus, josta 

käytetään myös nimitystä pidennetty oppivelvollisuus. Päätös tehdään aina lapsikohtaisesti ja se 

perustuu asiantuntijaselvitykseen. Tällöin lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi 

täyttää kuusi vuotta. Lapsi aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää 

viisi vuotta ja jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa. 

Lapsi aloittaa siis peruskoulun sinä vuonna kun hän täyttää seitsemän vuotta. Tämä järjestely antaa 

lisäaikaa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. (Perusopetuslaki 1998/628.) 

Oppivelvollisuus on meillä Suomessa siis sidottu seitsemän vuoden ikään eikä lapsen 

yksilölliseen kehitykseen. Joidenkin seitsemänvuotiaiden lasten kehitys ei kuitenkaan ole sillä 
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tasolla, että he olisivat kypsiä aloittamaan peruskoulun ensimmäistä luokkaa. Nämä lapset 

aloittavat koulunsa vuotta myöhemmin kuin ikätoverinsa eli sinä vuonna, kun he täyttävät 

kahdeksan vuotta. Tällöin on kyseessä myöhennetty oppivelvollisuus ja näistä lapsista käytetään 

usein termiä koululykkäyslapsi. (Närvä 1997.)  

Vuosiluokkia 1-2 kutsutaan alkuopetukseksi. Tämä vaihe nähdään tärkeänä lapsen elämässä 

hänen siirtyessään varhaiskasvatuksen piiristä oppivelvolliseksi. Alkuopetuksen yhtenä tehtävänä 

onkin turvata ehyt silta esiopetuksesta perusopetukseen. Sillä on oma erityinen tehtävä ja asema 

perusopetuksessa. Tämä asema perustuu sen valmistavaan tehtävään. Alkuopetuksen aikana lapsen 

tulisi hankkia valmiudet koulussa tapahtuvaa työskentelyä ja oppimista varten. Tämän lisäksi 

alkuopetuksella on myös itseisarvoinen tehtävä lapsen arvokkaassa ja kiinnostavassa 

elämänvaiheessa. (Brotherus et al. 2002.)Alimpien vuosiluokkien aikana kehitetään oppilaan 

valmiuksia myöhempää oppimista ja työskentelyä varten. Näitä taitoja ovat luku- ja kirjoitustaito, 

riittävä laskutaito sekä erilaiset oppimis- ja työskentelytaidot. Lisäksi 1-2 vuosiluokilla tuetaan 

lapsen yksilöllisyyden sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä. (POP 2002, vuosiluokat 1-2.) 

Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2002) vuosiluokille 1-2 mainitaan yhtenä 

tärkeänä tavoitteena lapsen fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistyminen. 

Perusopetuksen järjestämisessä huomioidaan elinikäisen oppimisen ja sivistymisen periaate. 

Opetuksen tulee tukea lapsen yksilöllisyyden kehittymistä ja toisaalta myös yhteisöllisyyden 

kasvua. Sen tulee lisätä lapsen valmiuksia muodostaa vastuullinen mielipide sekä kykyä itsenäisiin 

valintoihin. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2002, vuosiluokat 1-2.) 

5.4 Kouluvalmius 

Nykymuotoisen peruskoulun syntyessä Suomeen 1972 -1977 oppivelvollisuuden alkamisikä pysyi 

ennallaan. Alkamisiän vakiintumisen myötä huomio kohdistui koulutulokkaan kouluvalmiuteen ja 

sen tutkimiseen. Suomalaisen kouluvalmiustutkimuksen juuret löytyvät Saksasta. Siellä myös 

kehitettiin ensimmäiset kouluvalmiutta mittaavat yksilö- ja ryhmätestit. (Linnilä 2006.) 

Saksalaisten tutkijoiden näkemys oli, että kouluvalmiustesteillä tulisi voida selvittää lapsen 

kokonaispersoonallisuutta ja siihen liittyviä luonteenomaisia piirteitä kuten tarkkaavaisuutta, 

tahtoa, irtautumista äidistä sekä asenteita ympäristöä ja elämää kohtaan. Psykologien mielestä 

kypsymättömät aloittivat koulunkäyntinsä myöhemmin. (Oinonen 1969.) 

Yhteiskunnassa tapahtuneen kehityksen myötä myös käsitys oppimis- ja kouluvalmiudesta 

on muuttunut. Tämä näkyy myös käsitteiden käytössä ja kouluvalmiuden määritelmän 

muuttumisena. Aiemman koulukypsyys-käsitteen väistyessä tilalle on noussut kouluvalmius-
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käsite, joka ilmaisee paremmin lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Koulukypsyys- käsite 

nähdään enemmän neuroanatomisia sekä perinnöllisiä kasvutekijöitä korostavana käsitteenä. 

(Mäkinen 1987.) Oinosen (1969) mukaan koulukypsyys liitetään koulun aloittamiseen, lyhyeen 

aikaan ennen sitä ja sen jälkeen. Tuolloin tarkastellaan lapsen toimintoja, suorituksia ja yleisiä 

käyttäytymismalleja. Kriteerinä pidetään lapsen menestymistä hänen ensimmäisenä 

kouluvuotenaan. 

Kouluvalmiuden määrittäminen on ollut eri aikakausien sävyttämä. 1960-luvulla se 

määritettiin tavallisesti lapsen kokonaiskehitysasteen mukaan. Kouluvalmiutta pidettiin 

kokonaisuutena, eikä sitä eroteltu osiin. 1970-luvulla sitä pidettiin edelleen lapsen 

kokonaispersoonallisuuden muodostamana kokonaisuutena, jonka nähtiin kuitenkin muodostuvan 

fyysisistä, kognitiivisista sekä sosiaalisista taidoista. Kun tultiin 1980-luvulle, kouluvalmius 

koettiin enemmänkin lapsen kehitystason sekä kouluun sopeutumisen välisenä suhteena. Lapselta 

odotettiin kypsyyttä sosiaalisissa, kognitiivisissa, kielellisissä sekä motorisissa taidoissa riittävästi, 

jotta koulunaloitus olisi turvallinen.( Linnilä 2006.) 

1990- luvulla katse kääntyi kouluvalmiuteen vaikuttaviin lapsen kehitysprosesseihin. 

Ajateltiin, että lapsilla on kehityksessään eroja kouluun tullessaan. Vastuuta valmiuden 

kehittymisestä nähtiin olevan myös koululla. Kouluissa alettiin keskustella yksilöllisistä 

oppimissuunnitelmista ja laatia lapsille tarvittaessa henkilökohtaisia oppimisen järjestämistä 

koskevia suunnitelmia (HOJKS). (Linnillä 2006.) Mäkisen (1997) mukaan moniammatillinen 

yhteistyö korosti kaikkien perheen ja lapsen kanssa työtätekevien vastuuta lapsen 

kouluvalmiudesta. 

Kouluaan aloittavalta lapselta siis odotetaan tiettyjä valmiuksia. Linnilän (2006) mielestä 

nykyään myös koululta vaaditaan valmiuksia ottaa vastaan erilaisin valmiuksin varustettuja lapsia. 

Kirjallisuudessa kouluvalmiuden ja koulukypsyyden käsitteitä käytetään joko toistensa 

synonyymeinä tai sitten erillisinä käsitteinä. Usein koulukypsyyttä pidetään suppeampana 

käsitteenä kuin kouluvalmiutta. Koulukypsyys nähdäänkin eritoten oppilaan itse kokemana 

valmiutenaan aloittaa koulunkäynti. Yhteiskunta ja koululaitos sen sijaan määrittävät lapsen 

kouluvalmiutta. (Linnilä 2006.) 

Pelkistettynä voidaan esittää ajatus, ettei opetusta tule aloittaa ennen kuin lapsi on valmis 

omaksumaan sen. Oinonen (1969) katsoi, että koulukypsyys- käsitteen sijasta tulisi käyttää termiä 

kouluvalmius. Hänen mukaansa koulukypsyys- termi viittaa liikaa siihen ajatukseen, että kehitys 

olisi yksinomaan lapsen kypsymistä. Kun käytetään termiä kouluvalmius, nostetaan esille ajatus 

oppimisen merkityksestä kypsymisen rinnalla. Oinonen (1969) piti kouluvalmiutta monien eri osa-

alueiden kuten motoriikan, kognitiivisten kykyjen, kielen, sosiaalis-emotionaalisen kehityksen 
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sekä neuropsykologisen statuksen riittävänä kehityksenä tietyssä lapsen ikävaiheessa. Valmius on 

siis lapsen kypsymisen ja oppimisen yhteistulos. Ollakseen kouluvalmis, lapsen tulee saavuttaa 

sellainen kehityksen taso, että hän oppii suhteellisen vaivattomasti ikäisiltään vaadittavat asiat. 

(Oinonen 1969.) 

Arajärvi (1988) katsoo kouluvalmiuden olevan lapsen ”kokonaispersoonallisuuden mitta”. 

Lapsen suoriutumisprofiilin tulisi hänen mielestään olla suhteellisen tasainen. Hän painottaa, että 

kasvu koululaiseksi on yksi lapsen kehityksen kriisivaihe ja samalla tärkeä minän kehitysvaihe. 

Hänen mukaansa kouluvalmius koostuu viidestä eri kohdasta. Näitä ovat somaattinen kypsyys, 

motorinen kypsyys, tunne-elämän kypsyys, älyllinen kypsyys sekä sosiaalinen kypsyys. 

Lyytinen (1994) pitää koulukypsyys- käsitettä alisteisena kouluvalmius- käsitteelle. Hänen 

mukaansa koulukypsyys on vuorovaikutussuhde lapsen kehitystason ja kouluun sopeutumisen 

välillä. Kouluvalmius on siis hänen näkemyksensä mukaan kypsymisen ja siihen kuuluvien 

ympäristövaikutusten sekä oppimisen yhteistulos. 1990- luvulla alettiin puhua myös käsitteestä 

oppimisvalmius.  

Hirsjärvi (1990) taas pitää koulukypsyyttä ja kouluvalmiutta toistensa synonyymeinä. Hän 

katsoo, että kouluvalmius lapsen fyysisen, älyllisen ja sosiaalisen kehityksen suhde koulun 

asettamien vaatimuksiin. 

Voimme siis todeta, että koulukypsyys- ja kouluvalmius- käsitettä on käytetty synonyymeinä 

sekä toisaalta eri merkityksissä aina kirjoittajan omien näkemysten painottumisen mukaan. 

Yhtenäistä näkemystä ei siis ole löydetty. Tutkimukset käsittelevät pääasiassa lapsen valmiuksia 

aloittaa koulunkäynti. Vähemmän on sen sijaan keskitytty koulun valmiuteen ottaa lapset vastaan 

omine valmiuksineen. Kouluvalmius- käsitteellä onkin ollut koko sen olemassa olon ajan 

yksilöllinen tulkinta, se on lapsen valmiutta (Linnilä 2006).  

Suomessa lasten kouluvalmiutta tutkitaan tarkemmin pääasiassa vain kun lapsi on 

aloittamassa koulunkäynnin yleisestä käytännöstä poikkeavan ikäisenä. Kyseessä ovat siis ne 

lapset, jotka aikovat aloittaa koulutiensä jo kuusivuotiaina tai ne lapset, joille ollaan aikomassa 

anoa koulunaloituksen lykkäämistä. Näiden lasten kouluvalmiutta tutkitaan psykologisin 

kouluvalmiustestein. Testaus on usein kaksivaiheinen. Ryhmätutkimuksessa arvioidaan lapsen 

keskittymistä annettuihin tehtäviin, ohjeiden vastaanottamista sekä taitoa työskennellä itsenäisesti. 

Yksilötutkimukseen varataan yleensä 3- 5 tutkimuskertaa. Näillä tutkimuskerroilla psykologi 

havainnoi ja arvioi lasta sekä mittaa lapsen älyllistä tasoa erilaisin testein. Psykologin arvioinnin 

lisäksi päiväkodissa olevaa lasta arvioi lastentarhanopettaja sekä tarvittaessa  

erityislastentarhanopettaja. Koulun alkaessa erityisopettajat sekä luokanopettajat selvittävät usein 

lasten kouluvalmiuksia erilaisilla yksittäisillä testeillä. (Linnilä 2006.)  
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Oinosen (1969) mielestä lapsen kouluvalmiutta arvioitaessa tulisi kuunnella enemmän myös 

vanhempien näkemyksiä. Myös terveystoimeen kuuluva lastenneuvolatoiminta osallistuu lapsen 

kouluvalmiuden arvioimiseen. Neuvolassa lapsen kehitystä tutkitaan seulontatutkimuksen tapaan 

niin sanotussa lapsen viisivuotistarkastuksessa. (Korkiakangas 1987.) 

Hakkaraisen (2002) mukaan lapsen kehityksen arviointi on melko problemaattista ja siksi 

sitä kohtaan on myös esitetty kritiikkiä. Suomessa lapsen kehityksen arviointi on keskittynyt 

määrittämään sitä, minkä lapsi itsenäisesti osaa. Opettamisen ja ohjaamisen kannalta olisi 

kuitenkin tärkeää arvioida myös sitä, minkälaisiin suorituksiin lapsi kykenee tuettuna. 

(Hakkarainen 2002,59.) Kouluvalmiutta voidaan tarkastella ainakin kahdesta eri näkökulmasta. 

Nämä näkökulmat ovat maturaation eli kypsymisen näkökulma sekä sosiokulttuurinen eli 

sosiokonstruktivistinen näkökulma. Esittelen nämä näkökulmat lyhyesti seuraavaksi. 

Maturaation eli kypsymisen näkökulman mukaan lapsella on ikään kuin sisäinen kello, jonka 

tahdissa hän kypsyy. Kouluvalmius nähdään siis kognitiivisten, sosiaalisten ja fyysisten taitojen 

kypsymisen tuloksena. Kypsymisajattelu pohjaakin hyvin pitkälti lääketieteelliseen malliin. 

Lapsen ongelmat kouluvalmiuden suhteen nähdään lapsen ongelmina. (Linnilä 2006, 30.) 

Sosiokulttuurinen näkökulma korostaa kulttuurisen ympäristön huomioon ottamista sekä 

vuorovaikutusta. Tällöin voidaan ajatella, ettei koulunaloitus vaadi lapselta kypsyyttä vaan lapsi 

ikään kuin kehittyy oppimisen ja opetuksen tuloksena. Vygotsky lienee sosiokulttuurisen 

kehityskäsityksen tunnetuin edustaja. Hänen mukaansa olennaista on lapsen oikea-aikainen ohjaus. 

Tärkeää on oppimisympäristön lasta tukeva vaikutus. Linnilä (2006) yhdistää molempien 

näkökulmien edut ja puhuu kouluvalmiuden dynaamisesta tulkinnasta. (Linnilä 2006, 31.) 

Ihmistieteissä on perinteisesti kuvattu ihmisen persoonallisuuden koostuvan kolmesta alueesta. 

Nämä ovat fyysinen, psyykkinen (kognitiivinen) sekä sosioemotionaalinen (sosiaalinen) alue. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2000) sekä Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (2004) edellyttävät molemmat opetuksen edistävän lapsen kaikinpuolista fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.  Linnilä (2006) näkee oppimis- ja kouluvalmiuden 

koostuvan fyysisestä, kognitiivisesta sekä sosioemotionaalisesta kompetenssista. Kompetenssi 

käsitteenä merkitsee kelpoisuutta, pätevyyttä, osaamista ja kykyä. (Linnilä 2006, 36.) 
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KUVIO 2. Lapsen kouluvalmiuteen vaikuttavat tekijät Linnilää (2006) mukaillen 

 

Erityisesti sosioemotionaalisten taitojen merkitystä kouluvalmiudessa korostetaan useissa 

tutkimuksissa. Seuraavaksi kuvaan esiopetuksesta koululaiseksi siirtyvän lapsen 

sosioemotionaalista kompetenssia, sosiaalisia taitoja sekä identiteetin kehittymistä. 

5.4.1 Sosioemotionaalinen kompetenssi 

Lyytinen (1994) korostaa, että sosiaaliset taidot ovat tärkeitä koulunaloitusvaiheessa. Usein juuri 

sosiaalisten taitojen puutteellisuus aiheuttaa koulun aloitukseen liittyviä ongelmia. 

Sosiaalistumisella hän tarkoittaa lapsen sopeutumista ympäröiviin olosuhteisiin, siihen kulttuuriin, 

jossa hän elää. (Lyytinen 1994, 87-88.) 
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Lasten sosiaalinen kehitys liittyy tiiviisti lapsen tunne-elämän kehitykseen. Sosiaalisuudella 

tarkoitetaan sitä, miten lapsi ymmärtää toisen ihmisen tilannetta ja miten hän kykenee asettumaan 

toisen ihmisen tilalle. Emotionaalisuus taas koostuu lapsen subjektiivisesta kokemuksesta omista 

tunteistaan. (Linnilä 2006,38.) Linnilän (2006,39) mukaan sosiaalinen kompetenssi voidaan 

käsittää kyvyksi saavuttaa haluamiaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia tavoitteita käyttämällä 

onnistuneesti yksilön omia ja ympäristön tarjoamia resursseja.  

Lapsen käsitys itsestään ja omista mahdollisuuksistaan on yksi keskeinen osa-alue 

sosiaalisessa kompetenssissa. Tähän liittyy lapsen käsitys itsestään oppijana. Oppiminen on 

vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Tässä vuorovaikutuksessa syntyvillä myönteisillä vertais- ja 

aikuissuhteilla on merkitystä lapsen syntyvälle minäkuvalle. Lapsilla on erilainen temperamentti ja 

se sillä on vaikutusta siihen, miten lapsi solmii ja ylläpitää vuorovaikutussuhteitaan. Lapsen 

halukkuudessa hakeutua vuorovaikutukseen muiden kanssa on motivaatiolla myös keskeinen 

tehtävä. ( Linnilä 2006, 38-39.) 

Määrittelen seuraavaksi joitakin keskeisiä sosiaaliseen kompetenssiin liittyviä käsitteitä, 

jotka ovat tutkimukseni kannalta tarpeellisia ja joihin palaan monikkolapsen kouluvalmiutta 

käsitellessäni. Nämä käsitteet ovat minäkuva, itsetunto, identiteetti sekä temperamentti.  

Minää, minäkuvaa, minäkäsitystä, itsetuntoa, identiteettiä ja persoonallisuutta on käsitelty 

monissa tieteenaloissa, kuten psykologiassa, sosiologiassa ja kasvatustieteessä. Nämä luetellut 

käsitteet ovat melko lähellä toisiaan ja siksi niiden määrittely on haastavaa. Keltikangas - Järvisen 

(1994) mukaan lapsi alkaa tulla tietoiseksi omasta ”minästään” juuri koulutulokasvaiheessa. 

Kehityspsykologisen tutkimuksen mukaan minä syntyy lapsen ja ympäristön vuorovaikutuksessa. ( 

Linnilä 2006, 39). 

Sekä Linnilän (2006) että omassa tutkimuksessa parhaiten lapsen minuuden käsitettä voidaan 

kuvata käsitteellä identiteetti. Koulutulokasvaiheessa lapsi on juuri sisäistämässä koululaisen 

identiteettiä. Kulttuurisen minän synty sisältyy identiteetin käsitteeseen. Itse asiassa juuri 

identiteetin käsite liittää yhteen kouluvalmiuden yksilöllisen tulkinnan sekä yhteisöllisen 

tulkinnan. Yhdyn Linnilän näkemykseen, että identiteetin käsite sisältää minäkuvan ja itsetunnon 

käsitteen. (Linnilä 2006, 40.) 

Temperamentin käsitteellä voidaan kuvata lapsen persoonallisia ominaisuuksia.  Sillä ei ole 

aivan yksiselitteistä määritelmää, vaan tutkijat tarkoittavat sillä varhaislapsuudessa ilmeneviä, 

perittyjä ja melko pysyviä persoonallisuuden piirteitä, käyttäytymisen sekä tunteiden kokemisen ja 

ilmaisemisen tyyliä. (Linnilä 2006, 41- 42.) 
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5.4.2 Kognitiivinen kompetenssi 

Kognitiivista kompetenssia ei voi käsitellä yhtenä taitoalueena, sillä kaikki ymmärtämiseen ja 

käsittämiseen kuuluvat taidot voidaan luokitella siihen kuuluviksi. Perinteisesti kognitiivisina eli 

tiedollisina taitoina on pidetty havaitsemista, ajattelua, kielen ja muistin kehitystä, joihin liitetään 

tarkkaavaisuus ja motivaatio. Lapsen oppimisvalmiuden kannalta motivaatiolla on keskeinen 

merkitys. (Linnilä 2006, 47.) 

Metakognitiolla tarkoitetaan tietoa omasta ajattelusta ja oppimisesta. Sillä tarkoitetaan myös 

kognition säätelyä. Lapsi alkaa jo varhain tarkastella omaa toimintaansa ja näin hänen tietoisuus 

itsestään lisääntyy. Lapsi tarvitsee tunteen siitä, että pystyy asettamaan omalle toiminnalleen 

tavoitteita, suunnittelemaan sekä säätelemään omaa toimintaansa. Koulutulokasvaiheessa lapsen 

metakognitiivinen tieto lisääntyy nopeasti ajattelun kehittyessä. (Linnilä 2006, 47-48.) 

Hakkarainen (2002) pitää kouluvalmiuden perusedellytyksenä lapsen tahdonalaisen 

toiminnan kehittymistä. Lapsen kyky säädellä omaa älyllistä toimintaa jakaa lapset 

kouluvalmiudeltaan taitaviin ja heikkoihin. (Linnilä 2006, 48.) 

Motivaatio vaikuttaa lapsen kykyyn ylläpitää tarkkaavuuttaan. Keskeisiä taitoja sen 

ylläpitämiseksi ovat tarkkaavuuden kohdistaminen, kyky vaihtaa kohdetta sekä sensorinen 

hakuprosessi, jolla tarkoitetaan kykyä käyttää työmuistia tehtävien yhteydessä. Tarkkaavuus ja 

itsesäätely liittyvätkin läheisesti toisiinsa. Lapsen tarkkaavuus onkin keskeinen koulu- ja 

oppimisvalmiutta ennustava tekijä. Lyytisen (1995, 80) mielestä tarkkaavuuden ongelmat ovat 

yleinen kouluvaikeuksien aiheuttaja. Arkikielessä käytämme usein myös termiä 

keskittymisvaikeus silloin kun puhumme tarkkaavuuden ongelmasta. ( Linnilä 2006, 50.) 

Kouluvalmiuden osa-alueista juuri tarkkaavuutta on hankala määritellä, sillä se ei ole 

itsenäinen toiminto vaan osa jotain toista toimintoa. Tarkkaavuus näkyy toiminnan tehokkuutena 

tai sen tuloksena. Ahosen (1995) mukaan sillä tarkoitetaan yksilön kykyä ohjata omaa 

havaitsemistaan tilanteen kannalta olennaiseen ja kykyä valita sopivat toimintatavat. Valikoiva 

havaitseminen on siis tarkkaavuutta. Keskeistä tarkkaavuuden kannalta on pitää yllä vireystilaa, 

impulsiivisuuden hallinta, tarkkaavuuden ylläpito, valikoiva tarkkaavuus, tarkkaavuuden kohteen 

vaihto sekä jaettu tarkkaavuus, etsiminen ja mieleen painaminen. Motivaatio nousee jälleen 

keskeiseksi tekijäksi, sillä se vaikuttaa lapsen kykyyn ylläpitää riittävää vireystilaa tehtävän 

edellyttämällä tavalla. ( Linnilä 2006, 50.) 
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5.4.3 Fyysinen kompetenssi 

Linnilän (2006,51) mukaan lapsen terveys, motoriset ja psykomotoriset taidot sekä lapsen yleinen 

fyysinen kunto kuuluvat lapsen fyysiseen kompetenssiin. Havaitsemista hän pitää fyysisten, 

sosioemotionaalisten ja kognitiivisten taitojen välillä olevana välittävänä taitona. 

Motoriikalla ja liikkeellä on tärkeä asema lapsen oppimisessa. Lapsi saa liikkuessaan tietoa 

sekä omasta itsestään että ympäröivästä maailmasta. Lapsi siis liikkuu voidakseen tehdä 

havaintoja, mutta hän myös havaitsee voidakseen liikkua. Ayresin (1984) mukaan hyvä 

itsetuntemus edellyttää aistien yhteistoimintaa.  

Alkuopetuksessa jopa puolet kouluajasta voi sisältää työskentelyä, joka edellyttää lapselta 

hienomotorisia taitoja. Kirjoittaminen on tästä hyvä esimerkki. Se on keskeinen taito koko 

kouluajan. Ahosen (1995) mukaan suomen kielessä hahmottamisella tarkoitetaan jonkin 

kokonaisuuden ymmärtämistä. Hahmottaminen liitetään usein spatiaalisiin eli avaruudellisen 

hahmottamisen kykyyn. Tällä taas nähdään olevan yhteys mm. matemaattisiin taitoihin. 

Oman kehon hahmottaminen on lähtökohta kaikelle hahmottamiselle. Lapsi tutustuu omaan 

minäänsä kehonsa hahmottamisen kautta. Ayersin (1984) mukaan lapsi kokee itsensä yksilöksi 

tuntiessaan kehonsa fyysisenä kokonaisuutena, jota pystyy liikuttamaan oman tahtonsa mukaan. 

Lapsen tietoisuus omasta kehostaan voidaan jakaa lateraaliseen sekä spatiaaliseen tietoisuuteen. 

Lateraalinen tietoisuus on kehon kahden puoliskon tiedostamista sekä niiden koordinoimista 

tietoisesti. Spatiaalinen tietoisuus taas koostuu itsensä tunnistamisesta sekä kehonsa 

hahmottamisesta suhteessa ympäröivään tilaan. 

Numminen (1997) esittää, että lapsella on neljä sensorisen integraation vaihetta. Sensorisella 

integraatiolla tarkoitetaan kaikkien aistitoimintojen yhdentymistä. Nummisen mukaan sensorisen 

integraation neljä eri vaihetta kehittyvät samanaikaisesti. Monimutkaisten toimintojen kehitys 

edellyttää riittävää alkeellisten toimintojen kehittymistä. Ensimmäinen vaihe käsittää kaikkien 

aistien peruskokemukset. Vartalon ja sen osien hahmottaminen on keskeistä toisessa vaiheessa. 

Tässä vaiheessa myös vartalon puolten hahmottaminen sekä taito ohjata niitä motorisesti korostuu. 

Kolmas vaihe sisältää tilan ja muodon hahmottamisen, havaitsemisen sekä matkimisen. 

Neljännessä vaiheessa kehittyvät edelleen lapsen piirtäminen, kirjoittaminen sekä puheen 

ymmärtäminen. Nämä taidot ovat nähtävissä koulutulokkaalla. 
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5.5 Kasvatusyhteistyö siirtymävaiheessa 

Suomessa on noin 400 000 alle kouluikäistä lasta ja näistä lapsista noin 200 000 hoidetaan 

vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden yhteistyönä. Kasvatusyhteistyöllä tarkoitetaan 

päivähoidon työntekijöiden tekemää yhteistyötä lasten vanhempien kanssa. Se on 

vuorovaikutustyötä. Aikaisemmin tästä vuorovaikutuksellisesta yhteistyöstä vanhempien kanssa 

käytettiin termiä kasvatuskumppanuus. (Kaukoluoto 2010) 

Suomalaisessa yhteiskunnassa lapsen tärkeimmät kasvuyhteisöt ovat koti, kodin piiri ja 

päiväkoti. Lapsi kasvaa ja kehittyy lapsi- ja aikuisyhteisöissä sosiaalisissa suhteissa ja keskinäisen 

vuorovaikutuksen kautta. Lapsen lähipiirin aikuisten keskinäiset suhteet ovat parhaassa 

tapauksessa lasta ensisijaisesti hyödyttäviä ja kasvattavia. Lapset, lasten vanhemmat ja 

päivähoidon työntekijät ovat monien ihmisyhteisöjen jäseniä yhtäaikaisesti ja sisäkkäisesti. Perheet 

ja päiväkodit ovat omia yhteisöjään, jotka ovat osa yhteiskuntaa. Kasvatusyhteistyössä keskeistä 

on hyvä ja avoin vuorovaikutus sekä lapsen ja vanhempien näkeminen kokonaisuutena. 

(Kaukoluoto 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Kasvatusyhteistyön ulottuvuudet mukaillen Kaukoluotoa (2010) 

Vuonna 2003 voimaan tullut muutos esiopetuksen perusteissa tarkentaa vielä kasvatusyhteistyön 

osuutta vanhempien kanssa: vaikka vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta 

sekä tuntemus lapsestaan, on esiopetuksen henkilökunnalla ja huoltajilla yhteinen kasvatusvastuu 

lapsesta. Esiopetuksen henkilökunta tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lapsen 

kasvatuksesta esiopetusaikana. Tämän yhteisen kasvatusvastuun tavoitteena on edistää lapsen 

kasvua, kehitystä ja oppimista sekä lisätä lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia esiopetuksessa. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Lapsen ja vanhempien  
näkeminen kokonaisuutena 

Lapsen tuntemus 

Ammatil- 
lisuus 

Avoin ja hyvä 
vuorovaikutus 
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Myös esiopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus kodin ja esiopetuksen 

yhteistyöstä. (Muutos Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2003.) 

Vuonna 2002 vanhemmille ja päivähoitohenkilökunnalle tehdyssä kyselyssä selvisi, että 

vanhemmat olivat tyytyväisiä lastensa päivähoitoon. Kyselyyn vastanneista vanhemmista peräti 95 

prosenttia kuvaili päivähoitoa positiivisilla sanoilla. Myös päiväkotien henkilöstö koki yhteistyön 

sujuvan hyvin vanhempien kanssa. (Hujala, Junkkari, Mattila 2006.) Stakes toteutti vuonna 2007 

nettikyselyn päivähoidossa olevien lasten vanhemmille. Tämän kyselyn mukaan vanhemmat olivat 

tyytyväisimpiä päiväkodin henkilökunnan ammattitaitoon, tiedon saantiin päivähoitopalveluista 

sekä hoitoaikojen joustavuuteen. (Kekkonen 2009.) Syksyllä 2009 lastentarhanopettajaliitto teki 

tutkimuksen, jonka mukaan vanhemmat olivat tyytyväisimpiä juuri yhteistyöhän päiväkodin 

henkilökunnan kanssa. 

Esiopetuksessa kasvatusyhteistyön toimijoiksi voidaan laskea itse esiopetuksessa olevat 

lapset, heidän vanhempansa ja esiopetushenkilöstö, mutta myös paikallinen ja valtakunnallinen 

hallinto. Kaukoluodon (2010) mukaan kasvatusyhteistyön päätoimijoita ovat lapset/varhaislapsuus, 

vanhemmat, päiväkodin kasvatustyöntekijät ja hallintotoimijat. Näillä toimijoilla on hänen 

mukaansa vuorovaikutuksellinen suhde keskenään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Kasvatusyhteistyön toimijat Kaukoluotoa (2010) mukaillen 

Hallintotoimija 

Yhteisen toiminnan kohde 
eli 
varhaislapsuuden yhteinen 
muodostaminen lapsen 
toiminta - ja 
kasvuympäristöjä 
integroimalla ja niiden ehtoja 
luomalla 

 

Vanhemmat 

      Lapset 

Työntekijät 
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Kuvion mukaan kasvatusyhteistyön toimijat muodostavat yhteistä toiminnan kohdetta eli tuottavat 

varhaislapsuutta. Tämä tapahtuu yhteistyöllä integroimalla lapsen kasvu- ja toimintaympäristöjä ja 

asettamalla niille ehtoja. Eri toimijat voivat siis olla sekä keskenään että suhteessa yhteiseen 

kohteeseen erilaisissa vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteissa. Nämä suhteet eivät välttämättä ole 

tasapainossa vaan niissä voi esiintyä hyvinkin paljon ”painoarvojen” eroja. Mallissa lapset on 

sijoitettu vahvimmaksi, yhteistyön perustaksi. Tällä pyritään kuvaamaan lapsen muita toimijoita 

keskeisempää ja perustavampaa roolia. Ilman esiopetuksessa olevaa lasta ei tarvittaisi mitään 

vanhempien ja esiopetuksen työntekijöiden välistä yhteistyötä, hallinnosta puhumattakaan. 

(Kaukoluoto 2010.) 

Hyvin toteutetulla kasvatusyhteistyöllä voi olla myös vahva vanhemmuutta rakentava ja 

tukeva merkitys. Kaukoluodon (2010) tutkimuksen mukaan päiväkodin työntekijät pitivät lasten 

hoito- ja kasvatuskeskusteluja tärkeinä vanhemmille. Vanhemmuuden tukeminen ja 

kasvatustietoisuuden vahvistaminen koettiin tärkeäksi. Kasvatuskeskustelujen nähtiin myös 

lisäävän työntekijöiden ja vanhempien vuorovaikutuksellisuutta.  

Kaukoluodon (2010) tutkimuksen tulosten mukaan vanhempien kanssa käydyillä 

keskusteluilla voidaan rikastuttaa, monipuolistaa ja yksilöllistää työntekijän lasta koskevia tietoja 

ja tätä kautta lisätä lapsen ymmärtämistä. Työntekijät voivat keskusteluissa saada tietoonsa lapsen 

kasvuympäristöä koskevia tietoja ja vahvistaa näin omaa ammatillista työotettaan ja lisätä oman 

työnsä mielekkyyttä. Tutkimuksessa todettiin, että keskustelujen ja tehtyjen sopimusten 

kirjaaminen auttoi orientoitumaan tulevaan. Lasten läsnäoloon neuvottelutilanteissa suhtauduttiin 

hyvin kirjavasti. Lapsen ikää pidettiin keskeisenä arviointiperustana. Tutkimuksen mukaan 6- 

vuotiaat eli esiopetuksessa olevat lapset sallittaisiin mukaan keskusteluun. Vastausten kirjo ja 

perustelujen moninaisuus osoittivat, ettei tätä asiaa oltu pohdittu riittävästi eikä siitä ollut olemassa 

yhtenevää käytäntöä. 

Lapsi- ja perhekohtaiset keskustelut ovat tärkeitä kasvatusyhteistyön kehittämisen kannalta. 

Tutkimustulokset kuitenkin osoittavat, ettei toiminta ole välttämättä lapsikohtaisesti tavoitteellista 

ja järjestelmällistä. Tästä seuraa se, ettei hoito- ja kasvatustoiminta rakennu jatkuvaksi prosessiksi, 

vaan näivettyy ja hajoaa monien tekijöiden vaikutuksesta. Kaukoluodon (2010) tutkimuksessa 

mukana olleet päivähoidon ammattilaiset mainitsivat suurimmaksi esteeksi prosessin jatkuvuudelle 

ajan puutteen työssään. Kirjallisten työvälineiden, kuten lomakkeiden, puutteellisuus koettiin myös 

ongelmaksi. Hoito- ja kasvatussopimuskeskusteluiden koettiin ohjaavan vain jonkin verran 

vastaajien työtä käytännössä. Vastaajista isompien lasten kanssa työskentelevät 

lastentarhanopettajat kokivat hoito- ja kasvatussopimusneuvotteluiden tuloksien ohjaavan vähiten 

heidän käytännöntyötään. (Kaukoluoto 2010.) 
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Tutkimuksen merkittävä tulos oli, että vastaajista vain noin viidesosa koki ammattitaitonsa 

yhteistyössä vanhempien kanssa erittäin hyväksi. Lastentarhanopettajat ja päiväkodinjohtajat 

kokivat sen kuitenkin parhaimmiksi, heikoimmiksi se kokivat nuorimmat ja määräaikaiset 

työntekijät. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan sanoa, että yhteistyö vanhempien kassa on 

muuttunut ja sen muodot, määrä ja haasteellisuus ovat lisääntyneet. Kasvatustyön vaatima 

ammattitaito ja asiantuntijuus asettavat entistä suurempia haasteita. Työntekijöistä osa koki 

yhteistyön vanhempien kanssa henkisesti hyvin kuormittavana, eikä omannut riittäviä työvälineitä 

muutoksista selviämiseen. 3-6-vuotiaiden ryhmissä toimivat lastentarhanopettajat kokivat 

yhteistyön henkisesti raskaaksi, mutta eivät kokeneet työn määrän tai vaativuuden lisääntymistä 

samassa määrin.  (Kaukoluoto 2010.) Voidaankin miettiä, onko lastentarhanopettajien koulutus 

muuttunut riittävästi, jotta se pystyy vastaamaan nykyisen päivähoidon asiakaskunnan tarpeisiin.  

Työntekijöiden kokema työn raskaus ja vaativuus voisi selittyä yleisillä työelämän 

muutoksilla. Työtahti on kiristynyt päiväkodeissa, hoidettavien lasten määrä on lisääntynyt ja 

kasvattanut mahdollisesti myös ryhmäkokoja. Työsuhteiden määräaikaisuus saattaa myös lisätä 

työntekijöiden sekä työyhteisön kokemaa työn rasittavuutta ja vaativuutta. Toisaalta päivähoidon 

subjektiivisen oikeuden myötä vanhemmista löytyy yhä koulutetumpia, kasvatustietoisempia ja 

vaativampia vanhempia, jotka voivat lisätä kasvatusyhteistyön vaativuutta. Laman ja vanhempien 

työttömyyden vaikutukset taas saattavat näkyä vaurioina lapsiperheiden sosiaalisessa 

selviytymisessä. Kaukoluodon (2010) tutkimuksesta ilmeni, että työntekijät kokivat 

seurantaneuvotteluiden toteutumista eniten haittaavan työntekijöiden ajanpuutteen sekä 

vanhempien haluttomuuden yhteistyöhön.  

Kasvatusyhteistyön merkitys korostuu tilanteessa, jolloin lapsella on kehityksellisiä 

vaikeuksia. Vaikeudet voivat olla lyhytkestoisia tai pitkäkestoisempia. Vaikeuksia on monenlaisia 

ja niistä opettaja joutuu muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityksen. Lapsen auttaminen vaatii 

ammatillista taitoa toimia kunkin lapsen parhaaksi. Näissä tilanteissa perheiden kohtaaminen ja 

kasvatusyhteistyö korostuu. Lapsen kehityksen tukeminen on usein ennen kaikkea hänen 

perheensä tukemista. ( Palovaara 2002.) 

Siirtymävaiheessa esiopetuksesta alkuopetukseen korostuu erityisesti lapsen vahvuuksien ja 

heikkouksien arviointi ja lapsen kehityksen tukeminen. Kouluun siirtyminen tulisi olla jokaisen 

lapsen kohdalla riittävän joustavaa ja hyvin suunniteltua, jotta seuraava vaihe rakentuisi edellisen 

varaan sujuvasti (Hakkarainen 2002, 10). Erityistä tukea tarvitsevien lasten siirtymän suunnittelu 

on lapsen oppimispolun jatkuvuudelle erityisen tärkeää, sillä heille siirtymä ei aina ole yhtä 

selkeälinjainen kuin lapsilla yleensä. ( Alijoki 2006.) 
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Koulunsiirtymisprosessi alkaa jo varhain esiopetusvuoden keväällä. Koulutulokkaat saattavat 

käydä tutustumassa tulevaan kouluunsa ja opettajaansa. Erityistä tukea tarvitsevien lasten 

opetusmuodosta saatetaan kuitenkin päättää vasta myöhään esiopetusvuoden keväällä. Tällöin 

lapselle ei välttämättä jää riittävästi aikaa hahmottaa ja sopeutua tulevaan koulunaloitukseensa.  

Jokaiselle lapselle tulee löytää hänen tarpeitaan parhaiten vastaava luokkamuoto. Vanhempien 

kanssa on pohdittava kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia. Päätöksenteon tulee perustua tietoon 

ja näkemykseen lapsen parhaasta vaihtoehdosta. (Alijoki 2006.) 

Sen lisäksi, että esiopetuksen lastentarhanopettajat keskustelevat kouluun siirtymisestä 

vanhempien kanssa, heidän on myös tehtävä yhteistyötä vastaanottavan tahon kanssa. Lähettävä 

taho eli esiopetus huolehtii siitä, että lapsesta kerätty tieto siirretään vastaanottavalle taholle eli 

koululle. Lähettävän tahon ja vastaanottavan tahon keskusteluissa tulisi välittyä lapsen perustiedot 

ja hänen mahdolliset erityistarpeensa, tiedot lapsen vahvuuksista ja tuen tarpeesta, lapsen erityiset 

kiinnostuksen kohteet, lapsen mahdollisesti tarvitsemat erityisapuvälineet, tieto lapsen sen 

hetkisestä etenemisestä ja lapsen nykyisistä tavoitteista sekä muu olennainen opetuksen 

järjestämiseen liittyvä tieto. Lapsen tietojen siirtämisellä turvataan lapsen kehityksen ja oppimisen 

tukeminen ja koulutuksellinen jatkumo esiopetuksen ja perusopetuksen välillä. ( Roffey 2001.) 

Fowler ym. (1991) kuvailevat siirtymäprosessin vaiheita seuraavasti: 1) yhteisymmärrys 

lapsen esiopetuksen päättymisestä kaikkien osapuolten välillä, 2) keskustelun käyminen 

vanhempien kanssa, jossa sovitaan siirtymän aikataulusta, pyydetään suostumus lasta koskevan 

tiedon siirtämiseen sekä pohditaan vanhempien roolia siirtymän suunnittelussa, 3) ilmoitus 

vastaanottavalle taholle lapsen saapumisesta heidän kouluunsa, 4) lapsen arviointi, jotta pystytään 

määrittelemään lapsen nykyinen kehitystaso, 5) lapsen mahdollisista erityispalveluista päättäminen 

yhdessä lähettävän ja vastaanottavan tahon edustajien ja vanhempien kanssa, 6) vastaanottavan 

tahon mahdollisuuksien kartoittaminen, 7) lapsen ja vanhempien tutustuminen vastaanottavaan 

kouluun ja 8) siirron sopivuuden seuranta. (Fowler ym. 1991, 142.) Siirtymävaiheessa suunnittelun 

tavoitteena on myös perheen ja koulun yhteistyön koordinointi. Perheen heikot resurssit osallistua 

lapsen siirtymän suunnitteluun voivat vaikuttaa myöhempään vuorovaikutukseen koulun kanssa. 

(Alijoki 2006) Lasta tulisi valmistaa koulua varten, mutta voidaan ajatella myös koulun 

valmistautuvan lasta varten. Valmistautuminen auttaa koulua ymmärtämään lapsen tarpeet ja näin 

luomaan sopivan oppimisympäristön hänelle. Jos lapsen siirtymästä muodostuu lapselle vaikea, 

hänen on vaikea sitoutua uuteen oppimisympäristöönsä. Tästä taas voi seurata ei-toivottua 

käyttäytymistä ja alisuoriutumista. Lapsen siirtyessä kouluun on ensimmäisen luokan opettajalla 

suuri merkitys lapsen itsetuntoon. Erityisesti se, miten hän on vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, 

on erityisen tärkeää lapsen kehitykselle ja sopeutumiselle uuteen luokkaansa. Opettajan tulisi myös 
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vahvistaa lapsen sosiaalisia suhteita. Kouluun siirtymää helpottaakin se, että lapsi siirtyy samaan 

aikaan ystäviensä kanssa tai, että hän tuntee entuudestaan muita koulun oppilaita. (Fabian 2002, 3-

27,53.) 
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6 MONIKKOLAPSI SIIRTYY 
ESIOPETUKSESTA ALKUOPETUKSEEN 

Koulutulokkaista noin joka 30. lapsi on kaksonen ja siksi ei olekaan lainkaan harvinaista, että 

alkuopettaja saa luokalleen kaksoset tai toisen heistä. Kolmosten saaminen omalle luokalleen sen 

sijaan on harvinaista, sillä vuosittain syntyy vain noin 10-15 triplettiä. Suomessa kaksoset 

opiskelevat peruskoulussa noin 90 prosenttisesti samalla luokalla. Syynä tähän pidetään tarjontaa 

luokista, mutta myös vanhempien toiveita. ( Kumpula 2007.)  

Seuraavaksi tarkastelen nimenomaan monikkolasta koulutulokkaana. Valotan niitä 

erityispiirteitä ja riskitekijöitä, joita monikkolapsen kouluvalmiuteen ja siirtymään esiopetuksesta 

alkuopetukseen voi liittyä. Monikkolasten koulunkäyntiin liittyviä tutkimuksia on meillä Suomessa 

tehty hyvin vähän. Syynä tähän on todennäköisesti marginaalinen kohderyhmä. Monikkous ei 

itsessään ole lapsen elämässä tekijä, jolla olisi kaikille monikkolapsille samanlaisia vaikutuksia 

koulunkäynnin suhteen. Monikkouteen on kuitenkin todettu liittyvän erilaisia kehityksellisiä 

riskitekijöitä ja muita erityispiirteitä. Kaikilla monikkolapsilla näitä ei esiinny, mutta lapsen 

vanhempien sekä lapsen kanssa työskentelevien on kuitenkin hyvä tiedostaa niiden mahdollisuus ja 

vaikutus lapsen kouluvalmiuteen. 

6.1 Monikkolapsen fyysinen kouluvalmius 

Monikkolapsista noin 40 prosenttia syntyy ennenaikaisina ja siksi pienipainoisina. He tarvitsevat 

tehostettua hoitoa syntymän jälkeen (Ahlgren 2007). Biologiset eroavaisuudet kaksosten ja yksin 

syntyneiden kesken johtuvat pääasiassa juuri kohonneista monikkoraskauksiin liittyvistä 

riskitekijöistä. Monikkolapset syntyvät keskimäärin aikaisemmin ja pienipainoisempina kuin yksin 

syntyvät lapset. Monikkolapsilla on myös yksin syntyviä useammin syntymän jälkeisiä 

komplikaatioita, kuten hengitys- ja ruuansulatusongelmia sekä pitkäaikaisia komplikaatioita, kuten 

älyllisiä tai neurologisia ongelmia. (Allen 1995.) 

Viena Tommiskan (2003) väitöskirjassa pyrittiin selvittämään vuosina 1996-1997 

syntyneiden keskosten hoitotuloksia ja perheiden hyvinvointia. Tutkimukseen mukaan otettujen 
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keskoslasten syntymäpaino oli alle 1000 grammaa. Kehittyneemmästä ja aktiivisesta hoidosta 

huolimatta pienten keskosten todettiin olevan edelleen alttiita vakaville vammoille, joista 

vakavimpia ovat CP-vamma, näkövammat, kuulovammat sekä kehitysvammaisuus. Tutkimuksessa 

mukana olleista ja elossa selvinneistä keskosista 42 % todettiin kehittyneen normaalisti 18 

kuukauden ikään mennessä. Lievä vamma kuten puheen, motorisen kehityksen hitaus tai 

korjattavissa oleva näkövamma todettiin 40 prosentilla lapsista. Tutkimuksessa korostettiin lasten 

seurannan tarpeellisuutta, sillä lieviä vammoja oli melko suurella osalla lapsista ja niiden 

merkitystä lapsen tulevaisuuden ennusteeseen pidettiin epäselvänä. Lisäksi mainittiin, että 

aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu lievien vammojen yleistyneen lapsen kasvun ja kehityksen 

myötä.( Tommiska 2003.) 

Toisaalta lapsen fyysiselle kehitykselle voi olla etua monikkoudesta. Vauvaiässä 

monikkosisarus on juuri oikean kokoinen, jotta hänet on helppo hahmottaa. Leikkitilanteissa 

toiseen tutustuessa lapsen omat kehonrajat ja – tuntemus määrittyvät jopa varhemmin kuin 

yksösillä. ( Penninkilampi- Kerola 2007.) 

Jo ennen kouluikää monikkolasten fyysistä kehitystä on seurattu lastenneuvolassa. Vaikka 

lapset olisivatkin syntyneet täysiaikaisina ja normaalipainoisina, he käyvät yleensä vuosittain 

lastenneuvolassa kuten muutkin lapset Suomessa. Syntymästä noin vuoden ikään asti käyntejä 

lastenneuvolaan järjestetään noin kuukausittain. Neuvolassa terveydenhoitaja suorittaa 

tutkimuksia, joilla pyritään selvittämään kunkin lapsen yksilöllinen kehitys- ja suoritustaso. 

Monikkolapset olisi hyvä viedä neuvolatarkastuksiin yksitellen. Näin voidaan varmistaa lasten 

yksilöllisten piirteiden havaitseminen. Koulunkäyntiä ja kouluvalmiuden arviointia ajatellen 

monikkolasten viisivuotistarkastus korostuu ja silloin olisi erityisen toivottavaa, että lapset 

pääsisivät tarkastukseen yksitellen. ( Kumpula 2005.) 

Kuten Suomen Monikkoperheet yhdistyksen julkaisemassa oppaassa Monikkolapset 

koulussa (2005) todetaan, monikkosisarusten väliset fyysiset eroavaisuudet ja kehityserot 

kiinnittävät luokkatovereiden ja opettajien huomion. Lapsilla saattaa olla käsitys, että kaksosten tai 

kolmosten tulisi olla keskenään aina täysin samanlaisia ja heidän on kenties vaikea ymmärtää 

monikkosisarusten erilaisuutta. Opettajan olisikin aiheellista keskustella luokan kanssa yleisellä 

tasolla ihmisten samankaltaisuudesta ja erilaisuudesta sekä siitä, mitä kaksosuus tai kolmosuus 

tarkoittaa. Luokalle voisi selittää, että vaikka monikkolapset syntyvät samanaikaisesti, he eivät 

koskaan ole täysin samanlaisia, eivät silloinkaan kun ovat identtiset ja muistuttavat ulkonäöltään 

kovasti toisiaan. (Kumpula 2005.) 

Monikkolasten samanikäisyys ei tarkoita, että lapset kasvaisivat ja kehittyisivät 

samanaikaisesti. Lapset ovat luonnollisesti yksilöitä ja jokaisella on oma kehittymisaikataulunsa. 
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Epäidenttiset monikot voivat olla hyvinkin erilaisia kehitykseltään kouluiässä. Identtiset 

monikkosisarukset muuttuvat taas usein fyysiseltä olemukseltaan enemmän samankaltaisiksi 

lähestyttäessä kouluikää. Heidän syntymäpainonsa ovat saattaneet poiketa paljonkin toisistaan, 

mutta iän myötä kokoerot pienenevät (Buckler 1999).  

Edelleen oppaassa todetaan, että monikkolasten fyysiset kehitysviivästymät havaitaan usein 

motorisen kehityksen eriaikaisuuden myötä. Toisaalta varsinkin epäidenttisten monikkosisarusten 

kehityksen eriaikaisuus on täysin normaalia. Monikkolapset vertailevat itseään ja omaa 

osaamistaan suhteessa samanikäiseen sisarukseensa. Aikuisten tai muiden lasten ääneen ihmettely 

ja monikkosisarusten vertailu voivat monikkolapselle itselleen olla ikävää ja muodostua jopa 

kiusaamisen aiheeksi.  Aikuisten kuten opettajan on hyvä tiedostaa, että monikkosisarukset 

saattavat muistuttaa ulkonäöltään toisiaan, mutta eivät silti ole aina identtiset sisarukset. Toisaalta 

on tärkeää muistaa, että myös identtiset lapset saatavat erota toisistaan monien fyysisten- tai 

käyttäytymispiirteiden suhteen. Identtisyys on vain perimän samankaltaisuutta, johon 

ympäristötekijät jättävät jälkensä. 

6.2 Monikkolapsen sosioemotionaalinen kouluvalmius 

Kouluvalmiuden kannalta lasten sosiaaliset taidot ovat keskeisessä asemassa (Lyytinen 1994, 87-

88). Sosiaalinen kehitys taas liittyy kiinteästi lapsen tunne- elämän kehitykseen (Linnilä 2006, 38). 

Monikkolapsien kehitys on usein samansuuntaista, saavathan he samat psykoemotionaalisen ja 

sosiaalisen kehityksen eväät vanhemmiltaan. Vanhempien suhtautuminen monikkolapsiinsa 

vaikuttaa siihen, miten lapset suhtautuvat itseensä. Tämän suhtautumisen myötä he rakentavat 

käsitystä itsestään. Sen vuoksi onkin erityisen tärkeää, että lapsen persoonallisuutta kunnioitetaan 

ja heidät huomioidaan yksilöinä. ( Penninkilampi- Kerola 2005.) 

6.2.1 Monikkolasten keskinäinen suhde 

Monikkolasten keskinäistä suhdetta on kuvattu jo kohdussa erityiseksi. On väitetty, että 

monikkolasten suhde alkaisi kehittyä jo ennen syntymää. Piontelli (1992) seurasi tutkimuksessaan 

neljää kaksosparia ennen syntymää kolmannelle ikävuodelle saakka. Hän havaitsi 

ultraäänitutkimuksissa, että kaksosparien välisessä vuorovaikutuksessa oli jo tuolloin parille 

tyypillisiä piirteitä, jotka vahvistuivat ja olivat havaittavissa myös syntymän jälkeen.( 

Penninkilampi- Kerola 2007.) 
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Vaikka monikkolapset eivät olisikaan tietoisia toisistaan ennen syntymää, ovat he heti 

syntymän jälkeen läheisessä vuorovaikutussuhteessa. Vauvaiässä vuorovaikutus on kuitenkin 

pääasiassa yksisuuntaista, sillä vauvan kyky vastata tietoisesti toisen osapuolen kontaktiyrityksiin 

ei ole vielä kovin kehittynyt. Varhaisessa vuorovaikutuksessa pitää kuitenkin muistaa, että tärkein 

kehitystä eteenpäin vievä vuorovaikutus syntyy lapsen ja vanhemman välillä. Kiintymyssuhde 

monikkosisarukseen sisältää samoja elementtejä kuin suhde vanhempaan. Kuitenkin 

varhaislapsuudessa myös monikkolasten ensisijainen kiintymyksen kohde on lapsen vanhempi.( 

Penninkilampi- Kerola 2005; 2007) 

Kaksosten välistä suhdetta ja mielenterveyttä ovat tutkineet Suomessa mm. Ebeling, Porkka, 

Penninkilampi- Kerola, Berg, Järvi sekä Moilanen. Heidän tutkimustaan käsittelevä artikkeli 

julkaistiin elokuussa vuonna 2003 Twin Research- julkaisussa. Heidän mukaansa kaksosten 

keskinäinen suhde poikkeaa yksin syntyneiden sisarussuhteista. Eläminen yhdessä samanikäisen 

kaksosen kanssa, jolla on samanlaisia kehityksellisiä tarpeita ja tehtäviä, voi olla hedelmällinen 

kasvuympäristö lapselle. Toisaalta se voi myös aiheuttaa kehityksellisiä haasteita lapselle. Tärkeää 

on se, kuinka kaksoset itse, muut sisarukset sekä vanhemmat sopeutuvat perheen tilanteeseen.  ( 

Ebeling, Porkka, Penninkilampi- Kerola, Berg, Järvi & Moilanen 2003.) 

Monikkolasten välistä suhdetta on tarkasteltu suhteessa ilmenevien roolien ja tasapainon 

näkökulmasta. Monikkosisarusten keskinäisiä suhteita kuvaamaan käytetään termejä dominanssi ja 

komplementaarisuus (Tienari 1966). Jo varhaislapsuudessa vanhemmat ovat huomanneet, että 

toinen monikkolapsista on johtaja ja toinen seurailija. Johtajuus- alistujuus -asetelman on kuitenkin 

huomattu vaihtelevan eri elämänalueilla (Penninkilampi- Kerola 2007). Kokonaisvaltaisesta 

dominanssista puhutaan silloin, kun toinen monikkosisaruksista johtaa kaikessa, toisen osana on 

alistua ja totella. Monikkolasten kasvaessa voidaan dominanssissa erottaa kolme osa-aluetta: 

fyysinen, henkinen ja puhemiehenä toimivan osa (Tienari 1966). Fyysinen johtajuus näkyy 

esimerkiksi monikoista toisen urheilusuoritusten paremmuudessa. Fyysinen johtaja myös suorittaa 

voimaa ja fyysistä suorituskykyä vaativat tehtävät. Monikkolasten mielipiteiden ja päätöksentekoa 

vaativat tehtävät sitä vastoin ratkaisee henkinen johtaja. Puhemies puolestaan hoitaa asiat 

ulkopuolisten ihmisten, kuten vanhempien tai opettajan kanssa. ( Penninkilampi- Kerola 2007.) 

Monikkolasten kehityksen kannalta johtajuuden ja alistuvuuden esiintyminen suhteessa voi 

olla kehitystä tukevaa, mutta se voi myös olla kehityksen kannalta epäsuotuisaa. Tutkijat selvittivät 

kaksosten välistä johtajuus- alistuvuus- suhdetta ja sen vaikutusta kaksosten myöhempään 

mielenterveyteen. Lapsuudessa ja varhaisaikuisuudessa ilmenevää johtajuus- alistuvuus asetelmaa 

tutkittiin kolmelta eri kannalta. Näitä olivat fyysinen, psykologinen sekä kielellinen johtajuus. 

Tutkijat totesivat, että kouluiässä poikakaksoset toimivat tyttökaksosia useammin fyysisinä 
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johtajina, kun taas tytöt toimivat psykologisina sekä verbaalisina johtajina poikia useammin. 

Kuitenkin tasa-arvoisuus kaksosten kesken johtajuusasetelmassa lisääntyi iän myötä. Kouluiän 

jälkeen 81 % tutkituista ilmoitti kokevansa itsensä tasa-arvoiseksi kaksosparinsa kanssa. Tulokset 

tukivat sitä oletusta, että monikkojen keskinäinen suhde muuttuu ja saa uusia muotoja ajan 

kuluessa. ( Ebeling, Porkka, Penninkilampi- Kerola, Berg, Järvi & Moilanen 2003.) 

Tutkimuksen mukaan kaksosten hyvinvoinnille oli eniten merkitystä psykologisella 

johtajuudella. Tyttö-poika-pareissa pojat näyttivät kärsivän enemmän alistuessaan kaksossisarensa 

psykologiselle johtajuudelle. Nämä pojat kertoivat useammin kärsivänsä psykologisista ongelmista 

kuten depressiosta, alakuloisuudesta, alhaisesta itsetunnosta tai psykosomaattisista oireista. 

Toisaalta myös tyttö-tyttö-pareissa, psykologisesti alistuneet tytöt raportoivat enemmän psyykkisiä 

oireita nuorena aikuisena. ( Ebeling et al. 2003.)  

Kielellinen alistuneisuus ei näyttänyt lisäävän psyykkisten oireiden todennäköisyyttä. 

Tutkijat näkivät tämän johtuvan mahdollisesti siitä, että vastakkaisista sukupuolta edustavien 

kaksosten roolit asettuvat ikään kuin luonnollisella tavalla. Tytöt hoitavat näissä tilanteissa usein 

ns. puhemiehen roolin poikien keskittyessä fyysiseen johtamiseen, eikä kaksosten välille synny 

liiallista kilpailuasetelmaa. Poikapareilla kielellinen alistuneisuus näytti tuottavan myös jonkin 

verran depressiota, alentunutta itsetuntoa tai psykosomaattisia oireita. Tyttöpareilla voimakas sekä 

johtajuus että alistuneisuus verbaalisuudessa näytti lisäävän psyykkisten oireiden riskiä. Tutkijat 

näkivät asian niin, että myös puhemiehen tehtävä voi tuottaa tytölle stressiä. ( Ebeling et al.  2003.)  

Alistuneet kaksoset siis näyttivät kärsivän psyykkisistä ongelmista enemmän myös 

aikuisuudessa. Tutkijat näkivät tähän selityksenä, että kaksosten täytyy itsenäistyä vanhemmista, 

mutta myös kaksossisaruksestaan. Heidän täytyy löytää keinot negatiivisten tunteidensa 

käsittelyyn, jotka nousevat keskinäisestä kilpailusta sekä vertailusta. ( Ebeling et al. 2003.)  

Sekä vanhempia että ammattikasvattajia on usein varoiteltu monikkolasten liiallisesta 

keskinäisestä riippuvuudesta. Riippuvuus saatetaankin nähdä hyvin kielteisessä valossa 

yksilöllisyyttä korostavissa länsimaissa. Kauhukuvana nähdään tilanne, jossa monikkosisarukset 

eivät ole vielä aikuisenakaan muodostaneet omaa erillistä identiteettiä, vaan kokevat olevansa 

epätäydellisiä ilman sisarustaan. Tällainen tilanne ei ole yksilön oman identiteetin kehittymisen 

kannalta toivottava. Onkin pystyttävä erottamaan epäsuotuisa riippuvuus normaalista kouluikäisten 

monikkosisarusten riippuvuudesta, joka on luonnollista kahden toisilleen läheisen ihmisen välistä 

kiintymystä. ( Penninkilampi- Kerola 2005; 2007.) 

Tuulikki Trias (ent. Porkka) julkaisi väitöskirjansa 2006. Tutkimuksessa kartoitettiin 

kaksosten masennus- ja psykosomaattisten oireiden esiintymistä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota 
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kaksosten keskinäiseen riippuvuuteen, johtajuuteen - alistuvuuteen, sekä siihen oliko lapsi 

enemmän isän vai äidin lempilapsi. (Trias 2006.) 

Tutkimuksen mukaan identtiset kaksoset eritoten tytöt osoittautuivat useammin 

riippuvaisiksi kaksossisaruksestaan. Tämä riippuvuus kuitenkin väheni kaksosten kasvaessa 

aikuisuuteen. Sillä oliko kaksonen riippuvainen tai ei, ei ollut juurikaan vaikutusta heidän 

mielenterveyteensä. Tutkimuksessa todettiin, että monikkosisarukset voivat monin tavoin tukea 

toisiaan, mutta myös liiallinen riippuvuus sisaruksesta saattoi tukahduttaa heidän yksilöllistä 

kehitystään. (Trias 2006.) 

Triaksen tutkimus kertoi myös kaksosten suhteesta vanhempiinsa. Suurin osa tutkituista koki 

olevansa molemmille vanhemmilleen yhtä läheinen. Nämä tutkitut näyttivät olevan myös vähiten 

masentuneita nuorina aikuisina. Tutkimuksessa todettiin, että läheinen ja hyvä suhde vanhempien 

kanssa on myös tärkeää kaksoslapselle. Tutkijan mukaan monikkolasten suhde on ainutlaatuinen ja 

erityinen eikä sellaista ole tarjolla yksin syntyneille lapsille. Monikkolapset voivat kasvaa ja 

kehittyä yksilöinä sekä nauttia kaksosuudestaan mikäli vanhemmat ymmärtävät lastensa 

ainutlaatuisen suhteen sekä tukevat näitä kehityksessään. (Trias 2006.) 

Vuonna 2006 julkaistiin Suomessa myös toinen kaksosuutta valottava väitöstutkimus. Varpu 

Penninkilampi – Kerola tutki kaksosena kasvamista, heidän keskinäistä vuorovaikutusta sekä 

riippuvuus ja kiintymyksen kokemusta kaksossuhteessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

kaksosten terveystottumusten sekä psykoemotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen yhteyttä 

kaksosten väliseen riippuvuuteen. Tutkimuksen aineisto koostui vuosina 1975- 1979 Suomessa 

syntyneistä kaksosista ja heidän vanhemmistaan. (Penninkilampi – Kerola 2006.) 

Tutkimuksessa ilmeni, että kaksosten välinen jonkin asteinen riippuvuus oli melko yleistä, 

muttei vallitsevaa kaksossisarusten välisissä suhteissa. Monotsygoottiset eli identtiset 

monikkosisarukset kokivat useammin riippuvuutta (33,6 %) kaksosparinsa suhteen kuin 

ditsygoottiset eli erimunaiset kaksoset (n. 20 %). Riippuvuus oli tytöillä yleisempää kuin pojilla. 

Tutkimuksen mukaan näytti siltä, että riippuvuudella olisi yhteyttä kaksosten psyykkiseen ja 

psykosomaattiseen oireiluun erityisesti kaksosten nuoruusiässä, jolloin itsenäistymiskehitys on 

kiivaimmillaan. Riippuvuus vaikutti myös silloin, jos monikkosisarus koki olevansa yksipuolisesti 

riippuvainen sisaruksestaan monikkosuhteessa. Selkeä yhteys näytti olevan myös riippuvuuden 

sekä kaksosten keskinäisen vuorovaikutuksen, sosiaalisten suhteiden sekä vapaa- ajan 

aktiviteettien suhteen. Toisistaan riippuvat kaksoset jakavat todennäköisemmin sosiaalisen 

ympäristönsä kuten ystävät sekä harrastukset.( Penninkilampi – Kerola 2006.) 

Keskinäiseen riippuvuuteen tulee kiinnittää huomiota kotona ja koulussa, mikäli lapsi ei 

kestä eroa monikkosisaruksestaan tai hän kokee olevansa epätäydellinen ilman toisen läsnäoloa. 



51 

Molemmilla monikkosisaruksilla tulisi olla omia ystäviä sekä kyky nähdä itsensä erillisessä 

ihmissuhteessa ilman monikkosisarustaan. Monikkolasten riippuvuus voi myös ilmetä siten, että 

lapsi valitsee tietoisesti eri asioita kuin sisaruksensa vain korostaakseen selkeää eroa itsensä ja 

sisaruksensa välillä. Lasten erilaiset valinnat ystävien, koulun tai harrastusten välillä, silloin kun ne 

eivät pohjaudu omaan itsenäiseen haluun, voivat olla vai osoitus toisenlaisessa muodossa 

ilmenevästä riippuvuudesta. ( Penninkilampi- Kerola 2005; 2007.) 

Kateus ja kilpailu ovat kouluikäisten lasten maailmassa tavallisia asioita. Monikkolasten 

suhteessa nämä saattavat saada toisinaan liian suuret mittasuhteet. Tämä on aivan luonnollista, sillä 

monikkolasten on alusta lähtien pitänyt kilpailla vanhempiensa huomiosta. Toisaalta lapset oppivat 

jo pienestä pitäen odottamaan vuoroaan ja ottamaan toisen samassa kehitysvaiheessa olevan 

sisaruksensa huomioon. Kouluikäisinä keskinäinen kilpailu voi olla positiivista ja kannustaa lapsia 

parempiin suorituksiin tai se voi olla liian voimakasta, jolloin toisen monikon yksilöllinen kehitys 

vaarantuu. (Penninkilampi- Kerola 2005;2007.) 

Monikkolapset voivat hankkia tietoisesti tai tiedostamattaan itseensä vastakohtaisia piirteitä, 

jotka edesauttavat muodostamaan heistä yhden hyvin toimivan yksikön. Tämä helpottaa 

monikkosisarusten keskinäistä toimeen tulemista ja auttaa heitä välttämään keskinäisen kilpailun 

syntymistä. Kuitenkin tällaiset komplementaarisetkin monikkosisarukset ovat toisistaan 

riippuvaisia, vaikka ovat erilaisia.( Tienari 1966.) 

6.2.2 Monikkolasten identiteetin kehittyminen 

Sekä Linnilän (2006) että omassa tutkimuksessani parhaiten lapsen minuuden käsitettä voidaan 

kuvata käsitteellä identiteetti. Koulutulokasvaiheessa lapsi on juuri sisäistämässä koululaisen 

identiteettiä. Itse asiassa juuri identiteetin käsite liittää yhteen kouluvalmiuden yksilöllisen 

tulkinnan sekä yhteisöllisen tulkinnan. Yhdyn Linnilän näkemykseen, että identiteetin käsite 

sisältää minäkuvan ja itsetunnon käsitteen. (Linnilä 2006, 40.) Minäkuva ja minäkäsitys mielletään 

usein toistensa synonyymeiksi. Toisaalta Kääriäinen (1988) näkee minäkäsityksen muodostuvan 

joukosta minäkuvia, jotka hänen mukaansa ovat mielikuvia ja itseen kohdistuvia asenteita sekä 

arvostuksia. Minäkäsityksen hän mieltää asennoitumistavaksi itseä kohtaan. Minäkäsitys syntyy 

hänen mukaansa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Yksilö muodostaa minäkäsityksen 

ympäristön kanssa peilisuhteessa ja se vaikuttaa hänen toiminnan suuntautumiseen ja 

käyttäytymiseen muun muassa oppimisen alueella ja sosiaalisissa suhteissa. Lapsi oppii jo 

varhaislapsuudessa vertailemaan itseään ja omia suorituksiaan muiden suorituksiin. Kouluikää 
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lähestyttäessä kiinnostus omasta selviytymisestä suhteessa ikätovereihin lisääntyy. ( Kääriäinen 

1988, 12-13.) 

Koulun aloittaminen on tärkeä tapahtuma sekä lapsille että heidän vanhemmilleen. 

Kouluikäisen lapsen kehityksessä korostuu tietojen, taitojen sekä uusien roolien omaksuminen. 

Myös monikkolasten sosiaalinen maailma laajenee. Minäkuva jäsentyy uudelleen kun lapsi 

muodostaa käsityksiä omista kyvyistään ja osaamisestaan vertailemalla itseään luokkatovereihin, 

ei enää vain monikkosisarukseensa. Monikkoperheissä lasten vertailu voi korostua liiaksi. 

Vertailun välttäminen on lapsille itselleenkin vaikeaa, kun sisarus on välittömästi läsnä kotona ja 

usein vielä koulussakin. Koulumenestyksen lisäksi löytyy helposti myös muita vertailukohtia kuten 

lasten fyysinen kasvu, suoriutuminen harrastuksissa, vanhempien tai opettajan hyväksyntä.  

( Penninkilampi- Kerola 2005;2007.) 

Minäkuvan keskeinen tekijä on itsearvostus eli itsetunto. Se muodostuu tiedostetun minän 

sekä ihanneminän välisen jännitteen tuloksena. (Korpinen 1990.) Mikäli yksilö kokee tiedostetun 

minänsä olevan lähellä ihanneminää, on itsearvostus tyypillisesti korkea. Jos näiden välillä on 

suuri ero, itsearvostus on matala. (Burns 1979, 56.) Eskelisen (1981) mukaan on viitteitä siitä, että 

sosiaalisen aseman ja itsearvostuksen välillä olisi riippuvuussuhde. Hänen mukaansa opettajan ja 

koulutovereiden asennoitumisella itseen olisi vahva vaikutus yksilön minäkäsitykseen. Pulkkinen 

et al. (2003) tekemässä tutkimuksessa verrattiin kaksosia ei- kaksosiin yli tuhannessa 

suomalaisessa koulussa. Aineisto koottiin pyytämällä oppilaita nimeämään luokasta 

luokkatovereita, jotka esimerkiksi olivat toisille ystävällisiä. Tutkimus osoitti, että monikkolapset 

saivat myönteisimpiä arvioita sosiaalisessa kanssakäymisessä kuin heidän luokkatoverinsa. 

Erityisesti kaksospojille suosio ja vuorovaikutus luokkatovereidensa kanssa oli tyypillisempää kuin 

muille pojille. ( Pulkkinen, Vaalamo, Hietala, Kaprio & Rose 2003.) Voisi siis olettaa, että 

monikkolapsilla olisi korkea sosiaalinen asema luokassa ja siten mahdollisesti myös hyvä itsetunto 

verrattuna luokkatovereihinsa. 

Monikkolasten yksilöllisyyden ja oman identiteetin kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Tämä onkin yksi keskeinen monikkovanhemmuuden tehtävä. Koulussa kuten 

muuallakin lasten tunnistaminen voi olla hankalaa, mikäli lapset muistuttavat ulkonäöltään 

toisiaan. Tunnistaminen on ensimmäinen edellytys lapsen kohtelemiseen yksilönä. Koulussa 

monikkolasten tunnistaminen on edellytys lasten yksilölliselle arvioinnille. Aikaisemmin 

mainitussa Tuulikki Triaksen (2006) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että, että 

monikkosisarukset voivat monin tavoin tukea toisiaan, mutta myös liiallinen riippuvuus 

sisaruksesta saattoi tukahduttaa heidän yksilöllistä kehitystään.  
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Vanhemmat ja opettajat voivat tehdä paljon monikkolasten yksilöllisen identiteetin 

kehittymisen tukemiseksi. Lapsia puhutellaan aina omalla nimellä, ei koskaan niputtaen heitä 

yhdeksi yksiköksi, kaksosiksi. Mikäli lapsia kohdellaan yhtenä yksikkönä, voidaan heissä nähdä 

sellaisiakin yhtäläisyyksiä, mitä ei oikeasti ole. Myös lasten kannalta parina toimiminen voi 

pidemmän päälle olla raskasta, kun sosiaalinen paine yksikkönä olemiseen kasvaa ja lapsilta 

odotetaan samanlaista käyttäytymistä ja suoriutumista. (Penninkilampi- Kerola 2005; 2007.) 

Monikkolapset voivat kasvaa ja kehittyä yksilöinä sekä nauttia monikkoudestaan mikäli 

vanhemmat ymmärtävät lastensa ainutlaatuisen suhteen sekä tukevat näitä kehityksessään. (Trias 

2006.) Lapsia on hyvä kannustaa viettämään aikaa myös erillään sisaruksestaan. Omien 

kaveruussuhteiden solmiminen antaa tunteen yksilönä toimimisesta. Vanhemmat ja opettajat 

voivat myös kannustaa lapsia omien kiinnostuksen kohteiden pariin. Monikkolapsia tulisi tukea 

oman yksilöllisen identiteetin kehittymisessä, mutta samalla muistaa, että monikkous on osa lapsen 

identiteettiä läpi hänen elämänsä. (Kumpula 2005.) Koulutulokkaana monikkolasten keskinäinen 

suhde on kunnossa, mikäli tärkein kehitystehtävä ei ole itsenäistyminen tai yksilönä oleminen 

(Penninkilampi- Kerola 2005). 

6.2.3 Monikkolasten sosiaalisuus 

Monikkolapset ovat usein suosittuja ja saavat helposti ystäviä. He ovat usein erityisen huomion 

kohteena. He ovat myös tottuneet pikkulapsesta saakka yhteisleikkeihin ja jakamaan tavaroitaan 

Tutkimusten mukaan yksöslapset olisivat sosiaalisempia kuin monikkolapset puolitoistavuotiaiksi 

asti. Monikkolapset eivät tunnu välittävän kontaktin otosta toisiin lapsiin. Kaksostutkija Varpu 

Penninkilampi- Kerola epäilee tämän johtuvan siitä, että monikoilla sisarus on niin tuttu, ettei 

häneen tarvitse ottaa erityisesti kontaktia. Myös vanhempien huomiosta kilpaileminen on 

kiivaimmillaan tuossa iässä. Toisaalta myös alle 2 -vuotiaat monikkolapset eivät välttämättä 

hahmota monikkosisarustaan erilliseksi olennoksi, vaan kokevat hänet jatkuvasti läsnä olevaksi 

peilikuvaksi. Leikki-iässä monikoista lähes 80 prosenttia viihtyvät oikein hyvin keskenään. 

(Penninkilampi- Kerola 2005.) 

Karen Thorpen (2003) mukaan monikkosisarukset kohtaavat varhaislapsuudessa harvoin 

sosiaalisia tilanteita ilman sisarustaan. Jopa koulun alkaessa monikkolapset jakavat sosiaalisen 

maailmansa suuressa määrin. Monikkolasten ystävyyssuhteiden solmiminen on erilaista kuin yksin 

syntyneiden lasten. Ensinnäkin lapsella on elämänpituinen suhde samanikäiseen sisarukseensa, kun 

taas yksin syntyneet viettävät enemmän aikaa yksin tai aikuisten kanssa. Monikkosisarukset 

saattavat myös kokea tukea toisistaan uudessa sosiaalisessa tilanteessa. Toisaalta monikkolasten 
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ystävyyssuhteet solmitaan usein monikkosisaruksen ollessa läsnä. Tästä voi seurata, että sisarus 

koetaan kilpailijaksi uutta ystävyyssuhdetta solmittaessa tai monikkosisarukset voivat lyöttäytyä 

yhteen yhdeksi yksiköksi jakaen ystävän keskenään. Thorpe (2003) esittääkin aiheellisen 

kysymyksen: Jakavatko monikot ystävänsä siksi, että muistuttavat toisiaan vai siksi, että he jakavat 

sosiaalisen ympäristönsä? 

  Lea Pulkkisen et al. (2003) tutkimuksen mukaan kaksosten sosiaalinen käyttäytyminen oli 

12-vuotiaana myönteisempää kuin luokkatovereiden. Näin oli varsinkin silloin kun kaksoset olivat 

eri sukupuolta. Vastakkaista sukupuolta olevat monikot ilmeisesti laajensivat ja monipuolistivat 

tyttö- poika-kaksosparien ystäväpiiriä. Pulkkinen (2005) päättelee, että lapset oppivat näin 

tulemaan luonnollisesti toimeen eri sukupuolta olevien ikätovereiden kanssa ja omaksuivat heiltä 

sosiaalisia taitoja.  

Tutkimuksen mukaan monikot viettivät aikaa mielellään muiden kanssa, olivat luokissaan 

suosittuja ja muut oppilaat pitivät heitä kyvykkäinä johtamaan esimerkiksi luokkaretkeä. Heidän 

myös koettiin ottavan luokkatoverinsa paremmin huomioon. Monikkolapset osasivat tutkimuksen 

mukaan myös ratkaista ristiriitoja neuvottelemalla paremmin. Samaa sukupuolta olevien kaksosten 

käyttäytymisessä ei ollut sosiaalisten taitojen laadussa keskimääräistä eroa. Identtisillä monikoilla 

on yhteinen perimä, joten he olivat myös käyttäytymisessään samankaltaisempia kuin epäidenttiset 

monikot. ( Pulkkinen et al. 2003.) 

Monikkouden myönteisiin vaikutuksiin ei kirjallisuudessa ole kiinnitetty kovinkaan paljon 

huomiota. Monikkona kasvaminen antaa kuitenkin mahdollisuuden jäljitellä, hioa ja harjoitella 

sosiaalisia taitoja pienestä pitäen. Monikkous voidaan siis nähdä myönteisenä kasvuympäristönä 

sosioemotionaaliselle kehitykselle, erityisesti jos monikot ovat eri sukupuolta. 

Toisaalta täytyy muistaa, että joissakin tapauksissa monikoilla on havaittu vaikeuksia luoda 

monikkosuhteen ulkopuolisia ihmissuhteita. Uudet ystävyyssuhteet voidaan kokea uhkaavina ja 

masentavinakin. Toisistaan riippuvat kaksoset jakavat todennäköisemmin sosiaalisen ympäristönsä 

kuten ystävät sekä harrastukset.( Penninkilampi – Kerola 2006.) 

6.3 Monikkolapsen kognitiivinen kouluvalmius 

Anneli Yliherva (2002) tutki väitöskirjassaan ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten 

puheen- ja kielenkehitystä kahdeksan vuoden iässä. Ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden 

lasten kielellisen kehityksen tasoa tutkittiin neljällä erilaisella kielellisellä testillä ja tuloksia 

verrattiin täysiaikaisiin kontrollilapsiin. Tutkimuksessa todettiin, että ennenaikaisina syntyneet 

lapset saivat merkittävästi heikommat pisteet kuin täysiaikaiset lapset visuaalisissa tehtävissä. Ne 
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ennenaikaiset lapset, joilla oli neurologista toiminnan häiriötä saivat puheen ymmärtämistä 

mittaavissa testeissä heikommat tulokset kuin kontrolliryhmä. Myös vanhempien mukaan 

pienipainoisina syntyneillä lapsilla oli enemmän ongelmia puheessa ja kielenkehityksessä yleensä 

kuin normaalipainoisilla lapsilla kahdeksan vuoden iässä. Pienipainoiset pojat olivat heikompia 

kielellisissä ja motorisissa taidoissa kuin kummatkaan tyttöjen ryhmät tai normaalipainoiset pojat. 

Tutkimuksen mukaan kielellisillä taidoilla ja motoriikalla oli selvä yhteys. Tutkimuksessa 

todettiin, että matala syntymäpaino yhdistyneenä esimerkiksi äidin nuoreen ikään, perheen neljän 

ylittävään lapsimäärään, uusperheeseen, kuulovikaan tai poikasukupuoleen lisäsi lasten puheen- ja 

kielenkehityksen ongelmien riskiä kahdeksan vuoden iässä. Myös pienipainoisuuden raskauden 

kestoon nähden todettiin olevan riski kielenkehitykselle. (Yliherva, 2002.)  

Monikkolapsena kasvaminen on erilaista kuin yksin syntyneenä. Ensinnäkin monikot ovat 

syntyessään pienipainoisempia ja ovat alttiita erilaisille komplikaatioille raskauden ja synnytyksen 

aikana. Toiseksi, monikot joutuvat jakamaan vanhempiensa huomion erityisesti vauvaiässä. 

(Pulkkinen et al. 2003.) Toki yksin syntyneillä lapsillakin on sisaruksia, joiden kanssa he joutuvat 

jakamaan huomiota. Monikoiden tilanne eroaa siinä, että he ovat aina samassa kehitys- ja 

ikävaiheessa tarviten samanlaista hoitoa ja huomiota kuin monikkosisaruksensakin. 

Kolmanneksi monikkolasten keskinäiselle suhteelle voi olla luonteenomaista riippuvuus 

monikkosisaruksestaan tai johtaja-alistuja- asetelma. Vielä tiedetään liian vähän monikkolasten 

itsenäistymisprosessista monikkosuhteessa ja sen vaikutuksista identiteetin kehittymiseen. 

(Pulkkinen et al. 2003) 

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa korostuu kielen merkitys. Vauvalla on jo syntyessään 

merkittäviä esikielellisiä valmiuksia. Kielen hahmottamisen kyky kehittyy nopeasti syntymän 

jälkeen. (Aaltonen et al. 2002, 137-138.) Alijoen (1998) mukaan vauvalla on paljon ei- kielellisiä 

vuorovaikutustaitoja, vaikkei hän vielä kykene kommunikoimaan puhuen. Normaalisti lapsi alkaa 

puhua 12 - 18 kuukauden iässä, mikäli puheella tarkoitetaan ensimmäisen yksittäisen sanan 

ilmestymistä lapsen puheeseen. Ensimmäiset sanat ovat lapselle merkityksettömiä, mutta 

vähitellen hän alkaa ymmärtää sanan merkityksen ärsyke- vastaavuus -periaatteen mukaisesti, 

yrityksien ja erehdysten perusteella. Lapsi siis omaksuu kielen pääasiassa sosiaalisten tilanteiden 

kautta. Pohja kielenkehitykselle rakentuu vauvan ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa.( 

Broberg, Almqvist & Tjus 2005,54.) Tästä syystä onkin luonnollista, että kaksosten 

kielenkehityksen viivästyminen voi johtua siitä, että vanhemmilla on ollut vähemmän aikaa 

vauvan ja vanhemman väliselle interaktiolle ja vuorovaikutustilanteessa vanhempi usein puhuu 

lapsille samanaikaisesti. Toisaalta monikkolasten kielenkehitykseen voi myös vaikuttaa lasten 

keskinäinen vuorovaikutus, jossa viestintä voi olla pääasiassa nonverbaalista (Kalland 2003, 218., 
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Rutter & Redshaw, 1991). Toisaalta monikkosisarukset ovat tottuneet tulkitsemaan toistensa 

elekieltä niin hyvin, etteivät tarvitse oikeaa kieltä kommunikoidakseen keskenään (Kumpula, 

2005). 

Joidenkin tutkimusten mukaan monikkolasten kielellinen kehitys olisi hitaampaa kuin yksin 

syntyneiden. Conway, Lytton & Pysh (1980) vertasivat kaksosten ja yksin syntyneiden lasten 

kielenkehitystä ja totesivat kaksosten käyttävän lyhyempiä lauseita, omaavan pienemmän 

sanavaraston sekä puhuvan vähemmän kuin yksin syntyneet lapset. Hay et.al (1987) totesivat 

myös, että 30 kuukauden iässä kaksospojat olivat noin 8 kuukautta jäljessä ilmeikkään kielen 

käytössä ja 6 kuukautta jäljessä kielellisessä käsityskyvyssä suhteessa yksin syntyneisiin tai 

kaksostyttöihin. Kaksospojilla todettiin myös enemmän artikulaatio-ongelmia. ( Hay, Prior, Collett 

& Williams, 1987). Australian kaksostutkimuksessa (Hay, O`Brien, Johnston & Prior 1984) 

raportoidaan myös kaksosten viivästyneestä lukemaan oppimisesta. David Hay ja Pat Preedy 

(2006) viittaavat artikkelissaan myös Australiassa tehtyyn tutkimukseen ( Hay, Collett, Johnston, 

O´ Brien & Prior 1986), jossa todettiin kaksospoikien tekevän enemmän virheitä lukiessaan.  

Matheny ja Bryggeman (1972) testasivat 3-8-vuotiaiden kaksosten ja yksösten 

kielenkehitystä. He totesivat lasten syntymäjärjestyksellä olevan väliä kielen kehityksen suhteen. 

Koska kaksoset ovat usein sisarusjoukon nuorimmaiset, heidän kielenkehityksen vaikeudet voivat 

johtua syntymäjärjestyksestä eikä niinkään kaksosuudesta itsestään. Kaksoset viettävät paljon 

aikaa keskenään, eikä heillä välttämättä ole ikäistään kehittyneempää seuraa. Tästä seuraa, että 

kaksoset käyttävät toisiaan kielimalleina. Tutkimuksen mukaan identtiset kaksospojat olivat parin 

sisäisiltä tuloksiltaan samankaltaisimpia. Tutkijat päättelivät tämän johtuvan siitä, että he ovat 

koko ajan yhdessä ja heidän välisensä ymmärrys ja kommunikaatio ovat niin helppoa, ettei heillä 

ole juuri motivaatiota kielen oppimiseen aikuisilta. 

Joidenkin monikkolasten on myös todettu kehittävän oman yhteisen kielen.  Bishop & 

Bishop (1998) määrittelevät kaksoissisarusten välisen kielen eli kaksoskielen kieleksi joka on 

kahden samalla kehitystasolla olevan lapsen epäkypsää tai poikkeavaa kielen käyttöä. Tästä 

kielestä käytetään myös termiä autonominen kieli, idioglossia tai kryptofasia. Bakkerin (1987) 

mukaan tämä ilmiö ei ole harvinainen uskomuksista huolimatta. Kaksosilla esiintyy tätä kahden 

toisilleen hyvin läheisen samanikäisen lapsen välistä omaa kieltä 40 % identtisellä ja epäidenttisillä 

kaksosilla, mutta kieli katoaa nopeasti lasten kasvaessa. Kaksoset, jotka kasvavat hyvin lähellä 

toisiaan kielenkehityksen kaudella, ja joilla ei ole aikuisen mallikieltä usein saatavilla, käyttävät 

toistensa kieltä mallikielenä ja hankkivat näin kielen epätäydellisesti. 

Savic (1980) toteaa, että kaksosilla on usein vähintään kaksi puhekumppania, kaksossisarus 

sekä huoltaja. Hänen mielestään kaksosen keskusteluympäristö poikkeaa yksösenä syntyneen 
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lapsen keskusteluympäristöstä. Kaksoset usein keskustelutilanteissa täydentävät toistensa puhetta 

eikä tätä seikkaa ole hänen mielestään riittävästi huomioitu kaksosten kielenkehitystä tutkittaessa. 

Toisaalta on väitetty myös kaksosuuden tuovan etua kielenkehitykselle, erityisesti lapsen 

sosiaalisen puheen käyttämisen osalta (Mogford- Bevan 1999, 41-42). Sinkkosen (2001) 

tekemässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin englanninkielen oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä 

eroja etenkin kaksosten kielenoppimisen näkökulmasta. Sinkkosen oletus oli, että kaksoset voisivat 

sosiaalisuutensa vuoksi saada parempia oppimistuloksia kuin yksin syntyneet, vaikka heillä oli 

todettu olevan vaikeuksia äidinkielen kehittymisessä. Tutkittavat lapset olivat 12-vuotiaita. 

Tutkimuksessa selvisi, ettei kaksosuus ollut vieraan kielen oppimisen kannalta selkeä haitta tai 

hyöty. Kaksosten todettiin olevan vain vähän muita lapsia sosiaalisempia. Sen sijaan merkittävä 

tulos oli se, että kaksoset oppivat vierasta kieltä yhtä hyvin kuin ikätoverinsakin. Myöskään 

aiemmin todetulla äidinkielen kehityksen viivästymällä tai lasten varhaisella kognitiivisella 

heikkoudella ei ollut vaikutusta enää 12-vuotiaana vieraan kielen opiskelussa. Myöskään 

identtisten tai epäidenttisten kaksosten opiskelussa ei ollut merkittäviä eroja. Kuitenkin 

kaksossisarukset muistuttivat oppimistuloksiltaan enemmän toisiaan kuin kontrolliparit. 

Levy et al. (1996) mukaan kaksosilla olisi enemmän keskittymiskyvyn ongelmia kuin heidän 

yksinsyntyneillä sisaruksillaan. Monikkolapset olivat myös hyvin edustettuina lapsijoukossa, jolla 

todettiin ADHD eli lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden ongelma Smirnoffin (1992) 

tekemässä tutkimuksessa Isossa – Britanniassa. Kuitenkaan tästä ei olla täysin yksimielisiä, sillä 

monissa tutkimuksissa ei eroja ole löytynyt monikkolasten ja yksin syntyneiden lasten välillä 

(Kumpula 2005). Vuonna 2003 Suomessa valmistuneessa tutkimuksessa todettiin, että 

monikkolasten tarkkaavuus olisi jopa parempaa kuin yksin syntyneiden. Lisäksi tutkimuksen 

mukaan monikot eivät eronneet muista oppilaista käytösongelmien, kuten aggressiivisuuden tai 

levottomuuden määrässä. ( Pulkkinen et al. 2003.) 

Rooney, Hay ja Levy (2003) ovat julkaisseet tutkimustensa pohjalta artikkelin, joka valottaa 

käytösongelmien sekä lukemisvaikeuksien yhteyttä raskauden kestoon nähden pienipainoisilla 

kaksosilla. Lapsi voi olla pienipainoinen raskauden kestoon nähden syntyessään täysiaikaisena tai 

hän voi olla syntynyt ennenaikaisena. Raskauden täysiaikaisuuden rajana pidetään 37 

raskausviikkoa. Sitä ennen syntyneet lapset ovat ennenaikaisesti syntyneitä ja heistä voidaan kyttää 

nimitystä keskoslapsi. Monikkolapsilla on merkitsevästi kohonnut riski syntyä ennenaikaisina (ks. 

s. 4 Moilanen 2007). Tutkimuksissa todettiin, ettei monikkolasten syntymäjärjestyksellä ollut 

yhteyttä kohonneeseen käytös- tai kielellisten ongelmien ilmenemiseen monikkolapsilla. 

Tutkimuksissa ilmeni, että sukupuolesta riippumatta erittäin rajallisesti raskauden kestoon nähden 

kasvaneilla kaksosilla ilmeni myöhemmällä iällä enemmän tarkkaavaisuuden ongelmia sekä 



58 

ongelmia kielellisessä kehityksessä. Hayn (1987) mukaan suurin riski lukemisongelmien sekä 

ADHD: n suhteen oli kaksospojilla, jotka olivat olleet pienipainoisia raskauden kestoon nähden 

syntyessään. Artikkelissa todetaan, että nimenomaan raskauden kestoon nähden pienipainoisina 

syntyneillä kaksospojilla on suurentunut riski kehityksellisiin ongelmiin lapsuudessa. Tutkijoiden 

mukaan näiden lasten kehitystä olisi arvioitava ja seurattava tämän riskin vuoksi lapsuudessa. ( 

Rooney, Hay & Levy 2003.) 

6.4 Koulun valmius ottaa vastaan monikkolapsi 

Monikkolapsen aloittaessa koulunsa, vanhemmat joutuvat pohtimaan yksin tai yhdessä lasten 

päivähoidon henkilökunnan kanssa sijoitetaanko monikkosisarukset samalle vai eri luokalle. Tämä 

luo monikkoperheille tilanteen, jota yksin eri vuosina syntyneiden lasten vanhemmat eivät joudu 

kokemaan. Riippuu vanhempien aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta asiaan, kuinka paljon he 

perehtyvät näihin vaihtoehtoihin. Lisäksi koululla ja tulevalla opettajalla tulisi olla tietoa 

monikkolasten kehityksestä ja sen tukemisesta, jotta monikkolasten koulunaloitus voisi tapahtua 

parhaalla mahdollisella tavalla. Ensinnäkin vanhempien ja ammattikasvattajien tulisi olla perillä 

lasten keskinäisen suhteen laadusta. Toiseksi olisi pohdittava lasten mahdollisesti tarvitsemaa 

erityistukea.  

Hayn ja Preedyn (2006) julkaisema artikkeli pohtii monikkolasten tarpeita koulun kannalta. 

Artikkelissa ihmetellään, miksi on niin vähän tutkimuksia monikkolasten koulunaloittamisesta ja 

luokkasijoituksista, vaikka monikkosynnytysten lisääntyessä koskettaa luokkaratkaisujen 

pohtiminen yhä useampia perheitä. 

 Kaksi laajaa vanhempien tai opettajien näkökulmasta tehtyä tutkimusta monikkolasten 

erottamisesta eri luokille ovat Australiassa 1990 tehty tutkimus (Gleeston, Hay, Johnston & 

Theobald) sekä Isossa-Britanniassa 1999 (Preedy) tehty tutkimus. Näissä tutkimuksissa selvisi, että 

eri luokille sijoittamisen yleisimpänä syynä oli turvata lasten yksilöllisyyden kehittyminen. 

Erityisesti painotettiin, lasten mahdollisuutta solmia omia sosiaalisia suhteita yksilöinä. Lisäksi 

mainittiin opettajien mahdollisuus arvioida oppilasta ilman vertailua sisarukseen. Tutkimuksissa 

selvitettiin myös syitä, miksi monikkosisarukset oli pidetty samalla luokalla. Tällaisina syinä 

mainittiin monikkosisarusten toisistaan saama tuki, erityisesti silloin, jos lapsilla ei ollut 

kokemuksia erillään olosta ennen kouluikää. Monikkolapsilla saattoi olla tarve tarkistaa ajoittain, 

mitä toinen sisaruksista oli tekemässä, silloinkin kun monikot viihtyivät erillään. Syynä samalla 

luokalla opiskeluun mainittiin myös yhden monikon selvä dominanssi. Johtajana useilla alueilla 

toimivan monikon itseluottamus saattoi heiketä, mikäli hänellä ei ollut enää mahdollisuutta 
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organisoida sisarustaan. Myös se, että erottaminen aiheutti lasten välillä lisää kilpailua kotona, 

koettiin syyksi pitää monikkolapset samalla luokalla. Opettajien toiminnasta johtuvana syynä 

pidettiin sitä, jos heillä ei ollut ymmärrystä lasten toimintaa kohtaan, esimerkiksi silloin kun toinen 

lapsista oli sairaana tai hänellä oli ongelmia. (Hay & Preedy 2006.) Tällä ilmeisesti tarkoitettiin 

sitä, että lasten yhteinen opettaja oppi tuntemaan molemmat lapset ja ymmärsi silloin paremmin 

lasten käytöstä.  

Tutkimukset selvensivät myös niitä tilanteita, joissa monikkolapset hyötyvät eri luokille 

sijoittamisesta. Jos monikoista yksi on selvästi muita taitavampi tai jos toinen kokee 

epäonnistuvansa usein, voi erottaminen koulussa olla hyvä ratkaisu. Myös silloin, jos monikoista 

toisella tai molemmilla esiintyy häiritsevää käyttäytymistä, nähdään erottaminen parempana 

vaihtoehtona. Lasten keskinäinen voimakas riippuvuus tai kilpailu laittoi myös vanhemmat ja 

opettajat harkitsemaan lasten erottamista eri luokille. Samalla luokalla oleminen saattoi aiheuttaa 

kotona yletöntä lasten raportoimista monikkosisaruksen tekemisistä ja siten heikentää lapsen 

yksityisyyttä. Tällaisissa tilanteissa erottaminen eri luokille saattoi rauhoittaa tilanteen kotona ja 

koulussa. ( Hay & Preedy 2006.) 

On vaikea arvioida erottamisen tai yhdessä opiskelemisen vaikutuksia luotettavasti, sillä 

tutkimustulokset perustuvat usein lapsiin, jotka ovat jo tutkimushetkellä valmiiksi opiskelleet 

yhdessä tai erikseen. Isossa – Britanniassa (2004) tehdyssä tutkimuksessa seurattiin kaksosia 

varhaislapsuudesta kouluikään asti. Tarkoituksena oli selvittää, miten erottaminen vaikutti 

monikkolasten käytökseen, koulussa edistymiseen sekä lukutaitoon. Tutkimuksessa todettiin, että 

kaksosten erottaminen varhain eri luokille syvensi eroja heidän lahjakkuudessa tai vastaavasti 

myös vaikeuksissa. Ensimmäisenä kouluvuonna erotetuilla monikoilla oli enemmän sisäisiä 

käytösongelmia, kuten ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, kuin samalla luokalla opiskelevilla. 

Erityisesti tämä tuli esiin monotsygoottisilla kaksosilla. Tutkimus löysi myös joitakin viitteitä siitä, 

että erotetuilla kaksosilla oli enemmän akateemisia ongelmia koulussa. Myöhemmin erotetut 

kaksoset osoittautuivat heikommiksi lukijoiksi kuin aikaisin erotetut tai erottamattomat kaksoset. 

Ryhmien välillä ei kuitenkaan huomattu eroa käytösongelmien, kuten ADHD: n tai epäsosiaalisen 

käyttäytymisen suhteen. Erotettujen kaksosten ahdistuneisuuden tulkittiin johtuvan lasten 

kokemasta eron aiheuttamasta stressistä. Tutkimuksessa todettiin, että erottaminen myöhemmin 

peruskoulussa oli vaikeampaa kuin aivan koulun alussa tapahtuva erottaminen. ( Tully, Moffit, 

Caspi, Taylor, Kiernan & Andreou 2004.) 

Preedyn ja Hayn (2006) mielestä ei ole olemassa riittäviä todisteita siitä, että erottaminen 

olisi välttämättä parempi vaihtoehto. Tarvitaan lisää tietoa siitä, minkälaiset monikot voivat hyötyä 

eri luokilla opiskelusta tai vastaavasti saman luokan jakamisesta. Monikkolasten erottaminen eri 
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luokille vaatii huolellista pohdintaa ja vanhempien konsultaatiota. Useimmilla monikoilla on 

koulun alkuun mennessä vain vähän tai ei lainkaan kokemuksia erottamisesta pitkiksi ajoiksi.  

Hay ja Preedy (2006) jakavat monikot kolmeen kategoriaan. Yhden ryhmän muodostavat 

monikot, joita he kutsuvat nimellä ”extreme individuals”. Nämä monikot kokevat suhteensa 

rajoittavana. He tappelevat ja kieltävät monikkosuhteensa. Joskus he valitsevat vastakkaisen 

vaihtoehdon vain erottuakseen sisaruksestaan. Toinen ryhmä ovat ”mature dependents”. He ovat 

kypsällä tavalla riippuvaisia toisistaan nauttien suhteestaan. He pystyvät toimimaan sekä 

monikkoina että yksilöinä luoden myös omia ystävyyssuhteita. Myös valitessaan samoja 

kiinnostuksen kohteita, he pystyvät toimimaan yksilöinä ja välttämään liiallista kilpailua. Kolmas 

ryhmä on ”closely coupled”. Nämä monikot ajattelevat olevansa yksi yksikkö ja ulkopuoliset 

ihmiset myös kohtelevat heitä usein sellaisena. Heillä ei yleensä ole omia ystäviä tai niitä on hyvin 

vähän. Näillä monikoilla voi myös olla taipumusta lyöttäytyä yhdeksi voimakaksikoksi. 

Kypsästi riippuvaiset monikot selviytyvät yleensä yhtä hyvin kummastakin 

luokkaratkaisusta. Hyvin läheiset, yhtenä yksikkönä toimivat monikot voivat hyötyä erottamisesta 

eri luokille, mutta voivat kokea erottamisen myös liian traumaattisena. Varsinkin, jos koulu on 

ensimmäinen paikka, missä he joutuvat olemaan erossa toisistaan. Yksilöllisyyttään vahvasti 

korostavat monikkosisarukset eivät yleensä halua olla samalla luokalla. He voivat kuitenkin hyötyä 

siitä, jos joutuvat joskus työskentelemään yhdessä. (Hay & Preedy 2006.) 

Koulun olisi huomioitava, että monikkolapset ja heidän vanhempansa ovat eräänlainen 

erityisryhmä. Ennen luokkaratkaisua olisi vanhempien ja opettajan keskusteltava lasten 

kehityksestä ja kokemuksista. Preedyn ja Hayn (2006) mukaan asenne monikkolapsia kohtaan 

onkin muuttunut viime vuosina Euroopassa ja Australiassa, kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa 

monikkolapset nähdään edelleen usein hyvin stereotyyppisesti liian läheisinä toisilleen ja 

suhtautuminen on hyvin tiukkaa ilman riittäviä perusteita. Tätä kuvaa se, että Minnesotassa vuonna 

2005 nähtiin tarpeelliseksi säätää laki, jonka mukaan vanhemmilla oli oikeus päättää pitää 

monikkolapset samalla luokalla. 

Kouluja olisikin ohjattava kaikkialla maailmassa joustavaan suhtautumiseen monikkolapsia 

kohtaan. Monikkolasten tarpeiden arvioiminen yksilöinä, kuitenkin ottaen huomioon heidän 

erityisen keskinäisen suhteensa, mahdollistaa lapsille parhaan mahdollisen koulunaloituksen. (Hay 

& Preedy 2006.) 

Suomen Monikkoperheet yhdistyksen puheenjohtajan Ulla Kumpulan mukaan Suomessa yli 

90 prosenttia monikkolapsista aloittaa koulunsa samalla luokalla. Tulos poikkeaa useista muista 

maista. Usein syynä on se, ettei perheelle ole tarjolla kuin yksi luokka. Vanhemmat myös toivovat 

lapsilleen usein samaa luokkaa. Hänen mukaansa tärkeää luokkavalintaa tehtäessä olisi tiedostaa, 
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ettei selvää ratkaisua ole olemassa. Ratkaisu tulisikin tehdä pohtien omien monikoiden välistä 

suhdetta sekä oman perheen arjen kannalta parasta vaihtoehtoa. Suomalainen kaksostutkija 

lastenpsykiatri Irma Moilanen suosittaa vanhempia olemaan varovainen eri luokille sijoittamisessa, 

mikäli lapset itse vastustavat erottamista voimakkaasti. (Kumpula 2007.) 

 Suomessa vallitseva suuntaus samalla luokalla opiskeluun näyttäisi olevan viimeisimpien 

tutkimustulosten mukaan hyvä vaihtoehto monikkosisaruksille. Joissakin tapauksissa erottaminen 

voidaan nähdä jopa vahingollisena lapsen kehitykselle. Toisaalta on tilanteita, jolloin voi olla 

edelleen perusteltua erottaa sisarukset eri luokille. Siksi ei olekaan samantekevää, minkä ratkaisun 

vanhemmat ja opettajat tekevät lasten sijoittamisen suhteen. Suomessa vanhemmilla on yleensä 

mahdollisuus vaikuttaa tähän ratkaisuun. Ei ole samantekevää monikkoperheille, onko 

esiopetuksen henkilökunnalla tai luokanopettajilla riittävästi tietoa monikkolasten kehityksestä. 

Heidän ja neuvolahenkilökunnan riittävä asiantuntijuus monikkolasten kehityksen suhteen 

mahdollistaisi tuen antamisen monikkoperheille ja turvaisi monikkolapsille mahdollisimman 

hyvän koulunaloituksen.  
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7 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA SEN 
SUORITTAMINEN 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmotella näköaloja ja lisätä inhimillistä ymmärrystä 

suomalaisten monikkolasten koulunaloitukseen nostaen keskiöön niitä kriittisiä kohtia, joita 

monikkolasten koulunaloitukseen voi liittyä. Tutkimuksen avulla halutaan selvittää minkälaisia 

ajatuksia koulutulokkaan lähettävällä taholla eli esiopetuksessa työskentelevillä 

lastentarhanopettajilla on monikkolasten koulunaloitukseen liittyen, ja mitä asioita he liittävät 

monikkolasten siirtymään esiopetuksesta alkuopetukseen ja kouluvalmiuteen. Tutkimuksen yhtenä 

tavoitteena on lisätä lastentarhanopettajien, luokanopettajaopiskelijoiden ja alkuopetuksessa 

työskentelevien luokanopettajien tietoisuutta monikkolapsista ja heidän erityispiirteistään sekä 

lisätä esiopetuksen ja koulun valmiutta ymmärtää ja tukea monikkolasten kehitystä. Pyrin 

valottamaan monikkolapsien koulunaloitukseen liittyvää problematiikkaa monelta eri kannalta. 

Kasvatustieteellisen näkökulman lisäksi ammattikasvattaja saattaa tarvita tietoa myös lääketieteen 

sekä psykologian alueelta kohdatessaan monikkolapsen työssään. Lastentarhanopettajille ja 

luokanopettajille ei ole tarjolla riittävästi suomenkielistä materiaalia koskien monikkolasten 

koulunkäynnin erityispiirteitä. Koulutus ei välttämättä anna opettajille riittäviä valmiuksia kohdata 

työssään monikkolapsia ja heidän perheitään. Tutkimuksellani halusin helpottaa esiopettajan ja 

alkuopettajan työtä tarjoamalla heille tätä tietoa. 

7.1 Tutkimustehtävä 

 Suomessa on melko vähän tehty monikkolapsia koskevaa tutkimusta kasvatustieteen saralla. 

Kuitenkin vuosittain koulunsa aloittavista lapsista noin joka 30. lapsi on kaksonen. Esiopettajan ja 

luokanopettajan kannalta on siis varsin todennäköistä, että jossain vaiheessa uraansa hän saa 

opetettavakseen kaksoslapsen. Kolmosten saaminen omaan ryhmäänsä sen sijaan on todella 

harvinaista. Triplettejä maassamme syntyy vuosittain vain n. 10 - 15. Tämän vuoksi käyttäessäni 

tutkimuksessani termiä monikkolapsi, tarkoitan sillä pääsääntöisesti kaksosena syntynyttä lasta. 
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 Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä inhimillistä ymmärrystä monikkolasten koulunaloitusta 

kohtaan. Monikkolasten vanhemmille lasten koulun aloittaminen on monen pohdinnan paikka. 

Vanhemmat joutuvat pohtimaan asioita, joita yksin syntyneiden lasten vanhemmat harvoin 

kohtaavat. Tilanne, jossa kaksi tai useampi lapsi aloittaa koulunsa samaan aikaan, asettaa 

vanhemmat luokkasijoitusratkaisun äärelle pohtimaan yhdessä lapsen esiopettajien kanssa parasta 

vaihtoehtoa lapsille. Lisäksi monikkolasten kehitykseen ja kouluvalmiuteen saattaa liittyä 

problematiikkaa ja erityispiirteitä, joita yksin syntyneillä lapsilla ei välttämättä ole. 

Suurin osa suomalaisista kuusivuotiaista lapsista on esiopetuksen piirissä, joten 

monikkovanhemmat suurella todennäköisyydellä pohtivat lastensa koulun aloitukseen liittyviä 

kysymyksiä esiopettajan kanssa käydyissä kasvatuskeskusteluissa. Suurin osa suomalaisista 

monikkolapsista aloittaa koulunsa samalla luokalla, mutta myös rinnakkaisluokka koetaan hyvänä 

vaihtoehtona. Toisinaan tilanne on sellainen, ettei vaihtoehtoja ole johtuen esimerkiksi lapsen 

kehityksestä tai kunnan koulutarjonnasta. Joka tapauksessa vanhemmat pyrkivät valitsemaan 

parhaan vaihtoehdon lapsen ja perheen arjen sujuvuuden kannalta.  

Tässä siirtymävaiheessa esiopetuksesta alkuopetukseen vanhemmat toivovat ja kaipaavat 

tukea sekä tietoa kasvatuksen ammattilaisilta eli esiopetuksen henkilökunnalta, jolla on tietoa ja 

näkemystä esimerkiksi lapsen toimimisesta esiopetusryhmässä. Suomessa esiopettajana toimii 

usein varhaiskasvatuksen asiantuntija, lastentarhanopettaja. Hän käy 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja sekä esiopetussuunnitelmakeskusteluja lasten vanhempien 

kanssa. Näissä keskusteluissa lastentarhanopettaja toimii asiantuntijana tukien lasta ja lapsen 

vanhempia. 

Tutkimustehtäväni oli selvittää esiopetuksessa työskentelevien lastentarhanopettajien 

näkemystä monikkolapsista sekä heidän käsityksiään monikkolapsen koulunaloituksesta. Kouluaan 

aloittava monikkolapsi siirtyy esiopetuksen ja kodin kulttuurista koulussa vallitsevan kulttuurin 

piiriin. Tutkijana ja tulevana luokanopettajana minua kiinnosti selvittää esiopetuksessa 

työskentelevien lastentarhanopettajien valmiuksia ohjata, tukea ja neuvoa monikkovanhempia 

koulunaloituksen kynnyksellä sekä lasten luokkaratkaisuja mietittäessä. Halusin myös selvittää, 

miten lastentarhanopettajat tunnistivat ja huomioivat monikkolapsen kehitykseen ja 

koulunaloitukseen liittyvää problematiikkaa ja mitä erityistarpeita ja kehityksellisiä riskitekijöitä 

he näkivät monikkolapsilla olevan.   

Monikkolapsen mukana tässä siirtymävaiheessa seuraa perheen lisäksi hänen 

monikkosisaruksensa. Lapsi on aina kiinteä osa perhettään. Monikkolapsi on tämän lisäksi myös 

kiinteä osa monikkosuhdettaan. Lastentarhanopettaja tekee yhteistyötä vanhempien kanssa, mutta 

samalla hän joutuu tavalla tai toisella ottamaan huomioon myös lapsen suhteen 
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monikkosisarukseensa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ammattikasvattajien 

monikkotietoutta ja herättää huomaamaan tämän marginaalisen lapsijoukon erityistarpeet koulun 

aloittamisen kynnyksellä, jotta voisimme turvata heidän elämänsä yhden tärkeän siirtymävaiheen 

onnistumisen. 

7.2 Ontologinen kysymys- miten ymmärrän tutkimuksen kohteen 

Tutkimuksen tekijän on oltava tietoinen omista tieteenfilosofisista lähtökohdistaan tutkimusta 

tehdessään. Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat eli taustasitoumukset syntyvät tutkijan 

oletuksista ja käsityksistä ihmisestä, maailmasta ja tiedonhankinnasta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 125.) Ontologia esittää kysymyksiä todellisuuden luonteesta. Kysymykset 

käsittelevät tutkittavan ilmiön luonnetta ja todellisuutta. Sen lisäksi ontologiassa pohditaan, mitä 

voidaan pitää tutkimuksessa todisteina. ( Hirsjärvi ym. 2007.) 

Tämän tutkimuksen kohteena on monikkolapsi, joka on siirtymässä esiopetuksesta 

perusopetuksen alkuopetuksen piiriin. Lasta tarkastellaan tässä siirtymävaiheessa esiopetuksen 

lastentarhanopettajan silmin. Toisaalta tutkimuksen kohteena on myös esiopetuksen 

lastentarhanopettaja, joka on avainasemassa tukemassa ja ohjaamassa vanhempia 

kasvatusyhteistyön kautta siirtymän lähestyessä.  

Tutkimuskohteen ollessa ihminen, on ontologisen erittelyn lähtökohtana ihmiskäsitys 

(Hirsjärvi ym. 2007).  Piaget(1985) ja Vygotsky (1981) ajattelevat lapsen kehityksen olevan 

hierarkkista. Lapsella olevat taidot pohjautuvat hänen aikaisempaan kehitykseensä. 

Kehitysnormilla taas tarkoitetaan niitä taitoja, joita oletetaan olevan tietynikäisellä lapsella. Nämä 

kehitysnormit ovat myös kulttuurisidonnaisia. (Linnilä 2006, 25.)  

Linnilä (2006) pitää kehitystä monimutkaisena ilmiönä. Se sisältää itsestään tapahtuvaa 

korjaantumista, viivästymistä, pyrähdyksiä sekä yksilöllisyyttä suuressa määrin. Lapsen 

mahdollisen kuntoutuksen tarpeen vuoksi ero normaalin ja poikkeavan kehityksen suhteen on 

jollain tavalla määriteltävä. Kehityksen eri osa-alueista saadaan tietoa esimerkiksi havainnoimalla 

lasta. Käyttäytymisen ja persoonallisuuden ominaisuudet sekä fyysiset, kognitiiviset, 

emotionaaliset ja sosiaaliset kehityspiirteet ilmentävät lapsen kehitystä kussakin ikä- ja 

kehitysvaiheessa. (Linnilä 2006, 26.) 

Tässä tutkimuksessa monikkolasta katsotaan myös kouluvalmiuden näkökulmasta. Oinosen 

(1969) mukaan valmius on kypsymisen sekä siihen sisältyvien ympäristötekijöiden sekä oppimisen 

yhteistulos.  Linnilän (2006) mukaan kouluvalmius on läheisesti yhteydessä käsitykseen lapsesta, 

oppimisesta, opettamisesta ja kasvatuksesta. Kasvattajan eli tässä tutkimuksessa 
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lastentarhanopettajan tehtävä on tukea lapsen kokonaispersoonallisuuden kehittymistä 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 1-2, Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2004, Perusopetuslaki 1998/628). Rauhalan (1986) mukaan holistinen ihmiskäsitys 

muodostuu kehollisuudesta, situationaalisuudesta, joka tarkoittaa suhdetta todellisuuteen, 

elämäntilannetta sekä tajunnallisuudesta, jolla hän tarkoittaa psyykkis- henkistä olemassaoloa 

(Rauhala 1986, 25). Kokonaispersoonallisuus jaetaan ihmistieteissä usein fyysiseen ja psyykkiseen 

olemukseen (Linnilä 2006, 19). Lapsen opetuksessa ja ohjauksessa tulee pyrkiä ottamaan lapsen 

kokonaispersoonallisuus huomioon siten, ettei keskitytä vain jonkin persoonallisuuden osa-alueen 

yksipuoliseen tukemiseen (Linnilä 2006, 20). 

Lapsen situationaalisuus on usein jäänyt vähemmälle huomiolle tarkasteltaessa siirtymää 

esiopetuksesta alkuopetukseen. Holistisen ihmiskäsityksen mukaan lapsen kehollisuus ja 

tajunnallisuus todellistuvat aina situaation kautta. Puhumme usein kasvatustieteessä 

ympäristötekijöistä. Käsite elämispaikka, jossa lapsi on osa kulttuurista sekä materialistista 

kontekstia, voisi kuvata situaatiota paremmin. (Linnilä 2006, 19.) Monikkolapsen elämispaikka 

eroaa yksin syntyneiden elämispaikasta. Heillä on aina samanikäinen sisarus vierellään, jolla on 

samanlaiset kehitystarpeet ja vaatimukset. Monikkolapset elävät monikkoperheessä, jotka joutuvat 

arjessa hyvinkin erilaisten tilanteiden eteen kuin ne perheet, joissa monikkolapsia ei ole. Kun 

lapsia syntyy kerralla useita, joutuvat monikkovanhemmat kohtamaan melkoiset elämänhallinnan 

vaatimukset sekä usein myös taloudelliset kustannukset (Kumpula 2005, 6). 

Kulttuuri on yksi näkökulma, josta persoonallisuuden eri puolia voidaan lähestyä.  Linnilä 

mainitsee Rönnholmin (1999), joka korostaa, ettei persoonallisuus tai yksilön identiteetti ole 

lajiominaisuus vaan kulttuuriominaisuus. Lapsen persoonallisuuden kehityksessä kulttuurilla on 

keskeinen merkitys (Linnilä 2006, 22). 

7.2.1 Kohderyhmän valitseminen ja taustatiedot 

Valitsin tutkimukseni kohderyhmäksi esiopetuksessa työskentelevät lastentarhanopettajat, sillä he 

ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijoita ja avain asemassa suhteessa kouluaan aloittelevaan 

monikkolapseen ja heidän vanhempiinsa. Asun itse Lahdessa ja tuntui luonnolliselta ja helpolta 

kerätä tutkimusaineisto Lahden kaupungin päiväkotien esiopetusryhmistä. 

Tutkimustani varten anoin tutkimuslupaa Lahden varhaiskasvatustoimistosta. Jätin 

lupahakemukseni liitteineen käsiteltäväksi joulukuun alussa 2010.  Odotin innokkaana 

tutkimuslupaa, mutta kun sitä ei alkanut kuulua tammikuun alussa 2011, soitin kaupungin 

varhaiskasvatustoimistoon ja tiedustelin viivästyksen syytä. Asian käsittelyä oli viivästyttänyt 
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jokin väärinymmärrys tutkimusjoukon kriteereiden suhteen. Selitin toiveeni tutkimuksen 

kohderyhmästä varhaiskasvatusjohtajalle ja viimein tammikuun puolessa välissä tutkimuslupani 

saapui postitse. 

Tämän jälkeen aloitin soittokierroksen Lahden kaupungin päiväkoteihin. Ensimmäinen soitto 

ei tuottanut tulosta. Kyseisen päiväkodin johtaja valitteli kiirettä ja sijaispulaa, joten halukkuutta 

osallistua tutkimukseeni ei ollut. Jatkoin sinnikkäästi soittelua etsien tutkimukseeni halukkaita 

osallistujia. Tämän kieltäytyneen päiväkodin jälkeen tuli vielä kaksi kieltäytymistä kiireeseen 

vedoten. Soittokierroksen jälkeen löysin kuitenkin yhteensä 12 Lahtelaista päiväkotia, joissa oli 

yhteensä 25 lastentarhanopettajaa, jotka olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseeni. Vein itse 

noin kolmen viikon aikana kaikkiin näihin päiväkoteihin kehyskertomuspaperit (Liitteet 1-4), 

joihin halukkaiden vastaajien tuli kirjoittaa oma eläytymistarinansa. Kehyskertomuksen mukaan 

liitin ohjepaperin sekä liitteeksi taustatietoja kartoittavan kysymyspaperin (Liite 5), jossa kartoitin 

vastaajien ikää, sukupuolta, työkokemusta lastentarhanopettajana sekä monikkolapsikokemusta. 

Korostin vastaajille, että heidän vastauksensa käsiteltäisiin nimettöminä eikä vastaajien 

henkilöllisyys paljastuisi. Tämän vuoksi en tuo julki edes tämän keskisuuren kaupungin 

tutkimukseen osallistuvien päiväkotien nimiä, sillä jokaisessa näistä päiväkodeista työskentelee 

vain muutama sellainen lastentarhanopettaja, joka sopi tutkimukseni vastaajaksi. Näin ollen 

päiväkotien julkistaminen saattaisi vaarantaa vastaajien anonymiteetin. 

 Sovin kunkin päiväkodin kanssa, milloin olisi sopiva hetki hakea kirjoitetut tarinat takaisin. 

Ajattelin, että viedessäni ja hakiessani itse tarinapaperit voisin vaikuttaa vastausten 

palautumisprosenttiin myönteisesti. Tämä tuottikin tulosta, sillä vain yhden päiväkodin neljä 

vastauspaperia jäi saamatta. Päiväkodinjohtaja kertoi minulle syyksi, että heillä oli sairastapauksia 

henkilökunnassa, eikä sijaisia saanut ottaa. Töissä olevat lastentarhanopettajat olivat niin kiireisiä, 

etteivät pystyneet tarinoita kirjoittamaan.  

Osallistuvien lastentarhanopettajien tuli olla työskennellyt esiopetusryhmässä viiden 

viimeisen vuoden aikana. Kriteerinä ei siis ollut välttämättä työskentely esiopetuksessa 

tutkimuksen tekohetkellä, vaan lähimenneisyydessä. Tämän tarkoituksena oli rajata tutkimuksesta 

pois ne lastentarhanopettajat, joilla ei ollut tuoretta työkokemusta esiopetuksesta ja turvata 

kohdejoukon jonkinlainen homogeenisuus. Arvelin, että melko tuore työkokemus antaisi minulle 

myös hedelmällisiä vastauksia, sillä silloin vastaaja on joutunut pohtimaan siirtymää 

esiopetuksesta alkuopetukseen lähiaikoina. Näin ajattelin saavani tuoretta nykyhetken tietoa 

lastentarhanopettajien käsityksistä monikkolapsen koulunaloituksesta. Muita kriteereitä vastaajille 

en asettanut. 
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7.2.2 Tutkimusmetodi ja epistemologinen kysymys 

Epistemologia viittaa käsitykseen tiedon luonteesta, tietämisen alkuperästä sekä tiedon 

muodostumisesta (Hirsjärvi ym. 2007). Seuraavaksi pyrin perustelemaan valitsemaani 

tutkimusmetodia. 

Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen eli laadullinen, joten se pyrkii lähtökohtaisesti 

ymmärtävään selittämiseen muuhun tutkimukseen ja teoreettiseen viitekehykseen peilaten. Kerätyt 

havainnot pelkistetään ja niitä pyritään yhdistelemään keskittyen olennaiseen. (Alasuutari 

1994,42.) 

Tutkimusmetodi koostuu niistä käytänteistä ja toimista, joiden avulla tutkija tuottaa 

havaintoja. Se sisältää sääntöjä, joiden mukaan tutkijan tekemiä havaintoja voidaan muokata ja 

tulkita niin, että niiden merkitystä tutkimuksen johtoajatuksina voidaan arvioida. (Alasuutari 1994, 

72.) 

Osallistuvuus on keskeistä suurelle osalle laadullista tutkimusta (Eskola & Suoranta 2005). 

Tässä tutkimuksessa käytän aineistonkeruumenetelmänä eläytymismenetelmää. Siinä vastaajat 

osallistuvat kirjoittamalla tarinan tutkijan antamien ohjeiden mukaan (Eskola 1997). Esittelen 

eläytymismenetelmää seuraavassa kappaleessa tarkemmin. 

Ihmisen inhimilliseen olemassaoloon liittyvät aina vahvasti tunteet. Eläytymismenetelmän 

käytössä kirjoittajalta edellytetään tiettyä empatian kykyä, kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. 

Antti Eskolan ajatus menetelmästä käytettäväksi nimitykseksi onkin ollut englanninkielinen termi 

The method of empathybased stories (Eskola 1997,7). 

Saarisen & Kokkosen (2003) mukaan empatia voidaan nähdä kahdella tavalla. Se voidaan 

käsittää samanlaisten tunteiden kokemisena läheisen ihmisen kanssa. Toisaalta empatia voi viitata 

myös kognitiiviseen eli ajatukselliseen prosessiin. Silloin painottuu ihmisen kyky nähdä jokin 

tilanne toisen ihmisen näkökulmasta. Kyse voi olla myös molemmista tavoista, jolloin empaattinen 

ihminen sekä käsittää toisen ihmisen tunteen että myös kokee samankaltaisia tunteita hänen 

kanssaan. 

Eläytymismenetelmää voidaan käyttää kolmenlaisessa tarkoituksessa. Ensinnäkin teoriaa 

rakentavana menetelmänä, jolloin tutkijan oma ajattelu- ja kuvittelutyö on keskeistä. Menetelmä 

toimii tuolloin ikään kuin tutkijan mielikuvituksen tukena. Toiseksi menetelmällä voi kerätä 

tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoittuvia tyypillisiä kulttuurisia kokonaisuuksia. Näin esimerkiksi 

tiettyyn tapahtumaan osalliset henkilöt voivat osallistua tutkimuksen tekoon omalla äänellään. 

Kolmanneksi menetelmä voi toimia tarkastelutasoltaan suurempien kysymysten selvittelyssä. 

(Suoranta 1995, 204- 205.) Tässä tutkimuksessa käytän edellä esitellyistä tavoista toisena 
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mainittua tapaa. Tiettynä aikana tarkoitan siirtymävaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen ja 

tiettynä paikkana päiväkodin esiopetusta. Tarkastelen tutkimuksessani tyypillisiä kulttuuristen 

merkitysten kokonaisuuksia tässä kontekstissa. Eläytymismenetelmän tehtävä onkin tuoda esiin 

kulttuurisia käsityksiä ja kulttuurisidonnaista hiljaista tietoa. Esiopetuksen lastentarhanopettajat 

osallistuvat tutkimuksen tekoon omalla äänellään kirjoittaessaan eläytymismenetelmätarinan. 

Eläytymismenetelmää aineiston hankinnan menetelmänä esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. 

7.3 Eläytymismenetelmä  

Eläytymismenetelmä on tutkimusaineiston hankinnan menetelmä, jossa vastaajat kirjoittavat 

annetun kehyskertomuksen eli tutkijan laatiman lyhyehkön tarinan pohjalta kuinka etukäteen 

annettuun tilanteeseen on päädytty tai kuinka tilanne voisi jatkua. (Eskola & Suoranta 2005.) Tässä 

tutkimuksessa vastaajan eli esiopetuksessa työskentelevän lastentarhanopettajan tuli 

kirjoituksessaan kuvailla miten kertomuksen tilanteeseen oli tultu. Vastaajalle annettiin vapaat 

kädet tekstin kirjoittamiseen eikä mitään määrättyä formaattia tarvinnut noudattaa. Useimmat 

vastaajat kuitenkin reagoivat ohjeistukseen tuottamalla kertomusmuotoista tekstiä.  

Tutkimustilanteessa vastaajat eivät eläydy täsmälleen samaan kehyskertomukseen, vaan 

orientoivissa kehyskertomuksissa muunnellaan yhtä tekijää. Näitä erilaisia toisistaan hieman 

poikkeavia tarinoita käytetään yleensä kahdesta neljään. Yhden tekijän muuntelulla halutaan saada 

selville, miten muutos vaikuttaa kirjoitettuihin tarinoihin. Jokainen vastaaja saa yhden paperiarkin, 

jonka alkuun on kirjoitettuna yksi kehyskertomuksista. Vastaaja reagoi tähän kirjoittamalla oman 

tekstinsä, joka ei välttämättä ole suora kuvaus todellisuudesta, vaan mahdollinen tarina. Keskeistä 

on juuri näiden erilaisten kehyskertomusten tuottamien tarinoiden tarkasteleminen ja sen 

selvittäminen, mikä vastauksissa muuttuu ja mitä yhteisiä asioita tai erottavia tekijöitä niistä 

löytyy, kun yhtä asiaa kehyskertomuksessa muutetaan. ( Eskola & Suoranta 2005; Eskola 1997.)  

Eläytymismenetelmä sopii hyvin aineistonkeruumenetelmäksi tutkimuksiin, joissa halutaan 

tarkastella esimerkiksi ajattelun logiikkaa, asenteita ja representaatioita. Se on suhteellisen nopea 

ja vaivaton aineistonkeruumenetelmä, joka huomio myös tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. 

Eskolan (1997) mukaan menetelmä sisältää muihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna vähemmän 

ongelmia. Menetelmässä vastaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Menetelmässä vastaajia ei 

myöskään pyydetä tuottamaan vastauksia valmiiksi annettuihin kysymyksiin, vaan he voivat 

vapaasti luoda oman käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä. 

Käytettäessä tätä menetelmää, on kuitenkin hyvä tiedostaa menetelmän avulla kerättävien 

vastausten erityisyys. Vastaaja kirjoittaa oman tarinansa lyhyen kehyskertomuksen perusteella, 
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eikä hän välttämättä tiedä tutkijan varsinaista tutkimusongelmaa. Tästä seuraa se, ettei vastaaja 

myöskään vastaa tiettyyn kysymykseen. (Eskola & Suoranta 2005.) 

Kehyskertomusten muotoiluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta tutkimuksessa 

saataisiin esiin mahdollisimman hyvin tutkimusongelmiin näkökulmia antavia tarinoita. 

Kehyskertomus voi olla periaatteessa millainen tahansa, mitään sääntöjä ei ole olemassa. 

Kertomuksessa johdatellaan usein tietyn roolin ottamiseen ja tietystä rajatusta asiasta tai ilmiöstä 

kertomiseen. Vaikka kehyskertomus antaa suuntaa siitä, mitä vastaajan odotetaan kirjoittavan, on 

valintojen tekeminen vastaajalla. Kukin vastaajista eläytyy omalla tavallaan. (Eskola & Suoranta 

2005.) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista kehyskertomusta. Muuttuvana tekijänä oli 

kaksosten hyvä tai heikko koulunaloitus suhteessa valittuun luokkaratkaisuun. Koska 

luokkaratkaisuja on todellisuudessakin kaksi eli opiskelu samalla tai eri luokilla, haluttiin 

tutkimukseen mukaan nämä molemmat vaihtoehdot. Sellaista vaihtoehtoa ei kuitenkaan valmiina 

annettu, jossa toisella kaksosista olisi koulunaloitus sujunut hyvin ja toisella huonosti, koska silloin 

tarinoiden määrä olisi paisunut liian suureksi. Kehyskertomuksen kuvaus ikään kuin sisälsi tämän 

vaihtoehdon, sillä siinä puhuttiin molempien kaksosten koulunaloituksesta. Mikäli tarinassa 

mainittiin heikko koulunaloitus, saatettiin tällä tarkoittaa toisen tai molempien monikkolasten 

koulunaloituksen heikkoa tilannetta. Ratkaisu tästä kuvitteellisesta tilanteesta jätettiin vastaajalle. 

 

 

Tarina 1. On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee 

aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa elokuussa samalla luokalla. Koulu on 

alkanut heillä hienosti ja samalla luokalla opiskelu luokkaratkaisuna on ollut 

hyvä. Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten 

vanhempien kanssa toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn 

koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen ja luokkaratkaisuun 

liittyvistä asioista. 

 

Tarina 2. On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee 

aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa elokuussa samalla luokalla. Koulu on 

alkanut heillä heikosti ja samalla luokalla opiskelu luokkaratkaisuna ei ole ollut 

hyvä. Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten 

vanhempien kanssa toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn 

koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen ja luokkaratkaisuun 

liittyvistä asioista. 
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Tarina 3. On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee 

aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa elokuussa eri luokilla. Koulu on alkanut 

heillä hienosti ja eri luokilla opiskelu luokkaratkaisuna on ollut hyvä. Kaksosten 

esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien kanssa 

toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin 

keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen ja luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

Tarina 4. On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee 

aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa elokuussa eri luokilla. Koulu on alkanut 

heillä heikosti ja eri luokilla opiskelu luokkaratkaisuna ei ole ollut hyvä. 

Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien 

kanssa toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin 

keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen ja luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

Tarinat numeroitiin. Ylin tarina on numero 1, seuraava on numero 2, sitten numero 3 ja alin tarina 

on numero 4. Kaikkiin neljän tarinaan liitettiin ohjeet vastata itsenäisesti oman ajatuksen 

mukaisesti ja ilman etukäteisvalmisteluita. Vastaajaa pyydettiin eläytymään kaksosten 

esiopetuksen lastentarhanopettajaksi ja hänen tuli kirjoittaa noin A4-arkin verran tarinaa siitä, mitä 

asioita keskustelussa kaksosten vanhempien kanssa oli käsitelty ja millaisia asioita lasten 

kouluvalmiuksista oli tullut ilmi. Toisin sanoen hänen tuli eläytyä tilanteeseen ja miettiä, mitä oli 

tapahtunut ennen kaksosten koulunaloitusta. Vastaajalle annettiin ohjeeksi käyttää aikaa 

vastaamiseen noin 15 minuuttia. 

7.4 Aineiston analysointi 

Eläytymismenetelmässä aineistoa analysoidaan teemoittelun, tyypittelyn ja taulukoinnin kautta. 

Saadun aineiston analyysitavat eivät ole tiukasti rajattuja ja ne voivat kietoutua toisiinsa. Tutkija 

harvoin voi soveltaa tutkimuksessaan ainoastaan yhtä analysointitapaa. Laadullisen aineiston 

rikkaus piileekin juuri tässä erilaisten analysointitapojen runsaudessa. 

 Teemoittelu on yksi laadullisen sisällönanalyysin muoto. Eläytymismenetelmässä 

kehyskertomusten variaatiot jo sinällään muodostavat teemat (Eskola1997). Teemoja eli keskeisiä 

aiheita voidaan muodostaa aineistolähtöisesti tai teorialähtöisesti. Teemat voivat nousta esiin 

aineistolähtöisesti etsimällä eläytymistarinoista niitä yhdistäviä tai erottavia seikkoja. Ne voivat 

löytyä myös teorialähtöisesti jonkin viitekehyksen tai teorian mukaisesti. Olennaista on etsiä 

aineistosta tutkimustehtävän kannalta tärkeitä ja keskeisiä aiheita ja eritellä niitä. Näiden aiheiden 

esiintymistä aineistossa voidaan sitten esimerkiksi vertailla keskenään. (Eskola & Suoranta 2005.)  
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Tässä tutkimuksessa pääteemat nousevat esiin aikaisemman tutkimuksen valossa 

teorialähtöisesti. Aineistolähtöisyys näkyy kuitenkin eläytymistarinoiden yhtäläisyyksien ja 

eroavuuksien esiin nostamisessa ja myöhemmin tyypittelyn kautta. 

Aineistosta nouseva keskeinen ja olennainen tieto on myös tyypillistä. Laadullisessa 

tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita jostakin yleisemmästä kuin vain erillisten tarinoiden 

kirjosta. Tällöin tutkija kiinnittää huomiota tyypillisyyteen eli aineistoa kokonaisuutena 

luonnehtiviin seikkoihin. Hän voi myös kiinnittää huomiota epätyypillisiin tapauksiin, 

erilaisuuteen ja poikkeavuuteen. Tyypittelyssä kootaan aineistosta tyypillisiä asioita ja tiivistetään 

ne havainnollisiin tyyppeihin. Eläytymismenetelmällä kerättyyn aineistoon tyypittely sopii oikein 

hyvin, sillä tyyppikuvauksissa kuvataan aineistoa lukuisten teemojen sijaan laajemmin. Valitut 

tyypit ovat ikään kuin koontien koonteja eli teemat useimmiten sisältyvät tyyppeihin. (Eskola & 

Suoranta 2005.) 

Eläytymismenetelmän rikkaus ja monipuolisuus piilee juuri näissä monissa aineiston 

lukutavoissa. Aineistoon voi palata yhä uudelleen ja uudelleen, lukutapaa vaihdellen. Tarinoista 

löytyvät samanlaisuudet, erilaisuudet ja poikkeavuudet nähdään kiinnostavana seikkana 

analyysissa. Eläytymismenetelmän perusidea eli kokeellisen ajattelun logiikan soveltaminen 

toteutuu erilaisten kirjoitettujen tarinoiden vertailussa. (Eskola & Suoranta 2005.) 

Tässä tutkimuksessa analysoin aineistoa aluksi teemoittelun kautta. Teemoiksi valitsin 

teoriasta nousseita mielestäni keskeisiä seikkoja monikkolasten kehitykseen ja kouluvalmiuteen 

liittyen. Useat teemat olivat peräisin aikaisemmin tekemästäni kasvatustieteen 

kandidaatintutkielmastani, jossa olin kartoittanut monikkolasten kouluvalmiuteen liittyviä 

riskitekijöitä teorian pohjalta. Teemojen pohjalta tein taulukot, joihin keräsin kuhunkin teemaan 

liittyvät maininnat tarinoista. Merkitsin myös mainintojen määrän kuvaamaan maininnan 

yleisyyttä. Tämän teemoittelun perusteella pyrin tyypittelemään eli nostamaan esiin 

monikkolapsiin liitetyt tyypilliset piirteet. Samoin pyrin noukkimaan aineistosta epätyypilliset 

maininnat ja näkökannat. Tyypittelyn tein kehyskertomuksiin sisältyvien teemojen kautta. Nämä 

teemat olivat hyvin alkanut koulu samalla luokalla, hyvin alkanut koulu eri luokilla sekä heikosti 

alkanut koulu samalla luokalla ja heikosti alkanut koulu eri luokilla. Pyrin myös löytämään 

tyypillisen kuvauksen hyvin ja heikosti koulunsa aloittaneista kaksosista. Monikkolasten 

aloittaessa koulunsa, lasten luokkasijoitus nousee keskusteluun mukaan. Analyysivaiheessa poimin 

teksteistä mainintoja luokkasijoituksiin vaikuttaneista asioista ja pyrin saamaan myös tästä 

jonkinlaisen yhtenäisen kuvan. Tutkijana minua kiinnosti myös löytää tarinoista viitteitä 

lastentarhanopettajien käsityksistä ja kokemuksista kasvatusyhteistyöstä monikkolasten 

vanhempien kanssa.  
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7.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Eläytymismenetelmä on melko nopea ja vaivaton aineistonkeruumenetelmä. On kuitenkin 

pidettävä mielessä, että eläytymismenetelmätutkimukseen osallistuva vastaaja kirjoittaa oman 

kertomuksensa, eikä hänellä välttämättä ole tietoa tutkijan tarkasta tutkimusongelmasta. Vastaaja 

ei siis vastaa johonkin tiettyyn tutkimuskysymykseen, vaan tuottaa omaa tekstiä oman 

kokemuksen ja ajatuksen perusteella. 

Eläytymismenetelmä sopii käytettäväksi silloin, kun tarkoituksena on tavoittaa tilanteen ja 

tutkimukseen osallistujan sosiaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus. Menetelmän avulla pyritään 

saamaan esiin ihmisen toiminnan logiikka. Tarinamuodossa saadut vastaukset kertovat niistä 

säännöistä ja tavoista, joiden vastaajat kuvittelevat vaikuttavan ihmisen toimintaan, valintoihin ja 

sosiaaliseen käyttäytymiseen. Menetelmän on todettu sopivan hyvin myös selvittämään ihmisten 

käyttäytymistä silloin, kun tilannetta ei voi demonstroida tutkimustarkoituksiin. Tässä 

tutkimuksessa lastentarhanopettajat kuvittelivat itsensä kaksosten opettajiksi. He kuvasivat 

tarinoissaan keskustelutilannetta lasten vanhempien kanssa. Tätä tilannetta olisi ollut hyvin 

hankala päästä tutkimaan, sillä monikkovanhemmat sekä lastentarhanopettaja eivät ehkä olisi 

kovin halukkaita päästämään tutkijaa kuvaamaan tai äänittämään aivan oikeaa vanhempien ja 

opettajan välistä keskustelua ennen lasten koulunaloitusta. 

Eläytymistarinat ovat kuvauksia siitä, mikä voisi olla mahdollista. Ne eivät välttämättä ole 

todellisuuden kuvauksia. Lastentarhanopettajat saattavat kuitenkin ammentaa tarinoihinsa omasta 

elämänpiiristään oikeastikin tapahtuneita asioita. Taustalla saattavat olla kokemukset 

monikkolapsista tuttavapiirissä tai omassa esiopetusryhmässä, kirjallisuuden, television, lehtien tai 

internetin keskusteluympäristöt ja paljon muita kanavia, jotka ovat saattaneet muokata vastaajien 

käsityksiä monikkolapsista tai heidän vanhemmistaan. Hännisen (2000) mukaan sosiaalinen 

tarinavaranto viittaakin käsitteenä näihin kulttuurisiin kertomuksiin, joita yksilölle tarjoutuu. Tässä 

tutkimuksessa lastentarhanopettajien oli helppo samaistua kehyskertomuksen lastentarhanopettajan 

ammatti-identiteettiin. Suuri osa kirjoitetuista tarinoista olikin kirjoitettu yksikön ensimmäisessä 

persoonassa. 

Eläytymistarinoiden huonona puolena on pidetty sitä, että ne tuottavat helposti pelkkiä 

stereotypioita. Tätä pohdin itsekin tarinoita kirjoittaessani. Toisaalta stereotypiat kertovat kuitenkin 

siitä, mitä kirjoittajat aiheesta ajattelevat. Ihmiset tekevät elämässään stereotypioiden pohjalta 

valintoja, jotka voivat auttaa heitä hahmottamaan ympäristöään, elämänpiiriään sekä 

identiteettiään. (Eskola & Eskola 1995). 
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Tutkijan on hyvä huomioida menetelmän käyttöön liittyviä riskejä. Aina ei tutkimusta varten 

kehitellyt kehyskertomukset tuota tutkijalle haluttua aineistoa. Kehyskertomukset saattavat toimia 

huonosti ja niissä käytetty variointi voi epäonnistua. Vastaajien tarinat saattavat jäädä hyvinkin 

pintapuolisiksi ja stereotyyppisiksi. Mikäli halutaan etsiä tietoa juuri stereotypioista ja sosiaalisesti 

jaetuista käsityksistä, ei ongelmaa tässä yhteydessä synny. (Saaranen- Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Tässä tutkimuksessa tavallaan haettiin juuri niitä stereotypioita, jotka kertoivat siitä, miten 

lastentarhanopettajat kokivat ja näkivät kouluaan aloittavan monikkolapsen ja hänen vanhempansa. 

Kaksosiin liittyy suuri määrä uskomuksia ja heidän usein ajatellaan olevan samanlaisia sekä 

keskenään että suhteessa muihin kaksospareihin. Tässä tutkimuksessa minua kiinnosti näiden 

tarinoista löytyvien tietynlaisten stereotypioiden lisäksi myös ne seikat, jotka poikkesivat 

stereotypioista. 

Aineiston analyysi voi helposti jäädä liian pintapuoliseksi ja kevyeksi tai sitten aineistosta 

löydetään enemmän kuin siinä todellisuudessa onkaan. Tutkijan ennakko-oletusten vahvuus voi 

aiheuttaa sen, että aineistossa halutaan tai luullaan näkyvän sellaista, mitä siinä ei todellisuudessa 

ole. (Eskola & Saaranen 2003.) 

Vaikka kehyskertomuksessa tutkija suuntaa vastaajan kirjoitusta, on vastaajalla kuitenkin 

aina oma tulkinta asiasta. Saaranen & Eskola (2003) muistuttavat myös, että on mahdollista, 

etteivät kaikki vastaajat ole motivoituneita tutkimukseen tai eivät halua ottaa kehyskertomuksessa 

annettua roolia tai näkökulmaa. Yhdessä tutkimukseni tarinassa oli nähtävissä kritisointia 

tutkimusasetelmaani kohtaan, eikä tarinaa ollut kirjoitettu aivan ohjeen mukaan eläytyen tarinan 

lastentarhanopettajan rooliin. 

On myös huomioitava tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa, että tutkimuksen tekijän 

omat kielelliset valinnat voivat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin (Eskola 1997). Tässä 

tutkimuksessa kaksosten nimet pidettiin niin sanotusti sukupuolettomina, jolloin vastaajalle jäi 

mahdollisuus ajatella heidät tyttöinä tai poikina. Tällä haluttiin välttää tilannetta, jossa vastaaja 

liittäisi helposti mahdollisesti omassa ryhmässään olleet tai olevat monikkolapset tarinan 

päähenkilöihin. Palautuneista tarinoista kävi kuitenkin ilmi, ettei kaksosille Aa ja Bee annettu 

tarinoissa sukupuolta yhtä tarinaa lukuun ottamatta. Kaikissa muissa tarinoissa puhuttiin kaksosista 

tai lapsista, mutta tässä yhdessä tarinassa kyseessä oli tyttökaksoset.  

Tutkimuksen luotettavuuteen saattaa vaikuttaa myös se seikka, että vein kehyskertomukset 

itse päiväkodeille kirjoitettaviksi. Vastaajille annoin aikaa yhdestä vuorokaudesta neljään 

vuorokauteen ennen kuin hain vastaukset heiltä. En ollut siis itse valvomassa vastaamista. Näin 

ollen vastaajille tarjoutui mahdollisuus keskustella keskenään tarinoista ja vastauksistaan, vaikka 

ohjeistin heitä kirjoittamaan itsenäisesti omat tarinansa. Heillä oli periaatteessa myös mahdollisuus 
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etsiä tietoa monikkolapsista esimerkiksi internetistä.  Valvottu vastaustilaisuus olisi poissulkenut 

nämä vaihtoehdot, mutta sen toteuttaminen Lahden kaupungin lastentarhanopettajille olisi ollut 

melko vaikeasti järjestettävissä. Kirjoitettujen tarinoiden aitoutta voidaan myös epäillä, sillä en 

ollut vahtimassa vastaajaa, hänen kirjoittaessaan tarinaa. Eläytymismentelmän tarkoitus ei ole 

kuitenkaan tuottaa faktoja, vaan löytää aineistosta mielenkiintoisia vastauksia sekä merkkejä ja 

vihjeitä, jotka ruokkivat tutkijan mielikuvitusta. Kirjoitetut tarinat kertovat siitä, mitä 

lastentarhanopettajat tietävät asiasta (Eskola & Suoranta 2005.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan on myönnettävä avoimesti oma subjektiivisuutensa. 

Tutkija on itse tutkimuksensa keskeinen väline (Eskola & Suoranta 2005). Tutkijan on 

tiedostettava omat lähtökohtansa, sillä tutkijan omat aikaisemmat kokemukset, tiedot ja odotukset 

vaikuttavat tutkimukseen tahtomattammekin (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994). Tässä 

tutkimuksessa omaan subjektiivisuuteeni vaikuttavia tekijöitä ovat omat kokemukseni ja roolini 

kaksospoikien äitinä. Myös roolini kasvatustiedettä opiskelevana ja luokanopettajan töitä tekevänä 

naisena saattavat vaikuttaa tulkintaani keräämästäni aineistosta. 

Hirsjärven ym.(2007) mukaan tutkimuksen tarkka selostus kohentaa tutkimuksen 

luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa. Tästä syystä olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimukseni 

kulun mahdollisimman tarkasti. 

Eläytymismenetelmä tarinoita suositellaan kerättäväksi 10 - 15 kappaletta kutakin 

kehyskertomusta kohden. Tämä määrä riittää yleensä siihen, että sen jälkeen kerätyt tarinat eivät 

enää tuota tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Tällä määrällä saadaan esiin tarinoista niissä 

toistuva peruslogiikka. Tässä tutkimuksessa kehyskertomuksia oli neljä ja niihin saatiin 4-5 

tarinaa. Tavallaan tarinoita oli kuitenkin kaksi, hyvin ja huonosti aloittavien kaksosten tarinat, 

joihin vastauksia tuli siis toiseen kymmenen ja toiseen yhdeksän. Tarinoita oli kuitenkin neljä, 

koska kahdessa oli samalla luokalla opiskelevat ja kahdessa eri luokille sijoitetut kaksoset. Katsoin 

kuitenkin lähes kymmenen tarinan riittävän variaatiolla hyvin ja heikosti koulunsa aloittaneet 

kaksoset. Tutkimuksen yleistettävyyttä heikentää vastaajien rajallinen määrä sekä heidän 

valikoituminen yhdestä Etelä-Suomessa sijaitsevasta kaupungista.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tuloksia ja kuinka niihin päädyin. Soittokierroksen jälkeen 

minulle ilmoitti halukkuutensa osallistua tutkimukseeni kaksitoista päiväkotia Lahdesta. Kolme 

päiväkotia kieltäytyi jo puhelimessa vedoten kiireeseen ja sairastumisiin. Toimitin näihin 

halukkaisiin Lahden kaupungin päiväkoteihin 25 eläytymistarinaa, joista minulle palautui 

kirjoitettuna 19 tarinaa. Näistä tarinoista löytyy yksi esimerkkitarina tutkimuksen liitteistä (Liite 

6). Alla olevasta taulukosta ilmenee kehyskertomuksiin kirjoitettujen tarinoiden lukumäärät. 

Tarinoiden kirjoittajat työskentelevät Lahden päiväkodeissa lastentarhanopettajina ja heillä kaikilla 

on viiden viimeisen vuoden ajalta kokemusta esiopetuksesta. Yksi vastaajista oli mies, loput naisia. 

Heidän ikäjakaumansa ulottui 25 vuodesta yli 50 vuotiaisiin. Suurin osa eli vastaajista 16 oli 

työskennellyt lastentarhanopettajina yli kymmenen vuotta ja kolmella työkokemus jäi alle viiteen 

vuoteen. Vastaajista 15 ilmoitti, että hänen omassa ryhmässään oli joskus ollut kaksoset. 

Yhdeksällä oli muulta elämänalueelta kaksosista kokemusta. Tämä kokemus oli peräisin 

esimerkiksi tuttava- tai sukulaisperheistä, omasta lapsuudesta tai omien lasten kaveripiiristä. 

Vastaajista vain kahdella ei ollut lainkaan kokemusta monikkolapsista. Tämä tulos tukee 

käsitystäni siitä, että työuransa aikana useimmat lastentarhanopettajat esiopetuksessa sekä 

luokanopettajat alkuopetuksessa saavat omaan ryhmäänsä monikkolapset, jolloin 

ammattikasvattajan monikkolapsitietous olisi tarpeen lapsen parhaan kasvun ja kehityksen 

turvaamiseksi. 

TAULUKKO 1. Palautuneiden tarinoiden lukumäärät 

Kehyskertomuksien tarinatyypit Tarinoiden 

määrä 

Tarina 1 Hyvin samalla luokalla 4 

Tarina 2 Heikosti samalla luokalla 5 

Tarina 3 Hyvin eri luokilla 5 

Tarina 4 Heikosti eri luokilla 5 
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TAULUKKO 2. Taustatietoja tarinoiden kirjoittajista 

ikä 20-25 25-40 40-50 yli50 

määrä  5 4 10 

     

     

sukupuoli mies nainen   

määrä 1 18   

     

     

työkokemus 0-5 5-10 yli 10v  

määrä 3  16  

     

     

kokemus 
monikoista 
omassa 

ryhmässä 

kyllä ei   

määrä 15 4   

     
     

muu kokemus 

monikoista 

kyllä ei   

määrä 9 10   

 

8.1 Aineiston kuvailua 

Tarinat vanhempien kanssa käydyistä keskusteluista ennen kaksosten koulunaloitusta poikkesivat 

sisällöltään ja tunnelmaltaan toisistaan. Tarinat, joissa kaksosten koulunaloitus oli sujunut hyvin, 

korostivat kaksosten hyviä kouluvalmiuksia sekä hyvää yhteistyötä vanhempien kanssa. 

Tarinoissa, joissa kaksosten koulunaloitus oli sujunut heikosti, mainittiin usein kaksosten 

keskinäinen riippuvuus sekä muita ongelmia sisarusten välisessä suhteessa. Näissä tarinoissa 

korostui myös lasten kouluvalmiuden puutteet. Usein heikko koulunaloitus liitettiin vanhempien 

tekemään luokkaratkaisuun, joka poikkesi lastentarhanopettajan ehdottamasta ratkaisusta. 

Yhtäläisyyksiäkin tarinoista löytyi. Sisarusten välisestä riippuvuudesta kirjoitettiin myös 

hyvin koulunsa aloittaneiden kaksosten tarinoissa, mutta näissä lapset oli sijoitettu eri luokille ja 

tällä oli ollut tilanteeseen positiivinen vaikutus. Myös kielellisistä vaikeuksista kirjoitettiin sekä 

koulunsa hyvin että heikosti aloittaneisiin kaksosiin liittyvissä tarinoissa. Hyvän koulun alun 
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kaksosista kuitenkin yleensä vain toisella oli ongelmia kielellisissä taidoissa ja usein onnistuneen 

koulunaloituksen nähtiin johtuvan eri luokille sijoittamisesta ja riittävistä tukitoimista. 

Tarinat oli kirjoitettu kahta tarinaa lukuun ottamatta yksikön ensimmäisessä persoonassa, 

jolloin kirjoittaja oli samaistunut keskustelua käyvään lastentarhanopettajaan.  Kaksi tarinaa oli 

kirjoitettu yksikön kolmannessa persoonassa ikään kuin ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta ja 

yhdessä tarinassa ei ollut eläydytty tarinaan lainkaan, vaan oli kirjoitettu kommentteja aiheeseen 

liittyen. Yhdeksässä tarinassa oli kaksosista käytetty heille antamiani nimiä Aa ja Bee. 

Kymmenessä tarinassa puhuttiin joko kaksosista tai lapsista. Vain kahdessa tarinassa kaksosiin oli 

liitetty sukupuoli. Toisessa tarinassa kaksoset olivat molemmat tyttöjä ja toisessa tyttö-poika -pari. 

Kaksosten identtisyydestä tai epäidenttisyydestä ei ollut mainintaa yhdessäkään tarinassa, mikä oli 

mielestäni hieman yllättävää. Lastentarhanopettajat eivät joko pitäneet sitä tärkeänä mainita, 

vaikka mielessään olivat sen määritelleet tai sitten he eivät kokeneet sitä merkitykselliseksi 

kaksosten tilanteen tai tehtävänannon kannalta.  

Kysyin vastaajatietolomakkeessa lastentarhanopettajien mielipidettä monikkolasten 

vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen tärkeydestä. Lastentarhanopettajat pitivät tärkeänä 

keskusteluja monikkolasten vanhempien kanssa kuten kaikkien muidenkin lasten vanhempien 

kanssa. Yhdeksästätoista vastauksesta vain yhdeksässä oli mainittu joitakin erityistarpeita ja – 

piirteitä juuri monikkolapsia koskeviin keskusteluihin liittyen. Tällaisia olivat muun muassa 

luokkaratkaisun miettimisen tarve, monikkolasten erilaisen kehityksen mukanaan tuomat 

pohdinnat sekä yksilöllisyyden korostaminen, joka ilmeni esimerkiksi mainintana omien 

keskustelutilaisuuksien järjestämisenä molemmille lapsille erikseen. 

Lastentarhanopettajien tarinoissa esiin nousivat monikkolasten kehitykselliset riskitekijät, 

joista mainintoja löytyi fyysiseltä, psyykkiseltä, emotionaaliselta, sosiaaliselta, kielelliseltä sekä 

muilta kognitiivisilta osa-alueilta. Samoin tarinoissa kerrottiin usein jotain monikkolasten 

keskinäisestä suhteesta. Vanhempien ja perheen merkitys koulunaloituksessa nousi esiin 

keskusteluiden kuvauksissa. Yhteistyön koettiin sujuvan pääsääntöisesti hyvin vanhempien kanssa, 

vaikka kirjoittajat kokivat tarinoissaan myös haastavia vanhempia ja suoranaisia vaikeuksia 

yhteistyössä. Kaksosten kouluvalmiuteen liittyvistä asiat nousivat vahvasti esiin, samoin 

kuvailluissa keskusteluissa pohdittiin kaksosten luokkaratkaisuja. Näiden esiin nousseiden 

teemojen kautta lähdin analysoimaan tarinoita.  

Kaksosten hyvään ja heikkoon koulunaloitukseen liittyvät monikkolapsien kehitykselliset 

tekijät taulukoitiin ja niitä analysoitiin teorian kautta. Luokkaratkaisuihin vaikuttaneet seikat 

poimittiin. Samoin tarinoista nostettiin esiin vanhempiin ja perheeseen liittyvät maininnat sekä 

päiväkodin ja vanhempien väliseen yhteistyöhön vaikuttaneet seikat. Myös näitä analysoitiin 
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suhteessa kehyskertomukseen sekä aikaisempaan teoriatietoon. Kaksosiin liitetyt kouluvalmiudet 

poimittiin kaikista tarinaversioista ja taulukoitiin sekä tyypiteltiin. Näin pyrittiin luomaan 

lastentarhanopettajien näkemys kouluaan aloittavasta monikkolapsesta, hänen vahvuuksistaan ja 

heikkouksistaan. 

8.2 Luokkasijoitus 

Tutkimuksessa käytettiin neljää kehyskertomusta, joissa kahdessa oli kaksosilla onnistunut koulun 

aloitus, joko samalla tai eri luokalla. Kahdessa muussa kehyskertomuksessa koulun aloitus ei ollut 

onnistunut, riippumatta siitä oliko luokkasijoitukseksi valittu sama vai eri luokka. 

Monikkolasten aloittaessa koulunsa, vanhemmat joutuvat tilanteeseen, jossa heidän tulisi 

yhdessä esiopetuksen henkilökunnan sekä lasten tulevan koulun kanssa päättää, sijoitetaanko 

lapset samalle vai eri luokalle. Tähän ei löydy yhtä oikeaa vastausta, vaan ratkaisu tulee tehdä aina 

jokaisen monikkosisarusparin kohdalla yksilöllisesti. On tärkeää pohtia tätä asiaa lasten 

esiopetuksen henkilökunnan kanssa, sillä heillä on tietoa ja näkemystä siitä, miten 

monikkosisarukset pärjäävät ja toimivat esiopetuksen ryhmissä. Tämä seikka mainittiin myös 

vastaajien taustatiedoissa esitetyn kysymyksen vastauksissa. 

Tarinoissa nousivat esiin samalle luokalle sijoittamisen syinä vanhempien tahto pitää lapset 

yhdessä. Tätä perusteltiin sillä, että lapset olisivat koulussa toistensa tukena ja turvana. Mainittiin 

myös vanhempien lukeneen jostain, ettei kaksosia saisi erottaa. Lisäksi samalle luokalle 

sijoittamista pidettiin hyvänä vaihtoehtona, jos lapsilla oli jo esiopetuksessa omat kaverit ja omat 

kiinnostuksen kohteet eikä liiallista keskinäistä riippuvuutta näin esiintynyt. Tarinoiden 

vanhemmat miettivät myös arjen sujuvuuden kysymyksiä, kuten miten lasten aamut ja iltapäivät 

sujuisivat, mikäli he olisivat eri luokilla. He saattoivat myös kokea haasteellisena toimia kahden eri 

opettajan kanssa yhteistyössä. 

Aalle on kuitenkin helpompaa sopeutua uuteen maailmaan, jos se tuttu oma 

kaksoissisko on samalla luokalla. Yhteinen kouluun meno on myös 

turvallisempaa. 1T1, hyvin samalla luokalla 

Aa ja Bee ovat viettäneet koko lapsuutensa tiiviisti yhdessä, olleet koko pk:n ajan 

samassa ryhmässä. Kummallakin on omat kaverit ja omat kiinnostuksen kohteet. 

On luontevaa, että molemmat menevät samalle luokalle. 2T1, hyvin samalla 

luokalla 
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Myös kaksostutkimuksen mukaan lasten toisiltaan saama tuki mainitaan eräänä syynä lasten 

samalle luokalle sijoittamiseen ( Preedy 1999). Kun kehyskertomuksen mukaan kaksosten opiskelu 

sujui hyvin samalla luokalla, tarinoissa korostui lasten hyvät kouluvalmiudet. Yhdessä tarinassa 

mainittiin, ettei tuleva luokkamuoto ollut missään vaiheessa erityisesti mietinnässä, sillä 

molemmat kaksoset oli tarkoitus sijoittaa normaaliluokille. Vanhemmat kertoivat kuitenkin 

esittävänsä toiveen tulevalle koululle, että kaksoset pääsisivät samalle luokalla.  

Kaikissa tarinoissa, joissa lasten koulu oli alkanut heikosti samalla luokalla, 

lastentarhanopettaja oli suositellut vanhemmilla lasten sijoittamista eri luokille, mutta vanhemmat 

olivat halunneet syystä tai toisesta pitää lapset samalla luokalla. Näissä tapauksissa 

lastentarhanopettajat pitivät eri luokille sijoittumista parempana vaihtoehtona siksi, että näin 

vältyttäisiin lasten välisiltä ristiriidoilta, lapset kehittyisivät sosiaalisesti ja saisivat oman 

ystäväpiirin sekä oman opettajan.  

Olisin ehdottanut perheelle, että kaksosten on hyvä mennä eri ryhmiin, ainakin 

minun kokemuksen perusteella. Näin selvitään monelta lasten väliseltä 

ristiriidalta. Molemmat lapsista saa omat kaverit ja ihan oman open, eikä niistä 

tarvitse kilpailla ja kiistellä.3T2, heikosti samalla luokalla 

 

Eläytymismenetelmätarinoissa, joissa kaksoset oli kehyskertomuksessa sijoitettu onnistuneesti 

alkuopetuksessa eri luokille, korostui lasten keskinäinen riippuvuus sekä lasten väliset kehityserot. 

Päiväkodissa oli tehty havaintoja, jotka tukivat ajatusta sijoittaa lapset eri luokille. Tarinoissa 

mainittiin, kuinka lapset oli jo esiopetuksessa sijoitettu eri pienryhmiin toiminnan ajaksi ja se oli 

toiminut hyvin. Onnistuneita koulunaloituksia eri luokilla tuki tarinoiden mukaan lasten hyvät 

kognitiiviset kouluvalmiudet, eri ryhmissä työskentelyn harjoittelu ja siitä syntyneet hyvät 

kokemukset jo päiväkodissa, omien ystävien löytyminen sekä itsenäistyminen. 

Kaksoset olivat olleet pienestä asti, vanhempiensa toivomuksesta, samassa 

ryhmässä. Päiväkodissa oli huomattu, kuinka riippuvaisia ja kuinka kiinni he 

olivat toisissaan. Esikouluvuoden alusta opettaja puhui vanhemmille ajatuksesta, 

että kaksoset aloittaisivat koulun eri luokilla. Hän perusteli asiaa mm. sillä, että 

kumpikin lapsi saisi tilaa kasvaa omana persoonanaan. Kummankaan ei tarvitsisi 

kantaa huolta toisesta vaan saisivat keskittyä omaan suoritukseensa.  2T3, hyvin 

eri luokilla 

 

Lasten koulun alkaessa heikosti eri luokilla, korostui jälleen vanhempien mahdollisuus vaikuttaa 

luokkaratkaisuun. Eräässä tarinassa tuleva luokanopettaja oli tehnyt ratkaisun eri luokille 

sijoittamisesta. Näissä tarinoissa kaksosista toinen oli epävarmempi ja haki tukea sisaruksestaan. 
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Hämmennys sisaruksesta eroon joutumisesta aiheutti oman identiteetin ja sosiaalisen minän 

etsimistä, joka vaikeutti koulun aloittamista. Heikko koulunaloitus selittyi myös heikoilla 

kouluvalmiuksilla. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan lasten yksilöllisyyden kehittyminen sekä lasten 

yksilöllinen arviointi olivat yleisimmät syyt lasten erottamiseksi eri luokille ( Preedy 1999). 

Tutkijoiden mukaan on kuitenkin tilanteita, joissa monikkolapset saattavat hyötyä erottamisesta eri 

luokille. Tällaisia ovat esimerkiksi lasten voimakas keskinäinen riippuvuus, runsas kilpailu tai 

häiritsevä käyttäytyminen. (Hay & Preedy 2006.) On kuitenkin vaikea arvioida erottamisen tai 

yhdessä opiskelemisen vaikutuksia luotettavasti, sillä tutkitut lapset ovat jo tutkimushetkellä 

valmiiksi opiskelleet yhdessä tai erikseen. Preedyn ja Hayn (2006) mukaan ei ole olemassa 

riittävästi todisteita siitä, että erottaminen eri luokille olisi parempi vaihtoehto. Heidän mukaansa 

näyttäisi kuitenkin siltä, että kypsästi toisistaan riippuvaiset monikot selviävät yleensä yhtä hyvin 

kummastakin luokkaratkaisusta. Hyvin läheiset, yhtenä yksikkönä toimivat monikot voivat hyötyä 

erottamisesta, mutta toisaalta saattavat kokea erottamisen myös liian traumaattisena. Omaa 

yksilöllisyyttään vahvasti korostavat monikot eivät yleensä halua olla samalla luokalla. He voivat 

kuitenkin hyötyä siitä, että joutuvat toisinaan työskentelemään yhdessä. Monikkolasten tarpeiden 

arvioiminen yksilönä, kuitenkin huomioiden heidän erityisen keskinäisen suhteensa, mahdollistaa 

lapsille parhaan mahdollisen koulunaloituksen. (Hay & Preedy 2006.) Myös tässä tutkimuksessa 

lastentarhanopettajat toivat esiin yksilölliset arvioinnit ja keskustelut molemmista lapsista erikseen. 

 Lastentarhanopettajat korostivat tarinoissaan vanhempien päätäntävaltaa lopullista 

luokkaratkaisua tehtäessä. Mikäli luokkasijoitus oli onnistunut, sitä edelsi yleensä tilanne, jossa 

vanhemmat olivat päätyneet samaan luokkasijoitusvaihtoehtoon lastentarhanopettajien kanssa. Jos 

taas sijoitus oli epäonnistunut jostain syystä, vanhemmat olivat tarinan mukaan valinneet toisen 

vaihtoehdon, kuin mitä lastentarhanopettaja oli suositellut. Tarinoista siis huokuu 

lastentarhanopettajien itseluottamus ja ammattitaito valita monikkolapselle oikea 

luokkasijoitusvaihtoehto. 

8.3 Monikkolapsen fyysisen kehitys 

 Linnilän (2006, 51) mukaan lapsen kouluvalmiuden fyysiseen kompetenssiin kuuluvat lapsen 

terveys, motoriset ja psykomotoriset taidot sekä lapsen yleinen fyysinen kunto. Monikkolapsen 

fyysisen kehityksen riksitekijät johtuvat usein niistä riskeistä, joita monikkoraskauteen ja – 

synnytykseen liittyy. Monikkolapset syntyvät keskimäärin aikaisemmin ja siksi 

pienipainoisempana kuin yksin syntyvät lapset. Lisäksi heillä on usein syntymän jälkeisiä 



81 

komplikaatioita, jotka saattavat vaikuttaa lapsen myöhempään kehitykseen. (Allen 1995.) 

Kaksosista noin neljäkymmentä prosenttia syntyy ennenaikaisina ja siksi pienipainoisina. 

Kolmoset ja neloset ovat lähes poikkeuksetta ennenaikaisia ja pienipainoisia syntyessään, sillä 

raskauden kesto lyhenee n. 2-3 viikkoa aina yhtä lisäsikiötä kohden. Sikiöikään verrattuna 

alipainoiset lapset ovat usein hivenen ikätovereitaan pienempiä läpi lapsuuden, mutta tämä ero ei 

ole käytännössä merkityksellinen. (Moilanen 2007, 26- 27.) Olen kerännyt seuraavaan taulukkoon 

vastaajien tarinoissa esiintyneitä mainintoja monikkolasten fyysisestä kehityksestä. Tarinat 1 ja 3 

edustavat niitä tarinoita, joissa kaksosten koulu on alkanut mukavasti. Tarinat 2 ja 4 taas ovat 

tarinoita, jotka liittyvät kaksosten heikkoon koulunaloitukseen. 

 

TAULUKKO 3. Maininnat kaksosten fyysisestä kehityksestä 

Tarinat 1 ja 3    n=9 

Koulu alkanut hyvin 

 Tarinat 2 ja 4   n=10 

Koulu alkanut heikosti 

 

Lapsen kasvu ja kehitys ikätasoista 1 Lapsen kasvu ja kehitys viivästynyttä 2 

Hienomotoriset vaikeudet 1 Keskosuus 1 

Hyvä hienomotoriikka 3 Pienikokoisuus ikätasoon verrattuna 2 

Hitaus 1 Lapsi sairastellut paljon 1 

Kömpelyys 1 Motoristen taitojen heikkous 1 

Hyvä karkeamotoriikka 1   

 

 

Tarinoissa hienosti koulunsa aloittaneiden kaksosten kasvu ja kehitys oli ikätasoista. Heidän 

hienomotoriikkansa oli sellainen, että he pystyivät tekemään kynätehtäviä esiopetuksessa. Jos 

heillä ilmeni vaikeuksia hienomotorisissa taidoissa, he kuitenkin selvisivät saadessaan tukea. He 

saattoivat olla hieman hitaampia ja kömpelömpiä kuin kaksoissisaruksensa, mutta tuolloin he 

hyötyivät eri luokille sijoittamisesta. Vertailu väheni sisarukseen ja he eivät voineet tukeutua 

häneen tehtävissään, jolloin heidän omat taitonsa kehittyivät. 

Tarinoissa heikosti koulunsa aloittaneet kaksoset olivat kasvussa ja fyysisessä kehityksessä 

jäljessä ikätasoaan. He saattoivat olla syntyneet ennenaikaisina ja pienipainoisina. Yhä edelleen 

koululaisena, heidän kokonsa oli pieni ikätovereihin verrattuna. He olivat sairastelleet paljon 

päiväkotiaikana. Heidän karkea- ja hienomotoriikkansa oli heikko ikätovereihin verrattuna. 
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Kaksoset ovat syntyneet loppuvuodesta keskosina, varsinkin Been varhainen 

kehitys on ollut viivästynyttä; oppinut motoriset taidot Aata myöhemmin, 

pienikokoinen ja sairastellut paljon.1T2, heikosti samalla luokalla 

Linnilä (2006, 16) mainitsee koululykkäyslausunnoissa eniten esiintyviksi fyysisiksi syiksi lapsen 

terveydelliset syyt, pienikokoisuuden sekä vaikeudet motoriikassa ja hienomotoriikassa. Hänen 

mukaansa tyypillinen koulun käynnin aloittamista lykkäämään joutuva lapsi on loppuvuodesta 

syntynyt poika.  

Monikkolasten fyysiset kehitysviivästymät havaitaan usein sisarusten motorisen kehityksen 

eriaikaisuuden myötä (Monikkolapset koulussa 2005). Lasten kanssa työskentelevien ja 

vanhempien on kuitenkin hyvä muistaa, että monikkolasten samanikäisyys ei tarkoita sitä, että 

lapset kasvaisivat ja kehittyisivät samanaikaisesti (Buckler 1999). Penninkilampi-Kerolan (2007) 

mukaan monikkoudella saattaa olla myös myönteinen vaikutus lapsen fyysiseen kehitykseen. 

Monikkolapsella on lapsuuden leikkitilanteissa mahdollisuus tutustua samanikäiseen ja usein 

samankokoiseen sisarukseen ja siten kehittää omaa kehontuntemustaan. 

Suhteellisen matala fyysiseen kehitykseen liittyvien mainintojen määrä saattaa selittyä sillä, 

että monet tarinan kirjoittaneista lastentarhanopettajista perustivat keskustelunsa vanhempien 

kanssa esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Tällöin korostuivat kognitiiviset ja sosioemotionaaliset 

taidot. Monet kirjoittajista keskittyivät myös kaksosten keskinäiseen suhteeseen ja sen aiheuttamiin 

haasteisiin tai positiivisiin puoliin. 

8.4 Monikkolapsen sosioemotionaalisen kehitys 

Lastentarhanopettajien kirjoittamien tarinoiden mukaan hyvin koulunsa aloittaneet kaksoset olivat 

melko itsenäisiä ja sosiaaliselta kompetenssiltaan vahvoja. He olivat jo pienenä oppineet ottamaan 

toisensa huomioon ja heidän vuorovaikutustaitonsa olivat vähintäänkin ikätasoiset. Heidän oli 

helppo sopeutua ryhmän sääntöihin ja he olivat harjoitelleet työskentelyä eri ryhmissä jo 

päiväkodissa. Erityisesti kielellinen vuorovaikutus sujui heiltä hyvin. Heillä oli sekä yhteisiä että 

omia kavereita ja molemmilla lapsilla oli omia kiinnostuksen kohteita. Lapsilla oli hyvä itsetunto 

ja heidän minäkuvansa oli myönteinen. Jos heillä oli esiintynyt riippuvuutta sisaruksesta tai 

puutteita ryhmässä toimimisessa, esiopetusvuoden tai eri luokilla aloitetun alkuopetuksen aikana 

nämä asiat olivat korjaantuneet riittävästi toimimalla eri ryhmissä. Lapset pystyivät toimimaan 

riittävän itsenäisesti ja omatoimisesti selvitäkseen koulussa hyvin. Heidän sosiaaliset 

kouluvalmiutensa olivat siis suurelta osin kunnossa ja heidän nähtiin pystyvän toimimaan sekä 

samalla tai eri luokilla.  
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Sosiaaliset taidot ovat keskeisimpiä taitoja kouluvalmiutta ajatellen. Kaksoset 

ovat pienestä pitäen oppineet ottamaan toisensa huomioon, olemaan 

vuorovaikutuksessa. Ryhmän pelisääntöihin molempien lasten on ollut helppo 

sopeutua. Kysyminen, kuunteleminen, vuoron odottaminen ja ristiriitatilanteiden 

ratkaiseminen ovat asioita, joita on harjoiteltu vuoden aikana. 3T1, hyvin 

samalla luokalla 

Kaksoset sijoitettiin eskarissa eri pienryhmiin, mikä oli hyvä ratkaisu. Todelliset 

taidot esim. ryhmässä toimimisen taidot, sosiaaliset taidot pääsivät nyt eri lailla 

esiin. Rohkaistuminen toimimaan ja osallistumaan yksilönä käynnistyi. Löytyi 

omia kavereita. Eskarivuoden aikana kaksosten ryhmässä toimimisen taidot ja 

sosiaaliset taidot vahvistuivat selvästi eli siltä osin heillä oli hyvät valmiudet 

toimia eri luokissa. 1T3, hyvin eri luokilla 

Samansuuntaisesti ajattelevat vanhemmat, jotka Alasuutarin (1994) mukaan ymmärtävät lapsen 

sosiaalisella kehittymisellä lapsen ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä sekä kykyä oppia ja 

noudattaa sääntöjä. Vanhemmat ovat sitä mieltä, että näitä taitoja opitaan erityisesti päiväkodissa. 

He tulkitsevat itse kotona annettavan kasvatuksen olevan riittämätöntä lapsen sosiaalisen kasvun 

turvaamiseksi. Myös Gustafssonin ja Kankaanrannan (2005, 264) tutkimus osoittaa, että 

vanhemmat arvioivat esiopetusvuoden auttavan lasta reipastumaan, itsenäistymään sekä 

voittamaan koulupelkonsa. 

Pulkkinen et al.(2003) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että monikkolapset saivat 

luokkatovereiltaan myönteisempiä arvioita koskien sosiaalista kanssakäymistä kuin heidän muut 

luokkatoverinsa. Voi siis olettaa, että monikkolapsilla on usein korkea sosiaalinen asema 

koululuokassa ja siten myös hyvä itsetunto verrattuna luokkatovereihinsa. Monikkous tarjoaa 

lapselle mahdollisuuden jäljitellä ja harjoitella sosiaalisia taitoja pienestä pitäen.  

Eläytymistarinoiden mukaan heikosti koulunsa aloittaneilla kaksosilla oli heikot kielelliset 

vuorovaikutustaidot ja heidän ryhmässä toimimisen taidossaan esiintyi puutteita. Heillä ilmeni 

voimakasta riippuvuutta sisaruksesta. Riippuvuus saattoi rajoittaa toisen lapsen kehitystä ja 

sosiaalisia suhteita. Kaksossuhteissa ilmeni ylihuolehtivuutta, kilpailua, kiistelyä ja ristiriitoja. 

Toinen kaksosista saattoi olla dominoiva suhteessa sisarukseensa. Lapset tukeutuivat toisiinsa ja 

toinen kaksosista toimi puhemiehenä, hoitaen puhumisen sisaruksensa puolesta.  Sosiaalisten 

ongelmien taustalla nähtiin myös ongelmallinen suhde vanhempaan, joka vähätteli, vertaili tai jopa 

torjui lapsista toisen. Tästä seurasi se, että lapsi haki voimakkaasti aikuisen hyväksyntää ja 

läheisyyttä esiopetuksessa. Hän yritti miellyttää aikuista. Ystävyyssuhteissa lapsella oli vaikeuksia, 

hän ei ymmärtänyt leikin sääntöjä ja joutui usein ulos porukasta tai hyväksikäytetyksi. Jos lapset 
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oli koulussa sijoitettu eri luokille, nähtiin heikon alun johtuvan eroon joutumisen hämmennyksestä 

sekä oman identiteetin ja sosiaalisen minän etsimisestä. Toisaalta lastentarhanopettajat näkivät 

erottamisen antavan lapsille tilaa kasvaa omiksi persoonikseen. Eri luokilla opiskelun nähtiin 

edesauttavan lasten omien kaverisuhteiden syntymistä ja vähentävän lasten tarvetta huolehtia 

toistensa tekemisistä.  

Linnilän (2006) ja Lyytisen (1994) mukaan koulun aloitukseen liittyvät ongelmat johtuvatkin 

suurelta osin lapsen puutteellisesta sosiaalisesta kompetenssista. Syinä näihin puutteellisiin 

sosiaalisiin taitoihin hän näkee muun muassa lapsen heikon minäkuvan, itsetunnon, 

epäitsenäisyyden, arkuuden, ujouden sekä lapsenomaisuuden. Lapsen sosiaalinen kehitys liittyy 

tiiviisti lapsen tunne-elämän kehitykseen. Lapsen hyvä sosiaalinen kompetenssi voidaan käsittää 

kyvyksi saavuttaa omia haluamiaan henkilökohtaisia ja sosiaalisia tavoitteita käyttämällä 

onnistuneesti yksilön ja ympäristön tarjoamia resursseja. 

Monikkolapsen sosioemotionaalista kouluvalmiutta määriteltäessä olisi hyvä huomioida 

muutama asia, joilla saattaa olla vaikutusta lapsen koulun aloitukseen. Monikkolapsi ammentaa 

aikuisten suhtautumisesta eväitä psykoemotionaaliseen sekä sosiaaliseen kehitykseensä aivan 

kuten muutkin lapset. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, että lapsen persoonallisuutta 

kunnioitetaan ja heidät huomioidaan yksilöinä. (Penninkilampi- Kerola 2005.) Lapsen käsitys 

itsestään ja omista mahdollisuuksistaan on keskeistä sosiaalisessa kompetenssissa ja vaikuttaa 

siihen, millaisena oppijana lapsi pitää itseään. (Linnilä 2006). 

Koulutulokasvaiheessa lapsi on sisäistämässä koululaisen identiteettiä (Linnilä 2006). Yksilö 

muodostaa käsityksen itsestään peilisuhteessa ympäristönsä kanssa. Lapsi vertailee itseään ja omia 

suorituksiaan muiden suorituksiin. Myös lastentarhanopettajat tarinoissaan nostivat tämän esiin. 

Eskarilaiset ovat usein melko kilpailuhenkisiä ja myös vertailua esiintyy lasten 

keskuudessa. Kaksosten toimiessa eskarissa eri pienryhmissä vältettiin tämä 

kaksosten kohdalla. Myös koululuokassa taitojen vertailua on helposti, siksikin on 

hyvä, että kaksoset ovat eri luokilla omana itsenään omine ominaisuuksineen ja 

taitoineen. 1T3, hyvin eri luokilla 

 

Kouluun tultaessa lapsen sosiaalinen maailma laajenee. Monikkolapsen kohdalla tämä tarkoittaa 

sitä, että lapsi alkaa vertailla itseään ja suorituksiaan suhteessa luokkatovereihin 

monikkosisaruksensa lisäksi. Vanhemmat ja opettajat voivat tehdä paljon monikkolapsen 

yksilöllisen identiteetin ja hyvän itsetunnon kehittymisen tukemiseksi.  
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Keskustelu käytiin molemmista lasista erikseen. Korostin yksilöllisyyden 

merkitystä kasvatuksessa ja oppimisen tukemisessa; kaksosia ei käsitellä yhtenä 

pakettina, vaan yksilöllisesti kummankin vahvuudet ja mahdolliset tuentarpeet 

huomioiden. Itsetunnon kehittämisessä lapsen vanhemmat ovat tärkeimmät 

kasvattajat. 3T1, hyvin samalla luokalla 

Yksilöllisellä kohtelulla he vaikuttavat lapsen oman identiteetin kehittymiseen. Monikkolapsi saa 

mahdollisuuden kehittyä yksilönä nauttien monikkoudestaan, mikäli vanhemmat ja opettajat 

ymmärtävät myös lasten ainutlaatuisen keskinäisen suhteen. (Pennikilampi- Kerola 2005; Trias 

2006.)  

Seuraavaksi esittelen lastentarhanopettajien tarinoissa esiintyneet viittaukset monikkolapsen 

sosioemotionaaliseen kehitykseen. Taulukko on jaettu hyvin samalla tai eri luokalla koulunsa 

aloittaneisiin kaksosiin liittyviin mainintoihin (Tarinat 1 ja 3) sekä heikosti samalla tai eri luokilla 

aloittaneisiin kaksosiin liitettyihin mainintoihin (Tarinat 2 ja 4).  Taulukosta ilmenee myös, 

montako kertaa tämä kyseinen viittaus löytyi kaikista tarinoista. 

TAULUKKO 4. Maininnat kaksosten sosioemotionaalisesta kehityksestä 

Tarinat 1 ja 3      n=9 

Koulu alkanut hyvin 

 Tarinat 2 ja 4    n=10 

Koulu alkanut heikosti 

 

Omat kaverit ja kiinnostuksen 

kohteet 

2 Yhteiset kaverit tai puutetta omista 

ystävistä 

4 

Kielelliset vuorovaikutustaidot 3 Heikot kielelliset vuorovaikutustaidot 4 

Myönteinen minäkuva ja itsetunto 5 Epävarma, alhainen itsetunto 3 

Hyvät ryhmässä työskentelytaidot 6 Kilpailee ja kiistelee 3 

Puhemiehenä toimiminen 2 Puhemiehenä toimiminen 3 

Arkuus ja takertuminen 4 Riippuvuus ja takertuminen 4 

Omatoiminen ja itsenäinen 4 Hakee omaa identiteettiä 2 

Yhteiset ystävät 2 Heikot ryhmässä työskentelytaidot 4 

Dominoiva 2 Dominoiva 3 

Sisaruksesta huolehtiminen 1   

 

Huomioitavaa on, että lastentarhanopettajat näkivät tarinoissaan hyvän koulunalun mahdollistuvan 

eri luokille sijoittamisella, mikäli kaksosilla ilmeni arkuutta, takertumista tai liiallista riippuvuutta, 

joka toisinaan tarinoissa ilmeni myös ylihuolehtivana asenteena sisarusta kohtaan. Kaikissa 
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tarinatyypeissä, joissa kaksoset olivat kehyskertomuksessa aloittaneet koulunsa eri luokilla hyvin, 

ilmeni sisarusten välistä riippuvuutta ja toisen lapsen runsasta huolehtimista sisaruksestaan.  

 

Aa ja Bee olivat esikouluvuoden ajan hakeneet turvaa toisistaan – Bee tuntui 

olevan enemmän riippuvainen sisarestaan Aasta. Aamuisin vanhemmat evästivät 

Aata pitämään huolta pikkuveljestään – niinpä Aa tuntuikin ottaneen 

elämäntehtäväkseen veikastaan huolehtimisen – olihan tilanne kotonakin sama. 

5T3, hyvin eri luokilla 

Molemmissa tarinatyypeissä esiintyi lähes yhtä paljon riippuvuutta kaksossuhteissa sekä 

sisaruksen dominanssia. Ammattikasvattajia ja monikkolasten vanhempia varoitellaan usein lasten 

liiallisesta keskinäisestä riippuvuudesta. Epäsuotuisaa se on silloin, kun lapset eivät pysty 

muodostamaan omaa erillistä identiteettiään, vaan kokevat epätäydellisyyttä ilman sisarustaan.  

Aan ollessa sairaana, Bee oli hieman ”tuuliajolla”. 2T4, heikosti eri luokilla 

On kuitenkin pystyttävä erottamaan tämä epäsuotuisa riippuvuus normaalista kouluikäisten 

monikkosisaruksien riippuvuudesta, joka on kahden toisilleen tärkeän ihmisen välistä luonnollista 

kiintymystä. Moilasen (2004) mukaan länsimainen yhteiskuntamme korostaa yksilöllisyyttä ja 

yksilön kykyä itsenäisiin valintoihin. Tarinoista kävi ilmi, että myös lastentarhanopettajat pitivät 

tärkeänä lapsen itsenäistymistä, oman identiteetin löytymistä ja oman sosiaalisen elämän 

hankkimista. 

Hän perusteli asiaa mm. siten, että kumpikin saisi tilaa kasvaa omana 

persoonanaan, saisi uusia ystäviä. Kummankaan ei tarvitsisi kantaa huolta 

toisesta vaan saisivat keskittyä omaan suoritukseensa. Tällainen ratkaisu 

itsenäistäisi lapsia, kumpikin oppisi tekemään omia ratkaisujaan kouluun, 

sosiaaliseen elämään ja mahd. harrastuksiin liittyen.2T3, hyvin eri luokilla 

Persoonallisen ja ainutlaatuisen identiteetin kehittyminen on jokaisen lapsen oikeus. 

Monikkolapsen yksilöllisyyttä tulisi tukea ottaen huomioon, että monikkous on aina osa lapsen 

identiteettiä.  

Tarinoissa, joissa kaksoset aloittivat samalla luokalla ja koulunkäynti sujui hyvin, sisarukset 

eivät olleet riippuvaisia toisistaan yhtä tarinaa lukuun ottamatta. Tässä tarinassa samalle luokalle 

kuitenkin päädyttiin siitä syystä, että siskokset saisivat tukea toisistaan. Tutkimuksen mukaan 

identtiset kaksoset, eritoten tytöt osoittautuivat useammin riippuvaisiksi kaksossisaruksestaan.  

Monikkosisarukset voivat monin tavoin tukea toisiaan, mutta myös liiallinen riippuvuus 

sisaruksesta saattoi tukahduttaa heidän yksilöllistä kehitystään. (Trias 2006.) Tarinassa 
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lastentarhanopettaja kuitenkin ajatteli tyttöjen kasvavan ja itsenäistyvän samalla luokalla 

opiskelusta huolimatta.  Iso- Britanniassa 1999 tehdyssä tutkimuksessa mainittiin yhdeksi syyksi 

samalla luokalla opiskeluun yhden monikon selvä dominanssi. Johtajana useilla alueilla toimivan 

monikon itseluottamus saattoi heiketä, mikäli hänellä ei ollut enää mahdollisuutta organisoida 

sisarustaan. (Hay &Preedy 2006.) Tässä tutkimuksessa lastentarhanopettajat sijoittivat myös hyvin 

koulunsa aloittaneiden kaksosten ominaisuudeksi dominanssin. 

Heikosti koulunsa samalla luokalla aloittaneiden tarinoissa korostuivat niin ikään sisarusten 

välinen riippuvuus, mutta heihin oli liitetty usein myös muuta kouluvalmiuden ja kehityksen osa-

alueiden heikkoutta. Sen sijaan heikosti eri luokilla aloittaneisiin kaksosiin lastentarhanopettajat 

yhdistivät riippuvuuden lisäksi lähes aina jonkin kouluvalmiuden osa-alueen heikkouden. 

Kerroin kaksosten heikoista kouluvalmiuksista. He olivat loppuvuoden lapsia ja 

vielä kovin hitaasti kehittyneitä. He leikkivät todella paljon, eivätkä oikein olleet 

vielä kiinnostuneita esiopetustehtävistä. He jaksoivat keskittyä vain pienen hetken 

tehtäviin. Heidän sosiaaliset taitonsa olivat melko vähäiset, vain kahdestaan he 

tulivat toimeen. 5T4, heikosti eri luokilla 

8.5 Monikkolapsen kognitiivinen kehitys 

Kognitiivinen kompetenssi sisältää kaiken ymmärtämiseen ja käsittämiseen kuuluvat taidot. 

Perinteisesti kognitiivisina taitoina on pidetty havaitsemista, ajattelua, kielen ja muistin kehitystä, 

joihin liitetään myös tarkkaavuus ja motivaatio. Lapsen oppimisvalmiuden kannalta motivaatiolla 

on keskeinen merkitys. Metakognitiolla tarkoitetaan tietoa omasta ajattelusta ja oppimisesta sekä 

kognition säätelyä. Normaalisti koulutulokasvaiheessa lapsen metakognitiivinen tieto lisääntyy 

nopeasti ajattelun kehittyessä. Motivaatio taas vaikuttaa lapsen kykyyn ylläpitää tehokkaasti 

tarkkaavuuttaan.( Linnilä 2006, 47.)  

Eläytymistarinoissa tuotiin esiin, että hyvin koulunsa aloittaneilla kaksosilla oli toisaalta 

hyvät kielelliset taidot, toisaalta heillä saattoi olla kielenkehityksen vaikeutta, jota kuitenkin 

pystyttiin tehokkaasta tukemaan lapsen aloittaessa koulunsa eri luokalla sisaruksensa kanssa. 

Lapsilla oli hyvät metakognitiiviset taidot ja he pystyivät keskittymään ja pitämään 

tarkkaavuuttaan riittävän hyvin yllä. Heillä oli hyvät toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taidot. 

Lapset olivat motivoituneita oppimaan. 

Uusien haasteiden vastaanottaminen/oppiminen ei pelota vaan näyttää 

kiinnostavan.2T1, hyvin samalla luokalla 

Kouluvalmiuksia ajatellen omatoimisuus, kyky ilmaista itseään ja pettymysten 

sietäminen ovat keskeisiä taitoja.3T1, hyvin samalla luokalla 
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Toinen kaksosista on kognitiivisilta taidoiltaan edistynyt…Toinen ei ole niin 

kehittynyt kuin sisaruksensa, vaikka mitään erityisen tuen tarvetta ei hänellä 

olekaan.3T3, hyvin eri luokilla 

 

Sinkkonen (2001) on saanut tutkimuksessaan myönteisiä tuloksia monikkolasten 

kielenkehityksestä. Hän tutki suomalaisten 12-vuotiaiden monikkolasten englanninkielen 

oppimista. Merkittävä tulos oli, että kaksoset oppivat vierasta kieltä yhtä hyvin kuin 

ikätoverinsakin. Myöskään lasten aikaisemmin todetulla äidinkielen kehityksen viivästymällä tai 

varhaisella kognitiivisella heikkoudella ei todettu olevan vaikutusta enää 12 -vuotiaana vieraan 

kielen opiskelussa. 

Heikosti koulun aloituksesta suoriutuneilla kaksosilla oli vaikeuksia toimia sanallisen ohjeen 

mukaan. He eivät kyenneet keskittymään ja heillä oli ongelmia tarkkaavuuden suuntaamisessa. 

Lapsilla oli todettu puheen kehityksen viivästymistä ja heikkoa kirjaintuntemusta. Heidän 

äidinkielensä saattoi olla jokin muu kuin suomi, jolloin he pyrkivät kommunikoimaan keskenään 

omalla kielellään. Myöskään lasten matemaattiset valmiudet eivät olleet ikätasoiset.  Lisäksi 

lapsilla oli heikko motivaatio oppimiseen. 

Beellä oli vaikeuksia tehtävien tekemisessä. Suoriutui niistä kyllä sitten kun oli 

saanut lisäohjausta ja jos aikuinen kävi uudelleen ohjeet hänen kanssaan läpi. 

Ajatukset olivat usein jossain muualla ja ohjeiden kuunteluun piti lähes aina 

häntä nimeltä kehottaa. 4T2, heikosti samalla luokalla 

Molemmilla lapsilla haastetta tarkkaavuuden suuntaamisessa ja ylläpitämisessä, 

sanallisen ohjeen mukaan toimiminen haasteellista. Sekä Aa että Bee tunnistavat 

oman nimensä kirjaimet. Lukualueella 1-10 epävarmuutta, hahmottaminen todella 

vaikeaa. Mielestämme lykkäys olisi hyvä vaihtoehto. 1T2, samalla luokalla 

 

Monikkolasten ennenaikaisuus ja pienipainoisuus ovat riskitekijöitä myös lapsen kognitiiviselle 

kehitykselle. Ylihervan (2002) tutkimuksessa todettiin, että ennenaikaisina syntyneillä lapsilla 

todettiin enemmän vaikeuksia visuaalisissa tehtävissä sekä puheen ymmärtämistä mittaavissa 

tehtävissä kuin kontrolliryhmällä. Erityisesti pienipainoisilla pojilla oli vaikeuksia kielellisissä ja 

motorisissa taidoissa vielä kahdeksan vuoden iässä. 

Kielen merkitys korostuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Monikkoperheessä lapset 

joutuvat jakamaan vanhempiensa huomion erityisesti vauvaiässä, jolloin luodaan pohja 

kielenkehitykselle. (Pulkkinen et al. 2003; Broberg et al. 2005). Vanhemmilla on usein vähemmän 

aikaa lapsen ja vanhemman väliselle interaktiolle. Myös lasten runsaalla nonverbaalilla 
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keskinäisellä viestinnällä voi olla merkitystä lapsen kielenkehitykselle. (Moilanen 2007; Kalland 

2003; Rutter & Reedshaw 1991).  

Conway et al. (1980) totesivat, että monikkolasten kielellinen kehitys olisi hitaampaa kuin 

yksin syntyneiden lasten. Heidän mukaansa monikkolapset puhuivat lyhyempiä lauseita ja 

omasivat pienemmän sanavaraston. 

Suuri osa huoltani kohdistuu kuitenkin kielelliseen alueeseen, koska epävarmuus 

Been toiminnanohjauksessa on peräisin siitä, että käsitevarasto on suppea. 

Molemmilla lapsilla on kielellisen tuen arvetta ollut. Heillä oli pienenä keskenään 

paljon omaa termistöä ja puheen tuottaminen on ollut hiukan myöhässä. 4T3, 

hyvin eri luokilla 

 

Myös Hay et al. (1987) olivat sitä mieltä, että monikkopojat olivat jäljessä ilmeikkään kielen 

käytössä sekä kielellisessä käsitekyvyssä verrattuna monikkotyttöihin tai yksin syntyneisiin 

lapsiin. Monikkopojilla todettiin myös enemmän artikulaatio-ongelmia. Hay et al.(1984) 

tutkimuksessa raportoitiin myös kaksosten viivästyneestä lukemaan oppimisesta. 

Monikkolasten tarkkaavaisuuden ongelmien esiintyvyydestä ei olla aivan yksimielisiä. Levy 

et al. (1996) sekä Smirnoff (1992) totesivat tutkimuksissaan monikkolapsilla esiintyvän enemmän 

keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden ongelmia kuin syntyneiden lasten muodostamissa 

kontrolliryhmissä. Myös Rooney et al. (2003) julkaisemassa artikkelissa todettiin, että raskauden 

kestoon nähden erittäin pienipainoisilla monikkolapsilla ilmeni myöhemmällä iällä enemmän 

tarkkaavaisuuden ongelmia sekä ongelmia kielellisessä kehityksessä. Lasten syntymäjärjestyksellä 

ei kuitenkaan todettu olevan merkitystä, vaikka monikkosynnytyksissä juuri jälkimmäisenä 

syntyvällä lapsella on suurempi riski komplikaatioihin. 

Vuonna 2003 Suomessa valmistuneessa tutkimuksessa monikkolasten tarkkaavaisuus 

kuitenkin todettiin jopa paremmaksi kuin yksin syntyneiden (Pulkkinen et al. 2003). Tutkijoiden 

voi olla vaikea huomioida monikkolasten jakaman sosiaalisen ympäristön vaikutusta 

tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn ongelmien synnyssä. Monikkoperheissä arki on usein 

kiireistä. Lisäksi monikkolapset saattavat myös ruokkia toistensa levottomuutta yllyttämällä 

sisarustaan toimintaan tai esimerkiksi keskeyttämällä sisaruksensa leikit useasti päivittäin. 

Seuraavaksi esittelen taulukon, johon olen kerännyt lastentarhanopettajien tarinoissa 

esiintyneitä mainintoja lasten kognitiivisesta kehityksestä. Taulukko on jaettu hyvin samalla tai eri 

luokalla koulunsa aloittaneisiin kaksosiin liittyviin mainintoihin (Tarinat 1 ja 3) sekä heikosti 

samalla tai eri luokilla aloittaneisiin kaksosiin liitettyihin mainintoihin (Tarinat 2 ja 4).  Taulukosta 

ilmenee myös, montako kertaa tämä kyseinen viittaus löytyi kaikista tarinoista. 
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TAULUKKO 5. Maininnat kaksosten kognitiivisesta kehityksestä 

 

Tarinat 1 ja 3   n=9  

Koulu alkanut hyvin    

 Tarinat 2 ja 4   n=10 

Koulu alkanut heikosti    

 

Hyvät kielelliset taidot, 

itseilmaisu 

3 Vaikeuksia toimia sanallisen 

ohjeen mukaan 

2 

Osaa lukea 1 Heikko motivaatio oppimiseen 2 

Kielenkehityksen vaikeus 3 Viivästynyt puheenkehitys 1 

Motivaatio oppimiseen 2 Puutteita suomen kielessä, muu 

äidinkieli 

1 

Hyvät metakognitiiviset taidot 3 Heikko kirjaintuntemus 1 

Hyvä tarkkaavuus ja 

keskittyminen 

3 Heikot matemaattiset valmiudet 1 

Hyvä toiminnanohjaus ja 

itsesäätely 

4 Ongelmia keskittymisessä ja 

tarkkaavuudessa 

3 

Hyvät matemaattiset taidot 1   

 

 

Lapsen tarkkaavuus on yksi keskeisistä koulu - ja oppimisvalmiutta ennustavista tekijöistä. 

Lyytisen (1995) mielestä tarkkaavuuden ongelmat ovat yleinen kouluvaikeuksien aiheuttaja. 

Lastentarhanopettajat eivät maininneet eläytymistarinoissaan kaksosten muistin kehityksestä, 

vaikka Linnilän (2006) mukaan kognitiivisten kouluvalmiuksien puutteista yleisimmät ovat 

ajattelun, ymmärtämisen, kielellisen kehityksen, tarkkaavuuden, keskittymisen, hahmottamisen 

sekä muistin ongelmat. 

8.6 Kaksosten keskinäinen suhde 

Penninkilampi- Kerolan (2005;2007) mukaan monikkolasten keskinäinen kiintymyssuhde sisältää 

samoja elementtejä kuin lapsen suhde vanhempaan. Kaksosten keskinäinen suhde poikkeaa yksin 

syntyneiden sisarussuhteista. Eläminen yhdessä samanikäisen sisaruksen kanssa voi olla 

hedelmällinen kasvuympäristö lapselle. Toisaalta siihen sisältyy myös kehityksellisiä haasteita, 
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joista monikkolapsen pitäisi selviytyä. (Ebeling, Porkka, Penninkilampi- Kerola. Berg, Järvi & 

Moilanen 2003.) 

Lastentarhanopettajien tarinoissa kaksosten keskinäinen suhde oli melko kiinteä. Hyvin 

koulunsa aloittaneiden lasten suhdetta kuvailtiin esiopetuksessa melko riippuvaiseksi ja sitä 

leimasi toisen sisaruksen huolehtivuus. Niissä kerrottiin, kuinka toinen lapsista oli kiinni 

sisaruksessaan ja tukeutui häneen. Onnellisesti koulunsa aloittaneet olivat kuitenkin menneet eri 

luokille ja itsenäistyminen oli päässyt alulle. Usein eri ryhmissä työskentelyä oli jo harjoiteltu 

esiopetuksessa, ja se oli näyttäytynyt opettajille ja vanhemmille hyvänä vaihtoehtona. Koulun 

alkaessa hyvin samalla luokalla, lapsilla oli jo esiopetuksessa omia kavereita ja kiinnostuksen 

kohteita. Työskentely samassa luokassa ei häirinnyt heidän opiskeluaan.  

Kummallakin on omat kaverit ja kiinnostuksen kohteet…ryhmässä oleminen sujuu 

ongelmitta. 2T1, hyvin samalla luokalla 

Aina lastentarhanopettajat eivät kuitenkaan olleet saaneet vanhempia vakuuttuneiksi lasten 

sijoittamisesta eri luokille, vaikka esiopetuksessa heidät oli sijoitettu eri pienryhmiin ja tämä 

järjestely oli päiväkodin henkilökunnan mielestä tukenut lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Näissä tapauksissa vanhemmat tekivät luokkasijoituksesta päätöksen, eikä lastentarhanopettajan 

näkemys saanut heitä muuttamaan ajatustaan.  

Vanhemmat eivät nähneet asiaa näin selkeästi vaan tavallaan säälivät tuen 

tarpeessa olevaa. He halusivat ”pehmeän” alun koululle siskon siipien suojassa. 

He eivät olleet samaa mieltä kanssani siitä, että oppiminen olisi helpompaa kun 

voisi olla vapautunut ja vastaa itsestään.5T2, heikosti samalla luokalla 

 

Iso – Britanniassa (2004) tehdyssä tutkimuksessa seurattiin kaksosia varhaislapsuudesta 

kouluikään asti. Tarkoituksena oli selvittää, miten erottaminen vaikutti monikkolasten käytökseen, 

koulussa edistymiseen sekä lukutaitoon. Tutkimuksessa todettiin, että kaksosten erottaminen 

varhain eri luokille syvensi eroja heidän lahjakkuudessa tai vastaavasti myös vaikeuksissa. 

Ensimmäisenä kouluvuonna erotetuilla monikoilla oli enemmän sisäisiä käytösongelmia, kuten 

ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, kuin samalla luokalla opiskelevilla.  Erotettujen kaksosten 

ahdistuneisuuden tulkittiin johtuvan lasten kokemasta eron aiheuttamasta stressistä.  ( Tully, 

Moffit, Caspi, Taylor, Kiernan & Andreou 2004.) Vanhemmat, jotka kieltäytyvät laittamasta 

lapsiaan eri luokille, vaikka heille esitettäisiin sitä parempana vaihtoehtona lasten sosiaalisen 

kehityksen perusteella, saattavat pelätä juuri tämän heikomman kouluvalmiuden omaavan ja 

vahvasta riippuvuudesta kärsivän monikkolapsen ahdistuneisuutta. Toisaalta samalla luokalla 
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opiskeltaessa vahvemman sosiaalisen kompetenssin ja huolehtivan sisaruksen koulunkäynti saattaa 

kärsiä hänen joutuessaan tukemaan sisarustaan ja huolehtimaan hänen pärjäämisestään 

koulupäivän aikana. Tästä voi seurata se, ettei kumpikaan lapsista saa tilaisuutta solmia uusia 

ystävyyssuhteita.  Uudet ystävyyssuhteet voidaan jopa kokea uhkaavina ja masentavinakin. 

Toisistaan riippuvat kaksoset jakavat todennäköisemmin sosiaalisen ympäristönsä kuten ystävät 

sekä harrastukset.( Penninkilampi – Kerola 2006.) 

Monikkolasten välistä suhdetta tarkastellaan suhteessa ilmeneviin roolien sekä tasapainon 

näkökulmasta. Lasten välinen johtajuus-alistuvuus – asetelma usein vaihtelee eri elämän alueilla. 

Asetelma lienee kummallekin onnellisin silloin, kun johtajuus ei osu kaikilla elämän alueilla 

samalle monikkosisarukselle. On todettu, että tasa-arvoisuus johtajuusasetelmassa lisääntyisi iän 

myötä. Tämä tulos tukee sitä käsitystä, että monikkolasten keskinäinen suhde muuttuu ja saa uusia 

muotoja ajan kuluessa.  

Toinen heistä oli hyvin dominoiva ja puhui toisen puolesta. Lapsista Aa oli 

puhelias, ylihuolehtiva ja myös melko malttamaton sekä levoton. 4T2, heikosti 

samalla luokalla 

 

Heikosti koulunsa aloittaneiden monikkolasten suhdetta kuvasi melko voimakas riippuvuus. 

Toinen lapsista oli dominoiva suhteessa sisarukseensa. Hän oli määräilevä ja alisti sisarustaan, 

mutta saattoi kuitenkin olla myös ylihuolehtiva suhteessa häneen. Heidän suhteessaan oli runsaasti 

keskinäistä kilpailua ja kiistelyä. Näissä suhteissa esiintyi myös lasten oman identiteetin 

puuttumista. 

Aa oli selvästi kypsempi ja hallitseva osapuoli sisarussuhteessa. Bee oli hieman 

pienempi fyysisesti ja epävarma itsestään toisinaan. Hän haki tukea Aasta. Ja 

olivatkin yhdessä hyvä pari. 2T4, heikosti eri luokilla 

 

Komplementaarisuus tarkoittaa, että lapset hankkivat tietoisesti tai tiedostamattaan itseensä 

vastakohtaisia piirteitä, jolloin heistä muodostuu yksi hyvin toimiva yksikkö. Monikkosisarusten 

keskinäinen toimeentulo helpottuu ja he välttyvät liialliselta kilpailulta. (Tienari 1966.) 

Vanhempien ja opettajien on hyvä tarkkailla monikkolasten suhdetta, sillä tutkimusten 

mukaan alistuneet monikkolapset näyttävät kärsivän psyykkisistä ongelmista enemmän myös 

aikuisuudessa. Selityksenä tähän nähdään se, että monikkolasten täytyy itsenäistyä 

vanhemmistaan, mutta myös monikkosisaruksestaan. Lapsen tulee löytää keinot käsitellä 

negatiiviset tunteensa, jotka nousevat lasten keskinäisestä kilpailusta sekä vertailusta. (Ebeling et 
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al. 2003.) Ammattikasvattajia ja monikkovanhempia varoitellaan usein lasten liiallisesta 

keskinäisestä riippuvuudesta. Ehkä myös siksi tämä kaksosten suhteeseen liittynyt aihe esiintyi 

usein sekä hyvin että huonosti koulunsa aloittaneiden kaksosten tarinoissa. Tuttuudessaan se sai 

ilmenemismuotoja kaikissa tarinaversioissa ja oli ylivoimaisesti eniten esiintynyt keskinäistä 

suhdetta kuvaava asia (yhteensä 10 mainintaa). 

Hän on selkeästi syrjäänvetäytyvämpi sisarustaan ja tarraa tähän mielellään jopa 

siinä määrin, että hänen oma emotionaalinen kehityksensä on vaarassa taantua. 

3T3, hienosti eri luokilla 

 

Epäsuotuisaa lasten välinen riippuvuus on silloin, kun sisarukset eivät pysty muodostamaan omaa 

erillistä identiteettiään, vaan kokevat epätäydellisyyttä ilman sisarustaan. Monikot, varsinkin 

identtiset kaksoset ovat haaste vanhemmilleen ja opettajilleen. Lapset tarvitsevat yksin syntyneitä 

lapsia enemmän apua kehittääkseen itsenäisen oman identiteetin. 

8.7 Yhteistyö kaksosten vanhempien kanssa 

Tämän päivän lapsi liittyy vankasti perheeseen, päivähoitoon ja kouluun. Näiden instituutioiden 

kehittyminen on viime vuosina vaikuttanut vahvasti lapsen elinympäristön muutokseen.  Myös 

vanhempien suhde näihin kasvatusinstituutioihin on muuttunut. Nykyisin vanhemmat jakavat 

kasvatusvastuunsa ja vanhemmuutensa yhdessä lasta ympäröivien yhteiskunnallisten kasvattajien 

kanssa. Päivähoitojärjestelmä varhaiskasvatuksena, johon esiopetuskin vielä nykyisin kuuluu, on 

noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi lapsiperheille tarkoitetuksi tukijärjestelmän muodoksi. 

Bronfenbrennerin (1979) ekologisen kasvatusteorian mukaan ympäristö kasvattaa lasta, joka 

kehittyy toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ekologisessa kasvatusteoriassa 

lapsen ympäristön katsotaan muodostuvan eritasoisista, sisäkkäisistä ympäristöistä. Sisimpänä 

ympäristönä on lapsen lähin toimintaympäristö, joka useimmiten on lapsen koti. Näitä lapsen 

lähimpiä toimintaympäristöjä kutsutaan termillä mikrosysteemi. Muita monikkolapsen 

mikrosysteemejä voivat olla esimerkiksi päiväkoti tai koulu. Esiopetusikäiselle monikkolapselle 

mikrosysteemejä ovat lapsen koti sekä esiopetusryhmä päiväkodissa tai koulun yhteydessä. Nämä 

lapsen yhteisöt eivät jäsenny nykylapsuudessa suljettuina koti- ja esiopetusryhmäjärjestelminä, 

vaan varhaislapsuuden yhteiskunnallistumisen myötä nämä ”kaikki tasot” ikään kuin ovat 

samanaikaisesti läsnä lapsen maailmassa (Kaukoluoto 2010). 

Kodin ja esiopetuksen välisestä yhteistyöstä on säädetty Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2010. Siinä todetaan ekologisen kasvatusteorian suuntaisesti, että lapsi elää 
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samanaikaisesti kodin, esiopetuksen ja muun mahdollisen varhaiskasvatuksen piirissä. Lapsen 

opetuksen ja kasvatuksen tulee järjestyä yhteistyössä kotien kanssa siten, että jokainen lapsi saa 

oman tasoista ja omien tarpeidensa mukaista ohjausta, opetusta ja tukea. Jotta tämä voisi toteutua, 

tulee esiopetuksen ja perheiden olla vuorovaikutuksessa ja tehdä kasvatusyhteistyötä lapsen 

kokonaisvaltaisen hyvän kasvun ja kehityksen sekä oppimisen tukemiseksi. Vuorovaikutus 

vanhempien kanssa lisää opettajan tuntemusta lapsesta ja auttaa häntä suunnittelemaan ja 

toteuttamaan esiopetusta lapselle parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen huoltajalla on ensisijainen 

kasvatusvastuu lapsesta ja oman lapsensa tuntemus. Esiopetuksen henkilöstö tukee tätä kotien 

kasvatustehtävää ja vastaa siitä esiopetuksen aikana. ( Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2010.)  

Tarinoissa lastentarhanopettajat painottivat yhdessä vanhempien kanssa sovittujen 

tavoitteiden asettelua, joiden saavuttamiseksi lapsen tuli saada tukea sekä kotona että 

esiopetuksessa. Molempien tahojen tuli sitoutua lapselle asetettuihin tavoitteisiin sekä niiden 

savuttamiseksi suunniteltuihin menetelmiin. Kun lapsi sai tuen sekä kotona että päiväkodissa, 

koulun aloituskin yleensä sujui hyvin. 

Kummallekin lapselle oli kirjattu omat tavoitteet, jotka oli yhdessä vanhempien 

kanssa sovittu ja joihin sekä kotona että päiväkodissa oltiin sitouduttu. 3T1, hyvin 

samalla luokalla 

Nykyisessä uudessa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) otetaan enemmän kantaa 

kotien ja esiopetuksen väliseen yhteistyöhön kuin aiemmassa vuonna 2000 valmistuneissa 

perusteissa. Vuonna 2003 nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi tarkentaa kotien kanssa tehtävän 

yhteistyön määritelmää ja silloin tuli voimaan muutos esiopetuksen perusteissa. 

Nykyisissä perusteissa painotetaan kasvatuskumppanuutta, jonka tavoitteena nähdään lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen sekä lapsen kokeman turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

lisääntyminen esiopetuksessa. Luottamuksellisen suhteen syntyminen lapsen vanhempien ja 

esiopetuksen henkilöstön välille luo pohjaa lapsen viihtyvyydelle, kasvulle ja oppimiselle. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010.) 

Asiakirjassa (2010) painotetaan huoltajien mahdollisuutta osallistua esiopetuksen 

kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun sekä arviointiin. Tämä tuli näkyviin myös 

tutkimuksen lastentarhanopettajien tarinoissa.  

Kaksosille on tehty esiopetuksen opetussuunnitelma syksyllä esikoulun alkaessa. 

Siihen on kirjattu yhdessä vanhempien kanssa lapsen vahvuudet eri osa-alueilta 

sekä tukea kaipaavat osa-alueet. 3T3, hyvin eri luokilla 
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Lisäksi määritellään, että yhteistyön kehittämisvastuu on esiopetuksen järjestäjällä. Sen 

toteuttaminen edellyttää järjestäjältä oma-aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sekä keskustelua ja 

tiedottamista lapsen, vanhemman ja opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Yhteistyön tulee 

perustua osapuolien keskinäiseen kunnioitukseen. Perheen kanssa tehtävässä yhteistyössä 

huomioidaan perheen kieli- ja kulttuuritausta, erilaisuus ja yksilölliset tarpeet. Esiopetuksen 

henkilöstön tulee kertoa lapsen vanhemmille esiopetuksen opetussuunnitelman sisällöstä, 

esiopetuksen järjestämisestä sekä lapsen tuen tarpeista ja sen saannin mahdollisuudesta. Tarinoissa 

lastentarhanopettajat huomioivat hyvin tämän informaation antamisen. 

Kerroin vanhemmille kuinka eskaripaketin teko oli sujunut. 2T1, hyvin samalla 

luokalla 

Olimme vanhempien kanssa puhuneet aiheesta ja vanhemmat tunnistivat hyvin 

huoleni.2T4, heikosti eri luokilla 

 Kun lapsen esiopetusvuosi lähenee loppuaan, vanhemmille tulee tarjota tilaisuus keskustella 

lapsen koulunkäynnin aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä mahdollisista koulunkäyntiin 

liittyvistä erityistarpeista. Esiopetuksen yhteistyön kotien kanssa nähdään luovan kodin ja koulun 

väliselle yhteistyölle vankkaa pohjaa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010.) 

Tarinoissa lastentarhanopettajat kertoivat vanhemmille lapsen kouluvalmiudesta. He keskustelivat 

ja miettivät yhdessä vanhempien kanssa lapsien tulevaa luokkasijoitusta. Aina ajatukset eivät olleet 

samansuuntaisia kaksosten vanhempien kanssa. Lastentarhanopettajat olivatkin vahvasti sitä 

mieltä, että lopullinen päätöksentekovastuu luokkaratkaisusta on vanhemmilla. 

Kertoisin vanhemmille tarkemmin, mitä kouluvalmiuksia koulussa tulisi olla ja jos 

niistä on herännyt jokin huoli.3T2, heikosti samalla luokalla 

Vanhemmilla on luultavasti ollut selkeä mielipide siitä, laitetaanko lapset kouluun 

ja samalle vai eri luokille. 1T4, heikosti eri luokilla 

Gustafssonin (2005) tutkimuksen mukaan vanhemmat olivat tyytyväisiä esiopetuksen ja kodin 

väliseen yhteistyöhön. Laadullisesti yhteistyötä pidetään hyvänä, jos se on jatkuvaa ja riittävän 

säännöllistä. Vanhemmat haluavat saada tietoa lapsen arjesta esiopetuksessa esimerkiksi 

hakutilanteessa tai reissuvihon välityksellä. Siniharjun (2003) tutkimuksesta kävi ilmi, että 

vanhemmat pitivät yhteistyön esteenä ajanpuutetta.  

Esiopetuksen työntekijät kokevat seurantaneuvotteluiden toteutumista eniten haittaavan 

työntekijöiden ajanpuutteen sekä vanhempien haluttomuuden yhteistyöhön (Kaukoluoto 2010). 

Tutkimuksen lastentarhanopettajat olivat tarinoissaan kohdanneet myös haastavia tilanteita 
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vanhempien kanssa. Eräs heistä kirjoitti, kuinka hänen näkemyksensä mukaan lapsi olisi tarvinnut 

arviota kouluvalmiudestaan, mutta vanhemmat kieltäytyivät yhteistyöstä. Lapsen vastaanottavan 

tahon eli koulun tiedonsaanti lapsen tuen tarpeesta voi vaarantua, mikäli tieto ei kulkeudu 

lähettävältä taholta vanhempien estettyä asioiden kirjaamisen ja näin tiedon siirtymisen. 

Ehdotin ryhmätestiä tammikuussa, mutta vanhemmat eivät halunneet. Hyvin se 

kuulemma kotona pärjää ja osaa tehdä tehtäviä, sitä paitsi isäkin on pienenä ollut 

samanlainen…Toukokuussa käyty keskustelu oli melko hankala, sillä vanhemmat 

olivat hyvin tarkkoja siitä, mitä esiopetussuunnitelmaan kirjattiin. Olin kirjannut 

asioita etukäteen, mutta sanamuotoja piti muuttaa, eikä lopuksi kaikkia edes 

kirjattu. Heidän mielestään opettaja saisi ehkä väärää tietoa.4T2, heikosti 

samalla luokalla 

Erilaisten vanhempien kohtaaminen ja heidän kasvatustavoitteiden huomioimien asettaa 

lastentarhanopettajalle suuren haasteen. Vanhempien ja lastentarhanopettajien toimiva yhteistyö 

luo kuitenkin edellytykset lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja kasvatuksen jatkuvuudelle 

sekä kotona että päiväkodissa. Perhebarometrin (Seppälä 2000) mukaan toimivaan 

vuorovaikutukseen liitettiin keskustelut, toiveiden esittämisen mahdollisuus, monipuolinen palaute 

sekä uskallus puuttua mahdollisiin ongelmiin. Rehellisyys, avoimuus, yhteisesti sovitut 

pelisäännöt, toisen näkemyksen kunnioittaminen sekä kiireettömyys koettiin myös onnistuneen 

yhteistyön tuntomerkeiksi. Epäonnistuneelle yhteistyölle ominaisiksi tekijöiksi taas mainittiin 

edellisille näkemyksille päinvastaiset olosuhteet. Ammattikasvattajat kokivat, että vanhempien 

salailu, vähättely ja jopa asioiden piilottelu aiheuttivat ongelmia yhteistyössä. Vanhemmat taas 

mainitsivat yhteistyön esteiksi isot lapsiryhmät, henkilökunnan vaihtuvuuden sekä erilaiset 

näkemykset kasvatusasioissa. (Seppälä 2000, 34- 36.) 
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9 TULOSTEN YHTEENVETO JA POHDINTA 

Suomessa koulunsa aloittavista lapsista noin joka 30. on monikkolapsi. Tämä tarkoittaa sitä, että 

esiopetuksen lastentarhanopettaja saa hyvin todennäköisesti monikkolapsen tai - lapset omaan 

ryhmäänsä. Ei siis ole samantekevää, mitä lastentarhanopettaja ajattelee monikkolapsista ja 

riittävätkö hänen tietonsa ja valmiutensa kohdata esiopetusikäinen monikkolapsi ja hänen 

perheensä. 

 Bronfenbrennerin (1979) ekologinen kasvatusteoria perustuu näkemykselle ympäristön lasta 

kasvattavasta olemuksesta. Ekologisessa kasvatusteoriassa lapsen ympäristön katsotaan 

muodostuvan eritasoisista, sisäkkäisistä ympäristöistä. Sisin ja lasta lähimpänä oleva ympäristö on 

useimmiten lapsen oma koti. Näitä lapsen lähimpiä toimintaympäristöjä kutsutaan termillä 

mikrosysteemi. Esiopetuksessa olevan monikkolapsen mikrosysteemiin kuuluu myös hänen 

esiopetusryhmänsä. Mikrosysteemissä monikkolapsen kehitykseen vaikuttavat lapsen oman 

toiminnan lisäksi myös toimintaympäristön muut ihmiset, kuten kotona monikkosisarus, muut 

sisarukset ja lapsen vanhemmat tai päiväkodissa monikkosisarus, kaverit ja henkilökunta. 

Mikrosysteemissä lapsen kehitykseen vaikuttavat siellä tapahtuvan ihmisten välisen 

vuorovaikutuksen lisäksi myös erilaiset muut toiminnot ja roolit. Monikkolapsen kohdalla tilanne 

on usein erilainen yksin syntyneeseen lapseen verrattuna. Hän jakaa molemmat mikrosysteeminsä 

monikkosisaruksensa kanssa, kun muut lapset aloittavat esiopetuksen ilman näin läheistä ihmistä. 

Tästä tilanteesta voi olla monikkolapsen kehitykselle hyötyä tai haittaa. Esiopetuksen aikana 

vanhemmat joutuvat pohtimaan yhdessä esiopettajan kanssa, menevätkö lapset kouluun samalle 

vai eri luokalle.  

Ekologisessa kasvatusteoriassa lapsen toimintaympäristöjen sijoittuminen tietyille 

systeemitasoille ei ole pysyvää. Lapsen elämässä tapahtuvat elämänmuutokset, kasvu ja kehitys 

voivat siirtää toimintaympäristön uudelle tasolle. Esimerkiksi monikkolapsen vanhemman 

sisaruksen kouluna tutuksi tullut toimintaympäristö muuttuukin lapsen mikrosysteemiksi hänen 

aloittaessaan koulunkäyntinsä tässä samaisessa koulussa. Tässäkin muutoksessa monikkolasta 

seuraa usein hänen monikkosisaruksensa. Bronfenbrennerin (1979, 27) mielestä ympäristön 

vaihdokset ja uudet ympäristöt voidaan nähdä kahdella eri tavalla, toisaalta ne ovat lapsen 
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kehittymisen merkkejä ja toisaalta taas kehityksen alkusysäyksen antajia. Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin lastentarhanopettajan silmin monikkolasta, joka on siirtymässä uuteen 

toimintaympäristöön esiopetuksesta perusopetuksen alkuluokalle.  

Siirtymällä eli transitiolla tarkoitetaan siirtymistä yhdestä elämänvaiheesta toiseen (Roffey 

2001,106). Se on kehityksen jakso, joka liittää elämänvaiheet yhteen. Tämä ajattelutapa korostaa 

lapsen kokemuksien jatkuvuutta esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymässä ja siihen tulee liittää 

myös kodin ja koulun välinen luotettava yhteistyö. Vanhemmilla lapsensa kasvattajina ja 

esiopetuksen henkilökunnalla on omanlaisensa roolit kasvatusyhteistyössä ja lapsen kanssa 

toimiessaan. Kasvatusyhteistyö näiden toimijoiden kesken yhdistää lapselle kaksi tärkeää 

mikrosysteemiä. Yhteistyö näiden kahden lapsen mikrosysteemin välillä on välttämätöntä, jotta 

lapsen kehitys saisi mahdollisimman hyvän pohjan. Esiopetuksen suunnitelmaan perustuva 

keskustelu, jossa vanhemmat ja esiopettajat pohtivat monikkolasten esiopetuksen sujumista ja 

koulun aloittamista, on hyvä esimerkki kasvatusyhteistyöstä. Kasvatuskumppanuus yhdistääkin 

parhaimmillaan vanhempien ja esiopetuksen henkilökunnan erilaista asiantuntijuutta 

monikkolapsen suhteen ja auttaa näin luomaan käsityksen esimerkiksi lasten luokkasijoituksesta. 

 Suomessa voimassa olevan oppivelvollisuuslain mukaan lapsi aloittaa koulunkäyntinsä sinä 

vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta (Linnilä 2006). Lapsen koulunaloituksen 

onnistuminen edellyttää lähettävän tahon ja vastaanottavan tahon yhteistyötä. Useimpien kouluaan 

aloittavien lasten kohdalla lähettävä taho on esiopetus, sillä Suomessa esiopetukseen osallistuu yli 

99 prosenttia lapsista (Tilastokeskus). Kun lapsi siirtyy esiopetuksesta alkuopetukseen, hänen 

elämäntilannettaan tulisi arvioida laajasti. Lasta olisi tarkasteltava kokonaisuutena sen hetkiset 

taidot ja kyvyt huomioiden. Tilannetta tulisi arvioida myös koulun asettamien vaatimusten ja 

odotusten kannalta. (Mäkinen 1997, 27 - 28.) Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin esiopetuksessa 

työskentelevien lastentarhanopettajien eli lapsen lähettävän tahon käsityksiä ja näkemyksiä 

monikkolapsista koulun aloituksen kynnyksellä eläytymismenetelmän avulla. Kehyskertomukset 

rakentuivat kouluaan aloittelevien kaksosten ympärille. Lastentarhanopettajia pyydettiin 

eläytymään kehyskertomuksen kaksosten lastentarhanopettajan rooliin ja kirjoittamaan tarinaa 

siitä, mitä keskustelu kaksosten vanhempien kanssa sisälsi ennen koulun alkua. Erityisesti heitä 

pyydettiin kirjoittamaan siitä, millaisia asioita tuli ilmi kaksosten kouluvalmiuteen liittyen. 

Kehyskertomukset erosivat kaksosten koulun alun onnistumisen sekä luokkasijoituksen suhteen. 

Lastentarhanopettajien kirjoittamat tarinat kertoivat siis siitä, mitä oli tapahtunut ennen 

monikkolasten koulun alkua. Kirjoitetut tarinat vanhempien kanssa käydyistä keskusteluista 

poikkesivat toisistaan jonkin verran tunnelmaltaan.  



99 

 Seuraavaksi esittelen yhteenvedon lastentarhanopettajien tarinoista ja pohdin niistä nousevia 

seikkoja aikaisemman teorian valossa. Kokoan yhteen tutkimuksen tuloksissa esitettyjä asioita ja 

tarkastelen eri merkitysten välisiä suhteita ja myös niiden liittymistä toisiinsa. 

9.1 Monikkolasten luokkasijoitukset 

Tutkimuksessa käytettiin neljää kehyskertomusta, joissa kahdessa oli kaksosilla onnistunut koulun 

aloitus, joko samalla tai eri luokalla. Kahdessa muussa kehyskertomuksessa koulun aloitus ei ollut 

onnistunut, riippumatta siitä oliko luokkasijoitukseksi valittu sama vai eri luokka. Monikkolasten 

aloittaessa koulunsa, vanhemmat joutuvat tilanteeseen, jossa heidän tulisi yhdessä esiopetuksen 

henkilökunnan sekä lasten tulevan koulun kanssa päättää, sijoitetaanko lapset samalle vai eri 

luokalle. Tähän kysymykseen ei löydy yhtä oikeaa vastausta, vaan ratkaisu tulee tehdä aina 

jokaisen monikkosisarusparin kohdalla yksilöllisesti. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia tätä asiaa 

lasten esiopetuksen henkilökunnan kanssa, sillä heillä on tietoa ja näkemystä siitä, miten 

monikkosisarukset pärjäävät ja toimivat esiopetuksen ryhmissä. 

 Tutkimukseen osallistuneiden lastentarhanopettajien näkemyksen mukaan vanhemmilla oli 

lopullinen päätäntävalta lastensa luokkasijoituksesta. Lastentarhanopettajat kokivat omaksi 

tehtäväkseen kertoa vanhemmille niistä asioista, jotka olivat tulleet ilmi lasten keskinäisestä 

suhteesta ja kouluvalmiuksista esiopetusvuoden aikana, ja joilla voisi olla merkitystä 

luokkasijoituksista päätettäessä. Tarinoissa lastentarhanopettajat suosittelivat vanhemmille tiettyä 

luokkasijoitusvaihtoehtoa, mutta lopullinen vastuu päätöksestä jäi aina vanhemmille. Toisissa 

tarinoissa vanhemmat olivat lastentarhanopettajien kanssa samaa mieltä, toisissa eivät. Tarinoista 

kävi ilmi, että lastentarhanopettajat luottivat omaan näkemykseensä luokkaratkaisussa. Tämä 

ilmeni muun muassa siten, että onnistunutta luokkasijoitusta edelsi tilanne, jossa vanhemmat 

päätyivät samaan luokkasijoitusvaihtoehtoon lastentarhanopettajan kanssa. Mikäli luokkisijoitus 

oli epäonnistunut jostakin syystä, mainittiin tarinoissa usein lastentarhanopettajan suositelleen 

päinvastaista vaihtoehtoa kuin mihin vanhemmat olivat sitten lastensa suhteen päätyneet. 

Tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat pitivät omaa ammattitaitoaan riittävänä näkemään 

monikkolapsen kehityksessä ja kouluvalmiudessa ne seikat, jotka vaikuttivat lasten 

luokkasijoituksen onnistumiseen. 

Lastentarhanopettajat mainitsivat samalla luokalla onnistuneen opiskelun edellytyksiksi 

lasten omat kaverit ja kiinnostuksen kohteet jo esiopetuksessa. Lapset eivät olleet liian riippuvaisia 

toisistaan. Näillä lapsilla oli myös yleensä hyvät kouluvalmiudet.  Lastentarhanopettajat toivat 

esiin vanhempien halun sijoittaa lapset samalle luokalla.  Syiksi tähän vanhempien päätökseen 
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mainittiin lasten toisistaan saama tuki koulussa sekä vanhempien kokemat vaikeudet järjestää 

lasten koulupäivän jälkeinen aika, mikäli lapsilla olisi eri koulun alkamis- ja päättymisajat. 

Tarinoista kävi myös ilmi, että vanhemmat saattoivat kokea yhteistyön kahden eri opettajan kanssa 

hankalaksi ja aikaa vieväksi. Toisin sanoen vanhemmat päätyivät samalle luokalle sijoittamiseen 

arjen sujuvuuden vuoksi. Epäonnistunut koulun aloitus samalla luokalla johtui lastentarhan 

opettajien mielestä vanhempien väärästä valinnasta. Lasten olisi pitänyt sijoittua eri luokille 

saadakseen oman ystäväpiirin sekä välttyäkseen lasten välisiltä ristiriidoilta. 

Lastentarhanopettajien vastauksissa korostui näkemys, jossa monikkolasten olisi heidän 

kokemuksensa ja ajatuksensa mukaan hyvä aloittaa koulu eri luokilla. Tätä perusteltiin lasten 

itsenäistymisellä ja oman sosiaalisen elämän mahdollistumisella.  Kuitenkin Preedyn ja Hayn 

(2006) mukaan ei ole olemassa riittävästi todisteita siitä, että erottaminen eri luokille olisi parempi 

vaihtoehto. Lasten erottamista eri luokille olisi aina pohdittava tarkoin, sillä monikkolapsilla 

saattaa olla ennen koulun alkua vain vähän tai ei lainkaan kokemuksia erilläänolosta. Heidän 

mukaansa näyttäisi kuitenkin siltä, että kypsästi toisistaan riippuvaiset monikot selviävät yleensä 

yhtä hyvin kummastakin luokkaratkaisusta.  

Tarinoiden mukaan onnistunutta luokkasijoitusta eri luokille edelsi lasten voimakas 

keskinäinen riippuvuus sekä lasten väliset selvät kehityserot. Näissä tapauksissa 

lastentarhanopettajat olivat huomanneet jo esiopetuksessa, että monikot hyötyisivät eri luokilla 

opiskelusta. Mikäli lasten koulu oli alkanut heikosti eri luokilla, nähtiin jälleen syyksi vanhempien 

väärä luokkasijoitusratkaisu. Lapset olivat liian hämmentyneitä eroon joutumisestaan, etteivät he 

kyenneet keskittymään koulunkäyntiin. Heidän energiansa kuluin oman sosiaalisen minän sekä 

identiteetin löytämiseen. Samoin näkee asian Penninkilampi- Kerola (2005), joka muistuttaa, että 

koulutulokkaana monikkolasten keskinäinen suhde on kunnossa, mikäli tärkein kehitystehtävä ei 

ole itsenäistyminen tai yksilönä oleminen. Hyvin läheiset, yhtenä yksikkönä toimivat monikot 

voivat hyötyä erottamisesta, mutta toisaalta saattavat kokea erottamisen myös liian traumaattisena 

(Hay & Preedy 2006). 

 

9.2 Monikkolasten kouluvalmius 

Lapsi on fyysinen, psyykkinen ja sosioemotionaalinen kokonaisuus. Tämä näkyi myös 

lastentarhanopettajien vastaukissa. Linnilä (2006) näkee oppimis- ja kouluvalmiuden koostuvan 

fyysisestä, kognitiivisesta sekä sosioemotionaalisesta kompetenssista. Näiden kouluvalmiuden 
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osatekijöiden kautta lähdin tarkastelemaan lastentarhanopettajien näkemyksiä monikkolapsen 

kehitykseen vaikuttavista riskitekijöistä sekä heidän kouluvalmiudestaan. 

Lastentarhanopettajat kuvasivat koulunsa hyvin aloittaneiden monikkolasten olevan 

fyysisesti ikätasoisesti kehittyneitä ja kasvultaan normaaleja. Näillä lapsilla oli riittävän hyvä 

hienomotoriikka kynätehtävien tekemiseen. Tarinoissa ei juuri mainittu muita hyviä motorisia 

taitoja. Tämä saattaa johtua siitä, että esiopetuksessa lapsen kouluvalmiutta arvioidaan hyvin 

pitkälti kynätehtävien ja keskittymisen valossa, eikä niinkään lapsen karkeamotorisen kehityksen 

kautta. Näiden fyysisten ominaisuuksien lisäksi hyvin koulunsa aloittaneet kaksoset olivat melko 

itsenäisiä ja sosiaaliselta kompetenssiltaan vahvoja. He olivat jo pienenä oppineet ottamaan 

toisensa huomioon ja heidän vuorovaikutustaitonsa olivat vähintäänkin ikätasoiset. Heidän oli 

helppo sopeutua ryhmän sääntöihin ja he olivat harjoitelleet työskentelyä eri ryhmissä jo 

päiväkodissa. Erityisesti kielellinen vuorovaikutus sujui heiltä hyvin. Heillä oli sekä yhteisiä että 

omia kavereita ja molemmilla lapsilla oli omia kiinnostuksen kohteita. Lapsilla oli hyvä itsetunto 

ja heidän minäkuvansa oli myönteinen. Eläytymistarinoissa tuotiin esiin, että näillä hyvin 

suoriutuneilla kaksosilla oli yleensä hyvät kielelliset sekä metakognitiiviset taidot. He pystyivät 

keskittymään ja pitämään tarkkaavuuttaan riittävän hyvin yllä. Heillä oli hyvät 

toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taidot. Lapset olivat myös motivoituneita oppimaan. 

Heikosti koulunsa aloittaneisiin monikkolapsiin lastentarhanopettajat liittivät fyysisen 

kehityksen poikkeavuutta. Nämä kaksoset olivat kasvussa ja fyysisessä kehityksessä jäljessä 

ikätasoaan. He saattoivat olla syntyneet ennenaikaisina ja pienipainoisina. Yhä edelleen 

koululaisena, heidän kokonsa oli pieni ikätovereihin verrattuna. He olivat sairastelleet paljon 

päiväkotiaikana. Heidän karkea- ja hienomotoriikkansa oli heikko ikätovereihin verrattuna. 

Heikosti koulunsa aloittaneilla kaksosilla oli heikot kielelliset vuorovaikutustaidot ja heidän 

ryhmässä toimimisen taidossaan esiintyi puutteita. Heillä ilmeni voimakasta riippuvuutta 

sisaruksesta, joka saattoi rajoittaa toisen lapsen kehitystä ja sosiaalisia suhteita. Kaksossuhteissa 

ilmeni ylihuolehtivuutta, kilpailua, kiistelyä ja ristiriitoja.  Sisaruksista toinen oli dominoiva ja 

saattoi toimia suhteessa puhemiehenä. Lapsilla oli myös vaikeuksia solmia sosiaalisia suhteita ja 

ylläpitää niitä. Näillä lapsilla ilmeni myös kognitiivista heikkoutta. Heillä oli vaikeuksia toimia 

sanallisen ohjeen mukaan, eivätkä he kyenneet keskittymään. Lapsilla ilmeni tarkkaavuuden 

ongelmia ja heillä oli todettu puheen kehityksen viivästymistä ja heikkoa kirjaintuntemusta. 

Myöskään lasten matemaattiset valmiudet eivät olleet ikätasoiset.  Lisäksi lapsilla oli heikko 

motivaatio oppimiseen. 
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Merkille pantavaa on, että lastentarhanopettajat ajattelivat hyvän koulunalun mahdollistuvan 

eri luokille sijoittamisella, mikäli kaksosilla ilmeni arkuutta, takertumista tai liiallista riippuvuutta, 

joka toisinaan tarinoissa ilmeni myös ylihuolehtivana asenteena sisarusta kohtaan. 

Lastentarhanopettajien näkemykset monikkolasten kehityksessä sekä kouluvalmiudessa 

ilmenevistä haasteista tuntuivat olevan samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa. 

Tarinoista löytyi mainintoja kaikista kouluvalmiuden osa-tekijöistä (vrt. Linnilä 2006). 

Määrällisesti eniten mainintoja löytyi lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyen ja toiseksi 

eniten kognitiivisista valmiuksista. Fyysiset valmiudet jäivät selvästi vähemmälle huomiolle. Tämä 

saattaa johtua siitä, että monikkolasten kohdalla eniten keskustellaan lasten keskinäisestä suhteesta 

sekä sen tuomista hyödyistä tai haitoista lasten elämään liittyen. Monikkolasten fyysinen kehitys 

puhututtaa ihmisiä enemmän lasten ollessa vauva- tai taaperoiässä, sillä lapsista ennenaikaisina ja 

pienipainoisina syntyy noin 40 % (Ahlgren 2007). Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin monikkolasta 

esiopetuksessa, jolloin monikkolapset yleensä ovat saavuttaneet fyysisessä kasvussa ikätoverinsa. 

On kuitenkin muistettava, että ennenaikaisuus ja pienipainoisuus ovat riskitekijöitä myös 

lapsen kognitiiviselle kehitykselle. Ylihervan (2002) tutkimuksessa todettiin, että ennenaikaisina 

syntyneillä lapsilla havaittiin enemmän vaikeuksia visuaalisissa sekä puheenymmärtämistä 

mittaavissa tehtävissä kuin kontrolliryhmällä. Erityisesti pienipainoisilla pojilla oli vaikeuksia 

kielellisissä ja motorisissa taidoissa vielä kahdeksan vuoden iässä. Päiväkodissa nämä mahdolliset 

ongelmat ilmenevät lasten vaikeuksina, mutta lastentarhanopettajat eivät ehkä pohdi niiden syitä 

vaan enemmänkin miten voisivat tukea lasta näiden vaikeuksiensa kanssa. 

Kouluvalmiustekijöistä lastentarhanopettajat eivät maininneet kaksosten muistin kehitystä, 

vaikka Linnilän (2006) mukaan kognitiivisten kouluvalmiuksien puutteista yksi yleisimmistä on 

lapsen muistin ongelmat. 

Penninkilampi- Kerolan (2005;2007) mukaan monikkolasten keskinäinen kiintymyssuhde 

sisältää samoja elementtejä kuin lapsen suhde vanhempaan. Kaksosten keskinäinen suhde poikkeaa 

yksin syntyneiden sisarussuhteista. Eläminen yhdessä samanikäisen sisaruksen kanssa voi olla 

hedelmällistä, mutta siihen sisältyy myös kehityksellisiä haasteita, joista monikkolapsen pitäisi 

selviytyä. (Ebeling, Porkka, Penninkilampi- Kerola. Berg, Järvi & Moilanen 2003.) 

Lastentarhanopettajien tarinoissa kaksosten keskinäinen suhde oli melko kiinteä. Lasten suhdetta 

kuvailtiin usein esiopetuksessa melko riippuvaiseksi ja sitä leimasi toisen sisaruksen huolehtivuus. 

Lastentarhanopettajat näkivät ratkaisuna lasten sijoittamisen eri luokille, jolloin itsenäistyminen 

pääsi alulle. Usein eri ryhmissä työskentelyä oli jo harjoiteltu esiopetuksessa, ja se oli näyttäytynyt 

opettajille ja vanhemmille hyvänä vaihtoehtona. Koulun alkaessa hyvin samalla luokalla, lapsilla 
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oli jo esiopetuksessa omia kavereita ja kiinnostuksen kohteita. Työskentely samassa luokassa ei 

häirinnyt heidän opiskeluaan. 

 Toisistaan riippuvat kaksoset jakavat todennäköisemmin sosiaalisen ympäristönsä kuten 

ystävät sekä harrastukset.( Penninkilampi – Kerola 2006.) Tämä näkyi vahvasti myös 

lastentarhanopettajien tarinoissa, joissa lapsilla kuvattiin usein olevan yhteiset ystävät 

esiopetuksessa. Nämä lapset olivat riippuvaisia toisistaan ja heillä esiintyi runsasta huolehtivuutta.  

Myös lasten oman identiteetin puuttumista kuvailtiin. Ammattikasvattajia ja monikkovanhempia 

varoitellaan usein lasten liiallisesta keskinäisestä riippuvuudesta. Ehkä myös siksi tämä kaksosten 

suhteeseen liittynyt aihe esiintyi usein, sekä hyvin että huonosti koulunsa aloittaneiden kaksosten 

tarinoissa. Tuttuudessaan se sai ilmenemismuotoja kaikissa tarinaversioissa ja oli ylivoimaisesti 

eniten esiintynyt keskinäistä suhdetta kuvaava asia. 

Monikkolasten identiteetin kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Koulutulokasvaiheessa lapsi on sisäistämässä koululaisen identiteettiä (Linnilä 2006). Lapsi 

vertailee itseään ja omia suorituksiaan muiden suorituksiin (Kääriäinen 1988). Monikkolapsen 

kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että lapsi alkaa vertailla itseään myös suhteessa ikätovereihin 

monikkosisaruksensa ohella. Lastentarhanopettajat voivat tukea työssään monikkolasten 

identiteetin kehittymistä kohtelemalla heitä yksilöllisesti. Tarinoissa kerrottiin kaksosten välisestä 

vertailusta. Tämä korostui tilanteessa, jossa monikkolasten välillä oli suuret kehitykselliset erot. 

Ratkaisuksi tähän tilanteeseen lastentarhanopettajat näkivät lasten sijoittamisen eri luokille. Lasten 

yksilöllisyyden ja oman identiteetin kehittymisen tukemiseksi lastentarhanopettajat mainitsivat 

lasten työskentelyn eri ryhmissä. Lasten pukeminen erilaisiin tai vastaavasti samanlaisiin 

vaatteisiin tai heidän tunnistamisen tärkeys, ei noussut esiin yhdessäkään tarinassa, eikä niissä 

pohdittu lasten erottamisen vaikeutta ulkonäön perusteella. Lastentarhanopettajat eivät joko kohtaa 

työssään näitä asioita tai he kokevat, että nämä asiat ovat vanhempien asioita, joihin he eivät voi 

vaikuttaa. Lisäksi on muistettava, että kaksosista vain noin kolmannes on identtisiä, jolloin lasten 

tunnistaminen voisi esiopetuksessa olla vaikeaa (Kaprio 2007). Tämä yksilöllisyyden korostamisen 

vaikeus tuli ilmi myös tuoreessa Lipposen (2009) pro- gradu- tutkielmassa, jossa tutkittiin 

kaksosten vanhempien kokemuksia lasten kasvattamisesta. Vanhemmilla oli halua korostaa lasten 

yksilöllisyyttä, mutta keinot sen toteuttamiseen olivat hukassa. Tämän tutkimuksen tulos oli siinä 

mielessä samansuuntainen, että lastentarhanopettajat kyllä mainitsivat yksilöllisyyden ja 

yksilöllisen kohtelun, mutta eivät juuri eritelleet mitä se voisi käytännössä olla.  

Myöskään monikkolasten identtisyydestä tai epäidenttisyydestä ei lastentarhanopettajien 

tarinoissa ole mainintaa, vaikka tutkimuksissa on ilmennyt, että monotsygoottiset eli identtiset 

monikkosisarukset kokivat useammin riippuvuutta (33,6 %) kaksosparinsa suhteen kuin 
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ditsygoottiset eli erimunaiset kaksoset (n. 20 %). Riippuvuus oli myös tytöillä yleisempää kuin 

pojilla ja sillä nähtiin olevan yhteyttä kaksosten psyykkiseen ja psykosomaattiseen oireiluun 

erityisesti kaksosten nuoruusiässä, jolloin itsenäistymiskehitys on kiivaimmillaan. (Penninkilampi- 

Kerola 2006.) 

9.3 Yhteistyö monikkovanhempien kanssa  

Kodin ja esiopetuksen välisestä yhteistyöstä on säädetty Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 2010. Siinä todetaan ekologisen kasvatusteorian suuntaisesti, että lapsi elää 

samanaikaisesti kodin ja esiopetuksen piirissä. Lapsen esiopetuksen tulee olla vuorovaikutuksessa 

ja tehdä kasvatusyhteistyötä lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun ja kehityksen sekä oppimisen 

tukemiseksi. Lapsen huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja oman lapsensa 

tuntemus. Esiopetuksen henkilöstö tukee tätä kotien kasvatustehtävää ja vastaa siitä esiopetuksen 

aikana. ( Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010.)  

Tarinoissa yhteistyötä vanhempien kanssa kuvailtiin tärkeäksi. Lastentarhanopettajat 

painottivat yhdessä vanhempien kanssa sovittujen tavoitteiden asettelua, joiden saavuttamiseksi 

lapsen tuli saada tukea sekä kotona että esiopetuksessa. Molempien tahojen tuli sitoutua lapselle 

asetettuihin tavoitteisiin sekä niiden savuttamiseksi suunniteltuihin menetelmiin. Kun lapsi sai tuen 

sekä kotona että päiväkodissa, koulun aloituskin yleensä sujui hyvin. 

Tarinoissa yhteistyö vanhempien kanssa sujui pääsääntöisesti hyvin, mutta 

lastentarhanopettajat olivat myös kohdanneet haastavia vanhempia. Eräs heistä kirjoitti, kuinka 

hänen näkemyksensä mukaan lapsi olisi tarvinnut arviota kouluvalmiudestaan, mutta vanhemmat 

kieltäytyivät yhteistyöstä. Lapsen vastaanottavan tahon eli koulun tiedonsaanti lapsen tuen 

tarpeesta voi vaarantua, mikäli tieto ei kulkeudu lähettävältä taholta vanhempien estettyä asioiden 

kirjaamisen ja näin tiedon siirtymisen. Lastentarhanopettajat kuvasivat myös vanhempia, jotka 

heidän vahvoista suosituksistaan ja perusteluistaan huolimatta valitsivat lapsilleen eri 

luokkavaihtoehdon kuin mikä olisi ollut lastentarhanopettajan mielestä se paras vaihtoehto lapsille. 

Päätösvalta tässä asiassa oli kuitenkin vanhemmilla ja lastentarhanopettajan oli tyydyttävä 

informoimaan asiasta lasten tulevia luokanopettajia.  

Lastentarhanopettajat pitivät tarinoissaan vanhempien kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi 

tärkeänä keskusteluja lasten tulevien luokanopettajien kanssa. He painottivat esiopetuksessa 

saatujen näkemysten ja tietojen hyödyllisyyttä lasten koulun aloitusta pohdittaessa ja mahdollista 

tuentarvetta määritettäessä. 
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9.4 Pohdintaa tuloksista ja tutkimuksen luotettavuudesta 

Valitsin eläytymismenetelmätutkimukseeni vastaajiksi eli tarinan kirjoittajiksi esiopetuksessa 

viiden viimeisen vuoden aikana työskennelleet lastentarhanopettajat. Tarkoitukseni oli tuoda esiin 

heidän näkemyksensä monikkolasten koulunaloituksesta ja niistä riskitekijöistä joita siihen saattaa 

liittyä. Oletin lastentarhanopettajilla olevan lasten kasvatuksesta, kehityksestä ja 

kouluvalmiusasioista runsaasti tietoa, sillä ovathan he varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden valinta vastaajiksi saattaa aiheuttaa pohdintaa, olivatko he sittenkään paras 

mahdollinen asiantuntijajoukko vai olisiko joku muu joukko ollut parempi. Lisäksi asiantuntijat 

esittävät tarinansa sosiaalisen paineen alaisina eli sosiaalinen konteksti, missä tarinat tuotetaan, 

vaikuttaa tarinan syntyyn ja muotoon.  

Lastentarhanopettaja toimii esiopetuksessa avainasemassa suunnittelemassa ja pohtimassa 

yhdessä monikkolasten vanhempien kanssa lasten koulupolun aloitusta. Tässä pohdinnassa he 

turvautuvat esiopetusvuoden aikana tehtyihin havaintoihin lapsista sekä toisinaan myös erilaisiin 

kouluvalmiutta mittaaviin testeihin. Monikkolapsi on lapsi siinä missä muutkin lapset, mutta hänen 

kasvunsa ja kehityksensä eroaa yksin syntyneiden lasten kehityksestä. Tutkijana minua kiinnosti 

saada selville lastentarhanopettajan valmiuksia ohjata ja tukea sekä monikkolasta että hänen 

vanhempiaan. Myös lastentarhanopettajien asenteet monikkolapsia ja heidän perheitään kohtaan 

kiinnostivat. 

Eläytymistarinoissa tuli esille lastentarhanopettajien hyvät valmiudet huomioida 

monikkolasten kasvuun ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti lastentarhanopettajat 

huomioivat lasten keskinäiseen suhteeseen liittyviä tekijöitä. Nämä tekijät näyttäytyvät 

esiopetuksessa opettajille lasten ollessa sijoitettuina samaan ryhmään. Lisäksi huomioitavaa on, 

että lastentarhanopettajat itse kokivat olevansa ammattitaitoisia näkemään lasten kehitykselle 

suotuisat luokkasijoitukset, vaikka ne eivät aina saaneetkaan vanhempien kannatusta.  

Lastentarhanopettajat pitivät keskusteluja monikkovanhempien kanssa tärkeinä, mutta eivät 

sen tärkeämpinä kuin muidenkaan lasten kanssa. He perustelivat tarinoissaan vain vähän sitä, 

miksi monikkolasten vanhempien kanssa käydyt keskustelut olisivat erityisen tärkeitä. Vain 

muutamat vastaajat toivat esiin yksilölliset omat keskustelut kummastakin kaksosesta erikseen. 

Eläytymismenetelmällä tuotetut tarinat eivät välttämättä ole kuvauksia todellisesta elämästä 

vaan enemmänkin mahdollisia tarinoita siitä mitä saattaa tapahtua tai mitä oli tapahtunut aiemmin. 

Ne kertovat siitä, mitä eri asiat vastaajille merkitsevät. Menetelmä antaa vastaajalle 

mahdollisuuden käyttää mielikuvitustaan ja ajatteluaan vapaasti. Se tuottaa enemmänkin vihjeitä ja 

merkityksiä kuin faktoja. Tällä menetelmällä ei välttämättä löydy uusia asioita, vaan koetellaan 
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itsestään selviä käsityksiä tutuista ilmiöistä. (Eskola & Suoranta 2005.) Lukiessani tarinoita, 

minulle tuli vahva tunne siitä, että tarinat pohjautuivat osittain tai kokonaan todellisuuteen. Voi 

myös olla, että lastentarhanopettajat ovat verbaalisesti niin taitavia kirjoittajia, että tarinat 

vaikuttavat siksi todenperäisiltä. Vastaajista 15 oli ollut omassa ryhmässään joskus kaksoset ja 

yhdeksällä vastaajalla oli kaksoskokemusta muulta elämän alueelta. Tämä tuki ajatustani siitä, että 

tarinoissa oli ainakin kosketusta todellisuuteen. Tästä johtuen en julkaise tutkimuksessani mukana 

olleiden päiväkotien nimiä. Tämä takaa mielestäni vastaajien sekä mahdollisesti tarinoissa 

kuvailtujen monikkolasten anonymiteetin. 

Eläytymismenetelmä on suhteellisen helppo tapa kerätä tutkimusaineistoa. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että jo 10 - 15 tarinaa kustakin varioidusta kertomuksesta riittää 

saavuttamaan saturaatiopisteen ja tuomaan esiin sen peruskuvion, mikä kyseisellä tarinalla on 

mahdollisuus saavuttaa. ( Eskola & Suoranta 2005.) Tässä tutkimuksessa tuo määrä saavutettiin 

tarinoiden osalta siten, että kymmenen tarinaa oli kirjoitettu heikosta koulun aloituksesta ja 

yhdeksän hyvästä koulun aloituksesta. Olin sijoittanut tarinoihin eläytymismenetelmän yleisestä 

tavasta poiketen toisenkin muuttujan, joka oli kaksosten sijoittuminen samalle tai eri luokalle. 

Tähän ratkaisuun päädyin varmistaakseni lastentarhanopettajien pohtivan myös luokkasijoituksen 

merkitystä monikkolasten koulun alun kynnyksellä. Tämä ratkaisu antoi mielestäni myös 

tutkimuksen tuloksiin uutta näkökulmaa. 

Eläytymismenetelmässä objektiivisuus on haastava asia, sillä tutkija on itse luonut 

kehyskertomuksen. Hän on saattanut rajata pois tärkeitä asioita, jotka jäävät tulematta ilmi. Tutkija 

voi suunnata tutkimustaan tiettyyn haluamaansa suuntaan ja siten saada haluamiaan vastauksia. 

Tämä ongelma näyttäytyy myös kyselylomaketutkimuksissa. Eläytymismenetelmässä ei 

pyritäkään häivyttämään tutkijan ääntä, vaan tuomaan se esiin lisäämään tutkimuksen 

luotettavuutta. (Eskola & Suoranta 2005.) 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että vastaajat olivat paneutuneet hyvin aiheeseen. 

Kehyskertomus oli sijoitettu A4 kokoisen paperin yläreunaan ja suurin osa vastaajista kirjoitti 

yhden arkillisen tekstiä tai jatkoi tarinaansa paperin toiselle puolelle. Tarinat olivat monipuolisia 

kuvauksia monikkolapsista ja heidän ominaisuuksistaan. Ne sisälsivät myös kuvauksia kaksosten 

vanhemmista. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee pitää mielessä, että 

eläytymismenetelmätutkimuksissa ei pidetä tavoitteena aineiston tilastollista yleistettävyyttä. 

Aineiston anti on tärkeämpää kuin tutkittavien määrä. (Eskola 1997.) Laine (2001) tähdentää, ettei 

fenomenologinen tutkimus pyri yleistyksiin, vaan ymmärtämään tutkittavien sen hetkistä 

merkitysmaailmaa. Mielestäni tutkimustani ei voikaan yleistää sanan varsinaisessa merkityksessä, 

koska vastaajien määrä on alhainen ja heidät on valittu yhdestä Etelä- Suomalaisesta kaupungista. 
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Lastentarhanopettajien kokemukset monikkolapsista ja heidän perheistään voivat olla hyvin 

erilaisia tapauskohtaisesti. Monikkolapsi sijoittuu lastentarhanopettajan esiopetusryhmään 

satunnaisesti ja melko harvoin, joten lastentarhanopettajien kokemukset voivat perustua yhteen tai 

enintään muutamaan monikkolapsikokemukseen. Näillä yksittäisillä kokemuksilla omasta 

ryhmästä tai muualta elämänalueilta voi olla lastentarhanopettajalle liian suuri painoarvo tarinaa 

kirjoitettaessa. Runsaampi vastaajien määrä olisi antanut luotettavamman käsityksen 

lastentarhanopettajien kaksosia koskevasta kokemusmaailmasta ja käsityksistä. Toisaalta Moilanen 

ja Räihä (2001) muistuttavat, ettei laadullisessa tutkimuksessa voida käyttää yleistettävyyttä 

lisäämään suurempaa populaatiota kuten määrällisessä tutkimuksessa. Sitä vastoin he viittaavat 

paikalliseen selittämiseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta voidaan lisätä 

osoittamalla vastaavien ilmiöiden löytymistä muista tutkimuksista. Tutkimusteni tulosten uskon 

tulevan esiin yleisemmälläkin tasolla, sillä muissa tutkimuksissa on saatu vastaavanlaisia tuloksia. 

Tutkimukseni tekee merkittäväksi se, ettei lastentarhanopettajan näkemyksiä ja kokemuksia 

kaksosista ole aiemmin tutkittu. Kuitenkin koulunaloituksen kynnyksellä lastentarhanopettaja on 

avainasemassa arvioimassa lasten kouluvalmiutta ja antamassa tukensa lasten luokkasijoitusten 

onnistumiseen. Suomessa on tehty kaiken kaikkiaan melko vähän kasvatustieteen alalla 

monikkolasta koskevaa tutkimusta. Tämä johtunee kohderyhmän marginaalisuudesta.  Sen sijaan 

psykologian ja lääketieteen piiristä tutkimustietoa löytyy enemmän. Näiden tutkimusten valossa 

tiedämme, että monikkolapsen kehitys eroaa yksinsyntyneiden kehityksestä ja asettaa 

monikkolapsille kehitystehtäviä - ja haasteita, joista lapsen on selviydyttävä kasvaakseen terveeksi 

tasapainoiseksi aikuiseksi. Lastentarhanopettajat sekä luokanopettajat osallistuvat monikkolapsen 

kasvun – ja kehityksen tukemiseen yhdessä lasten vanhempien kanssa. Tämän vuoksi heillä tulee 

olla riittävä tieto ja taito ottaa huomioon monikkolasten erityisyys. 

Mielestäni tarvittaisiin enemmän ja tarkempaa tietoa suomalaisessa koulujärjestelmässä 

koulunsa aloittavien monikkolasten luokkasijoitusten vaikutuksista. Luokkaratkaisulla saattaa olla 

kauaskantoiset seuraukset monikkolapsen elämässä, eikä ole siis yhdentekevää miten se onnistuu. 

Suomalainen peruskoulu poikkeaa monesta muusta koulujärjestelmästä muun muassa 

koulunaloitusiän suhteen, joten maailmalta saatuja tutkimustuloksia ei välttämättä voida meillä 

yleistää. Kiinnostavaa olisi myös selvittää, miten monikot itse ovat kokeneet samalla tai eri 

luokalla opiskelun. Samoin olisi mielenkiintoista saada selville, miten kesken alakoulun eri 

luokille siirtyneet monikkolapset ovat tilanteen kokeneet ja, onko tällä muutoksella ollut vaikutusta 

heidän opiskeluunsa. 

Sen lisäksi, että tämä tutkimus valottaa esiopetuksessa työskentelevien lastentarhanopettajien 

näkemyksiä monikkolapsista, olisi tarpeellista selvittää myös vanhempien näkemyksiä 
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monikkolasten koulunaloitukseen liittyen. Mielenkiintoista olisi verrata tämän tutkimuksen 

tuloksia vanhempien näkemyksiin ja saada selville, ajattelevatko he samansuuntaisesti 

lastentarhanopettajien kanssa. Suomessa vanhemmat päättävät tai saavat ainakin vaikuttaa 

monikkolastensa luokkasijoituksiin.  Olisi tärkeää selvittää, millä perusteella vanhemmat 

luokkaratkaisun tekevät. Kiinnostavaa olisi myös tietää, miten vanhemmat näkevät tietyn 

luokkasijoituksen vaikuttavan lastensa elämään. 
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Liite 1(6) 

Tarina 1 

 

On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa 

elokuussa samalla luokalla. Koulu on alkanut heillä hienosti ja samalla luokalla opiskelu luokkaratkaisuna 

on ollut hyvä. Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien kanssa 

toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen 

ja luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

Kuvittele, että sinä olet tuo kaksosten lastentarhanopettaja. Jatka tarinaa ja kirjoita siitä, mitä asioita 

keskustelussa käsiteltiin ja millaisia asioita tuli ilmi lasten kouluvalmiuteen liittyen. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

   Voit tarvittaessa jatkaa paperin toiselle puolelle. 
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Liite 2(6) 

Tarina 2 

 

On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa 

elokuussa samalla luokalla. Koulu on alkanut heillä heikosti ja samalla luokalla opiskelu luokkaratkaisuna ei 

ole ollut hyvä. Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien kanssa 

toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen 

ja luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

 

Kuvittele, että sinä olet tuo kaksosten lastentarhanopettaja. Jatka tarinaa ja kirjoita siitä, mitä asioita 

keskustelussa käsiteltiin ja millaisia asioita tuli ilmi lasten kouluvalmiuteen liittyen. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

   Voit tarvittaessa jatkaa paperin toiselle puolelle. 
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Liite 3(6) 

Tarina 3 

 

On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa 

elokuussa eri luokilla. Koulu on alkanut heillä hienosti ja eri luokilla opiskelu luokkaratkaisuna on ollut hyvä. 

Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien kanssa toukokuun 

lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen ja 

luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

 

Kuvittele, että sinä olet tuo kaksosten lastentarhanopettaja. Jatka tarinaa ja kirjoita siitä, mitä asioita 

keskustelussa käsiteltiin ja millaisia asioita tuli ilmi lasten kouluvalmiuteen liittyen. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

   Voit tarvittaessa jatkaa paperin toiselle puolelle 
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Liite 4(6) 

Tarina 4 

 

On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa 

elokuussa eri luokilla. Koulu on alkanut heillä heikosti ja eri luokilla opiskelu luokkaratkaisuna ei ole ollut 

hyvä. Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien kanssa toukokuun 

lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen ja 

luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

 

Kuvittele, että sinä olet tuo kaksosten lastentarhanopettaja. Jatka tarinaa ja kirjoita siitä, mitä asioita 

keskustelussa käsiteltiin ja millaisia asioita tuli ilmi lasten kouluvalmiuteen liittyen. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

   Voit tarvittaessa jatkaa paperin toiselle puolelle 
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Liite 5(6) 

 

Vastaaja täyttää. Merkitse rastilla oikea vaihtoehto. 

 

IKÄ    20-25v.___ 25-40v.___ 40-50v.___ yli 50v.- ___ 

 

SUKUPUOLI  nainen___ mies___ 

 

TÖKOKEMUS LASTENTARHANOPETTAJANA    0-5v.___ 5-10v.___ yli 10v.-___ 

 

ONKO RYHMÄSSÄSI OLLUT JOSKUS MONIKKOLAPSET? (kaksoset, kolmoset,neloset…) kyllä___ ei___ 

 

ONKO ITSELLÄSI MUUTA KOKEMUSTA MONIKKOLAPSISTA?   kyllä___ ei___ 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kertoisitko lyhyesti mistä tuo kokemus on 

tullut?__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Pidätkö tärkeinä monikkolasten vanhempien kanssa käytyjä keskusteluja (esim.VASU-keskustelut)  lapsen 

siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen? Perustele vastauksesi. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Liite 6(6) 

Tarina 2 

On joulukuu ja syyslukukausi pian lopussa. Kaksoset Aa ja Bee aloittivat ensimmäisen kouluvuotensa 

elokuussa samalla luokalla. Koulu on alkanut heillä heikosti ja samalla luokalla opiskelu luokkaratkaisuna ei 

ole ollut hyvä. Kaksosten esikoulun lastentarhanopettaja kävi keskustelun kaksosten vanhempien kanssa 

toukokuun lopussa ennen kesälomaa ja syksyn koulunaloitusta. Silloin keskusteltiin lasten kouluvalmiuteen 

ja luokkaratkaisuun liittyvistä asioista. 

 

Kuvittele, että sinä olet tuo kaksosten lastentarhanopettaja. Jatka tarinaa ja kirjoita siitä, mitä asioita 

keskustelussa käsiteltiin ja millaisia asioita tuli ilmi lasten kouluvalmiuteen liittyen. 

 

Heti esikoulun alettua kävi selväksi, että kaksoset on parempi erottaa omiin ryhmiin toinnan ajaksi. Myös istumapaikat Heti esikoulun alettua kävi selväksi, että kaksoset on parempi erottaa omiin ryhmiin toinnan ajaksi. Myös istumapaikat Heti esikoulun alettua kävi selväksi, että kaksoset on parempi erottaa omiin ryhmiin toinnan ajaksi. Myös istumapaikat Heti esikoulun alettua kävi selväksi, että kaksoset on parempi erottaa omiin ryhmiin toinnan ajaksi. Myös istumapaikat 

kalenterilla, ruokailussa ymkalenterilla, ruokailussa ymkalenterilla, ruokailussa ymkalenterilla, ruokailussa ym....    piti miettiä.piti miettiä.piti miettiä.piti miettiä.    Toinen heistä oli hyvin dominoiva ja puhui myös toisen puolesta. Lapsista Aa Toinen heistä oli hyvin dominoiva ja puhui myös toisen puolesta. Lapsista Aa Toinen heistä oli hyvin dominoiva ja puhui myös toisen puolesta. Lapsista Aa Toinen heistä oli hyvin dominoiva ja puhui myös toisen puolesta. Lapsista Aa 

oli puhelias, ”yliholi puhelias, ”yliholi puhelias, ”yliholi puhelias, ”ylihuuuuolehtiva ja myös melko malttamaton sekä levoton. Bee olisi tarvinnut aikaa miettiä ratkaisuja, häntä olehtiva ja myös melko malttamaton sekä levoton. Bee olisi tarvinnut aikaa miettiä ratkaisuja, häntä olehtiva ja myös melko malttamaton sekä levoton. Bee olisi tarvinnut aikaa miettiä ratkaisuja, häntä olehtiva ja myös melko malttamaton sekä levoton. Bee olisi tarvinnut aikaa miettiä ratkaisuja, häntä 

piti myös kannustaa kovasti yrittämään, sillä muutoin hänpiti myös kannustaa kovasti yrittämään, sillä muutoin hänpiti myös kannustaa kovasti yrittämään, sillä muutoin hänpiti myös kannustaa kovasti yrittämään, sillä muutoin hän    saattoi olla omissa ajatuksissaan. Vanhemmat hyväksyivät sen, saattoi olla omissa ajatuksissaan. Vanhemmat hyväksyivät sen, saattoi olla omissa ajatuksissaan. Vanhemmat hyväksyivät sen, saattoi olla omissa ajatuksissaan. Vanhemmat hyväksyivät sen, 

että lapset työskentelivät eri pienryhmissä. Olivathan he silti muun ajan yhdessä.että lapset työskentelivät eri pienryhmissä. Olivathan he silti muun ajan yhdessä.että lapset työskentelivät eri pienryhmissä. Olivathan he silti muun ajan yhdessä.että lapset työskentelivät eri pienryhmissä. Olivathan he silti muun ajan yhdessä.    

Aalla ilmeni (vuoden aikana) eskaritehtävissä huolimattomuusvirheitä. Muutoin suoriutui melko hyvin. Aalla ilmeni (vuoden aikana) eskaritehtävissä huolimattomuusvirheitä. Muutoin suoriutui melko hyvin. Aalla ilmeni (vuoden aikana) eskaritehtävissä huolimattomuusvirheitä. Muutoin suoriutui melko hyvin. Aalla ilmeni (vuoden aikana) eskaritehtävissä huolimattomuusvirheitä. Muutoin suoriutui melko hyvin. TavoitteeTavoitteeTavoitteeTavoitteeksi ksi ksi ksi 

laitoimme omista tlaitoimme omista tlaitoimme omista tlaitoimme omista tehtävistään / asioistaan huolehtimisen ja työrauhan antamisen toisille. Näissä oli jonkun verran ehtävistään / asioistaan huolehtimisen ja työrauhan antamisen toisille. Näissä oli jonkun verran ehtävistään / asioistaan huolehtimisen ja työrauhan antamisen toisille. Näissä oli jonkun verran ehtävistään / asioistaan huolehtimisen ja työrauhan antamisen toisille. Näissä oli jonkun verran 

ongelmia. Rauhoittuminenongelmia. Rauhoittuminenongelmia. Rauhoittuminenongelmia. Rauhoittuminen    ((((esim. lepohetket ja jumpan rentoutusesim. lepohetket ja jumpan rentoutusesim. lepohetket ja jumpan rentoutusesim. lepohetket ja jumpan rentoutus    )oli vaikeaa.)oli vaikeaa.)oli vaikeaa.)oli vaikeaa.        

    Beellä oli vaikeuksia tehtävien tekemisessä. Suoriutui niiBeellä oli vaikeuksia tehtävien tekemisessä. Suoriutui niiBeellä oli vaikeuksia tehtävien tekemisessä. Suoriutui niiBeellä oli vaikeuksia tehtävien tekemisessä. Suoriutui niistä kyllä sitten kun oli saanut lisäohjausta ja jos aikuinen stä kyllä sitten kun oli saanut lisäohjausta ja jos aikuinen stä kyllä sitten kun oli saanut lisäohjausta ja jos aikuinen stä kyllä sitten kun oli saanut lisäohjausta ja jos aikuinen 

kävi ohjeet uudelleen hänen kanssaan läpi. Ajatukset olivat usein jossain muualla ja ohjeiden kuunteluun piti lähes aina kävi ohjeet uudelleen hänen kanssaan läpi. Ajatukset olivat usein jossain muualla ja ohjeiden kuunteluun piti lähes aina kävi ohjeet uudelleen hänen kanssaan läpi. Ajatukset olivat usein jossain muualla ja ohjeiden kuunteluun piti lähes aina kävi ohjeet uudelleen hänen kanssaan läpi. Ajatukset olivat usein jossain muualla ja ohjeiden kuunteluun piti lähes aina 

häntä nimeltä kehottaa. Ehdotin ryhmätestiä tammikuussa, mutta vanhemmat ehäntä nimeltä kehottaa. Ehdotin ryhmätestiä tammikuussa, mutta vanhemmat ehäntä nimeltä kehottaa. Ehdotin ryhmätestiä tammikuussa, mutta vanhemmat ehäntä nimeltä kehottaa. Ehdotin ryhmätestiä tammikuussa, mutta vanhemmat eivät halunneet. Hyvin se kuulemma kotona ivät halunneet. Hyvin se kuulemma kotona ivät halunneet. Hyvin se kuulemma kotona ivät halunneet. Hyvin se kuulemma kotona 

pärjää ja osaa tehdä tehtäviä, sitä paitsi isäkin on pienenä ollut samanlainen. Yritin tuoda esille meidän pärjää ja osaa tehdä tehtäviä, sitä paitsi isäkin on pienenä ollut samanlainen. Yritin tuoda esille meidän pärjää ja osaa tehdä tehtäviä, sitä paitsi isäkin on pienenä ollut samanlainen. Yritin tuoda esille meidän pärjää ja osaa tehdä tehtäviä, sitä paitsi isäkin on pienenä ollut samanlainen. Yritin tuoda esille meidän 

pienryhmätoiminnanpienryhmätoiminnanpienryhmätoiminnanpienryhmätoiminnan,,,,    ja jos on vaikeuksia 6 lapsen ryhmässäja jos on vaikeuksia 6 lapsen ryhmässäja jos on vaikeuksia 6 lapsen ryhmässäja jos on vaikeuksia 6 lapsen ryhmässä,,,,    on niitä varmasti myös yli 20 lapsen luokassa. Von niitä varmasti myös yli 20 lapsen luokassa. Von niitä varmasti myös yli 20 lapsen luokassa. Von niitä varmasti myös yli 20 lapsen luokassa. Vanhempien anhempien anhempien anhempien 

kanta oli kuitenkin se, että lapsi kyllä pärjää, on vain vähän hitaasti kehittyvää sorttia. Eri luokat eivät tulleet kanta oli kuitenkin se, että lapsi kyllä pärjää, on vain vähän hitaasti kehittyvää sorttia. Eri luokat eivät tulleet kanta oli kuitenkin se, että lapsi kyllä pärjää, on vain vähän hitaasti kehittyvää sorttia. Eri luokat eivät tulleet kanta oli kuitenkin se, että lapsi kyllä pärjää, on vain vähän hitaasti kehittyvää sorttia. Eri luokat eivät tulleet 

kysymykseenkään. Lapsekysymykseenkään. Lapsekysymykseenkään. Lapsekysymykseenkään. Lapsetttt    tukevat kuulemma toinen toisiaan eikä heitä ole tarpeen erottaa. Toukokuussa käyty keskustelu tukevat kuulemma toinen toisiaan eikä heitä ole tarpeen erottaa. Toukokuussa käyty keskustelu tukevat kuulemma toinen toisiaan eikä heitä ole tarpeen erottaa. Toukokuussa käyty keskustelu tukevat kuulemma toinen toisiaan eikä heitä ole tarpeen erottaa. Toukokuussa käyty keskustelu 

oli melko holi melko holi melko holi melko hankala, sillä vanhemmat olivat hyvin tarkkoja mitä esiopetussuunnitelmaan kirjattiin. Olin kirjannut asioita ankala, sillä vanhemmat olivat hyvin tarkkoja mitä esiopetussuunnitelmaan kirjattiin. Olin kirjannut asioita ankala, sillä vanhemmat olivat hyvin tarkkoja mitä esiopetussuunnitelmaan kirjattiin. Olin kirjannut asioita ankala, sillä vanhemmat olivat hyvin tarkkoja mitä esiopetussuunnitelmaan kirjattiin. Olin kirjannut asioita 

etukäteen, mutta sanamuotoja piti muuttaa eietukäteen, mutta sanamuotoja piti muuttaa eietukäteen, mutta sanamuotoja piti muuttaa eietukäteen, mutta sanamuotoja piti muuttaa eikkkkä lopuksi kaikkia asioita edes kirjattu. Heidän mielestä opettaja saisi ehkä ä lopuksi kaikkia asioita edes kirjattu. Heidän mielestä opettaja saisi ehkä ä lopuksi kaikkia asioita edes kirjattu. Heidän mielestä opettaja saisi ehkä ä lopuksi kaikkia asioita edes kirjattu. Heidän mielestä opettaja saisi ehkä 

näin väärää tietoa. ”Kesänäin väärää tietoa. ”Kesänäin väärää tietoa. ”Kesänäin väärää tietoa. ”Kesä    on vielä aikaa kasvaa ja kyllä se lapsi sitten kun kouluun menee osaa siellä olla. ”on vielä aikaa kasvaa ja kyllä se lapsi sitten kun kouluun menee osaa siellä olla. ”on vielä aikaa kasvaa ja kyllä se lapsi sitten kun kouluun menee osaa siellä olla. ”on vielä aikaa kasvaa ja kyllä se lapsi sitten kun kouluun menee osaa siellä olla. ”    

    Minä jäin jopa epäilemään, etteivät vanhemmat toimita esiopsia koululle kun käyvät tutustumassa. Olivat sen Minä jäin jopa epäilemään, etteivät vanhemmat toimita esiopsia koululle kun käyvät tutustumassa. Olivat sen Minä jäin jopa epäilemään, etteivät vanhemmat toimita esiopsia koululle kun käyvät tutustumassa. Olivat sen Minä jäin jopa epäilemään, etteivät vanhemmat toimita esiopsia koululle kun käyvät tutustumassa. Olivat sen 

kuitenkin vieneet. Minusta Aa olisi voinut aloittaa koulun nokuitenkin vieneet. Minusta Aa olisi voinut aloittaa koulun nokuitenkin vieneet. Minusta Aa olisi voinut aloittaa koulun nokuitenkin vieneet. Minusta Aa olisi voinut aloittaa koulun normaaliluokalla ja Bee olisi aloittanut starttiluokalla. Sieltä rmaaliluokalla ja Bee olisi aloittanut starttiluokalla. Sieltä rmaaliluokalla ja Bee olisi aloittanut starttiluokalla. Sieltä rmaaliluokalla ja Bee olisi aloittanut starttiluokalla. Sieltä 

Bee olisi voinut siirtyä ensimmäisen vuoden jälkeen joko ensimmäiselle luokalle tai Aan rinnakkaisluokalle.Bee olisi voinut siirtyä ensimmäisen vuoden jälkeen joko ensimmäiselle luokalle tai Aan rinnakkaisluokalle.Bee olisi voinut siirtyä ensimmäisen vuoden jälkeen joko ensimmäiselle luokalle tai Aan rinnakkaisluokalle.Bee olisi voinut siirtyä ensimmäisen vuoden jälkeen joko ensimmäiselle luokalle tai Aan rinnakkaisluokalle.    
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