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1 Tutkimuksen lähtökohdat 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimuskohde 

”Are you guys twins?”, kysyi lontoolaisella kauppakadulla kaksostutkimukseen 

osallistujia etsinyt brittinainen minulta ja sisareltani muutama vuosi sitten. 

Kysymys herätti meissä sekä hilpeyttä että kummastusta, koska meillä on kuusi 

vuotta ikäeroa. Vaikka tapahtuma oli sinänsä vähäpätöinen, se kertoo kuitenkin 

siitä, että tällä tuntemattomalla naisella oli jokin peruste olettaa meidän olevan 

kaksosia. Tässä tapauksessa syy oli oletettavasti samankaltainen ulkonäkö, 

ominaisuus, joka saa monet huudahtamaan: ”Tehän olette kuin kaksoset!” 

Ulkoinen samankaltaisuus ei kuitenkaan ole ainut asia, jonka usein ajatellaan 

liittyvän kaksosiin. Tässä tutkielmassa tutkin näitä kulttuurisia käsityksiä 

kaksosista ja kaksosuudesta. 

Vaikka en itse olekaan kaksonen, kaksoset ja kaksosuus ovat olleet aina läsnä 

elämässäni. Äitini suvussa kaksoset ovat hyvin tavallisia, ja esimerkiksi äitini ja 

kummitätini ovat epäidenttisiä kaksosia. Isoisäni sisaruksissa puolestaan on peräti 

kahdet kaksoset. Kaksoset ovat itselleni olleet aina tutun ja vieraan rajamailla. 

Vaikka kaksosten saamista on pidetty suvussani melko tavallisena, kaksosuudessa 

on silti asioita, jotka eroavat omasta kokemuksestani yksösenä ja pikkusisareni 

isosiskona. Kaksosuus on ihmisyyden muoto, jota en voi kokea, ja sisarussuhde, 

jollainen oma sisarussuhteeni pikkusiskoni kanssa ei ole, vaikka meitäkin on 

kaksi. Toisaalta myös oma yksösyyteni kokemus on kaksosten ulottumattomissa.  

Kun tein kaksosuuden kulttuurisiin merkityksiin liittyvää 

kandidaatintutkielmaani, ryhdyin pohtimaan myös omia kaksoskäsityksiäni. 

Huomasin esimerkiksi sen, että unohdan edelleen joka vuosi, että tädilläni on 

syntymäpäivä samana päivänä kuin äidilläni. Syntymäpäivähän on jokaisen oma! 

Kuten luultavasti moni muukin, olen usein miettinyt, millaista olisi olla kaksonen. 

Kuinka muut ihmiset suhtautuisivat meihin kaksosina? Millainen identiteetti 

minulla – tai meillä – olisi? Millainen side kaksosten välillä on? Onko kaksosuus 

olemuksellisesti erilainen kuin tavallinen sisarussuhde? Minulla, kuten 

todennäköisesti kaikilla meistä, on jokin, osaksi kaiketi oikea, ehkäpä osittain 

väärä käsitys siitä, millaisia kaksoset ja kaksosuus ovat. Mutta millaiset 

kaksoskäsitykset ovat kulttuurisesti jaettuja? 

Kaksosia ja kaksosuutta on tutkittu antropologiassa ennenkin. Aiempi 

tutkimus rajoittuu kuitenkin suurelta osin kaksosiin liittyvien käytäntöjen ja 
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kansanperinteen tutkimukseen vieraissa kulttuureissa, erityisesti Afrikassa. 

Kaksoset olivat suosittu tutkimusaihe afrikkalaisten kulttuurien tutkimuksessa 

varsinkin 1920- ja 1960-luvuilla sekä 1970-luvun alussa. Nykyään julkaisut ovat 

vähentyneet, joskaan eivät kokonaan loppuneet. (Renne & Bastian 2001: 2.)  

Toisin kuin kaukaisten kulttuurien kaksoskäsityksiä, länsimaisten kulttuurien 

suhtautumista kaksosiin on tutkittu hyvin vähän. Nykyantropologian 

kaksostutkimuksesta löytyy kuitenkin joitakin mielenkiintoisia tutkimuksia, kuten 

esimerkiksi Brett S. Mannin ja Chrystal Jayen (2007) medikaaliantropologinen 

tutkimus uusiseelantilaisten kaksosten telesomaattisista kokemuksista, joka 

osaltaan käsittelee kulttuurisesti jaettuja käsityksiä kaksosten välisestä 

yhteydestä.
1
 Kulttuurista kaksosuutta länsimaissa on kenties selkeimmin 

käsitellyt sosiologi Elizabeth A. Stewart. Hänen teoksensa Exploring Twins. 

Towards a Social Analysis of Twinship (2000) on monitahoinen, joskin 

kokonaisuudessaan melko suppea katsaus länsimaiseen, sosiokulttuurisesti 

käsitettyyn kaksosuuteen. 

Muilla tieteenaloilla kaksostutkimusta on puolestaan tehty runsaasti. Valtaosa 

kaksosista tai kaksosten avulla tehdyistä tutkimuksista, jotka löysin 

tutkimuskirjallisuutta etsiessäni oli tehty lääketieteen, psykiatrian ja psykologian 

piirissä. Kaksostutkimukset jakautuvat pääasiassa kahteen kategoriaan: kaksosten 

ja kaksosuuden erityispiirteitä koskeviin tutkimuksiin, sekä tutkimuksiin, joissa 

tutkitaan jotakin yleisinhimillistä kaksosten avulla.  

Kaksostutkimukset ovat keskeinen tapa tutkia ympäristön ja geenien 

vaikutusta erityisesti ihmisen psykososiaalisiin ominaisuuksiin. Näissä 

tutkimuksissa oletetaan, että kaksosten elinympäristö ja -olosuhteet ovat 

samanlaiset, jolloin identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia vertaamalla voi olla 

mahdollista selvittää, mitkä asiat ovat selitettävissä perintötekijöillä, ja mitkä 

ulkoisilla vaikutuksilla. Epäidenttisten kaksosten rooli on näissä tutkimuksissa 

edustaa geeneiltään eriävää, mutta samanikäistä ja oletetusti samassa 

ympäristössä elänyttä verrokkiryhmää. Tämäntyyppisiä klassisia 

kaksostutkimuksia on kritisoitu siitä, että niissä ei ole otettu huomioon 

sosiaalisista tekijöistä johtuvaa samanlaisuutta kaksosten käyttäytymisessä ja 

                                                           
1 Telesomaattisilla kokemuksilla tarkoitetaan kehollisesti koettuja toisen henkilön fyysisiä tai 

psyykkisiä tuntemuksia, joiden ei katsota välittyvän tavanomaisten aistien kautta. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi kaksosen hädän aistiminen matkojen päästä, tai vaikkapa kivun tunteminen kaksosen 
satuttaessa itsensä. (Mann & Jaye 2007: 183.) 
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ympäristöissä. On epäilty, että tämä on saattanut johtaa geneettisten tekijöiden 

merkityksen yliarviointiin. (Horwitz ym. 2003: 111-113.)  

Yllätyin siitä kuinka harvoissa löytämissäni tutkimuksissa käsiteltiin 

varsinaisesti itse kaksosia ja kaksosuuteen sidoksissa olevia asioita ja ilmiöitä. 

Löysin joitakin kaksosena olemiseen ja kaksosuuteen keskittyviä tutkimuksia 

psykiatriasta, psykologiasta, kasvatustieteestä ja logopediasta, mutta näissäkään 

tutkimuksissa kaksosuuden kulttuurista ulottuvuutta ei juuri käsitelty. Kaiken 

kaikkiaan vaikuttaa siltä, että valtaosalle kaksostutkimusta tekevistä tutkijoista 

kaksoset ovat väline tutkimuksen tekoon, eivät tutkimuksen aihe. 

Miksi kaksosuutta itseään sitten kannattaisi tutkia, ja miksi se kannattaisi 

tehdä juuri antropologian näkökulmasta? Henkilökohtaista mielenkiintoani aihetta 

kohtaan lisää toki se, että lähipiirissäni on useita kaksosia, mutta tutkijana pidän 

kaksosuutta paitsi kiinnostavana, myös tarpeellisena tutkimusaiheena. Ensinnäkin 

kaksosuuden kulttuurisista merkityksistä saatavaa tietoa voi mahdollisesti 

soveltaa varsin käytännönläheisissä asioissa. Esimerkiksi mahdollisten kaksosten 

elämään kielteisesti vaikuttavien käsitysten tunnistaminen sekä perheissä että 

yhteiskunnallisella tasolla saattaisi helpottaa kaksosten kanssa toimimista ja 

heidän tarpeittensa tukemista erityisesti lapsena ja nuorena. Toiseksi kaksosuuden 

kulttuuristen merkitysten tutkiminen voi antaa tietoa siitä, kuinka ihmiset 

suhtautuvat erilaisuuteen ja poikkeamiin tavallisesta. Tämän vastapuolena voi olla 

mahdollista päätellä myös jotakin siitä, millaisia kulttuurisia malleja meillä on 

niin sanotulle normaalille ja tavalliselle ihmisyydelle.  

Kaksoset ovat mielenkiintoinen aihe kulttuurintutkijalle, koska kaksoset ovat 

osa ihmislajia tiettävästi koko maailmassa. Kaksoset elävät sekä ihmisten 

todellisuuksissa että tarinoissa, ja ovat läsnä melko monen arjessa. Lähes 

jokaisella meistä on jokin kosketus kaksosiin, oli se sitten perheenjäsen, 

sukulainen, vanha luokkakaveri tai vaikka vain ohimenevä vilaus samanlaisiin 

toppapukuihin puetuista kaksostytöistä kaupungilla. Arkisuudestaan huolimatta 

harvinaiset kaksoset herättävät uteliaisuutta ja ruokkivat mielikuvitustamme. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Pro gradu–tutkielmani tavoitteena on selvittää kaksosuuteen nähden eri 

positioissa olevien ihmisten kertomien kokemusten ja näkemysten pohjalta, 

millaisia kulttuurisia malleja kaksosuudella on kulttuurissamme, eli millaisia 

jaettuja merkityskokonaisuuksia kaksosuuteen liitetään. Olen kiinnostunut siitä, 

mitä kaksosista ja kaksosuudesta ajatellaan, uskotaan, oletetaan ja kuvitellaan, 

sekä siitä kuinka heidän kanssaan toimitaan. Tutkielmassani tarkoitan 

kaksosuudella paitsi yhdessä toisen ihmisen kanssa syntymistä, myös kaksosuutta 

yksilön kokemuksena ja osana omaa identiteettiä. Lisäksi käsitän kaksosuuden 

yhteisön havainnoimana ja ymmärtämänä ominaisuutena sekä statuksena. 

Lähden tutkielmassani esioletuksesta, jonka mukaan eri kulttuureissa on 

olemassa tiettyjä erityisten merkitysten ryhmiä, joka liitetään kaksosiin ja 

kaksosuuteen, eli kaksosten ja kaksosuuden ajatellaan eroavan yksösistä ja 

yksösyydestä. Pohjaan oletuksessani tieteellisessä kirjallisuudessa laajalti 

esitettyyn tietoon siitä, kuinka kaksosiin suhtaudutaan ja on suhtauduttu ympäri 

maailmaa.
2
 Sosiologi Elizabeth A. Stewartin mukaan kaksosiin suhtaudutaan 

sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä eri tavalla kuin yksösiin, ja heitä 

pidetään jollakin tavalla olemuksellisesti erilaisina ja erikoisina (Stewart 2000: 

12). Mutta miten suurelta osin yksösistä koostuva yhteisö suhtautuu kahden 

ihmisen yhtäaikaiseen syntymään ja kahden yksilön olemassaoloon sellaisessa 

sosiaalisessa ja kulttuurisessa tilassa, jossa tavallisesti on vain yksi ihminen? 

Kuinka kaksosia luokitellaan, ja kuinka heidät sovitetaan osaksi yhteisöä, jossa on 

tavallista syntyä yksin?  

Jatkan pro gradu-työssäni keväällä 2011 valmistuneen kandidaatintutkielmani 

aihepiirissä. Kandidaatintutkielmassani tutkin kaksosuuden kulttuurisia malleja 

epäidenttisten kaksosten kokemusten kautta. Alun perin työn aiheena olivat 

epäidenttisten kaksosten identiteetit, mutta työn edetessä kuitenkin huomasin, että 

kaksosten kertomuksista oli selvästi nähtävissä, että kaksosiin suhtaudutaan 

tietyissä tilanteissa ja yhteyksissä yksösistä erilaisina. Tämä huomio vei minut 

tarkastelemaan näitä asenteita ja kaksosuuteen liitettyjä merkityksiä 

kulttuurimalliteorian kautta. Nyt käsillä olevassa pro gradu-tutkielmassani olen 

haastatellut identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia, sekä kaksosten läheisiä ja kaksosia 

tuntemattomia henkilöitä. Tämä toivottavasti antaa monitahoisemman kuvan siitä, 

                                                           
2 Ks. luku 3. 
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millaiset merkitykset ovat kulttuurisesti jaettuja, eivätkä vain sidoksissa johonkin 

tiettyyn positioon tai henkilökohtaiseen kokemukseen. 

 

Tutkimuskysymykseni jakautuvat kahteen tasoon, jotka ovat seuraavat: 

 

Empiiriset tutkimuskysymykset: Mitä kaksosista ajatellaan? Millaisia ajatuksia, 

uskomuksia, oletuksia, asenteita, luokitteluja ja tietoa erilaisissa positioissa 

kaksosuuteen nähden olevilla ihmisillä on kaksosuudesta? 

 

Teoreettiset tutkimuskysymykset: Millaisia kaksosuuden kulttuurisia malleja 

aineistosta voi löytää, ja mitä niiden perusteella voidaan päätellä yhteisön 

suhtautumisesta kaksosuuteen? 

1.3 Aineisto ja sen käsittely 

Ensisijainen aineistoni koostuu vuoden 2012 huhti-kesäkuun välisenä aikana 

tekemistäni haastatteluista. Haastattelin tutkielmaani varten yhteensä neljäätoista 

henkilöä: kolmeatoista naista ja yhtä miestä, jotka olivat haastatteluhetkellä 20 - 

41-vuotiaita (ks. taulukko 1). 
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Taulukko 1.  Perustietoja haastateltavista 

Haastateltavan  

peitenimi 

Syntymävuosi Positio Kaksonen samaa/  

eri sukupuolta (vain 

epäidenttiset kaksoset) 

Tuuli 1992 yksönen,  

epäidenttiset 

kaksospikkuveljet 

 

Elli 1990 epäidenttinen kaksonen   samaa sukupuolta 

Kiia 1990 epäidenttinen kaksonen   eri sukupuolta 

Vilma 1989 identtinen kaksonen 
   

Suvi 1989 epäidenttinen kaksonen   eri sukupuolta 

Siiri 1988 identtinen kaksonen 
   

Sonja 1988 yksönen, epäidenttiset 

serkut eri sukupuolta, 

tuttavat naispuoliset 

identtiset kaksoset 

 

Ilona 1987 epäidenttinen kaksonen   eri sukupuolta 

Mira 1987 yksönen, ei kaksosia 

läheisissä 
 

Elina 1986 yksönen, epäidenttiset 

pikkuvelipuolet 
 

Pirita 1985 yksönen, puoliso 

epäidenttinen kaksonen, 

entinen poikaystävä 

epäidenttinen kaksonen 

 

Pekka 1978 yksönen, ei kaksosia 

läheisissä 
 

Maria 1977 epäidenttinen kaksonen, 

tyttäret epäidenttiset 

kaksoset 

  eri sukupuolta 

Hanna 1971 yksönen, identtiset 

kaksostyttäret 
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Haastateltavani olivat kotoisin eri puolilta Suomea Itä-Suomea lukuun ottamatta.
3
  

Haastateltavieni kotikunnat olivat kooltaan vaihtelevia alle 10 000:en asukkaan 

kunnista yli 250 000:en asukkaan kaupunkeihin. Haastatteluhetkellä kaikki 

haastateltavani kuitenkin asuivat Oulussa tai Oulun ympäristökunnissa. 

Kaikilla haastateltavillani oli ainakin yksi sisarus, eli heillä kaikilla oli 

omakohtaisia kokemuksia sisarussuhteista. Lisäksi kaksoshaastateltavistani 

jokaisella oli paitsi kaksossisarus, myös ainakin yksi yksössisarus.  Heillä kaikilla 

oli siis mahdollisuus esimerkiksi verrata kaksossuhdetta tavalliseen 

sisarussuhteeseen. Muilla kuin kahdella haastatellulla kaksosten äidillä ei ollut 

omia lapsia. 

Lähetin haastattelukutsun (ks. Liite 1) sähköpostitse Oulun yliopiston 

ainejärjestöjen sähköpostilistoille huhtikuussa 2012.
4
 Tätä kautta 

haastateltavikseni ilmoittautui kaksitoista henkilöä. Eräs yliopiston 

sähköpostilistojen kautta tavoittamani kaksosten äiti, joka ei kuitenkaan ole 

informanttieni joukossa, kehotti minua lähettämään haastattelupyyntöni myös 

Pohjois-Suomen Monikkoyhdistys ry:n puheenjohtaja Sirpa Aallolle, joka 

ystävällisesti välitti viestini yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalle. Tätä kautta 

sain haastateltavakseni vielä kaksi henkilöä. 

Valitsin informanteiksi täysi-ikäisiä henkilöitä, jotta heillä kaikilla olisi 

takanaan lapsuus, teini-ikä ja lapsuuden kodista itsenäistymisen aika. Pidin tätä 

rajausta tarpeellisena, sillä epäidenttisten kaksosten kanssa 

kandidaatintutkielmaani varten tekemistäni haastatteluista kävi ilmi, että 

kaksosuutta huomioidaan ulkoa päin eniten silloin kun kaksoset ovat arjessaan 

yhdessä (Karjalainen 2011: 47). Useimmiten kaksoset elävät lapsuutensa ja 

nuoruutensa samassa kodissa, ja saattavat käydä koulua samalla luokalla, joten 

katsoin lapsuuden, nuoruuden ja aikuistumisen olevan merkittäviä ajanjaksoja 

tutkimusaiheeni kannalta. Oletin, että myös yksöshaastateltavillani voisi olla 

muistoja kaksosista juuri kouluajalta, jolloin kaksoset ovat usein yhdessä. 

                                                           
3 Käsitys ”jostakin kotoisin” olemisesta ja kotipaikasta voi vaihdella ihmisten elämänhistorian 
mukaan. Tässä tapauksessa kuitenkin hain kysymykselläni paikkaa, jonka kulttuuripiirissä 

haastateltava olisi kasvanut ja/ tai elänyt valtaosan elämästään. Tässä tutkielmassa ei ole kuitenkaan 

tarkoitus tehdä päätelmiä kaksosuutta koskevien kulttuuristen mallien maantieteellisistä rajoista, mutta 
koska kaikki informanttini eivät ole kotoisin Oulusta, en voi pitää tutkimuksessa löytämiäni malleja 

esimerkiksi ”oululaisina kulttuurisina malleina”, mikäli sillä tavoin rajautuneita kulttuurisia malleja 

voi katsoa olevan olemassakaan. 
4 Postituslistat, joille lähetin haastattelupyyntöni olivat: meteli@lists.oulu.fi, gieku@lists.oulu.fi, 

index@lists.oulu.fi, suma@lists.oulu.fi, motiva@lists.oulu.fi, atlas@lists.oulu.fi, 

biofyysikot@lists.oulu.fi, blanko@lists.oulu.fi, histoni@lists.oulu.fi, nikoli@lists.oulu.fi, 
communicalaiset@lists.oulu.fi, valenssi@lists.oulu.fi, bilsa@lists.oulu.fi.  

mailto:meteli@lists.oulu.fi
mailto:gieku@lists.oulu.fi
mailto:index@lists.oulu.fi
mailto:suma@lists.oulu.fi
mailto:motiva@lists.oulu.fi
mailto:atlas@lists.oulu.fi
mailto:biofyysikot@lists.oulu.fi
mailto:blanko@lists.oulu.fi
mailto:histoni@lists.oulu.fi
mailto:nikoli@lists.oulu.fi
mailto:communicalaiset@lists.oulu.fi
mailto:valenssi@lists.oulu.fi
mailto:bilsa@lists.oulu.fi
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Toisaalta halusin myös yksöshaastateltavieni eläneen suunnilleen samat 

elämänvaiheet, jotta heillä olisi kokemuksia, joihin verrata tai joiden kautta 

käsitellä kaksosten vastaavia. 

Esimerkiksi kaksoslasten ja -nuorten haastatteleminen olisi voinut olla 

antoisaa, sillä vaikkapa kaksosen kanssa samalla luokalla oleminen tai kotielämä 

vanhempien kanssa olisivat olleet heille arkipäivää ja siten tuoreessa muistissa. 

Tällä kertaa päädyin kuitenkin koko tutkimusjoukon osalta aikuisiin 

informantteihin. Osaltaan päätökseen vaikutti myös se, että aikuisilla voi olla 

kulttuuristaan laajempi ja syvempi tietämys, sekä pidempi altistus esimerkiksi 

populaarikulttuurille kuin lapsilla, jotka ovat vasta kulttuuriinsa sosiaalistumisen 

eri vaiheissa, ja joilla on vasta ollut lyhyempi aika omaksua jaettuja merkityksiä. 

Lasten jakamat kulttuuriset mallit voisivat toki sinänsä olla hyvin 

mielenkiintoinen tutkimusaihe. 

Täysi-ikäisyyden lisäksi en asettanut informanteilleni muita rajaavia 

reunaehtoja sillä pro gradu -tutkielman laajuuden asettamissa rajoissa 

tutkimusongelmani kannalta muut muuttujat eivät olleet mielestäni oleellisia. 

Tutkimusjoukkoa rajasivat toki kuitenkin jonkin verran kanavat, joiden kautta 

hankin haastateltavani, minkä vuoksi kaikki haastateltavani asuivat 

haastatteluhetkellä Oulun seudulla. Samasta syystä selittyy osittain, muttei 

kokonaan, myös haastateltavieni korkea koulutustaso. Kaikki haastateltavani 

olivat joko yliopistosta valmistuneita tai siellä opiskelevia.
5
  

Kuten mainittua, haastateltavissani on vain yksi mies. Syitä tutkimusjoukkoni 

naisvaltaisuudelle voin vain arvailla, mutta saattaa olla, että naiset kokivat 

aiheeni, tai siitä keskustelemisen, kiinnostavammaksi tai mielekkäämmäksi kuin 

miehet. Toisaalta vapaaehtoiset kaksostutkimuksiin osallistujat ovat yleensäkin 

miehiä huomattavasti yleisemmin naisia (Horwitz ym. 2003: 114).
6
 Mahdollisesti 

kaksosuudesta, tai yleensäkin sisarussuhteista, puhuminen kiinnostaa enemmän 

naisia kuin miehiä, tai on heille helpompaa. Voi myös olla, että lapset, raskaus ja 

lapsuus, joihin kaksosia koskevat teemat saattavat usein liittyä, mielletään 

sopivammiksi puheenaiheiksi ja kiinnostuksenkohteiksi naisille kuin miehille.
7
 

                                                           
5 Vaikka kaikki haastateltavani olivatkin korkeakoulutettuja tai korkeakoulutuksen piirissä, tämän 

aineiston pohjalta ei voi ilman verrokkiryhmää tehdä päätelmiä koulutustaustan merkityksestä 

tutkimuksen tuloksiin.  
6 On myös havaittu, että vapaaehtoiset tutkittavat ovat todennäköisemmin identtisiä kuin epäidenttisiä, 
vaikka identtiset kaksoset edustavat vain hieman alle kolmasosaa kaikista kaksosista (Horwitz ym. 

2003: 114).  
7 Naisten huomattava enemmistö haastateltavissani saattaa osittain selittyä myös sillä, millaisia 
kulttuurisia malleja naiseudelle on kulttuurissamme. Saattaa olla, että kaksosuus, joka saatetaan liittää 
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Voi toki myös olla, että naiset kokevat naishaastattelijan kohtaamisen 

helpommaksi kuin miehet. Aineistoni naisvaltaisuudesta huolimatta en usko, että 

voisin perustellusti puhua tutkielmassani naisten kulttuurisista malleista, koska 

minulla ei ole miesten vertailuryhmää, jonka perusteella voisin esittää tulkintoja 

siitä, onko miesten ja naisten jakamissa kaksosuuden kulttuurisissa malleissa 

eroja tai yhteneväisyyksiä. 

Toivoin saavani haastateltaviksi ihmisiä, joiden suhteet kaksosiin ja 

kaksosuuteen eroaisivat toisistaan. Heitä, jotka olivat itse kaksosia, kaksosten 

läheisiä ja tuttavia, sekä lisäksi myös henkilöitä, joilla ei ole henkilökohtaista 

kosketusta kaksosiin, ja joille kaksosuus on suhteellisen vieras asia. Saadakseni 

mahdollisimman monipuolisen haastatteluaineiston, päädyin hakemaan 

haastateltavia jakamalla erilaiset positiot kaksosuuteen nähden kolmeen eri 

ryhmään. Näistä ryhmistä ainakin yhteen jokainen haastattelukutsuni lukenut olisi 

voinut laskea itsensä. Olisin toki voinut hakea haastateltavia määrittämättä mitään 

erityisiä ryhmiä, mutta silloin olisin saattanut saada vain esimerkiksi kaksosia ja 

heidän läheisiään haastateltaviksi. Henkilöt, joilla ei ole henkilökohtaisia 

kokemuksia kaksosista olisivat saattaneet arastella haastateltavaksi tulemista, ja 

ajatella, etteivät he tiedä mitään kiinnostavaa. Pidin selkeän jaon tekemistä 

tarpeellisena siksi, että kaikki haastattelukutsun lukevat olisivat voineet tietää 

sopivansa haastateltaviksi.  

Jokaisen haastateltavan kokemukset ja näkemykset ovat ainutlaatuisia, mutta 

pääpiirteissään aineistossani on haastatteluja kolmesta ensisijaisesta positiosta, eli 

kaksosilta, kaksosten läheisiltä ja kaksosia tuntemattomilta. Ryhmät eivät 

kuitenkaan olleet tarkkarajaisia. Haastateltavani saattoivat olla esimerkiksi itse 

sekä kaksosia että kaksosten läheisiä. Haastattelemissani kaksosissa oli myös 

sellaisia, jotka eivät tunteneet lainkaan muita kaksosia oman kaksosparinsa 

lisäksi. Koska aineistoni ei rajaudu vertailukelpoisiin ryhmiin, en tee 

johtopäätöksiä siitä, miten eri positioissa olevien, vaikkapa kaksosten ja kaksosia 

tuntemattomien, jakamat kulttuuriset mallit eroavat toisistaan.  

Käsittelen kaikkien informanttieni näkemyksiä samanarvoisina haastateltavan 

positiosta riippumatta, koska sitä ne kysymyksenasetteluni kannalta ovat. 

Painotan, että pyrkimykseni ei ole arvioida, ovatko haastateltavieni näkemykset 

                                                                                                                                           
kaksoslapsiin, perheisiin, sisarussuhteisiin ja raskauteen, mielletään enemmän naisten kuin miesten 

asiaksi. Tätä en kuitenkaan voi aineistollani tutkia. Olisi mielenkiintoista selvittää, ovatko kaksoset ja 

kaksosuus enemmän naisten elin- ja kokemuspiiriin yhdistetty asia, ja onko kaksosuudella esimerkiksi 
miespuolisille kaksosille vähäisempi tai erilainen merkitys kuin naiskaksosille. 
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niin sanotusti oikeita tai vääriä. Tarkoitukseni on esittää, millaiset käsitykset 

toistuvat haastateltavieni kertomuksissa, ja toisaalta millaiset näkemykset eivät 

vaikuta jaetuilta. Tästä syystä esimerkiksi ilmaisuja oletus, arvelu ja uskomus ei 

tule ymmärtää arvotettuina harhaluuloiksi, vaan ne viittaavat lähinnä jokaisen 

ihmisen subjektiivisesti totena tai todennäköisenä pitämään tietoon. Työni 

kannalta ei ole juuri merkitystä, kuinka lähellä kaksosuuden todellisuutta 

haastateltavieni näkemykset tai havainnot ovat.
8
 Olennaista on, missä suhteessa 

tietyt käsitykset ovat tai eivät ole jaettuja, ja millaisia merkityksiä ne kantavat 

mukanaan. Täytyy muistaa, etteivät kaksosuuden kulttuuriset mallit ja niiden 

muokkautuminen ja siirtyminen ole sidoksissa vain kohtaamisiin kaksosten 

itsensä kanssa, vaan kulttuuriset merkityksenannot siirtyvät myös muualla kuin 

suorassa sosiaalisessa kanssakäymisessä, esimerkiksi kansanperinteen, uskonnon, 

median, kielen ja taiteen kautta. 

Kaikki tekemäni haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, eikä aineistossani ole 

kaksospareista molempia edes erikseen. Näin vältän työssäni tilanteen, jossa 

lukija voisi yhdistää haastateltavia toistensa kaksosiksi. Kaksosten parihaastattelut 

olisivat voineet toki tuoda uusia näkökulmia ja etenkin innostaa kaksosia 

muistelemaan kokemuksiaan yhdessä, mutta koska kaksosparit eivät välttämättä 

asuneet samalla paikkakunnalla, parihaastattelut olisivat olleet haastavia järjestää.  

Tein haastattelut kahta lukuun ottamatta Oulun yliopiston tiloissa. Yhden 

informanttini haastattelin hänen työpaikallaan, ja yhden haastattelun tein 

kotonani. Haastattelujen kesto vaihteli noin kahdestakymmenestä minuutista 

reiluun kahteen tuntiin, ja kaikki haastattelut nauhoitettiin digitaalisella 

nauhurilla.  

On tutkijan hyvän eettisen käytännön mukaista, että tutkittaville kerrotaan, 

mitä tutkimus koskee ja mihin he ovat sitoutumassa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

73). Tutkielmani aihe ja tavoitteet oli esitetty lyhyesti jo haastattelukutsussa, 

mutta kerroin tutkielmastani vielä suullisesti haastattelutapaamisen aluksi. Ennen 

haastattelun alkamista allekirjoitin jokaisen informantin kanssa kahtena 

kappaleena haastattelusopimuksen (ks. Liite 2), joista toinen jäi minulle, ja toinen 

haastateltavalle itselleen. Haastattelusopimuksen allekirjoittamalla haastateltava 

antoi minulle luvan nauhoittaa haastattelun ja käyttää antamaansa haastattelua 

                                                           
8 Painotan, etten missään tapauksessa arvostele informanttejani sen vuoksi, että heidän käsityksensä 

eivät esimerkiksi aina seuranneet pelkästään tiettyä linjaa. Erilaisten suhtautumistapojen ja käsitysten 

monimuotoisuus jopa yhden ihmisen ajattelussa kertonee mielestäni ennen kaikkea siitä, kuinka 
kekseliäästi ihmismieli yrittää järjestää kokemusmaailmaansa kussakin tilanteessa. 
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tutkimuksessani. Itse ilmoitin lomakkeessa, mihin haastatteluja tullaan 

käyttämään, sekä sitouduin suojaamaan informanttieni anonymiteetin. Käytän 

analyysissani suoria lainauksia tekstimuotoon muuntamistani haastatteluista, ja 

viittaan kuhunkin haastateltavaan siten, että heistä mainitaan peitenimi, 

syntymävuosi ja asema kaksosuuteen nähden.
9
 Olen suojannut myös 

haastateltavieni nimeltä mainitsemien henkilöiden anonymiteetin peitenimin, ja 

muuttanut tai poistanut kaikki tunnistamisen mahdollistavat paikannimet. Koska 

kaikki haastateltavani asuivat haastatteluhetkellä Oulussa ja sen lähialueilla, 

maininnat Oulusta jätin muuttamatta. Haastateltavilla oli myös mahdollisuus 

antaa minulle sähköposti- tai postiosoitteensa saadakseen valmiin tutkielman 

luettavakseen. 

Haastattelun aluksi keräsin haastateltaviltani hieman taustatietoja (ks. Liite 

3). Keräämäni tiedot vaihtelivat hieman eri positiossa kaksosuuteen nähden 

olevien informanttien kohdalla. Esimerkiksi kaksosilta pyysin tietoja myös heidän 

kaksosestaan ja kaksosten läheisiltä heidän tuntemistaan kaksosista. Lainausten 

yhteydessä esitettyjen tietojen lisäksi en ole yhdistänyt muita, yksilöivämpiä 

tietoja haastateltaviini, vaan olen käyttänyt niitä koko informanttijoukkoni 

hahmottamisessa.  

Käytin haastattelumenetelmänä teemahaastattelua, eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Teemahaastattelu etenee etukäteen laaditun, keskeisistä teemoista ja 

niihin liittyvistä tarkentavista kysymyksistä koostuvan haastattelurungon mukaan. 

Teemahaastattelujen keskiössä ovat ihmisten asioille antamat merkitykset, 

tulkinnat ja merkitysten tuottaminen vuorovaikutuksessa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 75 < Hirsjärvi & Hurme 2001: 48.) Teemahaastatteluissa käytetyt 

haastattelurungot perustuvat tutkimuksen viitekehykseen, eli toisin sanoen siihen, 

mitä tutkittavasta aiheesta jo tiedetään (Tuomi & Sarajärvi 2009: 75). Laatimieni 

haastattelurunkojen teemat muotoutuivatkin sekä tutkimuskirjallisuuden että 

omien kokemusteni ja havaintojeni pohjalta.  

Olin laatinut eri positioissa olevia informantteja varten kolme eri 

haastattelurunkoa, (ks. Liite 4), joita pystyin tarpeen mukaan soveltamaan 

erilaisille haastateltaville sopiviksi. Paitsi käytetty haastattelurunko, myös 

käsiteltyjen teemojen ja tarkentavien kysymysten järjestys vaihtelivat jonkin 

verran haastatteluittain. Haastattelurunkoni myös muokkautuivat hieman 

vuorovaikutuksessa haastateltavieni kanssa haastattelujen aikana. Informanttini 

                                                           
9 Kaksosten peitenimet valitsin siten, että ne ovat parilliset (esimerkiksi Tiia ja Miia, Jari ja Ari) tai 
parittomat siinä suhteessa, kuin heidän oikeat nimensä todellisuudessa ovat.  
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sekä korjasivat että laajensivat kysymyksiäni, ja ohjasivat huomiotani myös 

asioihin, joita en itse ollut tullut ajatelleeksi.  

Pyrin sekä haastattelurunkoja rakentaessani että haastatteluja tehdessäni 

ohjailemaan haastateltaviani mahdollisimman vähän. Olen kuitenkin tietoinen 

siitä, että vuorovaikutus haastattelutilanteessa, oma kysymyksenasetteluni, sekä jo 

pelkästään käyttämäni sanamuodot ja ovat osaltaan vaikuttaneet haastateltavieni 

antamiin vastauksiin. Pyrin kuitenkin seuraamaan isäkysymyksineni 

haastateltavieni muistojen ja huomioiden suuntaa, jotta aineistoni ei olisi 

muodostunut vain omien olettamieni tarkistamiseksi, vaan olisi auttanut minua 

ymmärtämään, mitä haastateltavani pitivät merkityksellisenä.  

Suosin melko avoimia kysymyksiä, joita täydensin tarkentavien kysymysten 

avulla. Kyselin haastateltavan taustatietojen mukaisesti heidän muistoistaan, 

mielipiteistään, käsityksistään ja toiveistaan, sekä pyysin heitä kuvittelemaan 

itseään erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi kaksosten vanhempana. 

Kysymysteni tavoitteena oli saada haastateltavani puhumaan kaksosista ja 

kaksosuudesta: esimerkiksi omastaan, tai läheistensä kaksosuudesta, joistakin 

tietyistä kaksosista tai kaksosista yleensä.  

Käytin aineistoni käsittelyssä analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa 

laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysin avulla dokumentteja, eli 

melkeinpä mitä tahansa tekstimuotoon saatettua materiaalia, voidaan analysoida 

objektiivisesti ja systemaattisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91, 103). Menetelmän 

kautta on tarkoitus järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon, ilman että sen 

sisältämä informaatio katoaa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108 < Hämäläinen 1987; 

Burns & Grove 1997; Strauss & Cobin 1990; 1998). Sisällönanalyysissa aineiston 

käsittely nojaa tutkijan loogiseen päättelyyn sekä tulkintaan. Tulkinta tapahtuu 

siten, että aineisto hajotetaan osiin, jonka jälkeen se käsitteellistetään, ja lopulta 

kootaan uudestaan. Lopputuloksena tulisi olla uudella tavalla looginen 

kokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108 < Hämäläinen 1987; Strauss & Cobin 

1990; 1998; Atkinson ym. 2000.) 

Analyysini teoreettisena viitekehyksenä toimi kognitiivisen antropologian 

kulttuurimalliteoria (ks. luku 2), jonka johdattamana etsin aineistostani 

merkityksiä ja merkitysten joukkoja, jotka olivat jaettuja. Analysoin aineistoni 

pääasiassa tietokoneella, mutta en käyttänyt apuna mitään erityistä 

analyysiohjelmaa. Pääasiallinen työkaluni oli tekstinkäsittelyohjelma, mutta 
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jäsensin pohdintaani eri työvaiheissa myös paperille piirrettyjen ajatuskarttojen ja 

kuvien avulla. 

Analyysiprosessini alkoi haastattelujen kirjoittamisella auki, eli muuntamalla 

haastattelunauhat tekstiksi sähköiseen muotoon. Kirjoitin haastateltavien kanssa 

käymäni keskustelut ylös sanasta sanaan, mutta käyttämistäni lainauksista olen 

poistanut turhia täytesanoja (niinku, tota, öö, yms.), jos ne ovat haitanneet 

lainauksen luettavuutta, eikä täytesanojen poistaminen ole muuttanut lauseen 

merkitystä. Tässä vaiheessa anonymisoin haastattelut siten, ettei valmiissa 

teksteissä ollut enää tunnistamisen mahdollistavia henkilön- tai paikannimiä. 

Merkitsin haastatteludokumentit haastateltavien samoilla tiedoilla, jotka 

mainitsen heistä lainausten yhteydessä. Nämä ovat peitenimi, syntymävuosi ja 

ensisijainen positio kaksosuuteen nähden. Positioksi on merkitty informanttien 

ensisijaisesti ilmoittama suhde kaksosuuteen. Pinnallisemmin tunnettuja kaksosia 

ei selkeyden säilyttämiseksi ole listattu haastateltavien tietoihin erikseen. 

 Merkitsin ylös mainintoja kaksosuudesta ja kaksosista jo litteroidessani 

haastatteluja tekstidokumenteiksi, mutta lopullisen minua kiinnostavien 

mainintojen joukon sain kokoon vasta valmiiden litteraattien huolellisen 

lukemisen ja tarkastelun tuloksena. Poimin haastatteluista kaikki tutkimukseni 

kannalta olennaisiksi arvioimani maininnat kaksosista ja kaksosuudesta, ja 

merkitsin ne kaikki haastatteluteksteihin tekstinkäsittelyohjelman 

korostustyökaluilla. Tässä vaiheessa siis pelkistin aineistoni, eli poistin 

käsittelystä kaiken tutkimuksen kannalta epäolennaisen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

109). Tarkastelin haastatteluaineistoani mielessäni muun muassa seuraavanlaisia 

kysymyksiä: Mitä kaksosista ja kaksosuudesta ajatellaan? Miten kaksosiin 

suhtaudutaan? Missä yhteyksissä kaksosuus on merkityksellistä? 

Seuraavaksi tarkastelin vain olennaisiksi merkitsemiäni asioita, ja etsin niistä 

toistoa ja yhteneväisyyksiä.  Sitten ryhmittelin löytämäni mainintojen ryhmät 

alaluokiksi erilaisten otsikoiden alle sen mukaan, mihin elämän osa-alueeseen, 

ilmiöön tai esimerkiksi suhtautumistapaan ne liittyivät. Tällä tavoin selkiytin 

itselleni, missä yhteyksissä ja tilanteissa kaksosuutta pidettiin merkityksellisenä, 

ja miten kaksosuuden kulttuuriset merkitykset ilmenivät. Ryhmittelyn, eli 

klusteroinnin tarkoituksena on tiivistää aineistoa, luoda pohja työn alla olevalle 

tutkimukselle sekä kuvata alustavasti tutkittavaa ilmiötä (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 110 < Hämäläinen 1987; Dey 1993; Cavanagh 1997). Luokkien 

ensimmäisessä otsikoinnissa tukeuduin tutkimuskirjallisuuteen ja aineistoni 

antamiin ensivaikutelmiin. Ne olivat luonteeltaan vielä melko hajanaisia ja 
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yksityiskohtaisia, kuten ”samanlaistaminen”, ”koulu”, ”yliluonnollisuus”, ja niin 

edelleen. Jouduin arvioimaan ja muokkaamaan luokkien jakoa ja otsikointia vielä 

useita kertoja, mutta vähitellen luokittelut tarkentuivat.  

Alaluokkien muodostamisen jälkeen abstrahoin, eli käsitteellistin aineistoni. 

Käsitteellistämisellä tarkoitetaan teoreettisten käsitteiden luomista tutkimuksen 

kannalta olennaisen ja valikoidun tiedon perusteella. Käsitteellistämisessä 

alkuperäisen aineiston kielellisistä ilmaisuista päästään tutkimuksen 

johtopäätöksiin. Käsitteellistämisprosessia jatketaan luokituksia yhdistämällä niin 

kauan, kuin se on tarpeellista. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 111 < Hämäläinen 1987; 

Dey 1993; Cavanagh 1997.) Aineisto yhdistetään teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksissä esitetään lopputulokseksi saatu käsitejärjestelmä, käsitteet, 

aineistoa kuvaavat teemat, tai kuten tässä tutkimuksessa, aineiston pohjalta 

muodostettu malli (Tuomi & Sarajärvi 2009: 112-113). Käsitteellistämisvaiheessa 

muodostin yksityiskohtaisista alaluokista laajempia teemoja, ja niiden mukaisia 

ylätason luokkia.  

Teemojen etsiminen ja yläluokkien koostaminen tekeminen vei aikaa, koska 

jo hyvin varhaisessa vaiheessa minulle kävi selväksi, että suhtautuminen 

kaksosiin on varsin ristiriitaista. Kaikki vaikutti liittyvän kaikkeen ja miltei 

kaikilla käsityksillä tuntui olevan vähintään kaksi puolta. Uusiin yhteyksiin 

teemoittelun ja lukuisien ajatuskarttojen jälkeen sain kuitenkin jäsennettyä 

aineistoni järkevään muotoon. Teemoittelun jälkeen tarkastelin aikaansaamiani 

luokkia, ja pohdin, oliko näiden ajatusten välillä yhteyksiä, päällekkäisyyksiä tai 

ristiriitoja. Tavoitteenani oli näin saada hahmoteltua, millaisia jaettuja 

merkityksiä, joita voisi nimittää kulttuurisiksi malleiksi, kaksosista ja 

kaksosuudesta haastatteluaineistossani esiintyi. Lopulta pystyin erottamaan 

muodostamistani teemojen mukaisista luokitteluista kaksi nimenomaan 

kaksosuuteen liittyvää kulttuuristen mallien joukkoa tai kattomallia, jotka 

muodostavat luomani teoreettiset käsitteet ja tutkielmani keskeisimmät 

johtopäätökset. Esitykseni lopullisesta muodosta huolimatta on muistettava, että 

jokaista kytköstä eri mallien välillä on mahdoton esittää. Siksi analyysini on vain 

yksi tulkinta, joka kaksosuuden kulttuurisista malleista voitaisiin tämän aineiston 

pohjalta tehdä. 

Aloitan esittelemällä seuraavassa luvussa tutkimukseni teoreettisen pohjan 

kognitiivisen antropologian kulttuurimalliteoriassa, sekä teorian soveltamisen 

oman aineistoni käsittelyssä. Luvun 3 omistan kaksosuuden tarkastelulle eri 

näkökulmista laajemmassa viitekehyksessä. Esittelen, miten kaksosuus 
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esimerkiksi länsimaisen biologian traditiossa nykyään käsitetään, miten 

kaksosuus on eri viitekehyksissä selitetty, ja kuinka eri kulttuureissa ympäri 

maailmaa suhtaudutaan kaksosiin. Teoreettinen tausta sekä johdatus kaksosuuteen 

liitettyihin merkityksiin eri kulttuureissa toimivat lukujen 4-5 aineistoanalyysin 

perustana. Näissä luvuissa käsittelen haastatteluaineistosta löytämiäni käsityksiä 

ja näkemyksiä, sekä niistä erottamiani teemoja. Olen jakanut analyysini 

temaattisesti laajimpien löytämieni kulttuuristen mallien mukaan. Päätösluvussa 6 

pohdin käsitysten ja teemojen yhteyksiä toisiinsa ja tarkastelen analyysini tuloksia 

kokonaisuutena. 
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2 Kulttuurinen näkökulma kaksosuuteen 

2.1 Kulttuuri ja merkitykset 

2.1.1 Kulttuuri kognitiivisen antropologian näkökulmasta 

Sovellan tutkielmassani kognitiivisen antropologian teoriaa kulttuurisista 

malleista. Tarkoitukseni on teorian avulla kuvata kaksosuutta koskevien 

käsitysten rakentumista, sisältöjä ja sosiaalista vaikutusta. Hyödynnän erityisesti 

Bradd Shoren teosta Culture in Mind. Cognition, Culture, and the Problem of 

Meaning (1996) sekä Claudia Straussin ja Naomi Quinnin teosta A Cognitive 

Theory of Cultural Meaning (1997). 

Tutkielmani tavoite on selvittää, millaisia kulttuurisia käsityksiä 

kulttuurissamme on kaksosista ja kaksosuudesta. Mutta mitä on kulttuuri, ja 

kuinka se määritellään? Bradd Shore käsittää kulttuurin suurena ja erittäin 

heterogeenisenä joukkona malleja, joita psykologian piirissä kutsutaan 

skeemoiksi.
10

 Käsitys malleista tapana esittää kulttuurisen tiedon jäsentynyttä 

luonnetta on omaksuttu kognitiiviseen antropologiaan kognitiivisesta 

psykologiasta. (Shore 1996: 44-45.) Skeemat puolestaan ovat voimakkaasti 

toisiinsa yhteyksissä olevien kognitiivisten elementtien verkostoja, jotka 

edustavat muistiin tallennettuja yleisiä (generic) käsitteitä (Strauss & Quinn 1997: 

6 < Rumelhart ym. 1986: 18). 

Claudia Strauss ja Naomi Quinn esittävät, ettei kulttuuri ole irrallinen, 

abstrakti olio. Heidän mukaansa kulttuuri koostuu säännöllisistä tapahtumista 

ihmisen maailmassa, ihmisten näiden tapahtumien seurauksena jakamista 

malleista, sekä mallien ja maailman välisestä vuorovaikutuksesta. Kun puhutaan 

kulttuurista, puhutaan näistä säännöllisyyksistä tiivistäen. Straussin ja Quinnin 

määritelmän mukaan kulttuuri sisältää kaikenlaiset jaetut käsitykset, samoin kuin 

julkisesti havaittavat asiat ja tilanteet, joissa nämä käsitykset opitaan. Jotkut 

käsitykset ovat laajalti jaettuja sosiaalisen ryhmän sisällä, ja niitä on vaikea 

muuttaa yksilön ajattelussa. Ne ovat laajasti sovellettavissa erilaisissa 

viitekehyksissä yksilöiden elämässä, ja toimivat voimakkaina toiminnan 

                                                           
10 Molempia käsitteitä käytetään myös kognitiivisessa antropologiassa, ja usein samaa tarkoittavina. 

Kulttuurisilla malleilla tarkoitetaan kuitenkin yleensä monimutkaisempia kokonaisuuksia kuin 

skeemoilla. Itse käytän analyysissäni termiä malli, koska kutsun malleiksi laajoja ja monisyisiä 
kokonaisuuksia. 
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motivaation lähteinä. Ne myös voivat pysyä huomattavan vakaina sukupolvelta 

toiselle. Strauss ja Quinn torjuvat käsityksen, joka mukaan kulttuuri opettaisi 

ihmisiä ajattelemaan ja toimimaan tietyllä tavalla. Koska kulttuuri ei ole ihmisten 

toiminnan ja ajattelun ylä- tai ulkopuolella, se ei itsessään opeta mitään. Sen 

sijaan ihmiset opettavat toisiaan sekä suoraan, tietoisen toiminnan kautta että 

epäsuorasti omalla esimerkillään. Lisäksi ihmiset omaksuvat jaettuja käsityksiä 

elämällä sosiaalisesti rakentuneessa maailmassa. Kulttuuriset käsitykset ovat 

usein historiallisesti yhteneväisiä, mutta myös uusia käsityksiä voi nousta, ja ne 

taas voivat toimia uusien kulttuuristen muotojen perustana. (Strauss & Quinn 

1997: 3, 7, 26.) 

Lisäksi Strauss ja Quinn esittävät, etteivät kulttuurit ole selvärajaisia tai 

selkeästi erotettavissa. Vaikka ihmiset elävät eri puolilla maailmaa, he saattavat 

jakaa tiettyjä kokemuksia. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi 

muodollinen koulutus tai vaikkapa sama työ. Jokainen ihminen on loputtomien 

päällekkäisten ja limittäisten kulttuurien liitoskohta. (Strauss & Quinn 1997: 7.) 

Tästä syystä en voi tutkielmassani väittää tutkivani tarkkarajaisesti suomalaisia 

kulttuurisia malleja. Kaksosten esiintyminen ei ole yksittäiseen paikkaan 

rajautunut ilmiö, vaan koko ihmislajin lisääntymisessä tavattu poikkeama. Vaikka 

kaikki haastateltavani ovatkin Suomessa asuvia suomalaisia, kaikki 

haastateltavieni elämänkokemukset eivät ole sellaisia, joita voisi olla vain ja 

ainoastaan suomalaisilla. Erityisesti globalisoituneessa maailmassa ihmisillä 

ympäri maailmaa on pääsy entistä useampiin kokemuksiin, jotka voivat olla 

jaettuja paikan rajojen yli. Esimerkiksi englanninkielisen populaarikulttuurin laaja 

levinneisyys tuo maailmanlaajuisesti useiden ihmisten ulottuville elokuvia, 

musiikkia ja television, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi arvoihin, mielikuviin, 

sekä siihen, mitä pidetään totena.  

Viitekehys, jossa ihmiset eri puolilla maailmaa kokevat esimerkiksi jonkin 

tietyn televisio-ohjelman, vaikuttaa toki niiden mallien yksityiskohtiin, joita 

ihmiset muodostavat kokemuksesta. Ihmisten kokemukset voivat olla osittain 

jaettuja eri paikoissa ja eri aikoina, vaikkakaan eivät koskaan täysin samanlaisia. 

(Strauss & Quinn 1997: 7-8.) 
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2.1.2 Kulttuuriset merkitykset 

Kognitiivisen antropologian näkökulmasta kulttuurissa on ennen kaikkea 

kysymys merkityksistä.  Strauss ja Quinn määrittelevät merkityksen tulkinnaksi, 

jonka asia tai tapahtuma saa ihmisessä aikaan.
11

 Heidän mukaansa yksittäisen 

henkilön tulkinta asiasta tai tapahtumasta sisältää kohteen tunnistamisen, 

odotukset siitä, ja usein myös tunteet kohdetta kohtaan sekä motivaation 

suhtautua siihen jollakin tavalla. Merkitykset ovat hetkellisiä tiloja, joita 

tuotetaan kahden, suhteellisen vakaan rakenteen kautta. Nämä ovat sisäiset eli 

mentaaliset rakenteet
12

 ja ulkoiset eli maailmaa jäsentävät rakenteet. Koska sekä 

maailma (tai todellisuus) että mielen mallit ovat melko vakaita, enemmän tai 

vähemmän samat merkitykset toistuvat uudestaan ja uudestaan sekä yksittäisellä 

ihmisellä että saman elämäntavan jakavassa ryhmässä.  Merkitykset ovat tuloksia 

prosessista, jossa julkisen, eli ihmisen mielen ulkopuolisen maailman tapahtumat 

vuorovaikuttavat mentaalisten rakenteiden kanssa, jotka puolestaan ovat tulosta 

aiemmasta vuorovaikutuksesta julkisen maailman kanssa. Straussin ja Quinnin 

mukaan siis se, mitä jokin asia, (oli se sitten sana, objekti tai tapahtuma) 

henkilölle merkitsee, riippuu siitä, mitä hän tarkalleen ottaen sillä hetkellä kokee, 

sekä siitä, millaista aikaisempien kokemusten tuloksena syntynyttä tulkinnallista 

viitekehystä hän tilanteessa käyttää. (Strauss & Quinn 1997: 6.) 

Vaikka jokainen ihminen tuottaakin jatkuvasti merkityksiä, ja vaikka ihmisten 

merkityksenannot eivät koskaan ole tismalleen toistensa kaltaisia, merkitykset 

voivat silti olla kulttuurisesti jaettuja. Kulttuuriset merkitykset ovat tyypillisiä, eli 

usein toistuvia ja laajalti jaettuja tulkintoja asioista tai tapahtumista, jotka tietyn 

ihmisryhmän samankaltaiset elämänkokemukset saavat heissä aikaan. Erilaiset 

tyypilliset elämänkokemukset eri kulttuureissa saattavat siis herättää erilaisia 

tulkintoja samoista asioista. Merkitykset perustuvat kulttuurisiin malleihin, jotka 

ihmiset, joilla on samanlaisia sosiaalisesti välittyneitä kokemuksia, jakavat 

keskenään. Mallit eivät ole erillisiä asioita, vaan pikemminkin osien kokoelmia, 

joiden tehtävä on toimia yhdessä ja prosessoida tietyllä hetkellä saatua 

informaatiota. Kognitiotieteissä mallilla tarkoitetaan mitä tahansa yleistä tietoa. 

Tieto voi olla yksinkertaista tai monimutkaista, konkreettista tai abstraktia, sekä 

                                                           
11 Tämä ei rajoitu sanojen merkityksiin, mutta sisältää ne (Strauss & Quinn 1997: 6). 
12 Eng. intrapersonal structures. Strauss ja Quinn (1997: 54) erottavat toisistaan suhteellisen vakaat 
kognitiiviset rakenteet (kulttuuriset mallit, tieto) ja ajatukset, tunteet ja vähemmän tietoiset assosiaatiot 

(merkitykset, tulkinnat), jotka syntyvät ihmisen mallien kohdatessa maailman tietyllä hetkellä. 
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kokonaisuuksia tai osia niistä. Mallit saattavat rekonstruoida muistoja menneistä 

tapahtumista, ennakoida tulevaa, ja määrittää, mitä merkityksiä käsillä olevaan 

tapahtumaan liitetään. Mallit voivat lisäksi paikata puuttuvaa tai epäselvää tietoa.  

Suuri osa malleista on kulttuurisia, ja ne ovat jaettuja monien ihmisten kesken, 

joilla on samanlaisia kokemuksia. Silti kaikki eivät välttämättä jaa niitä. (Strauss 

& Quinn 1997: 6, 48-49.)  

2.2 Kulttuuriset mallit 

Kaksosuutta ja kaksosia on mielekästä tarkastella kulttuuristen mallien kautta. 

Kaksoset ovat poikkeuksellisia, mutta silti niin yleisiä (ks. luku 3.1.2), että voi 

olettaa, että lähes jokaisella on jonkinlainen muisto tai mielikuva kaksosista, jotka 

he ovat joskus tunteneet, tienneet tai ehkä vain nähneet.
13

  

Ihmisellä on tarve sovittaa kummalliset ja epätavalliset asiat 

maailmankuvaansa, koska asiat, joita on vaikea ymmärtää ja selittää, uhkaavat 

ihmisen turvallisuudentunnetta. Jo se, että jokin asia nimetään kummalliseksi tai 

epätavalliseksi, asettaa asian osaksi ihmisen maailmankuvaa. (Kangasvuo 2006: 

68 < Clifford Geertz 1994: 103-106.)  Shoren (1996: 7) mukaan ihmiset käyttävät 

kulttuurisia ja kognitiivisia resurssejaan muodostaakseen merkityksiä 

epätavallisista ja oudoista kokemuksista. Jos toisen ihmisen kanssa yhtä aikaa 

syntymistä ja kasvamista ei pidettäisi erikoisena ja merkityksellisenä, miksi 

tällaisille ihmisille olisi olemassa kategoria ja nimi, jotka erottavat heidät muista? 

Kaksosten eksotiikka on ehkä arkista laatua, mutta silti heidän erilaisuudessaan 

on jotakin kiinnostavaa. Yksösen on mahdotonta täysin ymmärtää kaksosen 

kokemusta kaksosuudesta, koska kaksosuus on ominaisuus, joka ei ole 

kokemuksena simuloitavissa tai omaksuttavissa. Siksi kaksosuus täytyy selittää ja 

määritellä sekä sovittaa osaksi todellisuutta. 

Ihminen muodostaa maailman ilmiöille kategorioita, jotta hän pystyisi 

erottamaan asiat toisistaan ja reagoimaan niihin. Luokittelu tekee havainnoista 

yksinkertaisempia ja siten helpompia käsitellä. Suurin osa luokittelusta on 

automaattista ja tiedostamatonta. Usein se huomataan vasta ongelmallisissa 

tapauksissa, eli käytännössä silloin, kun jokin ilmiö ei sovi totuttuihin 

kategorioihin. Vaikka luokittelu onkin ihmiselle tyypillistä, kategorisoinnin lait 

ovat kulttuurisidonnaisia, eivätkä suinkaan muuttumattomia tai universaalisti 

                                                           
13 Ks. kaksosten esiintyvyydestä s. 30. 
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jaettuja. (Lakoff 1987: xiv-xv, 5-11, 370-373.) Kategoriat ovat kulttuurisesti 

tuotettuja ja jaettuja, ja kulttuurisen mallin käsite onkin toimiva tapa kuvata 

kategorisointiprosessia sekä sen tuloksia.  

Kulttuurisella mallilla tarkoitetaan kulttuurin sisällä yleistä, yhteisön laajalti 

jakamaa käsitystä jostakin asiasta, kuten vaikkapa kaksosista. Yleensä kulttuurisia 

malleja ei kyseenalaisteta, vaan ne nähdään eräänlaisena luonnollisena 

järjestyksenä. Kun kulttuurinen malli on niin vakiintunut, että sitä pidetään 

luonnollisena, vaihtoehtoisia malleja välttämättä edes huomata, saati pidetä 

varsinaisina vaihtoehtoina. Kulttuuriset mallit ovat osaksi yhteisön tiedostamia, 

mutta osaksi tiedostamattomia. Useimmiten kulttuuriset mallit siirtyvät yksilön 

ajatteluun sosialisaation kautta, mutta yksilöllä on myös mahdollisuus 

kyseenalaistaa ne. Erilaiset sosialisaation kokemukset voivat myös vaikuttaa 

siihen, kuinka voimakkaasti yksilöä ohjaavia omaksutut kulttuuriset mallit ovat. 

(Quinn & Holland 2000; 1987: 4, 7-12.)  

Naomi Quinn (Strauss & Quinn 1997: 139-140) määrittelee kulttuuriset 

mallit monimutkaisiksi kulttuurisiksi skeemoiksi. Kulttuuriset skeemat voivat 

järjestää kaikenlaisia kokemuksen alueita havainnoista käsitteellisiin, ja 

yksittäisten asioiden tai tapahtumien kaltaisista yksinkertaisista käsitteistä 

monimutkaisiin tietojärjestelmiin (Strauss & Quinn 1997: 140 < Langacker 1986: 

4). Kulttuuriset mallit ovat toimiva tapa ymmärtää kulttuuria, sillä ne yhdistävät 

empiristisen käsityksen kulttuurista ”objekteina” sekä kognitiivisen tavan ajatella 

kulttuuria tietona (Shore 1996: 44). 

Kulttuuriset mallit voivat olla julkisia tai mentaalisia. Julkisiin malleihin 

kuuluvat ihmisten instituutiot, esimerkiksi rakennukset, pukeutumissäännöt, 

laulut, tanssit, työkalut ja kaikki niin sanottuun materiaaliseen kulttuuriin 

kuuluvat, käsin kosketeltavat asiat. Julkiset mallit voivat olla myös ei-

materiaalisia. Tällaisia julkisia malleja ovat esimerkiksi vakiintuneet tavat puhua 

ja liikkua, tai vaikkapa sosiaalinen vuorovaikutus. Mallit saattavat olla hyvinkin 

vakiintuneita ja hyvin tiedostettuja. Kaikki julkiset mallit eivät kuitenkaan ole 

yhtä tiedostettuja; esimerkiksi liikkumisen tapoja ei välttämättä osata ajatella 

kulttuurisina. (Shore 1996: 44.) 

Mentaaliset mallit puolestaan jakautuvat henkilökohtaisiin ja 

konventionaalisiin malleihin. Ihminen muodostaa idiosynkraattisia malleja 

kokemuksistaan; kysymys on merkityksenannon perusstrategiasta. 

Henkilökohtaisia malleja ovat esimerkiksi mielen reittikartat, jotka sen sijaan, että 

ne olisivat ulkoa opeteltuja kuvia kartoista, ovat erilaisista merkityksellisistä 
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kohteista tai tiedoista rakenneltuja malleja. Henkilökohtaisia malleja ovat myös 

esimerkiksi yksilön omat muistisäännöt. Tämäntyyppiset mallit eivät ole jaettuja 

yhteisön jäsenten kesken, vaikka ne koskisivatkin samaa asiaa, kuten vaikkapa 

reittiä kaupungin laidalta keskustaan. (Shore 1996: 46.)  

Henkilökohtaisten mallien lisäksi mentaalisia malleja ovat omaksutut 

konventionaaliset mallit, jotka ovat osa yhteisön jaettuja kognitiivisia resursseja. 

Tällaisia malleja ovat esimerkiksi sosiaalisesti säädellyt mallit siitä, kuinka 

tietyissä tilanteissa tulee, ja on sopivaa, käyttäytyä. Näitä malleja ihminen ei tuota 

täysin itse, vaan ne omaksutaan ympäristöstä. Ihmisten tekemät tulkinnat tosin 

vaikuttavat siihen, millaisia konventionaaliset mallit lopulta ovat. 

Konventionaaliset mallit eivät ole muuttumattomia. Ne muuttuvat ja siirtyvät 

eteenpäin sosiaalisen vaihdon kautta loputtomassa sosiaalisten neuvottelujen 

ketjussa. Tällaiset jaetut mallit ovat yhteisöjen keinoja luoda merkityksiä, ja myös 

osa yhteisöihin kuuluvien yksilöiden henkilökohtaisia kognitiivisia resursseja. 

(Shore 1996: 47.) 

Kulttuuriset mallit voivat olla käsin kosketeltavia ja näkyviä, mutta 

kulttuurisen mallin määrittely, tai jonkin asian tai ilmiön määrittely kulttuuriseksi 

malliksi, voi olla haastavaa. Yleisesti yhtenä kulttuurisen mallin määrittävänä 

tekijänä pidetään sitä, että se on jaettu. Shore (1996: 45) kysyykin, kuinka jaettu 

kulttuurisen mallin on oltava, että sitä voi pitää todellisena kulttuurisena mallina 

henkilökohtaisen konstruktion sijaan?  

Yksilöiden mallit ovat idiosynkraattisten kokemusten perusteella 

rakennettuja, kun taas yksilöiden keskenään jakamat mallit ovat syntyneet 

erilaisista yhteisistä kokemuksista. Jotkut mallit voivat olla miljoonien ihmisten 

keskenään jakamia, kun taas toiset voivat olla jaettuja vain joidenkin yksilöiden 

kesken. Jaettuja malleja voi löytyä esimerkiksi alakulttuureilta, tietyn koulutuksen 

saaneilta asiantuntijoilta, tai henkilöiltä, joilla on sama kokemus jostakin tietystä 

asiasta. Kulttuuriset mallit ovat ihmisten mielissä, mutta niiden ei tarvitse olla 

jokaisen ihmisen mielessä ollakseen jaettuja. Jotta jokin olisi jaettua, ihmisillä ei 

tarvitse olla täysin samoja kokemuksia. Riittää, että heillä on kokemuksia 

samoista yleisistä malleista. (Strauss & Quinn 1997: 122.) Jaetut kulttuuriset 

mallit eivät myöskään tee yhteisön jäsenistä kognitiivisesti yhtenäisiä, vaan 

kertovat siitä, että saman yhteisön sisällä henkilökohtaiset mallit limittyvät 

toistensa kanssa. Toisin sanoen kulttuuriset mallit ovat jaettuja, mutta edes saman 

yhteisön sisällä kaikki eivät jaa kaikkia kulttuurisia malleja. Shore muistuttaa 

myös, että koska kulttuuriset mallit saattavat aiheuttaa yksilöille huomattavia 
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psyykkisiä seurauksia, voi olettaa, että vallalla olevien kulttuuristen mallien 

ohella olemassa on vaihtoehtoisia malleja. Vaihtoehtoiset mallit saattavat olla 

laajalti jaettuja, mutta huonosti tiedostettuja, ja vain vähän julkisesti esitettyjä. 

Shoren mukaan on vaikea sanoa, ovatko nämä mallit kulttuurisia vai 

henkilökohtaisia. Kuitenkin joissakin tapauksissa näistä vaihtoehtoisista malleista 

saattaa syntyä uusia kulttuurisia malleja. (Shore 1996: 48-49.) 

Kulttuurisia malleja on löydettävissä lukemattomia, ja niitä syntyy, ja 

toisaalta myös kuihtuu pois jatkuvasti. Shore arvelee, että ihmisyhteisöt ovat 

kykeneviä luomaan loputtomasti uusia kulttuurisia malleja. (Shore 1996: 46.) Jo 

pelkästään tämän vuoksi olisi luultavasti mahdotonta yrittää kartoittaa kulttuurisia 

malleja tyhjentävästi edes yhdestä asiasta. Tutkielmassani en pyri etsimään 

täydellistä kuvaa ”suomalaisen kulttuurin kaksosuuden kulttuurisesta mallista”, 

jos sellaista olisi edes mahdollista rajata. Sen sijaan tutkin, millaisia yhteneväisiä 

käsityksiä, uskomuksia ja käytäntöjä omassa kulttuurissamme (tai siinä 

kulttuurissa tai kulttuurimme osassa, jonka vaikutuspiirissä informanttini ovat 

eläneet) kaksosiin ja kaksosuuteen aineistoni mukaan liitetään, ja millaisia 

laajempia malleja ne muodostavat. Kulttuurisia malleja ei ole mahdollista tutkia 

eksaktisti, sillä jokainen ihminen omaksuu ja muodostaa erilaisia malleja, jotka 

voivat olla päällekkäisiä, puutteellisia ja ristiriidassa keskenään. Lisäksi 

kulttuuristen mallien rajaaminen maantieteellisesti vain tietylle alueelle on 

globaalissa maailmassa, erityisesti mediakulttuuriltaan varsin laajalti yhtenäisessä 

ja alati yhtenäistyvässä lännessä, hyvin vaikeaa.  

2.3 Kulttuuristen mallien soveltaminen kaksosuuden kulttuurisen 

ulottuvuuden tutkimuksessa 

Koska kaksoset eivät ole enemmistössä missään päin maailmaa, lähden 

tutkielmassani siitä oletuksesta, että kaksosuus on jollakin tapaa erikoisena tai 

erityisenä pidetty tapahtuma suurimmaksi osaksi yksösistä koostuvissa 

ihmisyhteisöissä. Nojaan tässä sekä Victor Turnerin (2007; 1969) teoriaan 

kaksosuuden paradoksaalista luonteesta että sosiologi Elizabeth A Stewartin 

(2000) esittämään ajatukseen kaksosuuden normalisointistrategioista. Turnerin 

mukaan kaksosten rooli on paradoksaalinen, koska heitä on fyysisesti kaksi, mutta 

koska he syntyvät maailmaan, jossa yhdestä raskaudesta odotetaan tavallisimmin 

yhden lapsen syntymää, he asettuvat sosiaalisessa rakenteessa usein yhden 

ihmisen sosiaaliseen tilaan. Jaetun, yhtäaikaisen syntymän takia heidän saatetaan 
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uskoa olevan mystisesti yhteydessä toisiinsa, mutta empiirisesti he ovat 

havaittavissa kahtena erillisenä yksilönä. (Turner 2007; 1969: 62.) 

Ihminen on harvoin välinpitämätön kohtaamiaan erikoisuuksia kohtaan. 

Kahden lapsen yhtäaikainen syntymä on ihmiselle epätavallinen tapahtuma, ja sen 

kaltaiseen poikkeamaan tavallisesta maailmanjärjestyksestä on suhtauduttava 

jotenkin. Useimmissa kulttuureissa kaksosten syntymä on yllättävä asia, joskus 

jopa järkytys sekä vanhemmille että yhteisölle (Stewart 2000: 12). Kaksosten 

syntymä aiheuttaa poikkeaman perheen tavalliseen rakenteeseen, sekä yksilön 

asemaan perheen sisällä, ja siten horjuttaa normaalia maailmanjärjestystä (Renne 

& Bastian 2001: 1). Siksi kaksi uutta ihmistä täytyy jollakin keinolla sovittaa 

siihen. Kaksosiin liitetyt uskomukset, oletukset, käytännöt, suhtautumistavat ja 

taikausko voidaan nähdä yhteisön yrityksinä vastata kaksosuuteen, eli siihen 

poikkeukseen normaalista, minkä kahden lapsen yhtäaikainen syntymä aiheuttaa. 

Stewart nimittää näitä yrityksiä normalisointistrategioiksi. Kaksosuus aiheuttaa 

särön yksösyyden normaaliin ja normalisointistrategia muuntaa kaksosuuden 

sosiaalisen tai rituaalisen toiminnan kautta symboliseen muotoon, jossa sen 

aiheuttama häiriö minimoituu, ja jossa se sopii yhteisön yleiseen 

kategorisointijärjestelmään. (Stewart 2000: 13.)  

Normalisointistrategioiden sisältö ja ilmeneminen käytännössä voivat olla 

hyvin erilaisia lapsenmurhista identiteettien kehityksestä huolehtimiseen, mutta 

niiden tarkoituksena on saada kaksoset sopimaan maailmaan, jossa suurin osa 

ihmisistä on yksin syntyneitä. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa elävät nuerit uskoivat 

kaksosten syntymän olevan seurausta henkiolennon puuttumisesta ihmisten 

asioihin ja yliluonnollisen alkuperänsä vuoksi kaksoset miellettiin sosiaalisesti 

yhdeksi henkilöksi. Näin kahdesta tuli yksi, eräänlainen symbolinen yksönen, 

joka ei näin enää uhannut normaalia järjestystä. Nuer-kaksosten sosiaalinen 

ykseys oli olemassa heidän ilmeisen fyysisen kakseutensa rinnalla. Heistä 

puhuttiin monikossa kuten keistä tahansa kahdesta ihmisestä, ja heitä kohdeltiin 

erillisinä ihmisinä. Kaksosten symbolinen sosiaalinen ykseys ilmenikin vasta 

avioliiton ja kuoleman rituaaleissa. Esimerkiksi kun vain toinen nuer-kaksosista 

kuoli, hänelle ei pidetty hautajaisia ennen kuin kaksosparin toinenkin puolisko oli 

kuollut, koska nuerit uskoivat, ettei toinen kaksonen voinut lopettaa elämistä 

ilman toista. (Stewart 2000: 13-14 < Evans-Pritchard 1967: 134-137.)
14

 

                                                           
14 Toinen nuerien normalisointistrategia liittyy vielä selvemmin luokitteluun. Nuerit kategorisoivat 

kaksoset lintujen luokkaan, koska siten kaksoset sopivat paremmin nuer-heimon todellisuuteen. 
Lintujen katsotaan olevan nuerien jumalan lapsia, koska ne kuuluvat taivaalle, ja koska kaksoset 
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Kaksosten harvinaisuuden sekä kaksosiin liittyvän eri yhteisöjen kulttuurisen 

tiedon perusteella oletan, että kaksosuus määritellään yksin syntymisestä 

erilaiseksi ja erilliseksi ilmiöksi, statukseksi ja olemisen tavaksi. Tämän 

erilaisuuden ja tavallisesta poikkeavuuden vuoksi pidän luultavana, että 

kaksosuuden synnyttämän häiriön ymmärrettäväksi tai siedettäväksi 

muuntaminen saattaa olla kulttuurisesti jaettua. Selvitän, minkälaisia kulttuurisia 

merkityksiä aineistossani annetaan kaksosuudelle, jotta se olisi helpommin 

käsitettävissä maailmassa, jossa esimerkiksi sosiaalinen järjestys ja jopa se, 

millaiseksi normaali ihminen ymmärretään, on määritelty osaltaan yksösyyden 

kautta. Tulkitsen näitä merkityksenantoja ja niistä muodostuvia malleja 

normalisointistrategioina eli pyrkimyksinä sovittaa kaksi yhtä aikaa syntynyttä 

ihmistä symbolisesti yksösten maailmanjärjestykseen. Nähdäkseni aineistostani, 

kuten myös kaksosten kulttuurisia merkityksiä muualla käsittelevästä tieteellisestä 

kirjallisuudesta, on pääteltävissä, että yhteisöt joutuvat kaksosten syntyessä 

jonkinlaisen ongelmanratkaisun eteen. 

On syytä muistaa, etteivät kaksoset ole pelkkiä objekteja, joista ollaan jotakin 

mieltä, ja joiden olemisen tavasta malleja muodostetaan. Myös heillä on omat 

käsityksensä ja kulttuurisesti omaksutut mallinsa. Myös he voivat ylläpitää, 

muokata ja siirtää eteenpäin kulttuurisia malleja itse kokemastaan kaksosena 

olemisesta sekä muiden kaksosuudesta. Lisäksi on hyvä pitää mielessä että 

kaksoset kuuluvat lisäksi aina vain tiettyyn kaksosryhmään, esimerkiksi 

epäidenttisiin kaksosnaisiin, joiden kaksonen on samaa sukupuolta. Kaksosten 

kategorian sisällä on siis myös heille toiseutta edustavia kaksosia, joista heillä voi 

olla esimerkiksi käsityksiä, joiden he eivät katso koskevan itseään.
15

 

Todennäköisesti kulttuuriset mallit vaikuttavat myös siihen, kuinka kaksoset itse 

ymmärtävät oman kaksosuutensa suhteessa yksösyyteen.  

Koska kulttuuriset mallit ovat niin monimuotoisia, myös asiat, joiden kautta 

niiden olemassaolosta ja luonteesta voi päätellä, voivat olla varsin erityyppisiä. 

Kognitiivisessa antropologiassa aineistoksi kelpaa periaatteessa mikä tahansa 

kulttuurin osa. Kulttuurisia malleja voidaan etsiä niin taideteoksista kuin 

toiminnastakin, koska kulttuurisia malleja ajatellaan olevan kaikkialla 

                                                                                                                                           
erikoisen syntymänsä vuoksi ovat myös jumalan lapsia, hekin kuuluvat lintujen kategoriaan. Tämän 

vuoksi kuolleita kaksosvauvoja ei haudata, vaan heidät asetetaan puiden oksille, jotta he voisivat 
lentää pois. Näiden normalisointistrategioiden kautta nuerit luovat kaksosille paikan sosiaalisessa ja 

symbolisessa järjestyksessään. (Stewart 2000: 14 > Evans-Pritchard 1967: 134-137.) 
15 Tällaisia voisivat olla esimerkiksi: ”Eri sukupuolta olevat kaksoset eivät ole samanlaisia.” 
tai ”Identtisillä kaksosilla on syvempi yhteys toisiinsa kuin epäidenttisillä.” 
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kulttuurissa. Antropologit ovat kuitenkin yleensä kiinnostuneita elävien ihmisten 

toiminnasta ja ajattelusta. Aineistoni, eli käytännössä tekemieni haastattelujen 

litteraattitekstit, ovat melko tyypillinen aineisto kognitiivisessa antropologiassa. 

Haastatteluja pidetään toimivana keinona jäljittää kulttuurisia malleja, koska 

ajattelun ja toiminnan tavoitteiden uskotaan heijastuvan puheeseen. (Kamppinen 

ym. 2001: 177.) Kognitiivisessa antropologiassa tavallisesti käytetty 

haastattelumenetelmä on itsekin käyttämäni teemahaastattelu, koska 

kertomustyyppisissä vastauksissa merkitysyhteydet pääsevät hyvin näkyviin 

(Kamppinen ym. 2001: 177 < Spradley 1979). 

Etsin aineistostani, eli haastateltavieni kertomuksista kaksosiin liitettyjä 

merkityksiä ja merkityskokonaisuuksia. Tällaisia olivat esimerkiksi 

haastateltavien omat uskomukset ja otaksumat, selitysmallit ja kielikuvat sekä 

esimerkiksi käytännöt, joista heillä oli kokemuksia tai mielikuvia, sekä. Nostin 

aineistostani myös tapoja, joilla haastateltavani jäsensivät kaksosuutta suhteessa 

yksösyyteen, sekä asioita, joiden haastateltavani arvelivat olevan ”yleistä tietoa” 

kaksosista. Kiinnitin huomiota lisäksi siihen, mitä haastateltavani kertoivat 

muiden ihmisten toiminnasta ja suhtautumistavoista. Kertomukset muista 

ihmisistä saattavatkin kertoa kaksosiin liittyvistä asenteista enemmän kuin jos 

asiasta haastateltaisiin juuri näitä henkilöitä. Kulttuuriset mallit eivät aina ole 

järkeviä, ristiriidattomia tai korrekteja, mutta kysyttäessä ihmiset saattavat pyrkiä 

kertomaan näkemyksistään sosiaalisesti hyväksyttävässä muodossa. Ihmiset eivät 

esimerkiksi välttämättä haluaisi tunnustaa ajattelevansa kaksosista mitään 

kummallista, mutta koska kulttuuriset mallit voivat olla osittain tiedostamattomia, 

he voivat silti toimia tavoilla, jotka sisältävät taikauskoa, ennakkoluuloja, 

myyttisiä aineksia sekä stereotyyppejä. 

Vaikka aineistoni on suhteellisen pieni, eikä sen pohjalta voi tehdä kattavia 

yleistyksiä, on kuitenkin muistettava, että jokainen neljästätoista 

haastateltavastani kantaa mukanaan kulttuurissaan jaettuja ja kulttuurisesti 

omaksuttuja käsityksiä. Kuten jo aiemmin mainitsin, kulttuuria määrittää 

voimakkaasti se, että se on jaettua (Strauss & Quinn 1997: 122). Kulttuuriin 

kuuluvat käsin kosketeltavat, julkiset ja näkyvät asiat ja käytännöt, mutta kulttuuri 

on olemassa myös kognitiivisina rakenteina yhteisön jäsenten mielissä (Shore 

1996: 44). Kulttuuriset mallit puolestaan ovat käsityksiä ja tietokokonaisuuksia, 

jotka ovat yhteisössä laajalti jaettuja, ja niillä on suuri merkitys siinä, kuinka 

yhteisön jäsenet ymmärtävät maailmaa ja toimivat siinä (Quinn & Holland 1987: 

4). Lisäksi saman kulttuurin ihmiset jakavat todennäköisesti toistensa kanssa 
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useita samankaltaisia malleja eri asioista, koska he ovat altistuneet monille 

samankaltaisille kokemuksille ja kulttuurisille malleille (Strauss & Quinn 1997: 

6). Vaikka haastateltavieni elämänhistoria ja esimerkiksi asema kaksosuuteen 

nähden eroavatkin toisistaan, he ovat kuitenkin eläneet Suomessa ja tässä ajassa 

jotakuinkin saman kulttuurin vaikutuspiirissä. Heitä yhdistävät kansallisuuden ja 

elinalueen lisäksi myös monet muut tekijät, kuten kieli, sekä esimerkiksi 

muodollinen koulutus. Heillä on myös todennäköisesti ollut elämänsä aikana 

pääsy useiden samojen medioiden äärelle. Toki heillä on runsaasti myös 

henkilökohtaisia ja ainutlaatuisia käsityksiä, tunteita ja malleja, mutta lisäksi 

lukemattomia yhteisiä olosuhteita ja kokemuksia. Tämän vuoksi uskon, että 

haastatteluaineistoni sekä lähdekirjallisuuden kriittisen lukemisen pohjalta voin 

esittää tulkintoja siitä, millaisia kaksosuuden kulttuuriset mallit saattavat 

kulttuurissamme olla. Tietenkin on todennäköistä, ettei aineistoni kata kaikkia 

kaksosuuden malleja, ja pystyn esittämään vain osittaisen kuvan kulttuurimme 

kaksosuutta koskevien merkitysten kokonaisuudesta. 
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3 Kaksosuus eri kulttuureissa - biologisia 
sattumia ja vierailijoita toisesta maailmasta  

3.1 Kuka on kaksonen? 

Kaksosuutta on yritetty selittää ja luokitella hyvin eri tavoin. Seuraavassa 

esittelen esimerkkejä siitä, kuinka kaksosuus on käsitetty, ja miten kaksosiin on 

suhtauduttu eri kulttuureissa.
16

 Tämä luku toimii paitsi taustatietona kaksosuuden 

erilaisista kulttuurisesti jaetuista merkityksistä, myös peilinä aineistoni 

analyysille.  

Useimmissa kulttuureissa ensisijainen määre, joka tekee ihmisestä kaksosen, 

on kohdunsisäisen kehityksen ja syntymän jakaminen samanikäisen sisaruksen 

kanssa. Kaksosten kategoria, tai kategoria, johon kaksoset kuuluvat, saattaa 

joissakin kulttuureissa tosin sisältää eri myös muita poikkeusyksilöitä, tai muuten 

erikoisella tavalla syntyneitä ihmisiä. Samaan kategoriaan voivat kuulua 

esimerkiksi albiinot, kehitysvammaiset, tai vaikkapa jalat edellä, tai hampaat 

suussa syntyneet lapset. (esim. Peek (toim.) 2011: 4.) Toisin kuin useat muut 

nisäkkäät, ihminen lisääntyy tavallisimmin yksi jälkeläinen kerrallaan. Ihmisen 

lisäksi myös monilla muilla tavallisesti yhden jälkeläisen synnyttävillä eläimillä 

tavataan kaksosia, ja esimerkiksi naudat saavat joskus kerralla kaksi vasikkaa 

(mm. Gregory 1990). Kaksosia, myös identtisiä, esiintyy myös suurempia 

jälkeläismääriä tuottavilla eläimillä, mutta ne jäävät usein huomiotta, koska 

monisikiöraskaudet ovat niille tavallisia. Esimerkiksi kahta yhtä aikaa syntynyttä 

kissanpoikasta ei yleensä ajatella erityisesti kaksosina.  

Ilmiönä kaksosuus muodostuu paitsi jaetusta sikiöajasta ja syntymästä, myös 

useimmiten samanikäisen sisaruksen kanssa yhdessä kasvamisesta. Kaksosena 

oleminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi toisen kaksosen läsnäoloa. Vaikka 

henkilön kaksospari olisi kuollut jo kohdussa tai myöhemmin elämässä, hän voi 

kokea olevansa kaksonen ja tulla mielletyksi kaksoseksi. Tarkastelen kaksosuutta 

kuitenkin ensisijaisesti sellaisessa muodossa, jossa kumpikin kaksosista on elossa, 

                                                           
16 Koska osa muita kulttuureja koskevasta lähdemateriaalistani on varsin vanhaa, esitän tässä luvussa 

esittelemäni tavat ja uskomukset menneessä aikamuodossa. Osa luvussa esitetyistä käytännöistä ja 

suhtautumistavoista saattaa kuitenkin olla edelleen eläviä. 
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koska haastateltavani eivät käsitelleet kaksosen kuolemaa tai yksin eloon 

jäämistä.17
  

3.1.1 Kaksosten synty länsimaisen käsityksen mukaan 

Länsimaissa kaksosten olemassaolo selitetään nykyään pääasiassa lääketieteen ja 

biologian kautta, joiden tarjoamia teorioita pidetään teollistuneessa maailmassa 

yleisesti hyväksyttyinä.
18

 Länsimaisessa lääketieteessä kaksoset jaetaan 

syntytapansa mukaan kahteen pääryhmään: erimunaisiin eli niin sanottuihin 

epäidenttisiin kaksosiin, ja samamunaisiin kaksosiin, joita yleiskielessä kutsutaan 

identtisiksi kaksosiksi.
19

 Biologis-lääketieteellisen käsityksen mukaan erimunaiset 

kaksoset syntyvät, kun kaksi siittiösolua hedelmöittää kaksi samalla kertaa 

irronnutta munasolua yhtä aikaa. Samamunaisessa kaksosraskaudessa yksi, yhden 

siittiön hedelmöittämä munasolu jakautuu toistaiseksi tuntemattomasta syystä 

kahtia kahden ensimmäisen kehitysviikon aikana, ja jatkaa kehitystä kahdeksi 

sikiöksi yhden sijaan. (Guo 2005: 43.)  

Identtisiin kaksosiin kuuluvat myös kiinnittyneet, eli tavallisimmin 

siamilaisiksi kutsutut kaksoset.
20

 Identtisiä kaksosia ovat myös lapset, joilla on 

                                                           
17

 Koska joskus kaksosraskaus päättyy myös länsimaissa toisen lapsen kuolemaan, olemassa on 

eloonjääneiden kaksosten joukko (eng. womb twin survivors tai surviving twins), joiden parit ovat 
kuolleet joko kohdussa tai pikkulapsena. Heillä on nykyään jopa tukiverkostoja (Suomessa 

esimerkiksi Yksin kaksonen-verkkosivusto (Yksin kaksonen 2013), koska jotkut heistä oireilevat 

psyykkisesti kaksosensa menetyksen vuoksi. Joskus näin käy, vaikka henkilö ei alun perin tietäisikään 
olevansa kaksonen. Eloonjäänyt saattaa kaivata ikään kuin puuttuvaa palaa elämästään, ja saa 

tunteilleen selityksen saadessaan tietää, että hänellä oli vielä esimerkiksi kohtuaikana kaksonen 

(Womb Twin 2013). Voi toki olla, että ilmiössä yhdistyvät muista syistä johtuvien ongelmien 
selittäminen menetetyllä kaksosuudella, todellinen varhainen psyykkinen trauma sekä järkytys ja suru 

kuolleen sisaruksen vuoksi. Kertonee myös jotakin ihmisten kaksosuuteen liittyvistä mielikuvista, että 

eloonjääneiksi kaksosiksi mieltää itsensä myös ihmisiä, jotka eivät ole saaneet tosiasiallista näyttöä 
kaksosuudestaan, vaan he arvelevat näin intuitiivisen tunteen ja kaksosen kaipuun perusteella. 
18

 Tieteellinen selittäminen on luultavasti itsessään yksi länsimaisen kulttuurin laajimmin jaetuista 

kulttuurisista malleista. 
19

 Lääketieteessä kaksoset luokitellaan lisäksi myös istukoiden perusteella kaksosiin, joilla on 

yhteinen istukka tai joilla on erilliset istukat. Sosiaalisessa mielessä tällä jaolla ei ole juurikaan 

merkitystä, mutta synnytyslääketieteen kannalta luokittelu on hyvin tärkeä. Kaksosilla, joilla on 

yhteinen istukka, tavataan erillisistukkaisiin kaksosiin verrattuna enemmän komplikaatioita, ja 
esimerkiksi riski kuolla sikiöaikana on moninkertainen. (Cameron ym. 2011: 153.) 
20

 Nimitys siamilainen kaksonen sai alkunsa Siamissa, eli nykyisessä Thaimaassa, 1800-luvulla 

syntyneistä kiinnittyneistä kaksosista, Chang ja Eng Bunkerista. Heistä tuli maailmankuuluja 
kuriositeettinäytösten tähtinä. (Martin 2011: 372, 373 < Bogdan 1988: 201.) 
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syntyessään loiskaksonen, eli kehonsa sisällä tai kudossillalla siinä kiinni 

kehittymättömän kiinnittyneen kaksosen ruumiinosia. (Das ym. 2011: 220.)21  

Englannin kielessä epäidenttisiä kaksosia kutsutaan termillä fraternal twins 

(fraternal = veljellinen), joka viittaa epäidenttisten kaksosten ”tavallisempaan” 

sisaruuteen. Epäidenttiset kaksoset muistuttavatkin tavallisia sisaruksia siten, että 

heidän perintötekijänsä voivat erota toisistaan yhtä paljon kuin yksössisaruksilla. 

He voivat olla samaa tai eri sukupuolta, kun taas identtiset kaksoset taas ovat aina 

samaa sukupuolta. Identtiset kaksoset ovat myös lähtökohtaisesti toistensa 

näköiset, koska he ovat saaneet alkunsa samasta hedelmöittyneestä munasolusta. 

(Lim 2006: 179-181.) Varsinaisten kaksosten lisäksi olemassa on niin sanottuja 

näennäisiä kaksosia (virtual twins), eli lapsena samaan perheeseen yhtä aikaa 

adoptoituja henkilöitä, jotka ovat lähes samanikäiset, mutta eivät sukua toisilleen. 

Vaikka he eivät biologisessa mielessä olekaan kaksosia, heitä saatetaan 

suunnilleen samanikäisinä kohdella sosiaalisesti kaksosina. (Segal ym. 2008: 

608.) 

3.1.2 Kaksosten esiintyvyys 

Kaksosia on todennäköisesti syntynyt kaikissa ihmispopulaatioissa lajin koko 

olemassaolon ajan, mutta kaksossyntymien yleisyys on vaihtelevaa (Crespo ym. 

2011: 751). Epäidenttisten kaksosten määrässä on havaittu suuria alueellisia ja 

ajallisia vaihteluita, mutta keskimäärin noin 70 % kaksosten kokonaismäärästä on 

epäidenttisiä ja noin 30 % identtisiä (mm. Cameron ym. 2011: 153, Toledo 2005: 

360).
22

 Eniten kaksosia syntyy pääasiassa Nigerian ja Beninin alueella eläville 

joruboille, joiden keskuudessa peräti 4,4:ssä %:ssa kaikista synnytyksistä 

syntyvät kaksoset (Leroy ym. 2002: 132). Eurooppalaiset saavat kaksoset 

keskimäärin noin 1-1,5:ssä %:ssa kaikista raskauksista, kun taas Aasiassa, missä 

kaksosten saaminen on harvinaisinta, kaksosraskauksia on vain noin 0,5-0,9 % 

kaikista raskauksista (Keltto & Nylund 2010: 16. < Kaprio 2007: 7). Suomessa 

kaksosia syntyy vuosittain noin 850 paria, eli esimerkiksi vuonna 2009 kaksoset 

                                                           
21 Suhteessa loiskaksosiin on mielenkiintoista, että eräät afrikkalaiset kansat ja haitilaiset ovat pitäneet 

kuusisormisuutta merkkinä siitä, että henkilön kaksonen on sulautunut osaksi häntä (Peek (toim.) 

2011: 4). 
22

 Poikkeuksena alueet, joilla kaksoset ovat hyvin harvinaisia, kuten esimerkiksi Japani, jossa 

epäidenttisiä kaksosia syntyy vain yhtä paljon kuin identtisiä kaksosia (Tagliani-Ribeiro 2011: 1 < 
Imaizumi 2007: 638-643). 



33 

 

syntyivät noin 1,42:ssa %:ssa kaikista synnytyksistä (Suomen Monikkoperheet ry 

2011a).
23

  

Identtisten kaksosten määrässä ei tavata juuri alueellista vaihtelua, eikä 

esiintyvyyteen vaikuttavista tekijöistä tiedetä vielä paljoa (Gan ym. 2007: 634). 

Koska identtisten kaksosten määrä on kaikkialla miltei vakio, kaksostiheyden 

vaihtelu eri puolilla maapalloa selittyy suurilla eroilla epäidenttisten kaksosten 

esiintyvyydessä. Epäidenttisten kaksosten saaminen periytyy erityisesti äidin 

puolelta, ja lisäksi epäidenttisten kaksosten saaminen on todennäköisempää, jos 

äiti on yli 35-vuotias (Lim 2006: 180, Toledo 2005: 360 < Bulmer 1970: 

Abusheika ym. 2000). Aiemmat synnytykset, äidin hyvä ravitsemus sekä joko 

luonnostaan tai hedelmöityshoitolääkityksen seurauksena korkeat 

gonadotropiinipitoisuudet
24

 äidin elimistössä lisäävät myös epäidenttisen 

kaksosraskauden todennäköisyyttä (Keltto & Nylund 2010: 17. < Raudaskoski & 

Hartikainen 2004: 447, 448). 

Epäidenttisten kaksosten määrä on vaihdellut myös eri aikoina (Gan ym. 

2007: 633 < Vogal & Motulsky 1997). Kaksosten esiintyvyys pieneni 1970-

luvulle asti, jolloin epäidenttisten kaksosten määrä alkoi lisääntyä erityisesti 

teollisuusmaissa. On arveltu, että syinä muutokseen ovat teollistuneiden maiden 

naisten parantunut ravitsemus sekä helpottunut raskauden ehkäisy ja sitä kautta 

korkeampi synnytysikä, sekä erityisesti hedelmöityshoidot. (Gan ym. 2007: 633 < 

Pison & D’Addato 2006; Eriksson & Fellman 2004; Olsen, 2001; Steinman, 

2006; Wilcox ym., 1996.)
25

 

Kaikkien lapsettomuushoitomenetelmien on havaittu lisäävän kaksosraskauden 

todennäköisyyttä. Monet hedelmällisyyshoitoihin hakeutuvat pariskunnat myös 

toivovat saavansa hoitojen tuloksena kaksi lasta kerralla esimerkiksi hoitojen korkean 

hinnan, henkisen kuormittavuuden ja epävarman onnistumisen vuoksi.
26

 Kaksosia 

                                                           
23 Suomessa syntyy vuosittain noin kymmenet kolmoset. Vielä harvinaisemmat neloset syntyivät 

Suomessa viimeksi vuonna 1994 ja viitoset vuonna 1977. (Suomen Monikkoperheet ry 2011a, 2011b.) 
24 Gonadotropiini on hormoni, joka stimuloi ja säätelee sukupuolirauhasten, eli gonadien toimintaa 

(Duodecim Terveyskirjasto 2013). 
25 Yhteiskunnalliset muutokset, kuten naisten aiempaa yleisempi pitkä opiskeluaika ja kodin 

ulkopuolella työssä käyminen ovat siirtäneet lasten hankkimista myöhemmäksi, ja sitä kautta 

nostaneet synnyttäjien ikiä. Korkeampi synnytysikä nostaa todennäköisyyttä saada kaksoset, koska 

ikääntyneemmillä naisilla irtoaa nuoria naisia tavallisemmin useampi munasolu yhtä aikaa (Ball & 

Hill 1996: 858). 
26 Hedelmöityshoidoissa raskaaksi tuleminen onnistuu vain alle puolessa yrityksistä (Child 2004: 558). 
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toivotaan, vaikka monikkoraskaudet ovat yksösraskauksia vaarallisempia sekä äidille 

että lapsille.
27

 (Child ym. 2004: 558.) 

Hedelmällisyyshoidot ovat syynä myös siihen, miksi kaksosten määrä on ollut 

viime vuosina nousussa Kiinassa, jossa on vuosista 1979–1980 asti saanut lain 

mukaan hankkia vain yhden lapsen perhettä kohti. (Greenhalgh 2010: 1-2, James 

Reynolds 25.5.2007; Tania Branigan 10.3.2008.) Hedelmällisyyslääkkeitä on nykyään 

helposti saatavilla, ja niitä käyttävät hedelmällisyysongelmista kärsivien lisäksi 

normaalisti lisääntymiskykyiset, erityisesti varakkaampien yhteiskuntaluokkien 

naiset. Lääkkeitä käyttämällä pyritään saamaan aikaan monikkoraskaus, ja siten 

kiertämään perhekoon rajoitukset. Syntyvyyttä rajoittavaan lakiin ei ole kirjattu niitä 

koskevia erillisiä säädöksiä, koska monikkoraskaudet ovat Kiinassa muuta maailmaa 

huomattavasti harvinaisempia. (Gan ym. 2007, 634; Michael Sheridan 27.4.2005; 

BBC News 13.2.2006; James Reynolds 25.5.2007; Greenhalgh 2010: 105; BBC News 

13.2.2006.)
28

 

3.2 Ambivalentti kaksosuus  

Useissa kulttuureissa kaksosuus herättää kysymyksiä kahden yhtä aikaa 

syntyneen ihmisen inhimillisyydestä ja identiteetistä, sekä paikasta yhteisössä ja 

sen maailmanjärjestyksessä. Tulisiko heidät toivottaa tervetulleiksi vai torjua? 

Ovatko ihmiselle erikoisella tavalla syntyneet kaksoslapset lainkaan ihmisiä, vai 

jotakin muuta kuin tavalliset ihmiset? Voivatko kaksoset edes olla ihmisten 

jälkeläisiä? Toimivatko he kuin ihmiset, ja mikä on heidän paikkansa yhteisössä? 

Antropologi Victor Turnerin mukaan kaksosten syntymän paradoksiin, eli 

kahden lapsen yhtäaikaiseen syntymään voidaan suhtautua kahdella eri tavalla. 

Fyysisesti olemassa olevien kaksosten sosiaalinen olemassaolo voidaan kieltää 

kokonaan, tai sitten kaksosten olemassaolo saatetaan hyväksyä olemassa olevana 

asiana, ja sen kanssa pyritään pärjäämään suhtautumalla kaksosten erilaisuuteen 

jollakin tavalla. (Turner 2007; 1969: 61-62.) 

Kaksosten syntymä on tilanne, jossa yhteisön on valittava, hyväksyykö se 

kaksosten olemassaolon yhteisön keskuudessa vai ei - ja jos hyväksyy, niin 

millaisena? Suhtautumistavat vaihtelevat kulttuurista ja ajasta toiseen, ja niihin 

                                                           
27 Esimerkiksi sikiökuoleman, ennenaikaisen syntymän, raskausdiabeteksen, raskausmyrkytyksen, 

sekä lapsen CP-vamman riski on kaksosraskauksissa 3-5-kertainen.27 (Child ym. 2004: 558-559.) 
28 Hedelmöityshoitojen avulla saatujen kaksosten lisäksi kaksosuuden porsaanreikää hyödynnetään 

yhden lapsen säännön kiertämisessä myös naamioimalla lähekkäin toisiaan syntyneitä tavallisia 
sisaruksia kaksosiksi väärentämällä syntymätodistuksia. (Oliver August 8.11.2004.)  
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vaikuttavat useat tekijät aina yhteisön ravinnonsaannista uskontoon. Myös 

erilaiset kulttuuriset mallit erityisesti ihmisyydestä ja siitä, mikä käsitetään 

normaaliksi, vaikuttavat siihen, kuinka kaksosuuteen suhtaudutaan.  

Joissakin yhteisöissä kaksosten syntymä on ollut ilon ja ylpeyden aihe. Toiset 

yhteisöt taas ovat pitäneet kaksosia hirvittävinä ja heidän syntymänsä on 

herättänyt pelkoa. Usein asenteet ovat kuitenkin ambivalentteja, ja eivätkä asetu 

selkeästi pitämään kaksosia toivottuina tai torjuttavina, tai sisältävät aineksia 

kummankinlaisista suhtautumistavoista. Ääripäiltä vaikuttavien 

suhtautumistapojen takaa voikin paljastua, että näennäisesti toisensa kumoavat 

kulttuuriset käsitykset ovat toistensa kanssa limittäisiä. (Ball & Hill 1996: 856.) 

3.2.1 Kaksoset poikkeusyksilöinä 

Joissakin kulttuureissa kaksosia on pidetty jumalilta saatuna siunauksena, ja 

kaksosilla on uskottu olevan poikkeuksellisia kykyjä. Joskus kaksoset on jopa 

mielletty yli-inhimillisiksi toisesta maailmasta saapuneiksi olennoiksi. 

Esimerkiksi Lounais-Yhdysvalloissa alun perin elänyt mohave-kansa uskoi 

kaksosten tulevan taivaalta. Kaksosten ajateltiin olevan vain käymässä maan 

päällä, pääasiallisena tarkoituksenaan kokea ihmiselämä. (Devereux 1941: 573, 

576.) Mohavet pitivät kaksosten sieluja kuolemattomina, kun taas yksösten 

sielujen uskottiin olevan kuolevaisia (Devereux 1937: 417).
29

 Mohavet uskoivat, 

että kaksosia tuli kohdella ystävällisesti, täysin tasapuolisesti ja samalla tavalla, 

jotta he eivät olisi jättäneet maanpäällistä perhettään. Erityisesti lapsena 

epäoikeudenmukaisesti kohdeltu kaksonen saattoi näet suuttua ja karata takaisin 

taivaalla olevaan kotiinsa, kuten kaksosen kuollessa uskottiin tapahtuvan. Lisäksi, 

jos toinen kaksonen kuoli, toisen ajateltiin seuraavan häntä ilman varsinaista 

kuolinsyytä. Koska kaksosten alkuperä oli yliluonnollinen, heillä uskottiin olevan 

selvänäön lahja ja tavallisille kuolevaisille kuulumatonta tietoa yliluonnollisista 

asioista. (Devereux 1941: 573-574 < Kroeber 1925.)  

Vielä ennen 1990-luvulla riehunutta sisällissotaa myös Sierra Leonen 

temneillä tavattiin hieman samankaltaisia uskomuksia. Temnet uskoivat kaksosten 

tulleen erityisistä henkimaailman kylistä, joihin kaksosten uskottiin palaavan 

kuolemansa jälkeen. Myös temnet uskoivat kaksosilla olevan yliluonnollisia 

voimia ja selvänäkemisen lahja. Kaksosten ajateltiin voivan lisätä 

                                                           
29 Sudanin nuerit eivät perinteisesti uskoneet pienillä lapsilla olevan sielua lainkaan, mutta 
kaksoslapsilla ajateltiin kuitenkin olevan sielut, kuten aikuisilla (Salmon 1978: 453). 
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hedelmällisyyttä, ja kaksosten hyvän kohtelun uskottiin houkuttavan rikkauksia, 

mutta he saattoivat kääntää voimansa myös yhteisöä vastaan. (Lamp 2008: 55-56, 

61.)
 
Kaksoset saattoivat esimerkiksi tehdä naisia yllättäen raskaiksi, ja saada 

aikaan lisää kaksossyntymiä, joita pelättiin. Lisäksi he saattoivat tehdä äidilleen 

kiusaa saamalla hänet näyttämään muiden silmissä noituuden harjoittajalta, tai 

vaikka kuolla itse pois silkkaa pahankurisuuttaan. (Lamp 2008: 61.) 

Afrikan länsirannikolla elävien kongo-heimojen uskomuksissa kaksoset, sekä 

muut erikoiset lapset, kuten albiinot ja lyhytkasvuiset lapset ovat olleet "pyhiä 

lapsia", paikallisen suojelushengen inkarnaatioita. "Pyhillä lapsilla" on uskottu 

olevan yhtä mahtavat taikavoimat kuin kongojen ennustajilla, noidilla ja 

päälliköillä. (MacGaffey 1977: 184.)  

Kamerunilaisen kedjom-kansan keskuudessa kaksosten kategoriaan, niin 

sanottuihin ”Jumalan lapsiin”, kuuluivat kaksosten lisäksi muut monikkolapset 

sekä niin sanotut ”yksöskaksoset”. Yksöskaksosilla tarkoitettiin lapsia, joiden 

syntymässä oli havaittu merkkejä erityisistä voimista.
30

 Sekä parillisen että 

yksittäisen kaksosen asema oli synnynnäinen, ja sen katsottiin olevan jumalallista 

alkuperää. Sitä ei voinut oppia tai ansaita, eikä kukaan voinut ryhtyä kaksoseksi. 

(Diduk 2001: 29.)  

Kedjomit uskoivat, että kaksosilla oli kyky muuttaa muotoaan. 

Muodonmuutoskykyyn sisältyi myös kyky nähdä henkimaailmaan "neljällä 

silmällä", ja olla yhteydessä tuonpuoleiseen, esi-isiin ja yliluonnollisiin 

olentoihin. Kaksosten voimien uskottiin olevan niin suuret, että 

kontrolloimattomina ne saattoivat saada aikaan tuhoa, mutta rituaalien avulla 

hyötykäyttöön valjastettuina kaksosten voimien ajateltiin voivan olla yhteisölle 

hyödyksi. (Diduk 2001: 32-34, 33-35.) 

Myös jorubat pitivät kaksosia korkeassa arvossa, vaikka heilläkin 

arvostuksen takana piili vaaran pelko. He uskoivat kaksosten olevan jumalallista 

alkuperää, ja edustavan maan päällä jorubojen kaksosjumalaa. (Oruene 1985: 

209-212.) Kaksosilla uskottiin olleen hallussaan taikavoimia, jotka saattoivat olla 

sekä vaaraksi että hyödyksi jorubojen yhteisölle (Renne & Bastian 2001: 3-4). 

Joruba-kaksosilla uskottiin esimerkiksi olevan suotuisa vaikutus 

hedelmällisyyteen, ja jo pelkästään heidän äitinsä kanssa seurustelu saattoi auttaa 

                                                           
30 Tällaisia merkkejä saattoivat olla esimerkiksi perätilassa syntyminen, napanuoran tai sikiökalvon 

kiertyminen pään, kaulan tai raajojen ympärille, pullistuneet silmät tai jopa lapsen syntyminen 

tavallista enemmän sylkeä huulillaan (Diduk 2001: 31. < Diduk 1993a). 
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hedelmätöntä naista tulemaan raskaaksi. Toisaalta kaksosten ajateltiin voivan 

myös vahingoittaa muita ihmisiä tekemällä heidät sairaiksi. (Oruene 1985: 214.)  

Myös Nigerian hausojen kaksosuskomukset ovat sisältäneet ambivalentteja 

aineksia. Toisaalta kaksoset saattoivat tuoda onnea, mutta kaksosten kanssa 

kannatti olla varovainen, sillä heille aiheutettu paha kimpoutui takaisiin 

pahantekijään itseensä. (Tremearne 1915: 34.) Kuten monet muutkin kansat 

ympäri maailmaa, hausat uskoivat, että kaksosena syntyminen oli muinaisina 

aikoina ollut ihmisten tavallinen syntytapa (Peek 2008: 16). 

Maailmalta tunnetaan myös useita myyttejä joissa nainen synnyttää kaksoset, 

joista toinen on eläin ja toinen ihminen. Näissä myyteissä eläinkaksosesta tulee 

heimon tai klaanin toteemieläin ja suojelija, kun taas ihmiskaksonen on usein 

myyttinen sankari ja suvun esi-isä. (Krappe 1944: 58.) Esimerkiksi Etelä-Sudanin 

dinkat ovat jakautuneet toteemieläinten mukaan klaaneihin, joiden tarinoissa 

toteemieläin on ollut klaanin esi-isän kaksosveli (Krappe 1944: 47-48 < Frazer 

1935: 31). Kaksosuus saattaa toimia lojaaliuden ja yhteistyön linkkinä ihmisten ja 

toteemieläimen välillä. Kaksosuus kuvastaa ihmisten ja toteemieläimen 

tasavertaista, hierarkiatonta suhdetta, ja rinnastaa ihmisen ja toteemieläimen 

samankaltaisiksi ja yhteen kuuluviksi. Kaksosside yhdistää ihmisen ja eläimen 

syvemmin alkuperältään samanlaisiksi kuin iän mukaan hierarkkinen tavallinen 

sisarussuhde. 

3.2.2 Torjutut ja hauraat kaksoset 

Vaikka useissa kulttuureissa suhtautuminen kaksosiin on ollut kaksijakoista, 

joissakin yhteisöissä asenteet kaksosia kohtaan ovat olleet selvästi torjuvia, ja 

kaksosten syntymään on reagoitu varsin kovin ottein. Kaksosten on esimerkiksi 

uskottu ennustavan pahaa, ja tuovan epäonnea koko yhteisölle. Kaksosten 

syntymää on voitu pitää saastuttavana, ja esimerkiksi Tansanian nyakyusa-heimon 

tapoihin kuului vielä 1950-luvulla suorittaa kaksosten syntymän jälkeen 

puhdistusrituaali suurelle joukolle kaksosten lähisukulaisia (Radcliffe-Brown & 

Forde 1950: 126). Itäafrikkalaisen nandi-heimon nainen, joka synnytti kaksoset, 

oli tuomittu puolestaan rituaaliseen epäpuhtauteen koko loppuiäkseen. Hänen 

olemassaolonsa oli yhtä pysyvästi tabun leimaama kuin samaan klaaniin kuuluvan 

henkilön surmanneen murhaajan. (Fraser Roberts 1959: 120 < Webster 1942). 

Jorubat, jotka sittemmin ovat pitäneet kaksosia suuressa arvossa, saattoivat vielä 

1600-luvulla surmata tai jättää heitteille sekä vastasyntyneet kaksoset että heidän 
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äitinsä. Toiset joruba-yhteisöt tyytyivät vain karkottamaan äidit kaksosineen 

erityisiin kaksoskyliin, jotka oli sijoitettu riittävän kauas tavallisten ihmisten 

kylistä. Joskus äidit saivat palata, mutta vain kokonaan ilman kaksosia, tai 

pelkästään toisen kaksosen kanssa. (Oruene 1985: 209.)  

Monien yhteisöjen selitykset kaksosten torjumiselle liittyvät luokittelun 

vaikeuteen ja yhteisön maailmanjärjestyksen sääntöjen rikkomiseen. Joruboille 

kaksosten syntymä oli moraalisesti ongelmallinen, koska aikalaiskäsityksen 

mukaan kaksoset eivät voineet olla yhden miehen lapsia, vaan äidin oli oltava 

ollut uskoton. Kaksi samanikäistä lasta eivät myöskään sopineet yhteisöön, jossa 

ikähierarkialla oli suuri merkitys.
31

 Lisäksi monikkosyntymät yhdistettiin 

alempina pidettyihin eläimiin, lähinnä apinoihin. Tämän vuoksi kaksosia 

äiteineen tuli kohdella kuin eläimiä, eivätkä he eläiminä voineet elää ihmisten 

keskuudessa. (Oruene 1985: 209.)
32

 

Kaksosten on usein ajateltu hämärtävän ihmisten ja eläinten välistä 

rajanvetoa. Ihmisen on katsottu olevan säädytöntä tai luonnotonta lisääntyä kuten 

eläimet, eli synnyttää useamman kuin yhden jälkeläisen kerrallaan. (Fraser 

Roberts 1959: 119.) Esimerkiksi länsiafrikkalaiset igbot pelkäsivät kaksosia, 

koska monikkosyntymiä pidettiin eläimellisenä. Perinteisesti kaksoset surmattiin, 

koska he syntyivät ihmiselle luonnottomalla tavalla. Igbot tappoivat myös 

sellaiset eläinten poikaset, jotka syntyivät ihmisten tapaan yksittäin. Kaksosia 

pidettiin niin suurena kauhistuksena, ettei heitä edes haudattu. Heidän ruumiinsa 

hylättiin metsän syrjäiseen osaan, johon vietiin myös yhteisön muiden sellaisten 

jäsenten ruumiit, jotka eivät ansainneet tulla kunnolla haudatuiksi. (Hildebrand 

2006: 139.)  

Toisaalta on mainittava, että joissakin yhteisöissä kaksosten vanhempien 

kykyä lisääntyä eläinten veroisesti on pidetty ihailtavana saavutuksena ja 

merkkinä jumalallisesta siunauksesta, tai peräti pyhyydestä. Esimerkiksi Kongon 

lelet yhdistivät hedelmättömyyden pahantahtoiseen noituuteen, joten on 

ymmärrettävää, että lele-kaksosten vanhemmat saivat osakseen arvostusta 

poikkeuksellisen hedelmällisyytensä vuoksi. (Stewart 2000: 15, 19.) 

Vielä 1900-luvun alkupuolella Itä-Afrikan jotkut bantuheimot puolestaan 

ratkaisivat kaksosten aiheuttaman hämmennyksen yksinkertaisesti surmaamalla 

                                                           
31 Ikähierarkian ja kaksosuuden ongelman ratkaisusta joruba-yhteisössä ks. 4.2.  
32 Kun joruba-kansan suhtautuminen myöhemmin kääntyi miltei päälaelleen, kaksosiin samaistetuista 

colobusapinoista tuli arvostettu eläin, ja sen lihaa ei esimerkiksi saanut syödä (Oruene 1985: 210-211; 

Leroy ym. 2002: 135). 
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heidät heti syntymän jälkeen, tai antamalla toisen kaksosista adoptiolapseksi 

toiseen klaaniin kuuluvalle perheelle (Dundas 1915: 301). Kaksosuus, jonka 

olemassaoloa ei suvaittu, poistettiin olemasta joko veritöin tai naamioimalla 

kaksoset yksösiksi. Myös esimerkiksi pohjoisthaimaalainen akha-kansa on pitänyt 

kaksosia saastuttavina ja vaarallisina. Kumpikin lapsista on surmattu heti, ja 

vanhemmat on täytynyt puhdistaa rituaalisesti. Lisäksi kaksosten vanhemmat on 

yleensä karkotettu määräajaksi kotikylästään. (Tooker 1992: 799.)  

Perimmäiseksi syyksi kaksosten torjumiselle on esitetty sitä, että joissakin 

yhteisöissä kaksi samalle äidille yhtä aikaa syntynyttä pientä vauvaa on ollut 

yksinkertaisesti liikaa. Teoksessaan Rituaali. Rakenne ja communitas (2007; 

1969) Victor Turner analysoi kaksosuuden paradoksaalisuutta Sambian 

ndembujen kulttuurissa. Turnerin mukaan ndembut arvostivat hedelmällisyyttä, 

mutta kaksosten saamisen ajateltiin silti olevan jonkinlaista ylilyöntiä. Toisaalta 

kaksosten vanhempien panosta yhteisön kasvattamisen hyväksi arvostettiin, mutta 

kaksosia pidettiin taakkana yhteisölle. Koska ndembut eivät pitäneet maitoa 

tuottavia eläimiä, kaksosten äitien oli hyvin vaikea pitää hengissä kahta yhtä aikaa 

imeväisikäistä lasta. Useimmiten molemmat kaksoset jäivät henkiin vain, jos joku 

toinen yhteisön äideistä oli menettänyt oman vauvansa ja pystyi sekä suostui 

imettämään toista kaksosta. (Turner 2007; 1969: 60-61.) 

Kaksosten surmaamista on laajalti pidetty erillisenä ilmiönä, mutta sitä on 

tarkasteltu myös osana laajempaa lasten surmaamisen käytäntöä. Helen L. Ball ja 

Catherine M. Hill esittävät, että kaksoset, jotka tietyissä yhteisöissä surmataan, 

eivät joudu tapetuiksi vain sen vuoksi, että he ovat kaksosia. He pitävät 

todellisena syynä sitä, että kaksoset sisältyvät kategoriaan, johon kuuluvana kuka 

tahansa muukin lapsi surmattaisiin. Syynä lasten tappamiselle ovat heidän huonot 

eloonjäämismahdollisuutensa. Yhteisöjen emic-selityksissä yleiset motiivit 

(edellä mainitut pelko, inho, kaksosten epäinhimillisyys yms.) ovat kaksosten 

surmaamisen välittömiä syitä, mutta perimmäinen syy Ballin ja Hillin mukaan on 

pyrkimys maksimoida onnistunut lisääntyminen, ja poistaa yhteisöstä lapset, 

joilla on heikot selviytymismahdollisuudet. He kuitenkin myöntävät, että 

yhteisöjen sisällä kaksosten surmaaminen saatetaan silti selittää kaksoset 

torjuvien käsitysten mukaisesti. (Ball & Hill 1996: 856-857, 861.) Ilman 

tehokasta synnytyslääketiedettä kaksosten selviytymismahdollisuudet saattavat 

olla huomattavan huonot jopa ilman varsinaisia synnynnäisiä sairauksia tai 

vammoja.  
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Suomessakaan kaksoset eivät ole aina olleet toivottuja. Monet suomalaisessa 

kansanperinteessä esiintyvät kaksosuskomukset ovat varoitusmuotoisia: tiettyjä 

toimintoja tulisi välttää, ettei vain saisi kaksosia. Uskomuksissa naisia kielletään 

esimerkiksi syömästä leipoessaan leivänreikiä, panemasta vastoja pareittain 

saaviin, ja viemästä rotinoille tuliaisiksi parillista määrää piiraita. (Heikkinen 

(toim.) 2004: 16.) Lisäksi neuvottiin välttämään kahdella luudalla yhtä aikaa 

lakaisemista. Sanottiin myös, että ilkeämielinen ihminen saattoi yrittää saada 

nuoren naisen saamaan aviottomat kaksoset syöttämällä tälle kaksoistähkän jyviä. 

(Koivu (toim.) 1982: 65-66.) Suomalaiset perinteiset uskomukset kaksosten 

saamisesta viitannevat siihen, etteivät kaksoset olleet toivottuja agraariyhteisössä, 

jossa lasten ja synnyttävien äitien kuolleisuusluvut olivat jo muutenkin korkeat.  

Kaksosraskauksien vaarallisuus ja kaksosvauvojen hauraus ovat olleet 

tiedossa paitsi länsimaisessa lääketieteessä, myös traditionaalisissa kulttuureissa, 

ja se on vaikuttanut muun muassa kaksosten kuolemaan liittyviin kulttuurisiin 

käsityksiin ja käytäntöihin. Usein toisen kaksosen on odotettu kuolevan jo 

vauvana tai varhaislapsuudessa. Esimerkiksi jorubat uskoivat toisena syntyneen 

kaksosen olevan kaksosista heikompi ja se, joka kuolee todennäköisemmin jo 

lapsena. (Ball & Hill 1996: 860.) Ilmiö on todettu myös länsimaisessa 

lääketieteessä. Ensimmäisenä syntyneillä kaksosilla on yleensä pienempi 

perinataalikuolleisuuden ja muiden komplikaatioiden riski, kuin toisena 

syntyneillä, jotka ovat yleensä syntyessään pienempiä ja heikompia. (Witwer 

1990: 189.) 

Kamerunin kedjomit ajattelivat kaksosten olevan erityisen herkkiä 

hakeutumaan tuonpuoleiseen, eli käytännössä kuolemaan jo pienenä. 

Vanhempien, joiden kaksosista toinen oli kuollut, oli ryhdyttävä monimutkaisiin 

rituaalisiin toimenpiteisiin, ettei jäljelle jäänyt kaksonen olisi kuollut toisen 

mukana. Kaksosten ajateltiin tuntevan vetoa esi-isien maailmaan ja 

eloonjääneiden kaksosten uskottiin haluavan takaisin yhteyteen menehtyneen 

sisaruksensa kanssa. (Diduk 2001: 32-34.)  

Toisen kaksosen kuolemasta huolimatta kaksosten välisen yhteyden on 

uskottu olevan vahva. Esimerkiksi jorubat veistivät kuolleiden kaksosten tilalle 

puisia ihmispatsaita (ks. kuva 1), ja niitä kohdeltiin kuin eläviä kaksosia. Jorubat 

uskoivat kaksosten jakavan yhden sielun keskenään, ja kun toinen kaksosista 

kuoli, tehtiin patsas säilyttämään kuolleen kaksosen puoliskon heidän yhteisestä 

sielustaan. Puolella sielulla, kokonaan ilman kaksosta elämisen ajateltiin näet 

olevan eloonjääneelle kaksoselle haitallista. (Oruene 1985: 209-210.) Samalla 
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tavoin puinen, ihmishahmoinen patsas tehtiin myös silloin kun temne-kansaan 

kuuluva kaksonen kuoli (Lamp 2008: 51 < Anwyl 1916: 43; Langley 1939: 77; 

Thomas 1970: 114). Temnet pitivät kaksosia yhtenä olentona, ja kuolleen 

kaksospuoliskon uskottiin voivan kommunikoida elävän kaksosen kanssa, ja 

neuvoa tätä esimerkiksi raha-asioissa (Lamp 2008: 56). 

               

Kuva 1. Joruba-kansan kaksospatsaita The British Museumin näyttelytilassa 

kesäkuussa 2011. Kuva: Sanna Karjalainen  
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3.2.3 Kaksosuuden kulttuuristen merkitysten yhteisiä piirteitä 

Mitä eri kulttuurien erilaisista suhtautumistavoista sitten voi päätellä? 

Silmiinpistävintä erilaisissa reagointitavoissa on se, että ne kaikki pyrkivät 

vastaamaan epätavallisesti syntyneisiin kaksosiin jollakin tavalla. 

Suhtautumistapojen monimuotoisuudesta huolimatta tietyt teemat tai 

luokittelutavat esiintyvät useiden eri kulttuurien käsityksissä. Vaikuttaakin siltä, 

että jotkin kaksoskäsitykset saattavat olla ainakin osittain jaettuja. 

Kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että suhtautuminen kaksosiin on 

useissa yhteisöissä ollut ambivalenttia ja ristiriitaista. Kaksosia on esimerkiksi 

voitu arvostaa, mutta silti heihin on saatettu suhtautua pelolla. Kaksosten 

empiirisesti todettava kakseus on saanut aikaan sen, että heihin on useissa 

kulttuureissa liitetty vastakkaisten ominaisuuksien pareja, kuten vaara ja hyöty, 

rakastava sisarussuhde ja petturuus, sairaudet ja hedelmällisyyden parantaminen 

sekä ylimaallinen henkisyys ja maallinen eläimellisyys (Renne & Bastian 2001: 

3). Vaikka kaksosten olemassaolo olisikin hyväksytty, on usein vaikea erottaa, 

onko kaksosia pidetty arvokkaina vai epätoivottuina. Useimmiten arvostus, ihailu 

ja rooli maagis-uskonnollisina erityisyksilöinä ovat olleet olemassa rinnakkain 

pelon, epäilysten, ja vaarallisena pitämisen kanssa. Devereux'n (1980: 395) 

mukaan kaksijakoinen ja ristiriitainen suhtautuminen kaksosiin syntyy 

väistämättä, kun jokin suhtautumistapa ylikorostuu. Tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että jos kaksosilla ajatellaan olevan vaarallisia taikavoimia, se 

saattaa johtaa ajattelemaan, että jos yhteisö kohtelee kaksosia hyvin, he saattavat 

käyttää voimiaan sen hyödyksi. Vastaavasti kaksosten vanhemmuuden 

ylenmääräinen ihailu voi synnyttää kateellista puhetta kaksosten syntytavan 

moraalisesta kyseenalaisuudesta.
33

  

Monille yhteisöille kaksoset ovat olleet vaikeasti luokiteltavia. Kaksosia on 

ollut vaikea käsitellä esimerkiksi ikähierarkian sääntöjen mukaan. Kaksosten 

alkuperä, isyys ja jopa inhimillisyys ovat herättäneet kysymyksiä, joihin on ollut 

vaikea vastata. Joskus luokittelun ongelmat ovat johtaneet kaksosuuden 

                                                           
33 Uskomukset, joiden mukaan kaksosilla on eri isät, ovat olleet yleisiä traditionaalisissa kulttuureissa. 

Lisäksi esimerkiksi antiikin Kreikan tarustossa esiintyy useita pareja, joista toisen isä on ihminen, ja 

toinen yliluonnollinen olento. (Stewart 2000: 6-7, 19). Lääketieteen valossa kaksoset, joilla on eri isät, 

ovat täysin mahdollisia, joskin äärimmäisen harvinaisia. Eri isien kaksoset voivat syntyä jos nainen, 

jolta irtoaa kerralla kaksi munasolua, on yhdynnässä kahden eri miehen kanssa, ja jostakin syystä 

molemmat munasolut eivät hedelmöity ensimmäisen miehen siittiöillä, vaan toinen munasolu 

hedelmöittyy vasta toisen miehen spermasta. (Terasaki ym. 1979: 435-456.) 
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poistamiseen esimerkiksi kaksosten surmaamisen tai kaksosten 

syntymäjärjestyksen ylikorostamisen, eli keinotekoisen ikäeron luomisen avulla.
34

 

Näin toinen tai molemmat kaksoset on voitu muuntaa konkreettisesti tai 

symbolisesti yksösiksi. Toisaalta kaksosuuden olemassaolon hyväksyneet yhteisöt 

ovat sovittaneet kaksi yhtä aikaa syntynyttä ihmistä sosiaaliseen järjestykseen 

jollakin tavoin erityisiksi määriteltyinä. Kaksosille on saattanut löytyä paikka 

todellisuudesta esimerkiksi samanlaisina, yhtenä henkilönä, pyhinä, vaarallisina, 

jumalallisina, tai osittain tai jopa kokonaan ulkona ihmisten kategoriasta. 

Seuraavissa luvuissa käsittelen oman haastatteluaineistoni analyysia ja sen 

pohjalta meidän kulttuurimme käsityksiä kaksosista ja kaksosuudesta. 

Analyysissäni ja erityisesti aineistoni tulkinnassa kiinnitin erityistä huomiota jo 

tässä luvussa esiteltyihin kulttuuristen mallien keskeisiin piirteisiin, eli 

ambivalenssiin, luokitteluun ja selittämiseen. Peilaan joitakin aineistossani 

esiintyneitä käsityksiä myös muiden kulttuurien vastaaviin ja pohdin, onko 

aineistossani esiintyvillä merkityksillä ja niiden kokonaisuuksilla yhteyksiä 

siihen, kuinka kaksosten olemassaoloa käsitellään laajemmassa mittakaavassa. 

                                                           
34 Ks. syntymäjärjestyksen muuntaminen sosiaalisesti merkitykselliseksi ikäjärjestykseksi luvussa 4.4. 
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4 Enemmän kuin sisarukset, jotakin muuta 
kuin kaksi yksöstä – erityislaatuisen 
ihmissuhteen mallit 

Kaksosuus ymmärrettiin aineistossani ensisijaisesti kaksossuhteena, ja 

kaksosuuden ajateltiin olevan olemassa nimenomaan suhteessa kaksosparin 

toiseen puoliskoon. Kaksossuhteen ajateltiin kuitenkin poikkeavan tavallisesta 

sisarussuhteesta. Tavallisen sisarussuhteen ajateltiin olevan kahden erillisen 

ihmisen välinen sukulaisuuteen perustuva ihmissuhde, kun taas kaksosten 

kohdalla kysymys oli sen lisäksi syvemmästä, ja laajemmin käsitetystä, erityisestä 

ihmissuhteesta.  

Haastateltavieni omat näkemykset kaksossuhteista, sekä ne uskomukset ja 

oletukset, joista he kertoivat, liittyivät kaikki käsitykseen, jonka mukaan kaksoset 

liittyvät enemmän toisiinsa, kuin tavalliset sisarukset. Kutsun näiden käsitysten, 

käytäntöjen ja oletusten kokonaisuuksia erityislaatuisen ihmissuhteen malleiksi. 

Vaikuttaa siltä, että kaksosten ajatellaan olevan yhteydessä toisiinsa sekä 

henkisesti että myös fyysisen läsnäolon kautta. Tämän vaikutussuhteen saatetaan 

ajatella ilmenevän esimerkiksi siten, että yhden kaksosen tekemisten, sanomisten 

ja mielipiteiden katsotaan liittyvän myös toiseen kaksoseen. Käsityksiin 

kaksossuhteen olemuksesta saattaa myös liittyä yliluonnollisia uskomuksia 

kaksosten välisestä yhteydestä. Lisäksi käsitys kaksosten toisiinsa liittymisestä 

saattaa olla myös samanlaisena pitämisen, samanlaistamisen, vertailun, ja yhdeksi 

niputtamisen takana. Erityislaatuisen ihmissuhteen mallit voivat olla myös 

normalisointistrategioita. Niiden avulla kaksi samanikäistä sisarusta pyritään 

käsittämään ja käsittelemään yksösyyden sääntöjen sisällä. Seuraavassa esittelen 

erilaisia aineistostani löytämiäni erityislaatuisen ihmissuhteen mallien 

ilmenemismuotoja. 

4.1 Kaksosten läheinen suhde 

Yleisin haastateltavillani esiintynyt käsitys kaksosuudesta, oli se, että 

kaksossuhdetta pidettiin hyvin tiiviinä ja läheisenä. Lähes kaikki 

kaksosinformanttini kuvailivat myös omaa kaksossuhdettaan läheiseksi. 

Useimmat kaksosista pitivät kaksossuhdettaan huomattavasti läheisempänä kuin 

suhdetta muihin sisaruksiin, ja kaikkien heidän mielestä suhde kaksoseen oli 

erilainen kuin suhde muihin sisaruksiin.  
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Aineistostani erottui selkeästi, että kaksosuutta ajatellaan usein läheisen 

kaksosuuden mallin kautta. Siihen vaikutti liittyvän myös muita malleja, kuten 

kaksosten keskinäisen riippuvuuden malli ja keskinäisen yhteyden malli. 

Kaksoset kertoivat, että heistä oli tuntunut usein siltä, että muut ihmiset olettivat 

kaksosten olevan läheisiä toistensa kanssa. Se, olivatko kaksoset keskenään 

läheisiä, oli lähes kaikkien kaksoshaastateltavieni, kuten seuraavana lainatun 

epäidenttisen Marian (s. 1977, kaksonen eri sukupuolta, omat tyttäret 

epäidenttiset kaksoset) mukaan yleisimpiä kysymyksiä, joita heiltä oli kysytty 

kaksosuudesta. Olettamus tämän kysymyksen takana vaikutti olevan se, että 

kaksoset vastaisivat olevansa läheisempiä keskenään kuin suhteessa muihin 

sisaruksiinsa. 

Maria: No kyllä ne [muut ihmiset] varmaan ajatteli, sitä mää mietin et se 

on semmonen oletus, että vaikka me asutaan tosiaan eri puolella Suomee, 

et me kauheesti soiteltas tai pidettäs yhteyttä. Ja sit mää sanon, et mää 

oon nähny veljee viimeks viime kesänä, niin se on niinku jotenkin 

ihmetys. Vois olla, et se on vähän niinku kelle tahansa sisaruksille, mut 

sitä kysytään just sillä lailla aina että: ”Voi että, ootteko te paljon 

yhteyksissä?” ja ”Kuinka läheisiä te ootte?” Et että halutaan ainakin 

vähän tietää niinkun, että onko teillä joku semmonen niinku tavallisia 

sisaruksia syvempi yhteys, ni siihen täytyy kyllä sanoa, et ei ole. (nauraa)  

 

Myös yksöshaastateltavani arvelivat kaksossuhteen olevan syvempi, läheisempi ja 

jollakin tavalla erilainen kuin tavalliset sisarussuhteet. Monet yksöset kuvailivat 

kaksosten välejä silminnähden läheisiksi, ja samankaltaisia läheisiä välejä 

pidettiin erikoisina ja omalle kokemukselle vieraina. Sonjan (s. 1988, yksönen, 

epäidenttiset serkut eri sukupuolta, tuttavat naispuoliset identtiset kaksoset) 

mukaan hänen tuntemiensa kaksosparien läheisyys oli selvästi ulkopuolisenkin 

silmin havaittavissa.  

Sonja: Se on jotenkin niinku hyvin tiivis, myös hyvin läheinen 

ihmissuhde. Ja totta kai niinkö näkee, et he on hirviän tärkeitä toisilleen. 

[…] Et joskus tuntuu että melkein enemmän ku tavallisilla 

sisaruspareilla, että jotenki se yhteys on huomattava […] 
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Monet haastateltavani pitivät kaksossuhdetta muut ihmiset ulossulkevana, ja 

jotkut arvelivat, että kaksoset saattavat elää elämäänsä sosiaalisesti yksikkönä, 

varsinkin lapsena. Yksittäisistä kaksosista käytettiin usein ilmaisuja kaksospuoli 

ja kaksosparin puolisko, jotka ovat sanavalintoina varsin mielenkiintoisia. Ne 

antavat ymmärtää, että yksin toinen kaksonen on vain kaksosten muodostaman 

kokonaisuuden puolikas. Puolikkaista puhuminen viittaa siihen, että kaksonen on 

kokonainen vasta parinsa kanssa. Aineistossani ei puhuttu yksössisarussarjoista 

tähän tapaan, vaan tavallisten sisarusten katsottiin olevan yksittäisiä toimijoita. 

Kaksosten yksössisarukset myös miellettiin kaksosparin ulkopuolisiksi.  

Useimmat informanttini arvelivat, että kaksosilla on syvä keskinäinen 

ymmärrys ja eräänlainen oma keskusteluyhteytensä. Vaikuttaa siltä, että kaksosten 

toimimista toistensa kanssa myös tulkitaan usein kaksosuuden kautta. Vaikkapa 

kaksosten välisistä vitseistä saattaa tulla ”kaksosjuttuja”. Esimerkiksi 

epäidenttinen kaksonen Kiia (s. 1990, kaksonen eri sukupuolta), oli huomannut, 

että hänen ja hänen veljensä keskinäinen vuorovaikutus nähtiin usein 

kaksoskäyttäytymisenä. 

Kiia: Ei siihen [kaksosuuteen kiinnitetä huomiota] välttämättä paljoo, 

paitsi sitten jos kahestaan puuhaa jotain, ni jos nauraa samoille asioille, 

ja sit muut ei ymmärrä, niin sitten ne on että: ”Aha, noilla on jotain 

keskinäistä hauskaa, ja ne ymmärtää toisiaan, ja muut ei ymmärrä”, että 

semmosissa. [...] Ainakin yhteisessä kaveripiirissä, niin ne on vaan 

että: ”No nää on taas näitä kaksosjuttuja, että meijän ei tarvii ees 

ymmärtää näitä!” 

 

Useimmat haastateltavani uskoivat kaksosten olevan toisillensa hyvin tärkeitä, tai 

jopa tärkeimpiä ihmisiä. Informanttini pitivät etäisiä kaksossuhteita 

epätyypillisinä ja epätodennäköisinä, lukuun ottamatta niitä kaksoshaastateltavia, 

joiden oma kaksossuhde ei ollut läheinen. Kaikki haastateltavani kuitenkin 

suhtautuivat kaksossuhteisiin ensisijaisesti myönteisesti, ja myös uskoivat, että 

useimpien ihmisten kuva kaksosuudesta sisarussuhteena on myönteinen.  

Monien yksösinformanttieni mielestä kaksossuhteet olivat suorastaan 

kadehdittavia. Sekä kaksoset että yksöset pitivät kaksossuhdetta kaksosena 

olemisen parhaana puolena.
35

 Kuten seuraavaksi lainattu Pekka (s. 1978, 

                                                           
35 Joissakin kulttuureissa kaksosten läheisyyteen on suhtauduttu epäluuloisesti. Esimerkiksi Balilla 
erisukupuolisten kaksosten on ajateltu olleen kohdussa keskenään insestisuhteessa (Errington 1987) 
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yksönen, ei kaksosia läheisissä), useimmat haastateltavani arvelivat kaksosuuden 

mahdollistavan paremman yhteisymmärryksen sisarusten välillä kuin tavallisissa 

sisarussuhteissa. 

Pekka: No kyllä siinä tietysti sillä lailla, kun nyt aattelee niinkun, että 

kun on oma veli, niin kyllä sitä varmaan niinku… Se [kaksossuhde] on 

niinku tiiviimpi se, ja semmonen läheisempi sillä lailla, tietyllä lailla, 

jotenkin. Kyllä se tulee semmonen mieleen, vaikkei se pitäskään 

paikkaansa mikään. Tai että olis joku tämmönen, että tietäs aina mitä 

toinen ajattelee tai näin. Mutta semmonen niinku, semmonen että pystyy 

paremmin ehkä jotenkin toisen ajatuksia, tai toisen tunteita ehkä sitten 

tajuamaan.  

 

Jotkut haastattelemani kaksoset kertoivat, että heiltä oli kysytty myös sitä, 

tulevatko kaksoset toimeen keskenään, tai riitelevätkö he paljon.  Saattaa olla, että 

olemassa on myös vaihtoehtoinen käsitys kaksossuhteesta vaikeana ja toraisana. 

Kuitenkin vaikuttaa siltä, että myös käsitys hankalasta kaksossuhteesta sisältää 

oletuksen siitä, että kaksossuhde on vaikeuksista huolimatta merkityksellinen ja 

tavallista sisarussuhdetta tiiviimpi. Joiltakin kaksosilta oli toisaalta myös kysytty, 

riitelevätkö he koskaan. Kysymyksestä on ymmärrettävissä oletus, ettei riitelyä 

pidettäisi kaksossuhteiden tyypillisenä piirteenä. Identtinen kaksonen Siiri (s. 

1988) arveli, että kaksosten oletetaan olevan aina yhtä mieltä toistensa kanssa, 

minkä vuoksi heillä ei pitäisi olla riitoja. On kuitenkin vaikea sanoa, liittyykö 

tämä ajatus vain identtisyyteen, vai kaksosuuteen yleensä. 

Siiri: On pitäny [läheistä suhdetta itsestäänselvyytenä], ja justiinsa 

kysytään, että tappeletteko koskaan, vaikka just aina eniten tappelee 

[kaksosen kanssa], ja sitten… Kyllä sitä pietään aika lailla itsestään 

selvyytenä, että aina just pietään, että jos tulee jonkun kanssa tappelu, 

niin aina aatellaan että mää oisin sen puolella, vaikka eihän se aina niin 

oo, että sitä pietään just itsestäänselvyytenä, että me ollaan aina samaa 

mieltä, vaikka ei se oo niin.  

 

                                                                                                                                           
kun taas Sumatralla erisukupuolisen parin syntymää on pidetty epäonnisena tapahtumana, koska 
kaksossuhteen on uskottu johtavan väistämättä insestiin. (Stewart 2000: 24.) 



48 

 

Kaikki haastateltavat arvelivat, että kaksosten välillä on, tai voi olla, jokin 

erityinen yhteys. Yhteydellä tarkoitettiin esimerkiksi voimakasta kiintymystä ja 

turvallisuudentunnetta kaksosen seurassa, sekä kykyä ymmärtää kaksosen 

ajatuksia ja tunteita paremmin kuin kukaan muu. Joskus yhteyttä kuvailtiin myös 

yhteenkuuluvuudentunteeksi tai vain kaksosten väliseksi viestintäyhteydeksi. 

Epäidenttisten pikkuvelipuoliensa kaksossuhdetta seurannut Elina (s. 1986, 

yksönen) kertoi, että vaikka kaksosten läheisyys ja hyvin keskenään toimeen 

tuleminen oli havaittavissa arjessa, heidän välisensä yhteyden laatua oli 

ulkopuolelta vaikea täysin ymmärtää. 

Elina: No ehkä, on se varmaan sitäkin, et vaik sitä näkee niin silleen 

vierestä ja tunteeki tosi läheltä, niin silti siin on jotaki semmosta, että 

niinku joku se semmonen salaisuus, et mikäköhän se on. […] siis kyl must 

tuntuu, et niil on joku semmonen… Ne on aina, jos toiselle sattuu, niin ne 

on heti ensimmäisenä lohduttamassa ja kaulassa, ja on siinä joku 

semmonen  maaginen juttu.  

 

Erityisen yhteyden ajateltiin poikkeavan täysin muihin ihmisiin, kuten ystävien, 

vanhempien, kumppanin, tai muiden sisarusten välillä tunnetusta tai havaitusta 

yhteydestä. ”Yhteys” oli sana jota käytettiin useimmiten kuvaamaan kaksosten 

välistä suhdetta. Tavallisten sisarusten kohdalla ei puhuttu yhteydestä, 

vaan ”väleistä” tai ”sisarussuhteesta”. Kaksosten myös uskottiin tarvitsevan 

selittää itseään kaksosparilleen vähemmän kuin muille ihmisille, ja tottuneen 

viestimään tämän kanssa. Lisäksi jotkut haastateltavat arvelivat, että kaksosten on 

helppo tulkita toistensa sanatonta viestintää. 

Jotkut haastateltavani kuvailivat kaksosten välistä yhteyttä selittämättömäksi 

tai salaperäiseksi. Useimmat informanteistani kuitenkin arvelivat erityisen 

yhteyden olevan pääasiassa pitkän yhdessäolon tulosta. Kaksosten välistä erityistä 

yhteyttä selitettiin esimerkiksi kohdussa yhdessä vietetyllä ajalla, syntymästä asti 

jatkuneella yhteiselolla, sekä samanikäisyydellä. Kaksosilla arveltiin kuitenkin 

olevan jonkinlainen ”näkymätön side”, jollaista tavallisilla sisaruksilla ei uskottu 

olevan. Lisäksi muutamat haastateltavat kertoivat kuulleensa, että 

kaksosvauvoilla saattaa olla oma, keskinäinen kieli jo ennen yhteisön kielen 

oppimista.  

Erään italialaisen kaksostutkimuksen mukaan kaksoset ovat tietoisia 

toisistaan, ja elävät toistensa kanssa vuorovaikutuksessa jo kohdussa. 
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Tutkimustulosten mukaan kaksoset tutkivat ja tunnustelevat toisiaan 

huomattavasti enemmän kuin itseään tai ympäristöään. (Jani Kaaro 15.10.2010.) 

On totta, että kaikilla kaksosilla on tiettyjä kokemuksia, joita yksösillä ei ole, 

kuten esimerkiksi toisen sikiön koskettaminen ja kosketetuksi tuleminen jo 

sikiöaikana. Myös aineistossani esiintyi joitakin mainintoja siitä, että 

kaksossuhteen ajateltiin alkavan jo ennen syntymää. Ilmeisesti tähän käsitykseen 

sisältyi oletus siitä, että kaksoset havaitsevat toistensa läsnäolon kohdussa, ja ovat 

lähekkäin oloon tai jonkinlaiseen kosketusviestintään perustuvassa suhteessa 

keskenään. Aineistossani ei esiintynyt mainintoja siitä, missä vaiheessa 

kohdunsisäistä kehitystä kaksoset huomaisivat toistensa läsnäolon. Kaksossuhteen 

ajateltiin kuitenkin alkavan sisarussuhteena varhaisemmin kuin tavallisilla 

sisaruksilla. Mira (s. 1987, yksönen, ei kaksosia läheisissä) arveli, että kaksoset 

alkavat tutustumaan toisiinsa jo ennen syntymää, mikä taas ei ole mahdollista 

erikseen syntyneille sisaruksille. 

Mira: Siinä ehkä syntyy semmonen erilainen suhde kuitenki tavallaan 

siihen sisarukseen, kuin sit semmoseen jonka oppii sit tuntemaan vasta 

kun on jo syntynyt. Että se on paljon aikasemmin jo lähteny kaksosilla. 

 

Käsitykset syntymää edeltävästä kaksossuhteesta liittyvät selkeästi 

tieteellisrationaalisiin selitysmalleihin. Niiden avulla pyrittiin antamaan järkevä 

selitys sille, miksi kaksosten suhde voisi olla erilainen kuin tavallisten sisarusten. 

Järkiperäisillä selityksillä torjuttiin käsitys, jonka mukaan kaksossuhteessa olisi 

jotakin selittämätöntä tai yliluonnollista. Kaikki käsitykset kohdun sisällä 

toistensa kanssa kasvavista kaksosista eivät tosin vaikuttaneet tiedepohjaisilta. 

Esimerkiksi Pirita (s. 1985, yksönen, puoliso epäidenttinen kaksonen, entinen 

poikaystävä epäidenttinen kaksonen) mainitsi epäidenttisen entisen 

poikaystävänsä tunteneen, että valta-asetelma hänen ja hänen kaksosensa välillä 

oli saanut alkunsa jo ennen syntymää. 

Pirita: No sen eksän kannalta, se ehkä tunsi että sen veli oli pärjänny 

paremmin, että se oli jääny alakynteen jo kuulemma heti kohdussa. 

(nauraa)  

 

Piritan muisto entisestä poikaystävästä on mielenkiintoinen, koska se viittaa 

maailman mytologioista tuttuun käsitykseen siitä, että kaksoset taistelisivat 
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toisiaan vastaan jo kohdussa. Monet myytit kertovat kaksosten syntymää 

edeltävästä suhteesta, joka määrittää heidän syntymän jälkeistä elämäänsä 

(Stewart 2000: 4-5, 10-11).
36

 Tunnettu kaksosten syntymää edeltävää suhdetta 

kuvaava kertomus on esimerkiksi Raamatusta löytyvä tarina Jaakobista ja 

Esausta, epäidenttisistä kaksosista, jotka taistelevat jo kohdussa oikeudesta syntyä 

ensimmäisenä, ja sitä kautta oikeudesta esikoisen statukseen ja etuuksiin (Stewart, 

2000: 4-5; Renne & Bastian 2001: 1).  

Vaikuttaa siltä, että kaksossuhdetta pidetään yleisesti siinä määrin 

erityislaatuisena, että esimerkiksi Monikkolasten oikeuksien julistuksessa (2010: 

2) esitetään, että kaksosilla, kuten myös muilla monikkolapsilla, tulisi olla 

adoptio- ja huostaanottotilanteissa oikeus päästä samaan perheeseen. Samaa 

käytäntöä uskoakseni suositellaan noudatettavan myös tavallisten sisarusten 

adoptio- ja huostaanottotapauksissa, mutta on kuitenkin merkillepantavaa, että 

monikkolasten oikeuksia ajavassa esityksessä kaksosten oikeus toistensa 

läsnäoloon nostetaan esille. Tämä kertonee siitä, että kaksosten uskotaan kärsivän 

joutuessaan toisistaan eroon. Myös monet haastateltavistani arvelivat kaksosten 

tarvitsevan toistensa läsnäoloa, tai heillä oli kokemuksia tapaamistaan kaksosista, 

jotka vaikuttivat toisistaan riippuvaisilta.  

Kaksosen tarjoama sosiaalinen tuki erityisesti lapsena ja nuorena on jotakin, 

mitä yksösillä on harvoin mahdollisuutta saada, esimerkiksi muuttojen ja uuteen 

kouluun menon yhteydessä. Kaksosten ei välttämättä tarvitse kohdata kaikkia 

uusia tilanteita yksin, mutta toisaalta heillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia 

yksin pärjäämisen harjoitteluun yhtä usein kuin yksösillä. Tilanteet, joissa pitää 

pärjätä yksin, saattavat tulla kaksosilla huomattavasti myöhemmin kuin muilla. 

Useat haastateltavani pitivät kaksosten toisiltaan arjessa saamaa seuraa ja turvaa 

erittäin myönteisenä, tosin yksösiltä evätyltä asiana. Identtinen haastateltavani 

Vilma (s. 1989) oli jopa sitä mieltä, ettei hän kaksosena edes tiennyt miltä 

yksinäisyys tuntui. 

Vilma: [Kun on kaksonen,] on ihminen, kuka… Ei tarvii koskaan olla 

yksin, ei koskaan tarvii ajatella, että ois ajatuksiensa kanssa yksin. Ihan 

sama mitä mää koskaan teen, mitä mää koskaan ajattelen, niin siellä on 

                                                           
36 Pohjoisamerikkalaisen mohave-heimon uskomukset kaksosten suhteesta ennen syntymää ulottuvat 
vielä kohdussa kasvamisen aikaa aiemmaksi. Mohavejen uskomuksissa samaa sukupuolta olevat 

kaksoset ovat olleet sisaruksia syntymäänsä edeltävässä taivaallisessa kodissaan, kun taas eri 

sukupuolta olevien kaksosten uskottiin olleen taivaassa toistensa mies ja vaimo. (Devereux 1941: 
578.) 
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aina joku joka ymmärtää sen, ja ei tuomitse. […] Mä en oo koskaan 

yksin, semmonen tunne multa puuttuu. Mulla ei oo koskaan ollu 

yksinäistä oloa, mää en tiiä mitä se yksinäisyys on. Mä saatan olla 

fyysisesti yksin vaikka kotona, kämpillä, mutta yksinäisyys, semmosta 

mää en tunne, enkä tiiä mitä se on. 

 

Kaksossuhteella saattoi olla merkitystä myös muille kuin kaksosille itselleen. 

Esimerkiksi sisarukset, puolisot ja vanhemmat saattoivat pitää kaksossuhdetta ja 

sen ylläpitämistä tärkeänä. Epäidenttisen Ilonan (s.1987, kaksonen eri sukupuolta) 

mukaan hänen äitiään huoletti erityisesti se, etteivät Ilona ja hänen veljensä vain 

ajautuisi toisistaan eroon, kun he muuttivat pois kotoa. 

Ilona: […] äiti just sillon tätä, että toivottavasti teillä ei mee välit, että 

ootte sitten yhteyessä paljon ja teidän pittää nähä ja soitella, että eihän 

se maailmaloppu oo, vaikka te muutatte erilleen, että varmaan siitä itestä 

tuntu pahalta se että me ollaan sitten vähemmän tekemisissä.  

 

Kaikki kaksoshaastateltavani vertasivat omaa kaksosuuttaan ”joihinkin toisiin 

kaksosiin”, jotka yleensä edustivat kaksosuutta, joka oli stereotyyppistä ja/tai 

kielteiseksi miellettyä. Jotkut toiset kaksoset saattoivat olla toisistaan riippuvaisia, 

liian samanlaisia, keskenään riiteleviä, epäitsenäisiä, tai pelkästään kahdestaan 

viihtyviä. Toisaalta huonon kaksossuhteen käsitysten vastapainona oli nähtävissä 

käsitys ihanteellisesta kaksossuhteesta, joka edusti sitä, mitä haastateltavat pitivät 

onnistuneena kaksosuutena (vrt. riskinhallintamallit luvussa 6). Ihanteellinen 

kaksossuhde sisälsi usein elementtejä informantin omasta kaksosuudesta. 

Käsitykset oman ja toisten kaksossuhteiden eroista on yksi osoitus kaksosuuteen 

liittyvien käsitysten ristiriitaisuudesta. Jotkut toiset kaksoset ovat stereotyyppisiä, 

kun taas kaksoshaastateltavat antoivat omasta kaksosuudestaan varsin erilaisen 

kuvan. Kaksosilla itselläänkin saattoi olla stereotyyppisiä, luultavasti 

kulttuurisesti omaksuttuja käsityksiä kaksosista, mutta näitä stereotypioita 

ajateltiin vain joidenkin muiden kaksosten ominaisuuksina. Joskus jotkut toiset 

kaksoset saattoivat myös olla toisenlaisia kaksosia, esimerkiksi epäidenttinen 

kaksonen saattoi olettaa identtisten kaksosten olevan riippuvaisia toisistaan, kun 

taas epäidenttisiä kaksosia, eli omaa ryhmää, pidettiin itsenäisempinä.  

Haastateltavani vertasivat huomattavan usein kaksosia tavallisiin 

yksössisaruksiin siten, että sanalla sisarukset tarkoitettiin vain yksössisaruksia, 
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sen sijaan, että he olisivat viitanneet tavallisiin sisaruksiin erotuksena 

kaksossisaruksista. Saattaa olla, että tämä sanamuotokin osaltaan viittaa siihen, 

että kaksosuutta pidetään muista sisarussuhteista erillisenä kategoriana. 

Kaksosuus luokiteltiin sisaruudesta erilliseksi kategoriaksi, eikä kaksosia pidetty 

samalla tavalla sisaruksina kuin yksösiä. Kaksoset olivat toisilleen kaksoset, eivät 

sisarukset. 

Identtiset kaksoset ovat useissa kaksossuhteen läheisyyttä mitanneissa 

tutkimuksissa arvioineet olevansa läheisempiä ja riippuvaisempia toisistaan kuin 

epäidenttiset. Samaa sukupuolta olevat epäidenttiset parit puolestaan arvioivat 

olevansa vastaavasti läheisempiä kuin eri sukupuolta olevat kaksoset. Samaa 

sukupuolta olevista epäidenttisistä kaksosista naispuoliset parit taas pitivät 

suhdettaan läheisempänä kuin kaksoset, joista molemmat olivat miehiä. On 

arveltu, että kaksoset ovat läheisempiä toistensa kanssa ja samaistuvat toisiinsa 

sitä voimakkaammin, mitä samankaltaisempia he ovat. (Trias 2006: 31) 

Aineistoni viittaa siihen, että kaksosista saatetaan yleisesti näin myös ajatella. 

Vaikka näyttää siltä, että on olemassa tietty kulttuurinen, läheisen kaksosuuden 

malli, saattaa olla että sen sisällä on malli, jonka mukaan identtiset kaksoset ovat 

vielä läheisempiä. Useimmat informanteistani pitivät todennäköisenä, että 

identtisten kaksosten suhde olisi läheisempi kuin epäidenttisten suhde toisiinsa. 

Jotkut haastateltavistani arvelivat myös, että sekä identtiset että epäidenttiset 

samaa sukupuolta olevat kaksoset ovat läheisempiä kuin tyttö-poika-parit. Yksi 

informanttini myös arveli tyttöparien olevan yleensä poikapareja läheisempiä, 

mutta muut haastateltavat eivät tehneet eroa nais- ja miespuolisten kaksosparien 

välille. Identtisten kaksosten ajateltiin kuitenkin olevan enemmän kaksosia kuin 

epäidenttisten. Vaikuttaa siltä, että identtistä kaksosuutta 

pidetään ”täydellisempänä” kaksosuutena: läheisempänä, samanlaisempana ja 

yhtäläisempänä. Esimerkiksi Pekka (s. 1978, yksönen, ei kaksosia läheisissä) 

arveli identtisten kaksosten olevan epäidenttisiä läheisempiä geneettisen 

samanlaisuutensa vuoksi. 

SK: Millasta sä ajattelet että identtisenä kaksosena oleminen on tai 

millasta se identtisyys on? 

Pekka: Kyllä se varmasti on vielä jotenkin läheisempi se semmonen… 

Sitten se että kun on niitä juttuja, että on niinku erotettu jossain näin 

niinku pienenä, ja sitten ne on kumminkin niin samankaltasia ne 
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elämänvaiheet. Voi olla, että se on niinku semmonen jännä juttu, että 

semmonen siitä on niinku tullu aina mieleen, että siin on jotain siinä että 

kun on täysin, täysin sama perimä, niin sitten se vaikuttaa siihen, että se 

vaikuttas siihen paljon mitä niinku tekee, ja kaikkeen semmoseen, 

mieltymyksiin ja tämmösiin niin paljon, että… Voihan niitä samoja 

mieltymyksiä olla tietysti kaksosilla jotka ei oo identtisiä, mutta kyllä 

siitä vielä, vielä enemmän samankaltainen, semmonen siitä tulee 

mieleen. 

4.2 Jaettu elämä, jaetut ajatukset 

Kaksoset yhdistetään monilla puolin maailmaa yliluonnollisuuteen. (ks. luku 

3.2.1) Monissa kulttuureissa heillä on ajateltu olevan maagisia voimia, 

ennustamisen taito ja yhteyksiä henkimaailmaan. Joissakin yhteisöissä kaksosten 

on uskottu voivan vetää puoleensa onnea ja rikkauksia, kun taas toisaalla heidän 

on pelätty tuovan epäonnea ja kurjuutta. Yliluonnolliset uskomukset ovat 

varsinkin perinteisissä yhteisöissä saattaneet määrittää kaksosten sosiaalista 

asemaa ja elämänkulkua.  

Todennäköisesti yhteisen syntymän ja samanikäisyyden sekä mahdollisten 

läheisten välien ja samannäköisyyden vuoksi kaksosten on eri puolilla maailmaa 

ajateltu olevan yliluonnollisella tavalla yhteydessä toisiinsa. Joskus yritykset 

ymmärtää kaksosten välisen yhteyden luonnetta ovat menneet niinkin pitkälle, 

että on pohdittu onko kaksosilla ensinkään erillisiä sieluja. Esimerkiksi 1200-

luvulla joidenkin Euroopan kristillisten kirkkojen sisällä käytiin vakavaa 

teologista väittelyä siitä, voiko yhdestä äidistä samalla kertaa syntyneillä kahdella 

ihmisellä olla omat sielut, vai jakoivatko he yhden sielun keskenään. (Renne & 

Bastian 2001: 1 < Schwartz 1996: 50.) Keskustelua kaksosten sielujen laadusta ja 

lukumäärästä on käyty myös muualla. Joissakin kulttuureissa uskomus kaksosten 

yhteisestä sielusta on ollut yleisesti hyväksytty, kun taas toisaalla kaksosilla on 

ajateltu olevan omat, mutta toisiinsa yhteydessä olevat sielut. Joidenkin 

kulttuurien piirissä on puolestaan uskottu, että kaksosista vain toisella on sielu. 

Joidenkin kaksosista kertovien myyttisten tarinoiden mukaan yksi ihmisisä ei voi 

saada aikaan kuin yhden lapsen kerrallaan, joten toisella kaksosista uskottiin 

olevan yliluonnollinen isä. Tällöin kaksosen sielunkaan ei ajateltu olevan täysin 

inhimillinen. Esimerkiksi useissa kreikkalaisen mytologian kaksostarinoissa 
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toisen kaksosen isä on kaksosten äidin aviomies, kun taas toisen kaksosen isä on 

henki tai jumala. (Stewart 2000: 7-10, 19, 22-23.)  

Vaikka meillä kaksoset eivät olekaan virallisia henkimaailman tulkkeja, ja 

heidät luokitellaan muitta mutkitta ihmisiksi, kaksosiin yhdistetään meidänkin 

kulttuurissamme joitakin tiettyjä yliluonnollisia ominaisuuksia. Aiemmin 

kaksosuuteen liittyviä käsityksiä Suomessa tutkineiden folkloristien Gunilla 

Sandin ja Carola Ekremin (1994) mukaan kaksosuuteen ajatellaan kuuluvan 

yliluonnollisia piirteitä myös Suomessa. Sandin ja Ekremin pääosin Suomen 

ruotsinkielisiltä alueilta vuonna 1993 kerätyssä aineistossa esiintyi runsaasti 

erilaisia uskomuksia kaksosuuden selittämättömistä piirteistä. Mukaan mahtui 

muun muassa uskomuksia, joiden mukaan esimerkiksi toisen kaksosen kohtalona 

olisi olla onnekas ja toisen epäonninen, tai vain toinen kaksosista pystyisi 

saamaan lapsia, kun taas toinen olisi steriili. Kaksosten elämänkulkujen myös 

uskottiin muistuttavan toisiaan yhtäaikaisine naimisiinmenoineen ja lasten 

saamisineen, ja heidän uskottiin ajautuvan samoihin ammatteihin. Yleisimpiä 

yliluonnollisia kaksosuskomuksia olivat erilaiset uskomukset kaksosten välisestä 

telepatiasta. (Sand & Ekrem 1994: 141-146.) 

Myös oma aineistoni antaa viitteitä siitä, että on olemassa tietty kaksosuuteen 

liittyvän yliluonnollisuuden malli. Informanttini tiesivät, tai olivat kuulleet 

tarinoita, joiden mukaan kaksosilla olisi kykyjä, tai heidän elämissään sellaisia 

tapahtumia, joita ei voi, tai joita ei ole, tieteellisesti selitetty. Yhtä informanttia 

lukuun ottamatta kaikki haastateltavani olivat kuulleet kaksosiin yhdistetyistä 

yliluonnolliseksi luokiteltavista asioista. Lisäksi lähes jokaiselta 

kaksoshaastateltavaltani oli kysytty jonkinlaisesta yliluonnollisesta kyvystä tai 

tapahtumasta.  

Kaksosten yliluonnollisuuteen liittyvät uskomukset ovat myös yksi kaksosten 

välisen erityisen suhteen ulottuvuus. Näissä uskomuksissa se luultavasti liittyy 

käsitykseen kaksosten ykseydestä. Yleisin yliluonnolliseen liittyvä käsitys, josta 

haastateltavani kertoivat, oli uskomus, jonka mukaan kaksosilla olisi telepaattinen 

yhteys toisiinsa. Tämä uskomus sisälsi oletuksen, että kaksoset voisivat aistia 

toistensa ajatuksia ja tunteita. Telepatiauskomukseen ei kuitenkaan liittynyt 

ajatusta tietoisesta viestinnästä ajatusten välityksellä. Kyse oli pikemminkin 

kaksosparin tahtomattaan välittämien ajatus- tai tunneviestien passiivisesta 

vastaanottamisesta. Haasteltavieni kertoman mukaan näissä uskomuksissa 

erityisesti kaksosen tuskan, pelon ja surun tunteiden ajateltiin välittyvän parin 

toiselle osapuolelle. Kaksosen saatettiin esimerkiksi uskoa voivan tietää, jos 
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heidän kaksosensa joutui onnettomuuteen. Tunteiden ja ajatusten siirtymisen 

lisäksi jotkut haastateltavistani olivat kuulleet, tai heiltä itseltään oli kysytty 

telesomaattisista kokemuksista, joissa kaksoset aistisivat toistensa ruumiillisen 

kivun. Tällaisista kokemuksista oli kysytty esimerkiksi epäidenttisen Suvin (s. 

1989, kaksonen eri sukupuolta) kummastukseksi. 

Suvi: On multa joskus joku kysyny, et tunneksää kipua, jos Villeen sattuu, 

mutta mää… en. (nauraa) 

 

Kukaan haastateltavista ei ollut kuullut uskomuksia, joiden mukaan kaksoset 

voisivat aistia tai tuntea kaksosensa hyvänolontunteita tai onnea. Uskomukset 

telepatiasta vaikuttavatkin liittyvän ajatukseen, että kaksosten välillä olisi 

eräänlainen näkymätön hälytysjärjestelmä, jonka avulla kaksoset voisivat rientää 

hädän hetkellä toistensa avuksi. Kenties tämä käsitys on yhteyksissä käsitykseen, 

jonka mukaan kaksoset ovat toistensa tukena läpi koko elämän. Matkojen päähän 

kantautuvista kehollisista hätäviesteistä oli kuullut esimerkiksi Pirita (s. 1985, 

yksönen, puoliso epäidenttinen kaksonen, entinen poikaystävä epäidenttinen 

kaksonen). 

Pirita: [Olen kuullut uskomuksia,] että jos toinen kaksonen vaikka on 

sairas tai kuolemaisillaan, niin sit se toinen tuntee sen jossain sitten ihan 

satojen kilometrien päässä. Et tämmöstä telepaattista yhteyttä.  

 

Useimmat aineistoni maininnat yliluonnollisuuteen liittyvistä käsityksistä olivat 

kertomuksia siitä, että muut kuin haastateltavani itse olivat uskoneet kaksosten 

välillä olevan jotakin yliluonnollista. Yliluonnollisuuden kerrottiin myös olevan 

osa kaksosiin liittyvää yleistä tietoa, joka välittyy esimerkiksi median ja 

populaarikulttuurin kautta. Jotkut kaksoshaastateltavani arvelivat, että kaksosen 

kanssa saattoi tulla tilanteita, joista kaksossuhteen ulkopuolinen voisi helposti 

saada vaikutelman telepaattisesta tai telesomaattisesta yhteydestä. He kuitenkin 

selittivät tämän kaksossuhteen läheisyydellä ja tottumuksella toisen seuraan ja 

luonteeseen.37  

                                                           
37 Kandidaatintutkielmaani varten haastattelemistani epäidenttisistä kaksosista yksi kertoi selkeästi 

telesomaattisena pitämästään kokemuksesta. Hän oli saanut pahoja vatsakipuja samalla hetkellä kun 
hänen kaksosensa oli alkanut synnyttää ensimmäistä lastaan toisella puolella Suomea. Sanojensa 

mukaan hän oli tästä tiennyt synnytyksen alkaneen. (Karjalainen 2011: 34.) 
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Lähes kaikki haastateltavat pitivät yliluonnollisuususkomuksia lähinnä 

huhupuheina ja taikauskona. Silti monet heistäkin pyrkivät esittämään 

uskomuksissa esiintyville ilmiöille jonkinlaisia järjellisiä selityksiä. Pidän 

todennäköisenä, että tieteelliset, esimerkiksi popularisoituun biologiaan, 

lääketieteeseen tai psykologiaan nojaavat selitysmallit ovat länsimaissa vahvoja ja 

totuusarvoltaan niin vankkoja, että ne ovat vaikuttavat uskomuksiin kaksosten 

yliluonnollisista ominaisuuksista. Sen sijaan, että haastateltavani olisivat 

kuitanneet uskomukset täytenä humpuukina, useimmat heistä pohtivat, mistä 

uskomus olisi voinut saada alkunsa, tai mistä tapahtumissa oli todellisuudessa 

kysymys. Esimerkiksi tietoisuuden kaksosen elämäntyylistä ja rutiineista ajateltiin 

saattavan herkistää huomaamaan, milloin kaikki ei ole kunnossa. Samoin 

esimerkiksi kaksossuhteen läheisyyden ja yhdessä vietetyn ajan arveltiin olevan 

selittävä tekijä siinä, että kaksoset saattavat vaikuttaa pystyvän lukemaan 

toistensa ajatuksia. Toisaalta esimerkiksi Ilona (s. 1987, epäidenttinen kaksonen, 

kaksonen eri sukupuolta) arveli saman ilmiön olevan mahdollinen esimerkiksi 

parisuhteessa. 

Ilona: Sitten siihen [kaksosuuteen] liittyy niitä, niinku just se, että vois 

jotenki lukea toisten ajatuksia, tai ois niin läheinen, ja jotenki niinku 

semmosta, joka ei välttämättä… Mää joskus ajattelin, että se, että kyllä 

meilläkin on Teron kanssa sellasta, että aina kun me mietitään jotakin, 

mää vaikka mietin jotakin asiaa, niin Tero sitten sannoo sen. Tai sitten 

jos mää vaikka alan laulaa jotakin laulua, niin Tero sannoo, että mulla 

soi tuo sama päässä tai jotakin, ja mullakin soi se päässä. Että meillä oli 

vähän semmosta, mutta mulla on ruvennu sitä tosi paljon tulleen mun 

miehen kanssa, kun me ollaan asuttu yhessä aika kauan, jonkun aikaa, 

useampi vuosi, että emmää tiiä onko se, johtuuks se siitä että me ollaan 

Teron kanssa kaksosia, vai johtuuks se siitä että me tunnetaan toisemme 

niin hyvin.  

 

Sandin ja Ekremin mukaan Suomessa esiintyy uskomuksia, joiden mukaan 

kaksosilla on eräänlainen kehollisesti ilmenevä henkinen riippuvuussuhde 

toisiinsa, jonka vuoksi kaksosten uskottiin esimerkiksi sairastuvan samaan aikaan 

samoihin sairauksiin. Heidän saatettiin uskoa myös kuolevan täysin yhtä aikaa, tai 

ainakin pian toistensa jälkeen. (Sand & Ekrem 1994: 148-150.) Sekä 

telepaattiseksi tulkittavaan kaksosten väliseen yhteyteen että kaksosten elämän ja 
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terveydentilan keskinäiseen suhteeseen on uskottu laajalti myös muualla 

maailmassa. Uskomus, jonka mukaan toisen kaksosen kuollessa toinenkin kuolee 

pian, on hyvin yleinen. Samoin tavallinen on käsitys, jonka mukaan toisen 

kaksosen sairaus vaikuttaa myös toiseen. Esimerkiksi kedjomit hoitivat toisen 

kaksosen sairastuessa myös tervettä kaksosta samoilla parannuskeinoilla kuin 

sairasta. Kun toinen kaksosista kuoli, myös elävälle kaksoselle suoritettiin samat 

kuolleen käsittelyn rituaalit. Erityisiä rituaalisia toimenpiteitä suoritettiin myös 

siksi, ettei hengissä selviytynyt kaksonen olisi lähtenyt kuolleen parinsa perään. 

(Diduk 2001: 33, 35.)  

Aineistossani ei esiintynyt uskomuksia kaksosten yhtäaikaisesta 

sairastumisesta kuolemasta, mutta muutamat haastateltavistani kertoivat 

lukeneensa tai kuulleensa toisistaan lapsena erotetuista kaksosista, joiden 

elämänkulku oli ollut suorastaan karmivalla tavalla samanlainen. Kuten 

seuraavaksi lainattu Sonja (s. 1988, yksönen, epäidenttiset serkut eri sukupuolta, 

tuttavat naispuoliset identtiset kaksoset), jotkut informanttini toisaalta arvelivat, 

että varsinkin identtiset, mutta kaksoset yleensäkin, saattaisivat tehdä elämässään 

samanlaisia valintoja. 

Sonja: No tietenki lehissähän tulee välillä semmosia tarinoita, joissa 

kaksoset, jotka on erotettu, että vaikka adoptoitu eri perheisiin, että 

heillä on yllättävän samanlainen elämänkulku. Että heillä voi olla vaikka 

samannimiset puolisot tai tämmöstä, ja muutenki samantyylinen luonne, 

ja mutta justiin että he ois luonteeltaan ja ulkonäöltäänkin samanlaiset. 

Et onhan identtistenkin kaksosten välillä eroja ulkonäössäkin jonkun 

verran. Ja tietenki että heiän välillä ois semmonen melkein telepaattinen 

yhteys. Ja sekin, että onhan siinä paljon semmosia, ja osa niistä 

näytettykin ihan toteen, että tiiän kyllä semmosen kaksosparin, jossa 

heiän puolisot on yhtä kirjainta vaille samannimiset, että sinällään piän 

kyllä ihan mahollisena. Että kyllähän näitä on, mutta ei tiiä että onko se 

vaan hyvää sattumaa vai oikeesti näin.  

4.3 Kaksosuus idealisoituna sisarussuhteena 

Haastateltavani pitivät kaksossuhdetta, erityisesti identtistä kaksossuhdetta, 

läheisimpänä mahdollisena sisarussuhteena. Vaikka kaksosena olemisen 

oletettavista huonoista puolista oltiinkin hyvin tietoisia, useimmat haastattelemani 
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yksöset suhtautuivat lämpimiksi ja hyviksi miellettyihin kaksossuhteisiin 

suorastaan kaihoisasti. Haavekuvaan omasta kaksosesta vaikuttaa liittyvän toive 

samanikäisestä, jollakin tasolla perustavanlaatuisesti samanlaisesta sisaruksesta 

tai ystävästä. Vaikuttaa siltä, että kaksosuuden läheisyyden mallit ovat niin 

voimakkaita, että kaksossuhteiden arvellaan olevan lähes poikkeuksetta antoisia 

ja harmonisia. Kaksosuuden ihannointi liittyneekin vahvasti juuri 

läheisyysmalliin. 

Haastattelemani yksöset arvelivat, että kaksoset luultavasti ymmärtävät 

toisiaan paremmin kuin tavalliset sisarukset. Myös kaksoshaastateltavat olivat sitä 

mieltä, että omaa kaksosta oli helpompi ymmärtää kuin muita sisaruksia, vaikka 

suhteet yksössisaruksiin eivät olisikaan olleet etäiset. Tähän vaikutti sisältyvän 

ajatus, että tavallisten sisarusten välinen ikäero ja erillisyys haittaavat sisarusten 

välistä ymmärrystä ja kykyä samaistua toisiinsa, vaikka sisarussuhde muuten 

olisikin läheinen. Vaikuttaa siltä, että yksöset pitivät kaksosten välistä suhdetta 

itselleen vieraana kokemuksena. He eivät kokeneet omien sisarussuhteidensa 

olevan kaksosuuden kaltaisia, tai yhtä läheisiä kuin he arvelivat kaksosuuden 

olevan.  

Kaksosten suhdetta toisiinsa kuvailtiin myös sanoin ”joku joka on aina siinä 

vierellä” tai ”joku joka on aina tukena”. Ilmaus kertoo hyvin siitä, kuinka 

läheisenä ja turvallisena sisarussuhteena kaksosuutta pidettiin. Vaikuttaa siltä, että 

kaksosten ajatellaan olevan toistensa tukena, ja ehkä fyysisestikin suhteellisen 

lähekkäin koko elämänsä ajan. Ilmeisesti tavallisten sisarusten ei puolestaan 

ajatella pysyvän välttämättä lähellä tai läheisinä läpi elämän. Saattaa olla, että 

käsitys aina vierellä ja tukena olevasta kaksosuudesta liittyy oletukseen kaksosten 

erottamattomuudesta tai toisistaan riippuvaisuudesta. Sonja (s. 1988, yksönen, 

epäidenttiset serkut eri sukupuolta, tuttavat naispuoliset identtiset kaksoset) piti 

kaksossuhdetta rikkumattomana, ja kaksosten olemassaoloa toisiinsa yhteydessä 

olevina. 

Sonja: Semmonen mielikuva on kyllä, että on ne läheisiä suhteita tavalla 

tai toisella. Et niin et eihän siitä tavallaan kaksossuhteesta pääse 

mihinkään, ja että tuntuu että millon se kaksosuus heitä ittiään, et millon 

ihastuttaa ja millon vihastuttaa, mutta kuitenkin että… Ois vaikia 

kuvitella heiät ilman sitä toista kaksosta, tai vaikia kuvitella että se 

suhtautuminen toiseen ois aivan neutraali.  
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Selvittääkseni, millaisena kaksosuutta ja kaksossuhdetta pidetään, kysyin 

yksösinformanteiltani, haluaisivatko he itse olla kaksosia. Vastaukset olivat 

vaihtelevia. Osa olisi ollut kaksonen varsin mielellään, kun taas toiset eivät olisi 

halunneet vaihtaa yksösyyttään pois. Vastausten perusteluissa kaava oli kuitenkin 

sama lähes kaikilla. Kuviteltuun omaan kaksosuuteen liittyi selkeästi se, että 

toisaalta yksösistä olisi voinut olla mukavaa, että heillä olisi ollut oma kaksonen, 

mutta toisaalta he eivät itse välttämättä olisi halunneet olla kaksosia. Toisin 

sanoen he olisivat toivottaneet tervetulleeksi läheisen sisarussuhteen kaksoseen, 

mutta he eivät välttämättä olisi halunneet kaksosen sosiaalista ja kulttuurista 

statusta. Kaksosen statukseen yhdistettiin erityisesti yksösiä heikompi 

mahdollisuus itsenäisyyteen ja yksilöllisyyteen. Ilmeisesti se, kumpi painoi 

vaakakupissa enemmän, kaksossuhteen yksityinen vai kaksosuuden julkinen 

puoli, vaikutti siihen, olisiko haastateltavan mielestä ollut miellyttävää olla 

kaksonen vai ei. Sonjan (s. 1988, yksönen, epäidenttiset serkut eri sukupuolta, 

tuttavat naispuoliset identtiset kaksoset) mielestä kaksosuus saattaisi vaikuttaa 

liikaa omaan valinnanvapauteen ja mahdollisuuteen olla yksilö. Sonja päätyi 

vastaamaan, ettei toivoisi itselleen kaksosta, vaikka läheinen sisarussuhde 

toisaalta kuulostaisikin mukavalta. 

Sonja: Sanotaan että ei se [omakohtainen kaksosuus] varmaan aivan 

mahoton ajatus olis, mutta loppujen lopuks en haluis itelle kaksosta. Et 

olisin kyllä ilonen jos mulla olis enemmän sisaruksia, et jos olis vaikka 

melekeen itteni kanssa saman ikänen sisko, tai muuten tämmönen 

läheinen sisarus, mutta uskon, että mua ittiä häirittis se, et meiät aina 

automaattisesti rinnastettais toisiimme, ja meiät puettais samalla lailla. 

Että enemmän haluisin, että jos olis jotain yhteyttä sisarusten välillä, niin 

se tulis luonnostaan, eikä siihen ajamalla, että sen sais ite valita sen tien. 

Et jos haluaa välttämättä samanlaisen puseron ku toinen, tai harrastaa 

samoja lajeja ku toinen, niin sitte. Mutta ei että… Tuntuu että kaksosista 

on ehkä semmonen mielikuva, että heille niinku valitaan asiat, mitkä 

heille tullee, että vähän niinku määrätään ennalta. Että he on melkein 

automaattisesti samassa koulussa, samassa luokassa, samoissa 

kaveriporukoissa, juhlat on kaikki samaan aikaan, opiskeluun lähtö on 

samaan aikaan. Olis aika epämukavaa ajatella, että iteltä riistettäs 

yksilöllisyyttä ja toisaalta valinnanvaraa samalla lailla ku kaksosilta. 
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Haastateltavieni vastauksissa korostuivat kaksosuuteen kuuluviksi mielletyt 

myönteiset puolet, kuten läheisyys ja keskusteluyhteys. Toisaalta asioita, joita 

haastattelemani kaksoset pitivät omissa kaksossuhteissaan kielteisinä, kuten 

sisaruskateutta ja kilpailua, yksöshaastateltavani eivät maininneet lainkaan. 

Useimmat yksöshaastateltavani, kuten Tuuli (s. 1992, yksönen, epäidenttiset 

kaksospikkuveljet), arvelivat kaksosuuden kielteisten puolten tulevan lähinnä 

ulkopuolelta, esimerkiksi niputtamisena. 

SK: Haluaisitko, että sulla olis kaksonen? 

Tuuli: En! (nauraa) En, tai niinku mä en haluais tulla niputetuks 

kenenkään kanssa. Ehkä siin on sit että kun mä sain itsenäistyä sillon 

puoltoistvuotiaana [kun pikkuveljet syntyivät] (nauraa), niin jotenki nyt 

ois tosi hankala ajatella että ois se kaksonen. Et jos mul ois ollu se aina, 

niin enhän mää sitä sit sillain ajattelis, et sit se ois mulla kaksonen ja 

sillä siisti. Mutta nytten jos yhtäkkiä pelmahtais kaksonen mulle niin, en 

kyllä tykkäis yhtään! 

 

Identtistä ulkonäköä ei pidetty toivottavana, koska ajatus sisarukseen sekoitetuksi 

tulemisesta oli monille epämiellyttävä. Jotkut myös arvelivat, että identtisiä 

kaksosia kohdellaan helpommin ”liian kaksosena”. Tällä tarkoitettiin muun 

muassa niputtamista, vertailua ja samanlaistamista. Joidenkin mielestä kehollinen 

samanlaisuus itsessään oli omituinen, tai jopa ahdistava ajatus. Identtisyyden 

myös arveltiin vähentävän mahdollisuutta tuntea itsensä yksilöksi. Tuulin (s. 

1992, yksönen, epäidenttiset kaksospikkuveljet) mielestä identtisenä kaksosena 

saattaisi joutua näkemään ylimääräistä vaivaa erottautuakseen yksilöksi. Hän 

myös arveli, että oman identiteetin hahmottaminen saattaisi olla vaikeaa. 

Tuuli: No jos mul ois identtinen, niin mä pyrkisin kaikin keinoin olemaan 

erilainen (nauraa). Että ehkä se ois sit epäidenttinen ois, joka ois 

helpompi sietää. 

SK: Mm. Mikä siin ois sit kauheeta et jos ois identtinen? 

Tuuli: Mun mielest ois tosi kamalaa tulla sekotetuks johonki. Jotenki 

sillain että kun minä olen minä! Niin sitten jos siin on joku toinen, joka 
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näyttää ihan samalta niin… Että oonkohan mää sittenkään minä? Että 

oonko mää toi?  

 

Samannäköisyyden ainoina hyviksi miellettyinä puolina mainittiin, että sitä voisi 

käyttää hyödykseen esimerkiksi huijaamalla muita ihmisiä. Enimmäkseen yksöset 

ja epäidenttiset haastateltavani tuntuivat pitävän identtisyyttä huonona tuurina. He 

arvelivat, ettei identtisiä kaksosia samankaltaisen ulkonäön vuoksi osata 

tunnistaa, eikä toisaalta myöskään välttämättä mieltää kahdeksi erilliseksi 

ihmiseksi. Toisaalta jotkut haastateltavat pohtivat, onko identtisiin kaksosiin 

suhtautuminen sosiaalisessa maailmassa loppujen lopuksi erilaista kuin toisiaan 

huomattavan paljon muistuttavilla sisaruksilla yleensä.  

Kysyin kaksoshaastateltaviltani, olivatko muut ihmiset kadehtineet heidän 

kaksosuuttaan. Lähes kaikilla heistä, kuten seuraavaksi lainatulla Kiialla (s. 1990, 

epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta), oli jonkinlaisia kokemuksia 

siitä, että esimerkiksi ystävät olivat olleet kaksosuudesta kateellisia, tai kertoneet 

toivovansa itsekin olevansa kaksosia.  

Kiia: No on jonkun verran. Että heistäkin ois kiva, jos ois semmonen 

oma, läheinen toinen. Että kyllä jonkun verran on ollu silleen, että 

harmittaa ettei oo kaksonen, tai jotkut sanoo että hekin haluais, että se 

vois olla ihan hauskaa.  

 

Haastattelemani kaksoset arvelivat, että kaksosenkaipuu liittyy siihen, ettei 

omassa elämässä ole läheistä sisarusta, tai välttämättä sisaruksia lainkaan. 

Läheistä sisarussuhdetta kaipaavalle kaksosuus saattaa vaikuttaa ihanteelliselta 

vaihtoehdolta. Kaksosuudesta unelmoivia yksösiä arveltiin olevan myös niiden, 

joiden kaikki sisarukset olivat eri sukupuolta. Toisaalta jotkut 

kaksosinformanttini, kuten seuraavaksi lainattu identtinen kaksonen Siiri (s. 

1988), olisivat halunneet hieman ikäeroa itsensä ja kaksosensa välille. Ikäeron 

uskottiin suojaavan läheistä sisarussuhdetta ulkopuolelta tulevilta ikäviltä puolilta, 

kuten niputtamiselta. 

Siiri: No varmaan just sen takia kun on se, varmaan monet aattelee, et se 

on niin erilaista sitten. Ja sitten kun just on niin, että niinku varsinkin 

yksöset on, tai että on paljon just semmosia et just tuntee, joilla ei oo 

siskoja, niin ne on niin silleen, että tuntuu että ne on niinku katteellisia 
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siitä. Että kuitenki huomaa että on läheinen suhde ja näin, niin sitten 

aattelee, että voi ku ois kiva olla kaksonen. Mutta sitten taas musta 

tuntuu, että ku ite haluais justiin, että ois mieluummin silleen, että ois 

vaikka vuojen ikäero, että ku huomaa, että ne on tosi läheisiä, mutta 

sitten niillä ei oo niitä huonoja puolia. Varmaan sitten just kiinnostaa se, 

että kun on niin läheinen suhde ja… Että sen takia.  

 

Useimpien yksöshaastateltavieni mielestä omakohtaista kaksosuutta oli vaikea 

kuvitella, vaikka kaksosuutta muuten ei olisikaan pidetty mitenkään 

kummallisena tai mystisenä. Omaa kokemusta yksösyydestä, ja erityisesti 

sisarussuhteista tavallisiin sisaruksiin, pidettiin kuitenkin merkittävästi erilaisena 

kuin kaksosuutta. 

4.4 Neuvoteltu ikäjärjestys ja tasa-arvo 

Kaksosten syntymä on poikkeuksellinen, mutta epätavallisuus ei kuitenkaan lopu 

siihen, kun vastasyntyneet lapset on kapaloitu ensimmäiseen uneensa äidin kehon 

ulkopuolella. Kaksosten elämästä varsinaisesti epätyypillisen tekee se, että heillä 

on heidän itsensä kanssa samanikäinen sisarus. Sisarussuhteita, ja niihin liittyviä 

rooleja ja tehtäviä, sekä vastuun ja velvollisuuksien määrää, jäsennetään usein 

paitsi sukupuolen, myös iän, ja erityisesti ikäeron avulla. Ihmisen asema 

ikäjärjestyksessä on yksi perustavanlaatuisimmista tekijöistä 

sukulaisuusjärjestelmien sosiaalisessa rakentumisessa (Jackson 1978: 341). Ikäero 

on tärkeä ihmisten välisten status- ja roolierojen merkitsijä, minkä vuoksi 

käytännössä ikäerottomat kaksoset aiheuttavat hämmennystä. Kuinka kaksoset 

asemoituvat suhteessa toisiinsa? Mikä on heidän paikkansa sisarussarjan 

ikäjärjestyksessä? Kaksoset syntyvät jotakuinkin yhtä aikaa, ja minuuttien tai 

tuntien ikäerolla ei pitäisi olla suurtakaan merkitystä. Ikä on kuitenkin yksi 

universaalisti keskeisimmistä tekijöistä, jotka erottavat ihmiset sosiaalisesti ja 

psykologisesti toisistaan, ja tästä kulttuurisesta mallista käsin myös kaksosia 

usein tarkastellaan. 

Kaksoset aiheuttavat yhdessä syntyessään särön normaaliin ikäerotteluun, ja 

siksi kaksosten biologisesta syntymäjärjestyksestä saattaakin tulla merkittävä 

sosiaalinen fakta (Stewart 2000: 150). Käytännössä kaksosille saatetaan luoda 

sosiaalinen ikäjärjestys, jonka mukaan heidän voidaan olettaa olevan tietynlaiset 

luonteiltaan, käyttäytymiseltään, ja velvollisuuksiltaan, sekä suhteessa toisiinsa. 
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Esimerkiksi jorubat merkitsevät kaksosensa vielä nykyäänkin eri-ikäisiksi 

erityisillä kaksosnimillä. Ensimmäisenä syntynyt kaksonen saa sukupuolesta 

riippumatta nimekseen Taiwo, joka tarkoittaa ”maailman maistamista 

ensimmäisenä”, kun taas toisena syntyneen kaksosen nimeksi annetaan Kehinde, 

joka tarkoittaa ”toisen jälkeen saapumista”.
38

 (Leroy ym. 2002: 134; Akinyemi 

2005: 117.) Joruba-yhteisöissä on tarkka ikähierarkia, ja vanhempi henkilö on 

aina nuorempaa korkeammassa sosiaalisessa asemassa. Koska ikähierarkialla on 

tärkeä osa ihmisten välisissä suhteissa, kaksosillakin on oltava selkeä ikäjärjestys, 

jonka perusteella he sopivat osaksi sisarussarjaansa, ja toisaalta asemoituvat 

suhteessa toisiinsa. Toisin kuin esimerkiksi Suomessa on tapana ajatella, jorubat 

pitävät toisena syntynyttä Kehindeä vanhempana, koska hänen ajatellaan 

lähettäneen Taiwon, eli nuoremman kaksosen vanhemman auktoriteetilla edeltä 

ulos katsomaan, millaista maailmassa on. Vanhempana kaksosena Kehinden 

oletetaan olevan kaksostaan älykkäämpi, varovaisempi ja ajattelevaisempi, kun 

taas nuorempaan Taiwoon liitetään ominaisuuksia kuten seikkailunhalu, 

uteliaisuus ja välinpitämättömyys. (Leroy ym. 2002: 132, 134 < Olaleye-Oruene, 

1983; Stoll & Stoll, 1980.)  

Monissa muissa kulttuureissa ensimmäisenä syntynyt kaksonen mielletään 

vanhemmaksi. Usein ensin syntynyt omaksuu vanhemman sisaruksen statuksen ja 

roolin, vaikka todellisuudessa ikäero ei sinänsä riittäisikään luomaan vanhemman 

sisaruksen auktoriteettia tai vastuuta nuoremmastaan. Esimerkiksi kedjom-

kaksosilla on selkeä syntymäjärjestyksen luoma ikäjärjestys. Ensin syntyneen 

kaksosen oikeudet vastaavat tavallisen vanhemman sisaruksen oikeuksia 

pikkusisaruksiinsa nähden, eli hänellä on esimerkiksi valta tehdä päätöksiä 

kaksosensa puolesta. (Diduk 2001: 37.) Myös meidän kulttuurissamme 

minuuttien tai tuntien ikäerosta saatetaan tehdä merkityksellinen erottaja, vaikka 

kaksoset olisivatkin käytännössä samanikäiset. Kandidaatintutkielmaani varten 

haastattelemani toisena syntynyt epäidenttinen kaksosnainen kertoi, että hänen 

ensimmäisenä syntynyt kaksossisarensa sai ajaa ajokortin ensimmäisenä, koska 

hän oli ”isosisko”. Haastateltava puolestaan ei pitänyt järjestystä millään tavalla 

epäreiluna tai kummallisena ratkaisuna. (Karjalainen 2011: 44.) 

                                                           
38 Kaksoset määrittävät myös kaksosten jälkeen joruba-perheeseen syntyneiden lasten nimeämistä. 

Kaksosten jälkeen syntyneelle yksöslapselle annetaan tavallisesti nimeksi Ìdòwú. Ìdòwún jälkeen 

syntynyt tyttö voidaan nimetä vain Àlàbáksi, kun taas Ìdòwún jälkeen syntyneen poikalapsen nimeksi 

voidaan antaa Àlàbá tai Ìdògbé. (Akinyemi 2005: 117-118.) 
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Osalla kaksoshaastateltavistani oli kaksosensa kanssa selkeä ikäeroon 

perustuva roolijako, joskaan aina ensin syntynyt ei ollut vanhemman sisaruksen ja 

toisena syntynyt nuoremman sisaruksen roolissa. Roolit saattoivat jakautua myös 

luonteenpiirteiden mukaisesti. Molemmat tavat järjestäytyä symboliseen 

ikäjärjestykseen viittaavat mielestäni siihen, että sisarusten ajatteleminen 

ikäjärjestyksessä on hyvin sisäistetty kulttuurinen malli. Tämä käy hyvin ilmi 

esimerkiksi Ellin (s. 1990, epäidenttinen kaksonen, kaksonen samaa sukupuolta) 

kertomasta tapauksesta, jossa Ellin sisko kaksosista nuorempana oli mielletty liian 

nuoreksi ajamaan autoa. 

Elli: Kyl se on ehkä vähän, et muutkin aattelee [ikäjärjestyksessä], et 

justiin viime viikonloppuna tuli esille, kun me lähettiin kavereiden kanssa 

baariin, ja Eveliina sit heitti meidät autolla, niin sit mun kaveri niinku 

sano et: ”Vitsit, Eveliina ajaa autoa, mää oon aina ajatellu et se on sun 

pikkusisko, mut se ajaa autoa!” Et kyl se ehkä vähän on ollu. Et sit oon 

sanonu leikillä sitä aina pikkusiskoks. Sit sitä ehkä vähän ärsyttää se, et 

se onkin mun pikkusisko, mut kyllä kaikki ehkä vähän aattelee niin. 

 

Syntymäjärjestyksen mukaan ikäjärjestyksessä itsensä ajattelevat kaksoset olivat 

hyvin tietoisia ajallisen ikäeronsa pienuudesta. Siitä huolimatta järjestystä 

saatettiin pitää merkittävänä, ja se saattoi vaikuttaa myös siihen, millä tavoin 

kaksoset asemoituivat koko sisarussarjaansa. Esimerkiksi epäidenttisen Kiian (s. 

1990) kaksosista toisena syntynyt kaksosveli laski itsensä vasta perheen 

kolmanneksi vanhimmaksi lapseksi, vaikka ikäeroa Kiiaan olikin vain muutamia 

minuutteja. 

SK: Onks teillä semmosta, jotenkin semmosta isosisko- tai isoveliroolia 

kummallakaan? 

Kiia: Joo on! (nauraa) Että monta kertaa just äiti on sanonu, että te ootte 

noin vanhoja, et kyllä teijän pitäis osata jotain asioita hoitaa, niin sit se 

mun kaksoisveli vetoaa aina siihen, että no sä oot vanhempi, niin sun 

pitäs kyllä sitte, että… (nauraa) Ja ollaan me monet kerrat, sit mä oon 

sanonu, et eihän se kuus minuuttia siinä nyt mitään tee, et kaksosia 

kumminkin, et saman ikäsiä ollaan. Ni sit se on, et kyllä sä oot meistä se 

vanhempi, et hän laskee, et hän on niinku kolmanneks vanhin, vaikka 

kaksosia ollaankin.  
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Nekin kaksoset, jotka eivät ajatelleet olevansa iso- tai pikkusisarus suhteessa 

kaksoseensa, tiesivät, kumpi kaksosista oli syntynyt ensin ja kuinka paljon heillä 

oli ikäeroa, useimmiten minuutilleen. Kuten esimerkiksi Ilona (s. 1987, 

epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta), kaksosinformanttini kertoivat 

myös siitä, että syntymäjärjestystä käytettiin kaksosten keskinäisessä vitsailussa 

ja vinoilussa. Toisena syntynyttä kaksosta saatettiin kiusoitella kutsumalla tätä 

pikkusiskoksi tai pikkuveljeksi, vaikka syntymäjärjestystä ei ajateltukaan 

merkittävänä sosiaalisena ikäjärjestyksenä. 

Ilona: […] Meidän Teroa se on joskus harmittanu, että se ois halunnu 

olla joka on ollu se, joka on niinku vanhempi. Se haluais sanoa mua 

pikkusiskoksi! (nauraa) Että pitikin sun tulla ensin sieltä! Ollaan me siitä 

aina välillä kuittailtu, et se on semmonen mukava yksityiskohta sanoa 

joskus, kun joku kyselee. ”Ette usko että meillä on seittemän minuuttia 

ikäeroa!”, joskus lapsena sanottu. 

 

Oli myös mielenkiintoista kuulla, että jo Hannan (s. 1971, yksönen, identtiset 

kaksostyttäret) kolmevuotiaat kaksostytöt neuvottelivat sosiaalista 

ikäjärjestystään keskenään.  

SK: Onko heillä sitten niinkun semmosta isosisko/pikkusisko-jakoa 

näissä heidän keskinäisissä suhteissa? Että onko toinen semmosessa 

isomman tai pienemmän roolissa? 

Hanna: No joo, välillä on, ja sitten nyt kun ne on kolme, niin nehän on 

niin isoja tyttöjä, ja sitten ku Ella on syntyny ensin, niin hän on nyt muka 

isosisko. Et kyllä ne välillä siitä niinkö kiistelee, että: ”Eikä, minä oon 

isosisko!” 

 

Eri-ikäisiksi asettaminen voidaan nähdä eräänlaisena kaksosuuden sosiaalisen 

olemassaolon kiertämisenä. Kyse ei välttämättä ole siitä, että kaksosten 

samanikäisyyttä pidettäisiin häiritsevänä tai epätoivottavana. Lasten eri-ikäisyys 

ja ikähierarkia ovat vain niin tavallisia, että kaksosten välille saatetaan yrittää 

rakentaa samankaltaisia eroja. Ensin ja toisena syntyneen roolit saattavat 

muistuttaa samankaltaisia roolijakoja, joita on olemassa sisarussarjan esikoiselle 

ja kuopukselle. Esikoisen saatetaan odottaa olevan vakava ja vastuullinen, kun 
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taas kuopuksen voidaan olettaa ja sallia helpommin olla huoleton ja 

impulsiivinen.
39

  

Kaksoshaastateltavani kuvailivat itseään suhteessa kaksoseensa, sekä heidän 

välisiään eroja vastakohtaisten luonne-erojen avulla. He kaikki erottivat toisensa 

ensisijaisesti rohkeampi/arempi-, ulospäin suuntautuneempi/vetäytyvämpi-, 

puheliaampi/hiljaisempi- ja tunnollisempi/huolettomampi-vastinparien kautta. 

Pidän mahdollisena, että kaksoset järjestävät luonne-eroilla itseään ja toisiaan 

eräänlaiseen ikä- tai roolijärjestykseen.
40

 Myös kaksosten läheiset käyttivät 

samanlaisia jakoja kuvaillessaan tuntemiaan kaksosia. Koska kulttuurissamme on 

olemassa tietynlaisia käsityksiä siitä, kuinka vanhempi ja nuorempi sisarus 

käyttäytyvät ja toimivat, tietyllä tavalla toimiva kaksonen saattaa tulla 

luokitelluksi luonteensa ja käyttäytymisensä vuoksi vaikkapa vanhemmaksi. 

Joskus saattaa myös olla, että vain toinen kaksosista omaksuu roolin kaksosensa 

iso- tai pikkusisaruksena. Esimerkiksi epäidenttinen Ilona (s. 1987, kaksonen eri 

sukupuolta) oli huomannut toimivansa välillä isosiskon tavoin, vaikka hän ei 

pitänytkään kaksosensa käytöstä välttämättä erityisen pikkusisarusmaisena. 

Ilona: Mää oon joskus sanonu sitä pikkuveliksi, kun musta ois niin, mää 

oisin niin halunnu pienempiä sisaruksia, niin mää oon sanonu että 

pikkuveli kun se on kuitenkin seittemän minuuttia nuorempi, mutta ei 

sillain niinku ihan… No ehkä käytännössä mää oon vähän ollu sillain 

isosisko, että mää oon huolehtinu niistä niinku asioista, että kyllä mää 

oon vähän käyttäytyny sillä tavalla. Mut ei me, ei niinko, no niin. Mut ei 

Tero oo silti käyttäytyny niinku pikkuveli mun mielestä, mutta mää oon 

niinko vähän yrittäny siitä kuitenki huolehtia, vaikka se ois varmaan ite 

pärjänny.  

 

Vaikuttaa että myös meillä kaksosten keskinäiseen ikäjärjestykseen liittyy tiettyjä 

käsityksiä siitä, millaisia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia ensimmäisenä tai 

toisena syntyneellä kaksosella pitäisi olla. Siiri (s. 1988, identtinen kaksonen) 

kertoi, että muut ihmiset olivat ihmetelleet kovasti esimerkiksi sitä, että kaksosista 

                                                           
39 Ikäjärjestykseen liittyvät roolit ja odotukset ovat kulttuurisia konstruktioita myös tavallisten 

sisarusten kohdalla, eivät suinkaan luonnonlakeja. Myös yksössisarusten ikäjärjestykseen liittyvät 

merkitykset ovat eräs kulttuurinen malli. 
40 Vrt. binääristen vastinparien käyttö merkitysten muodostamisen keinona strukturalistisessa 

perinteessä (ks. esim. Douglas 2000; 1966). 
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nuorempi oli puheliaampi, koska Siirin mukaan puheliaisuuden uskottiin olevan 

vanhemmalle kaksoselle kuuluva piirre. 

Siiri: Se justiinsa, et on niitä, että huomaa semmosia, että se on 

puheliaampi, vaikka se on yleensä toisin päin että vanahempi ois 

puheliaampi, niin siitä sitten taas huomauttaa kaikki ulkopuoliset, ku on 

just kuullu joku: ”Eikö vanhemman pitäs aina olla puheliaampi?” Että 

sää oot hiljasempi, ja työpaikallakin siitä just saatetaan sanoa. Että se 

on just semmonen kaksosiin liittyvä juttu, minkä aina just kuulee, että 

mun pitäs olla puheliaampi, ja kun ei oo, niin siitä just aina sanotaan. 

Niin, ja vanhemman pitäs olla se vastuullisempi ja tunnollisempi, siitä 

just kuulee sitten paljon. (nauraa) Kuopuksen pitäs olla semmonen 

huoleton ja tämmönen, niin just siitä sitten kuulee ku ei oo, niin jonkin 

verran […] 

Myös monet kaksosten läheiset tiesivät tuntemiensa kaksosten 

syntymäjärjestyksen ja ikäeron. Jotkut myös asettivat kaksoset sosiaalisten 

roolien perusteella ikäjärjestykseen. Vaikuttaa siltä, että syntymäjärjestystä 

pidetään merkityksellisenä tietona kaksosista. Kaksosille itselleen myös kerrotaan 

syntymäjärjestyksestä, ja mahdollisesti myös sen mukaisesta ikäjärjestyksestä, jo 

varsin varhain. Syntymäjärjestys vaikuttaa olevan osa tarinoita, joita 

monikkoperheissä kerrotaan kaksosten syntymästä ja vauva-ajasta. Maria (s. 

1977, epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta), oli kertonut omille 

epäidenttisille tyttärilleen heidän syntymäjärjestyksestään siten, että järjestys oli 

esitetty tyttöjen omana valintana. 

SK: Onks he sitten ite tietosia tästä kahen ja puolen tunnin ikäerosta? 

Maria: Ovat. Ovat, koska me ollaan paljon puhuttu synnytyksestä, ja 

kuinka Niina halus tulla heti ulos ja alakautta ja Nelli jäi sinne eikä tullu 

ulos ollenkaan, se leikattiin mun mahan läpi. (nauraa) He tietää tämän 

tarinan, että Nelli tuli viimisenä, eikä ois halunnu tulla ollenkaan pois. 

 

Kaksosten ajatteleminen ikäjärjestyksessä ei ole kuitenkaan ainut tapa, jolla 

samanikäisyyteen suhtaudutaan. Vaikka kaksoset syntyvätkin peräkkäin, he ovat 

käytännössä samanikäiset. He ovat tavallisesti koko lapsuutensa ja nuoruutensa 

suunnilleen samoissa fyysisen ja psyykkisen kehityksen vaiheissa, täyttävät 

saman verran vuosia samana päivänä, ja esimerkiksi menevät useimmiten samaan 
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aikaan kouluun. Toinen tapa, jolla kaksosia samanikäisinä sisaruksina jäsennetään 

kulttuurisesti, on pitää kaksosia samanikäisenä, keskenään tasa-arvoisena ja 

joissakin tapauksissa jopa pohjimmiltaan yhtenä yksikkönä ikäjärjestyksessä.
41

 

Näin voidaan vaikka ajatella, että kaksoset ovat yhdessä esimerkiksi esikoiset. 

Sosiaalisesti samanikäisenä pitämiseen vaikuttaa liittyvän se, että kaksosilta 

odotetaan samoja asioita, eivätkä he voi asettua, eikä heitä voi asettaa, toistensa 

yläpuolelle. Piritan (s. 1985, yksönen, puoliso epäidenttinen kaksonen, entinen 

poikaystävä epäidenttinen kaksonen) mukaan kaksossuhteesta tekee 

sisarussuhteena erikoisen se, ettei sisarukseen voi käyttää valtaa ikäeroon 

vedoten. Hän arveli kaksosten olevan ikänsä perusteella toistensa kanssa tasa-

arvoisia heti, kun taas tavallisten sisarusten keskinäinen tasa-arvo saattaa 

vakiintua vasta aikuisena. 

Pirita: No se on silti, siinä on koko ajan saman ikänen se sisarus. Että 

sitä ei tavallaan niinku kohtele semmosena: ”Hei sinä pikkusisko siellä, 

minä vähän pomotan sua.” (nauraa) Tai sitten niin, että: ”No minäpä 

tottelen tuota, kun se on mun isoveli.”, vaan se on niinku että ne on 

tasavertasia heti. 

 

Identtisten kaksostyttöjen äidin Hannan (s. 1971, yksönen) mukaan toisin kuin 

yksössisaruksia, kaksosia ei voi kehottaa käyttäytymään kunnolla vetoamalla 

vanhemman sisaruksen esimerkkiin.  

Hanna: […] Ei voi sillä lailla vedota, että ooppa sinä nyt kun oot isompi, 

niin näytäpä esimerkkiä, niin ei voi sillain, että on koko ajan kaks pöljää. 

(nauraa) Että sitten tehhään samat pöljyyet, että tuota, on se, on se 

erilaista.  

 

Samanikäisten lasten kohdalla voi olla myös vaikea perustella erilaisia oikeuksia, 

vastuita ja velvollisuuksia. Haastattelemieni erisukupuolisten epäidenttisten 

kaksosten mukaan sukupuoliroolit saattoivat kuitenkin tehdä eron eri sukupuolta 

olevien kaksosten välille. Heidän mukaansa sukupuoli saattoi joskus nousta 

kaksosten samanikäisyyttä tai tasa-arvoisuutta merkittävämmäksi tekijäksi. Tämä 

                                                           
41 Sierraleonelaisen kuranko-kansan kulttuurissa kaksosten on ajateltu olevan toisiinsa nähden 
todellisen ikäeron ulkopuolella, ikähierarkiassa ikään kuin kaksi ihmistä yhden tilassa. Kaksosilla on 

tämän vuoksi uskottu olevan erityisiä voimia. (Jackson 1978: 346.) 
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oli käynyt ilmi esimerkiksi siinä, millaisia vaatimuksia vanhemmilla oli 

kaksosille. Haastattelemani kaksosnaiset, joiden kaksospuoliskot olivat miehiä, 

kertoivat, että heidän lapsuudenkodeissaan esimerkiksi vastuu kotitöistä oli 

saattanut jakautua kaksosille sukupuolen vuoksi epätasaisesti. Käytännössä 

kaksospojan oli vaadittu osallistuvan kotitöihin tyttöä vähemmän. Lisäksi osa 

heistä koki kaksosten välisen sosiaalisen ikäjärjestyksen määräytyneen 

sukupuolen mukaan isosisko-pikkuveli-jaoksi osittain siksi, että tytöiltä odotettiin 

heidän mukaansa enemmän vastuunkantoa ja kypsää käytöstä. 

Yhteisöissä, joissa asema tai omaisuus periytyy vanhimmalle lapselle, 

kaksosuus voi mutkistaa perimysjärjestystä. Kaksoset saatetaan asettaa 

syntymäjärjestyksen mukaisesti eri-ikäisiksi, tai heitä voidaan esimerkiksi pitää 

yhtenä tai keskenään tasavertaisina. Monissa eurooppalaisissa kuningashuoneessa 

kruunu periytyy hallitsijan lapsille (joskus vain pojille) ikäjärjestyksessä 

vanhimmasta lapsesta nuorimpaan. Tanskassa kruununperijöiden listaan kuuluu 

tällä hetkellä yksi kaksospari. Kruununprinssiparin erisukupuolisten kaksosten 

paikka perimysjärjestyksessä määräytyy heidän syntymäjärjestyksensä mukaan 

siitä huolimatta, että he ovat käytännössä samanikäiset. (The Danish Monarchy 

2013.) 

Sosiaalisesti neuvoteltu ikäjärjestys, tarkoittipa se eri-ikäisiksi tekemistä 

ikäjärjestyksen tai luonteenpiirteiden kautta, tai samanikäisinä yhden 

ikähierarkian askelman täyttämistä, on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla 

kaksosuuden aiheuttama poikkeus pyritään normalisoimaan hyvin arkisella 

tasolla. Kaksosille ei vaikuta olevan täysin luontevaa tapaa sopia ongelmattomasti 

esimerkiksi sisarussarjaan, koska heidän olemassaolojensa mielletään olevan 

sidoksissa toisiinsa. Se vaatii muuntamaan kaksoset siten, että he tavalla tai 

toisella mukautuvat yhden ihmisen ikäjärjestyspaikoille, joko kahtena tai yhtenä. 

Ilmeisesti kaksosiin suhtautumiseen liittyy kulttuurinen ikäjärjestysmalli, joka 

jakautuu kahteen erilaiseen malliin, joiden avulla kaksosten samanikäisyyttä 

jäsennetään. Kaksosiin suhtautumisessa yleinen kaksijakoisuus ilmeni myös siinä, 

että monien haastateltavien puheista oli erotettavissa piirteitä kummastakin 

tavasta sovittaa kaksoset ikäjärjestykseen. 
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5 Yksi vai kaksi, yhdessä vai erikseen – 
kaksosuuden riskinhallintamallit 

Kuten edellisestä luvusta kävi ilmi, kaksoset yhdistetään toisiinsa monin eri 

tavoin. Heidän myös ajatellaan elävän erityisessä, toisiinsa vaikuttavassa 

sisarussuhteessa. Vaikka tämä suhde nähtiin usein myönteisenä tai neutraalina, 

aineistossani kaksosuuteen liittyvillä käsityksillä oli kuitenkin myös 

varautuneempi kääntöpuolensa. Vaikuttaa siltä, että kaksosena elämiseen 

suhtaudutaan varsin kaksijakoisesti. Kaksosuus ja kaksossuhde olivat 

informanttieni mukaan myönteisiä asioita tiettyyn pisteeseen asti, mutta 

mennessään liian pitkälle kaksosuudesta tuli riski.  

Analyysissäni toisen huomattavan yleisten merkitysten ryhmän muodostivat 

riskinhallintamalleiksi nimeämäni käsitykset, tulkinnat ja käytännöt. Monet 

riskinhallintamalleihin kuuluvat käsitykset muodostivat vastinpareja 

erityislaatuisen ihmissuhteen mallien kanssa, ja käänsivät ne miltei päälaelleen. 

Riskinhallintamallien ydin oli se, että kaksosuus suhteena, identiteettinä ja 

statuksena on, tai voi olla, uhka kaksosen yksilöllisyydelle ja itsenäisyydelle.  

Riskinhallintamalleihin kytkeytyivät myös käsitykset kaksosten 

vanhemmuuden haasteellisuudesta. Vanhemmuuteen ja monikkoperheellisyyteen 

liittyvissä käsityksissä korostui vanhempien tehtävä kaksosten yksilöllisyyden 

suojelijoina. Lisäksi kaksosten hoitamisen kuluttavuus ja taloudelliset 

kustannukset käsitettiin eräänlaisiksi riskitekijöiksi, jotka vaativat valvontaa ja 

hallintaa.  

Kaksoskäsitysten ambivalenssista kertoo se, että edellisessä luvussa esitellyt, 

pääosin kaksosuuden myönteisiä puolia korostavat mallit esiintyivät limittäin 

riskinhallintamallien kanssa. Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi, millaisissa 

yhteyksissä riskinhallintamallit esiintyivät aineistossani, ja miten ne liittyivät 

erityislaatuisen ihmissuhteen malleihin. 

5.1 Identtisyys ongelmana 

Kaksoset ovat muutenkin epätavallisia, mutta identtisten kaksosten kohdalla 

poikkeuksellisuutta lisäävät samanlainen geeniperimä ja identtinen ulkonäkö. 

Hämmentävä fyysinen samanlaisuus kiehtoo ihmisiä, ja identtisten kaksosten 

samanlainen ulkonäkö, sekä oletetut samanlaiset ominaisuudet, kuten 

persoonallisuus, ja jopa kohtalo (ks. Sand & Ekrem 1994, 125), ovat tehneet 
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identtisistä kaksosista varsin eksotisoituja. Länsimaisessa populaarissa ajattelussa 

kaksosten samanlainen tai erilainen ulkonäkö on kenties tärkein tekijä, jonka 

perusteella kaksoset tunnistetaan joko identtisiksi tai epäidenttisiksi. 

Mielenkiintoista kyllä, esimerkiksi monissa afrikkalaisissa kulttuureissa 

kaksosten ulkoiseen samanlaisuuteen tai erilaisuuteen ei liitetä erityisiä 

merkityksiä. Afrikkalaisissa kulttuureissa kaksosuudesta merkittävän tekee 

kohtuajan ja syntymän jakaminen, eikä kaksosia jaeta ulkoisen olemuksen 

perusteella kahteen eri ryhmään. (Peek (toim.) 2011: 2, 9.)
42

  

Samannäköisyys vaikeuttaa identtisten kaksosten erottamista toisistaan, ja se 

saattaa haastateltavieni mukaan vaikuttaa myös siihen, kuinka hyvin kaksoset 

tunnistetaan kahdeksi erilliseksi, ja ominaisuuksiltaan eroavaksi ihmiseksi. 

Esimerkiksi Pekka (s. 1978, yksönen), jolla ei ollut läheisissään kaksosia, pohti 

samannäköisyydestä usein seuraavaa hämmennystä näin: 

Pekka: Niin no tietysti se voi tulla siitäkin tavallansa semmonen harhakin 

siitä, että jos toinen näyttää hyvin, tai kaksi ihmistä näyttää hyvin 

samanlaisilta, että ne olis niinku mukamas sama, mutta niinku se on 

tietysti tämmönen, en mä tiedä siitä, mutta niinku se voi olla osa justiin 

sitä, tai kun siitä on tullu semmonen monia kiinnostava asia ja näin. 

Tavallaan voi ajatella että kun sillon kun ei tiede oo ollu niin kehittyny 

esimerkiksi, niin sillon on voinu olla semmonen käsitys että ne on niinkun 

kaks samaa ihmistä, tai niinkun näin, että jotenkin siitä. Tavallaan se 

kiinnittyy siihen ulkonäköön se, kyllähän ihmisillä kiinnittyy paljon siihen 

se mielenkiinto […]  

 

Samannäköisyyden vuoksi identtiset kaksoset on mahdollista heidän yhdessä 

ollessaan tunnistaa toistensa kaksosiksi. Kun identtisyys on kertavilkaisulla 

nähtävissä ja tunnistettavissa, kaksosuus on julkista. Identtiset kaksoset saattavat 

kokea olevansa julkista ihmeteltävää, sillä vaikuttaa siltä, että jostakin syystä 

ventovieraidenkaan ihmisten identtisyyden kommentoimista ei pidetä 

epäkohteliaana tai sopimattomana käyttäytymisenä. Haastattelemani identtiset 

kaksoset, kuten seuraavaksi lainattu Siiri (s. 1988) kertoivat, että vieraatkin 

ihmiset saattavat kommentoida identtisyyttä ja kysellä siitä, jos kaksoset ovat 

julkisesti jossain toistensa seurassa. 

                                                           
42 Edes afrikkalaisesta kertomusperinteestä ei löydy juurikaan länsimaissa tyypillisiä identtisten 

kaksosten toisiinsa sekoittamiseen liittyviä tarinoita (Peek (toim.) 2011: 2, 9). 
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Siiri: No justiinsa, no vaikka, no nyt tulee mieleen, kun vaikka vappuna 

liikuttiin silleen, että mulla ei ollu silmälaseja päässä, niin heti tuli 

et: ”Ootteko te sisaruksia?” Ja sitten et: ”Taidatte olla kaksosia!”  

 

Miksi identtisyyttä yleensä ottaen kommentoidaan? Miksi identtisille kaksosille 

pitää kertoa, että he ovat ”jääneet kiinni” identtisyydestä? Haastattelemieni 

identtisten kaksosten mukaan huomioon tottuu, joskin se kyllästyttää; tokihan he 

tietävät olevansa identtisiä, ja muiden mielestä samannäköisiä, vaikka vieraat 

ihmiset eivät sitä heille kertoisikaan. 

Sekä identtisten että epäidenttisten kaksosten mukaan se, ovatko he identtisiä, 

oli useimmiten ensimmäisiä asioita, joita toiset ihmiset olivat halunneet 

kaksosista tietää, ja jota oli kysytty usein. Stewartin mukaan identtisyyden 

kysymiseen jopa sisältyy ääneen lausumaton toive siitä, että kysymykseen 

vastattaisiin myöntävästi (Stewart 2000: 170). Eräs yksöshaastateltavani sanoi 

suoraan, ettei epäidenttisessä kaksosuudessa ole hänestä mitään kovin 

kiinnostavaa, koska he eivät ole geeniperimältään tai ulkonäöltään samanlaisia.  

Eräs epäidenttinen kaksoshaastateltavani puolestaan piti kummallisena, että 

epäidenttisistä kaksosista yleensä ottaen ollaan kiinnostuneita, koska hän piti 

epäidenttisyyttä lähes tavalliseen sisaruuteen rinnastettavana. 

Myös eri sukupuolta olevilla kaksosilla oli kokemuksia identtisyyden 

kysymisestä, jopa silloin, kun molemmat kaksoset olivat olleet paikalla.
43

 Tästä 

voi päätellä, että kaksosuus ja identtisyys liittyvät kulttuurissamme tiiviisti 

yhteen. Samannäköisyys vaikuttaa olevan merkittävä osa sitä, millainen 

mielikuva monilla on kaksosista ja vaikuttaakin siltä, että kaksosten 

samannäköisyyden ja (identtisten) kaksosten vaikeasti erotettavuuden mallit ovat 

laajalti jaettuja. Osa haastateltavistani puhui myös ”lähes identtisistä kaksosista”, 

millä kaiketi tarkoitettiin hyvin toistensa näköisiä epäidenttisiä kaksosia. 

Identtisyys tarkoittaneekin arkiajattelussa ensisijaisesti samannäköisyyttä, eikä 

geneettistä samanlaisuutta. Kaksosten ja samannäköisyyden tiivis yhteys saattaa 

myös osittain johtua siitä, että kaksosten biologinen syntytapa ei ole tuttu. Voi 

                                                           
43 Kuten jo aiemmin on mainittu, identtiset kaksoset ovat aina biologisesti samaa sukupuolta. 

Kuitenkin myös identtisillä kaksosilla vain toisen kaksosen transsukupuolisuus on mahdollista, jolloin 

myös identtiset kaksoset voivat olla psyykkisesti, sosiaalisesti ja identiteeteiltään eri sukupuolta. 

Brooke Seboldin, Benita Sillsin ja Todd Sillsin mielenkiintoinen dokumenttielokuva Red Without Blue 

(2007) kertoo identtisistä kaksosista, joista toinen käy läpi sukupuolenkorjausprosessia miehestä 

naiseksi. Dokumentin epätavallinen lähtökohta antaa erinomaisen tilaisuuden identtisen identiteetin 

tarkastelulle. 
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olla, että tiedetään, että kaksosia on erinäköisiä ja samannäköisiä, ja että kaksosia 

on myös erisukupuolisia pareja, mutta eri kaksostyyppien erilaisesta syntytavasta 

ei tiedetä. Esimerkiksi epäidenttinen Suvi (s. 1989, kaksonen eri sukupuolta) oli 

huomannut, ettei kaksostyyppien erosta välttämättä olla kovinkaan tarkasti 

tietoisia. 

Suvi: […] vaikka mun veli ois ollu paikalla, niin on kysytty, että ootteko 

te identtisiä. (nauraa) Sit siinä vaiheessa on ollu silleen, että ei ees 

kehtaa alkaa aina selittää, että mitä tarkottaa olla identtinen, että on 

vaan että: ”Ei olla, ehkä huomaatkin ettei olla ihan samannäkösiä!”  

 

Kaksosuuden ja identtisyyden välinen yhteys vaikuttaa olevan varsin vahva, sillä 

kuten edellisestä lainauksesta käy ilmi, epäidenttistenkin kaksosten saatetaan 

olettaa muistuttavan toisiaan, kenties enemmän kuin sisarusten yleensä. Vaikuttaa 

siltä, että esimerkiksi käsitys kaksosten samanlaisuudesta ylittää identtisen 

ulkonäön vaatimuksen, ja yhdistyy osaksi myös epäidenttisyyttä. Samannäköisyys 

vaikuttaa olevan yksi kaksosuuden kulttuurinen malli, jotka vaikuttavat myös 

epäidenttisten kaksosten elämään, vaikka he eivät olisikaan huomattavasti 

toistensa näköisiä.  

Identtiset kaksoset herättävät huomiota, sillä tavallisesti ihmisten kasvot ja 

kehot ovat erinäköisiä. Erehdyttävän samannäköisinä identtiset kaksoset sotivat 

yksilön olemuksen kulttuurisia malleja vastaan. Yleensähän voi luottaa siihen, 

että yhden näköisiä ihmisiä on vain yksi. Esimerkiksi Mira (s. 1987, yksönen, ei 

kaksosia läheisissä) kertoi, että identtiset kaksoset nähdessään hän saattaa ajatella 

näkevänsä peilikuvan kahden ihmisen sijaan. Peilikuva sopii selityksenä 

paremmin yksilöiden erinäköisyyden malliin, kuin se, että kaksi ihmistä näyttää 

samalta. 

Mira: On se sillain, että niinku kahtoo, että näinkö mää oikein. Että 

yleensä on tottunu siihen, että on yks, kaikki on omannäkösiä, niin kyllä 

sitä sitten kahtoo uuestaan, että oliko tossa nyt oikeesti kaks ihmistä vai 

peili vai mikä. Et on se sillä tavalla, mut ei niinku kauheen kauan jää 

tuijottaan,(nauraa) et sen verran, että vilikasee uuestaan.  

 

Ihmisten erottaminen toisistaan perustuu suurelta osin näköhavaintoon; ihmiset 

voi erottaa eri yksilöiksi helpoiten siitä, että he ovat erinäköisiä. Identtisten 
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kaksosten hyvin paljon toisiaan muistuttava ulkonäkö hämmentää, ja aiheuttaa 

häiriön yhteen ihmisen perustavanlaatuisista selviytymiskeinoista: kykyyn 

erottaa, onko vastaantulija tuttu vai vieras, oman ryhmän jäsen vai muukalainen, 

ystävä vai vihollinen. Identtisillä informanteillani olikin kokemuksia siitä, että 

ventovieraat ihmiset olivat luulleet heitä toisikseen, ja tulleet tervehtimään.  

Koska kahden ihmisen huomattava samannäköisyys on ilmiönä varsin 

harvinainen, se ei ehkä tulisi useimmille edes ensimmäisenä selityksenä mieleen. 

Siirin (s. 1988, identtinen kaksonen) kaksosen tuore poikaystävä ei ollut 

muistanut tyttöystävänsä olevan identtinen kaksonen. Hänen ensimmäinen 

selityksensä eri vaatteissa vastaan tulevasta tyttöystävän näköisestä henkilöstä oli 

ollut se, että tyttöystävä on vaihtanut vaatteita.  

Siiri: No on se siis sillon, siis mun siskon poikakaveri, kun se näki mut 

ekan kerran, niin se ei muistanu. Kyllä se sit jälkikäteen muisti, et se oli 

kertonu, et se on kaksonen. Se oli ihan että mitä ihmettä, siis me asuttiin 

samassa asunnossa, tai oltiin kämppiksiä sillon, niin sitten se niinku vaan 

luuli, oli ihmeissään, et miks mää oon vaihtanu vaatteita yhtäkkiä. Ja 

sitten se niinkun, mää jottain juttelin, että jaa terve, kukas sää oot, ja 

sitte se tajus, että ai niin joo, se on kaksonen. 

 

Pelkästään identtisten kaksosten samankaltaisen ulkonäön vuoksi muiden voi olla 

hankala mieltää heitä erillisiksi yksilöiksi, varsinkin sosiaalisesti etäämpää. 

Vaikka järki sanoisikin, että identtiset kaksoset ovat kaksi eri ihmistä, voi 

samanlainen ulkokuori kuitenkin ohjata ajattelemaan heitä yhtenä tai 

samanlaisina, jollei heihin yksittäin liity vasta paremman tutustumisen 

seurauksena kiinnittyviä henkilökohtaisia merkityksiä. Lähemmissä suhteissa 

ihmiset ja asiat erottautuvat kuitenkin useimmiten kuitenkin yksilöiksi, ja saavat 

aseman merkittävinä yksilöinä.  

Haastateltavani olivat yhtä mieltä siitä, että identtiset kaksoset tulevat 

sekoitetuksi toisiinsa, ja pidetyksi samanlaisina useammin kuin epäidenttiset. 

Erilaisen ulkonäön arveltiin suojaavan ainakin jonkin verran samanlaistamiselta, 

niputtamiselta ja sekoittamiselta. Useimmat informanttini pitivät sekä kaksosten 

toisiinsa sekoittamista että samanlaisena pitämistä epäsopivana ja loukkaavanakin 

käytöksenä. Monet haastateltavani, kuten epäidenttisten kaksospoikien isosisko 

Tuuli (s. 1992, yksönen), korostivat, että kaksoset ovat erillisiä henkilöitä 

ulkonäön samanlaisuudesta tai erilaisuudesta riippumatta. 
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Tuuli: Onhan siinä se, et pikkuveljet näyttää niin erilaisilta, niin niit ei 

sillain, vieraat ihmiset ei ajattele niitä kaksosina. Mut jos ne ois 

identtiset, mä luulen et siin ois sit kuitenki semmonen, että vieraatki 

ihmiset pistäs ne niinku helpommin yhteen, ja ajattelis niitä yhtenä sitte. 

[...] Et äiti oli, sen suurin pelko oli ollu, et ne on identtiset (nauraa), kun 

se oli kuullu odottavansa kaksosia, mutta ei ne onneks ollu. [...] Kai sitte 

äiti ois jotenki pelänny, et se alkaa iteki ajatteleen niinku yhtenä 

ihmisenä niitä. Että niin ni, mä en oikeen tiedä mistä se mun äitille on 

tullu, että se haluaa pitää ne ehdottomasti kahtena ihmisenä, tai niinkun 

että molemmat on ihan selkeesti oma persoonansa, ihan kun ne ois 

yksösiä. Mä oon niinku ihan samaa mieltä, että mun mielestä se on tosi 

hölmöö jotenki pitää kaksosia, oli ne identtiset tai ei, niin samana.  

 

Haastateltavieni mukaan identtisten erottamisen vaikeus ei kuitenkaan haittaisi 

ystävyyttä tai parisuhteessa olemista identtisen kaksosen kanssa. Haastateltavani 

arvelivat, että yhdennäköisyys saattaisi aiheuttaa sekaannuksia ja kiusallisia 

tilanteita, mutta he uskoivat, että ajan kanssa identtisetkin kaksoset oppisi 

tunnistamaan. Näin olikin käynyt esimerkiksi Elinalle (s. 1986, yksönen, 

epäidenttiset pikkuvelipuolet). 

Elina: No on se, siis on se aika hämäävä ajatus, ei mut siis vaikka just ne 

mun identtiset ystävät, niin mulle kävi silleen, että mä tunsin niistä ensin 

vaan sen toisen, ja sit kun mä satuin näkeen, ne tuli yhtä aikaa niinku 

samaan paikkaan, ja mä en jotenki sillä hetkellä ees muistanu, et sil on 

kaksossisko. Ja sit se tuli näin, ja mää aloin, et joo terve, terve Emmi, ja 

jotakin selittää ihan. Sit se oli vähän niinku silleen, että joo, että mä en 

ookaan, et mä oonkin Senni. Ja mä olin et okei, noni joo. (nauraa) Että, 

et on se tosi, se on tosi hämäävää, mut nyt sitte ku, et silti must tuntuu et 

sit ku, et vaik onki identtiset, ni oikeesti ku sä tunnet ne, niin sä erotat ne. 

Ja siis niin mul on nyt niittenkin kohalla. Et ei siin oo enää yhtään 

epäselvää, et kumpi on kumpi.  

 

Vaikka identtiset kaksoset muistuttavat ulkoisesti toisiaan, hekään eivät ole täysin 

toistensa kaltaisia, vaan ympäristövaikutukset muokkaavat heitäkin erilaisiksi 

(Guo 2005: 48). Haastattelemieni identtisten kaksosten mukaan heidän 

lähipiirinsä pystyi erottamaan heidät varsin helposti toisistaan. Useimmat 
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informanttini myös uskoivat pystyvänsä harjaantumaan erottamaan identtiset 

kaksoset toisistaan myös jos sattuisivat saamaan identtiset lapset. Hannan (s. 

1971, yksönen) silmään hänen identtisissä tyttärissään oli selviä eroja, vaikka 

monet muut ihmiset eivät osanneet erottaa tyttöjä lainkaan toisistaan. 

Hanna: No tuota, kyllä mää kuitenkin niinkun, tai siis mun mielestä ne on 

erinäköset kuitenkin, mutta sitten tietenkin kun joku näkee ekaa kertaa, 

niin on että voi apua, miten sää erotat. Mutta kyllä me ollaan alusta asti 

heidät niinku ulkonäöllisesti erotettu, että sen kanssa ei oo ollu mittään 

ongelmaa.  

 

Monilla haastateltavillani oli kokemuksia tutuista identtisistä kaksosista, joita oli 

vaikea erottaa toisistaan. Usein identtiset kaksoset saattoi oppia tunnistamaan, 

mutta jotkut haastateltavani kertoivat myös sellaisista identtisistä kaksospareista, 

joita he eivät oppineet erottamaan kovasta yrittämisestä huolimatta. 

Omakohtainen identtisyys ei tee muiden identtisten kaksosten toisistaan 

erottamisesta välttämättä sen helpompaa kuin muillekaan. Myös he ovat tottuneet 

siihen, että muut ihmiset ovat lähtökohtaisesti erinäköisiä, ja erotettavissa 

toisistaan kertavilkaisulla. Kuten seuraavasta keskustelusta Siirin (s. 1988, 

identtinen kaksonen) kanssa käy ilmi, myös identtisille kaksosille kaksi 

samannäköistä ihmistä voi olla hämmentävä asia, vaikka he itse muiden silmissä 

olisivatkin kuin kaksi marjaa.  

Siiri: No ne toiset tytöt, kun ne toiset [samassa koulussa olleet identtiset 

kaksoset] oli pojat, ja toiset oli tytöt, niin ne tytöt oli, tuntu että niillä oli 

sitten enemmän, että niillä huomas just että ne oli aika lailla 

samannäkösiä, mutta sitten niillä huomas että oli eri mittaset hiukset, 

mut ne oli samanväriset, niin siitä yritti, mää en ite erottanu niitä, yritti 

muistaa. Niillä vielä alkoi samalla kirjaimella nimi, niin sitten yritti 

muistaa, että tuo on se, jolla on pitemmät hiukset, mutta en mää oppinu 

niitä erottammaan. 

SK: Joo. Et sää niinku tota, kun sää katot muita identtisiä kaksosia, niin 

niistä tulee kuitenki semmonen olo, et ne on ihan saman näkösiä? 

Siiri: Niin, sitten mun, mää en erota vieläkään mun poikaystävän 

pikkuveljiä! (nauraa) Silleen et ne ei ite, varmaan aattelee että kauheeta 
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kun oltu viis vuotta yhessä ja käyään ussein siellä niinku anopin luona ja 

näin, mutta ne on niin samannäkösiä, että mää en siis… Tai siis kyllä 

mää huomaan, että niissä on eroja, ja silleen, mutta kun ei ossaa yhistää 

nimiä ja sitten niitä eroja. Ja sitten kyllä huomaa niistäkin, että 

luonteissa on eroja. Mutta huomaa ite, just hoksaa, että joo nyt mää, just 

tekkee silleen että huomaa, että ku kuulee kun huuetaan nimi, niin mää 

katon minkälaiset vaatteet on päällä, niin sitten mää muka tunnistan ne 

loppupäivän, ja sitten just se on niin paljon helepompi kattoo et okei, nyt 

sillä on sininen paita päällä, eli tuo on tuo. Mut sitten niitä ei just opi 

erottaa sen, niinku kasvojenpiirteen vuoksi, kun tekkee noin. Ei ne 

varmaan itekään tiiä, että mää en erota niitä. 

 

Vaikka identtisten kaksosten erottamista pidettiin vaikeana, haastateltavieni 

puheista oli ymmärrettävissä, että toisen ihmisen erottaminen kaksosestaan 

erilliseksi persoonaksi olisi kohteliasta. Jotkut haastateltavat, kuten Tuuli (s. 1992, 

yksönen, epäidenttiset kaksospikkuveljet), jopa potivat huonoa omaatuntoa sen 

vuoksi, etteivät olleet koskaan oppineet erottamaan joistakin tuntemistaan 

kaksosista kumpi oli kumpi. 

Tuuli: Mul oli ala-asteella luakalla identtiset kaksoset, jotka oli 

molemmat poikia, ja mä en siis, me oltiin kuus vuotta samalla luakalla, 

ja mä en oppinu erottaan niitä. Musta se oli aina ihan hirveää, siis 

jotenki mun kävi aina niinku, tuli niin hirveen huano omatunto aina siitä 

et ku: ”Olitkohan sää nyt se vai se?”, niin onneks on omat veljet sattunu 

[epäidenttiset]. 

SK: Tuntuuks se sit siltä et se ois niinku kohteliasta erottaa tai jotenki 

silleen? 

Tuuli: Joo. Mulla oli tosiaan aina hirveen huano omatunto kun ei 

erottanu, että kuitenkin molemmat oli oma ihmisensä, niin ihan sama kun 

unohtais jonkun nimen tai jonkun. Se on… Mun mielestä pitäs niinkun 

erottaa. Mut niil oli kyllä se, et ne pukeutu aina ihan samalla tavalla, et 

siihen voi nojautua. (nauraa)  

 

Sekoittamisessa ja niputtamisessa kaksoshaastateltaviani harmitti välinpitämätön 

suhtautuminen kaksosten erilaisuuteen ja erillisyyteen samankaltaisen ulkonäön 
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tai kaksosuuden perusteella. Identtinen kaksonen Vilma (s.1989) kertoi 

ympäristön kyvyttömyyden erottaa identtisiä kaksosia kahdeksi kokonaiseksi 

ihmiseksi olleen välillä jopa loukkaavaa. 

Vilma: Hankalaa on se, mikä tulee ulkopuolelta. Elikkä oletukset, 

tavallaan semmonen tietynlainen identiteettikriisi, minkä ne ulkopuoliset 

luo. Just ko linkittää yhteen kaks ihmistä, aattelee et niit ei ees tarvii 

kohella erillisinä. Ja sitten se, että sekotetaan toisiinsa. Sitten 

ulkopuolelta se, et näytetään silleen, et heille ei oo ees mitään väliä, et se 

on vähän niinku ihan sama. Esimerkiks kun me tultiin ylioppilaaks, jotku 

vanhat tädit, ei niinku mitkään läheiset, niin näki meidän ylioppilaskuvat, 

niin ne oli silleen että: ”Ne on ihan saman näkösiä, eiks se ois ihan sama 

ku siin ois vaan yks?” Niin siinä vaiheessa tuli itelle niinku tosi paha 

mieli. Ois tehny mieli sanoa, että se on sit ihan sama, et mää kuolla 

kupsahan tästä. Jos se on kerta ihan sama, et jos hän tekee kaikki mun 

puolesta. Et ihan ite mää kyllä luin siihen ylioppilaskokeisiin, ja 

yhtäkään läksyä en oo teheny hänen kanssaan, että kaikki oon itse tehny 

ja opiskellu. Mutta se on vaan se kun linkitetään yhteen, niin se on ihan 

uskomatonta mihin se joskus menee. 

 

Kun kysyin yksösiltä ja epäidenttisiltä haastateltaviltani, miltä tuntuisi olla 

identtinen, useimmat haastateltavistani pitivät ajatusta outona, ja jotkut jopa 

epämiellyttävänä. Ilonan (s. 1987, epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri 

sukupuolta) mielestä epäidenttisyyden hyvä puoli verrattuna identtiseen 

kaksosuuteen oli se, että epäidenttisistä kaksosista kaksosuutta ei heti näe, vaan 

kaksosuus voi jäädä yksityisasiaksi, jos niin haluaa. 

Ilona: Emmää tiedä, kun mää oon miettiny sitä, että jos ois identtinen 

kaksonen, niin mää oon monesti miettiny, tai että mää oon ollu aika 

helpottunu että mää en oo. Koska siinä on varmaan niinku toisaalta niin, 

ei välttämättä, mutta mulla on itellä semmonen ajatus, että siin on vielä 

se, että näyttää samalta. 

SK: Et se ajatus ei tunnu mukavalta? 

Ilona: No ei sillä tavalla. Vaikka jos olis, niin se vois varmaan ihan olla 

menny hyvin, ja olla niinku mukava, mutta se vaan, kun ei tiiä 
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minkälaista se on, niin mää oon ollu siitä ihan niinku… Että mennään 

niinku muutkin, että meistä ei heti nää sitä. Toisaalta se vois olla 

hauskaa jos sais kaikkia jekkuja kehittää… (nauraa)  

 

Useimmat yksösistä luultavasti pitävät omaa ulkoista ainutlaatuisuuttaan ja 

erotettavuuttaan niin itsestään selvänä, identiteettiä määrittävänä tekijänä, että 

yhtäkkinen kaksoisolennon tapaaminen voisi olla vaikea kokemus. Tämä on 

kaiketi yksi syy, miksi esimerkiksi trillerit, kauhu, ja monet muutkin elokuvan 

lajit ovat ottaneet identtisyyden ja kaksoisolennot materiaalikseen. Näissä 

jännitystä ja pelkoa luodaan esimerkiksi sillä, että (paha) kaksoisolento esiintyy 

päähenkilönä, ja varastaa hänen elämänsä tai esimerkiksi puolisonsa. (de Nooy & 

Statham 1998: 280-282, 284; Fischer 1983: 26-27.)
44

  

Nykymaailmassa, jossa luotettavasta tunnistautumisesta on tullut yhä 

tärkeämpää, identtiset kaksoset tuottavat hieman uudenlaista päänvaivaa myös 

viranomaisille. Sekä kuvalliset henkilöllisyystodistukset että biometriset 

tunnistusmenetelmät perustuvat kulttuuriseen malliin, jonka mukaan ihmisten 

kehot eroavat toisistaan. Tunnistus sormenjälkien tai silmän iiriksen avulla erottaa 

identtisetkin kaksoset toisistaan, joskin hieman epäidenttisiä huonommin (Jain 

ym. 2002: 2653). Kuitenkin identtiset kaksoset menevät ulkonäkönsä perusteella 

helposti sekaisin, ja pelkästään biometristä tunnistusta tavallisemmin käytetty 

kuvallinen henkilöllisyystodistus ei riitä heidän erottamiseensa luotettavasti. 

Aineistossani mainittiin identtisistä kaksosista, joista toinen oli onnistuneesti 

käyttänyt kaksosensa kuvallista opiskelijakorttia säästääkseen junamatkojen 

kuluissa, ja toinen lainannut kaksosensa henkilöllisyystodistusta. Myös 

haastattelemani identtiset kaksoset arvelivat kaksosen henkilöllisyyden 

käyttämisen olevan melko helppoa. 

Jos identtinen kaksonen syyllistyy rikkomukseen, eikä tiedetä, kumpi 

kaksosista on syyllinen, rangaistuksen antaminen voi olla vaikeaa. Jos syyllisestä 

kaksosesta ei ole varmuutta, tulisiko rike jättää rangaistuksetta vai pitäisikö 

molempia kaksosista rangaista? Arkisella tasolla tämä identtisyyteen liittyvä 

                                                           
44 Elokuvien kaksosille tyypillistä on se, että heidät kuvataan toistensa vastakohtina, esimerkiksi 

hyvänä ja pahana kaksosena, tai naiskaksosten kohdalla huorana ja madonnana (de Nooy & Statham 

1998: 281-282). Vaikka kaksosia, erityisesti identtisiä, yleisesti käytetäänkin ihmisen, ja erityisesti 

hänen moraalinsa kaksijakoisuuden metaforana, omasta aineistostani kaksosten moraalinen jaottelu 

puuttui täysin. 
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ongelma voi vaikeuttaa esimerkiksi opettajan kurinpitoa, kuten Tuulin (s. 1992, 

yksönen, epäidenttiset kaksospikkuveljet) kouluaikana oli käynyt. 

Tuuli: Mm, no ehkä sillain että ne [luokkakaverit] oli vähän sellasia 

rasavillejä, niin et jos se toinen oli tehny jotain, niin kumpikaan ei sitten 

ikinä sanonu, et kumpi se oli ollu. Ja sitte opettaja ei pystyny yleensä 

rankaseen niitä mitenkään, kun se ei tienny kumpi se oli ollu. Et kyl ne 

vähän käytti sitä.  

 

Vaikuttaa siltä, että identtisyys aiheuttaa monenlaista päänvaivaa. Kahden ihmisen 

samanikäisyys vaikeuttaa luokittelua, mutta samannäköisyys on vielä vaikeammin 

hallittavaa. Toisaalta identtisyyteen liittyvät kysymykset identtisten kaksosten 

yksilöyden kunnioittamisesta heidät erottamalla, toisaalta siihen yhdistyvät myös 

epävarmuus ja epäilys henkilöllisyyden ja tunnistettavuuden luotettavuudesta. 

Identtisyyden saatetaan myös ajatella olevan haitallista, tai ainakin mahdollinen 

uhka, sekä kaksosille itselleen että ympäröivälle yhteisölle. Vaikka vaikuttaakin 

siltä, että identtisiä kaksosia ajatellaan jonkinlaisen ”täydellisen kaksosuuden” 

mallin kautta ja esimerkiksi kaksosten välisen yhteyden saatetaan ajatella olevan 

syvin juuri identtisillä, identtisyyttä ei pidetty aineistossani toivottavana. 

Samannäköisyyttä ei toivonut itselleen kukaan, ja identtisyyttä pidettiin jopa 

huonona tuurina. 

5.2 Tekstiilikaksoset ja vaatteilla tehty ero 

Vaikuttaa siltä, että sukupuolesta ja saman- tai erinäköisyydestä riippumatta 

ainakin useimmat länsimaiset kaksoset joutuvat käsittelemään kaksosuuttaan 

suhteessa samanlaiseen tai erilaiseen ulkonäköön. Siitä, kuinka samalta tai eriltä 

kaksoset näyttävät, tai heidän pitäisi näyttää, on paljon mielipiteitä, samoin kuin 

siitä, saisiko kaksosia pukea samalla tai eri tavalla. Aineistossani samanlaisiin 

vaatteisiin pukeutumista pidettiin kaksosille tyypillisenä. Sisaruksilla sen 

katsottiin viittaavan nimenomaan kaksosuuteen, kuten Pekan (s. 1978, yksönen, ei 

kaksosia läheisissä) lainauksesta voi päätellä: 

Pekka: Että omasta veljestä kun on kaks vuotta ikäeroa, niin sitä 

jotenkin, että aina kun vaan laitettiin pienempänä samanlaiset vaatteet 

päälle ja näin, niin sitä tuli vaan, että ei täs nyt olla mitään kaksosia, että 
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se on heti et jos on vähänkään ikäeroa, niin siinä niinkun, sitä ehkä 

yrittää jotenkin olla enemmän erilainen eikä samanlainen sitten kun se 

toinen. 

SK: Oliks se sitten, et jos teille laitettiin samanlaiset vaatteet, niin tuliks 

siitä semmonen olo että tää on niinku kaksosten juttu? 

Pekka: Niin, tai jotenkin semmonen, että ei me nyt olla niin samanlaisia, 

vaikkei sitä saanu ehkä sanottua sillon pienenä. Sitä vaan laitto ne 

vaatteet mitä annettiin. (nauraa) 

 

Samanlaisiin vaatteisiin pukeutuminen symboloi yhdenmukaisuutta. Samanlaiset 

peliasut jalkapallojoukkueen tai univormut sotajoukon yllä viestivät 

yhteenkuuluvuutta puvun pitäjille, ja ne myös yhdistävät asuihin sonnustautuneet 

ihmiset toisiinsa ulkopuolisen katsojan silmissä. Samanlaiset vaatteet ovat kiinteä 

osa myös kaksosten kulttuurista kuvastoa. ”Tehän olette kuin kaksoset!”, 

saatetaan sanoa työkavereille, joilla sattuu olemaan molemmilla yllään punainen 

paita ja mustat housut. Myös ”tekstiilikaksosista” puhutaan, mikä voi viitata paitsi 

siihen, että samanlaisiin vaatteisiin pukeutumista pidetään kaksosille tyypillisenä, 

myös siihen että vaatteiden samannäköisyys rinnastetaan samannäköisyyteen 

kaksosten ominaisuutena. 

Epäidenttiset kaksoset eivät muistuta toisiaan sen enempää kuin eri-

ikäisetkään sisarukset, mutta heidätkin saatetaan pukea samanlaisiin vaatteisiin. 

Epäidenttisillä kaksosilla samanlaiset vaatteet toimivat ennen kaikkea 

kaksosuuden merkitsijänä, ja ne voivat tehdä muuten ehkä huomiotta jäävän 

kaksosuuden näkyväksi muille. Samanlaisiin tai erilaisiin vaatteisiin pukeminen 

on valinta, vaikka sen syitä ei välttämättä tiedostettaisikaan. Erilaisiin vaatteisiin 

pukemalla, tai pukeutumalla, kaksosuutta on mahdollista häivyttää, kun taas 

samanlaiset vaatteet korostavat kaksosten kaksosuutta, tai jopa samanlaisuutta. 

Samanlaisten vaatteiden suosiminen voi kertoa vanhempien tai kaksosten halusta 

kertoa kaksosuudesta muille. Samanlaiset vaatteet voivat luoda myös kaksosille 

itselleen tunteen yhdistettynä olemisesta kaksospariinsa.  

Monilla kaksoshaastateltavillani oli muistoja samanlaisiin vaatteisiin 

pukemisesta jo hyvin varhaiselta iältä. Useimmat kaksosinformanttini olivat 

alkaneet vieroksua samanlaista pukeutumista iän karttuessa, mutta esimerkiksi 
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Ilona (s. 1987, epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta) muisteli, ettei 

hän lapsenakaan pitänyt ”kaksoseksi” pukemisesta. 

Ilona: Mää muistan, meillä oli sellaset farkkuhaalarit. Mulla oli punanen 

ja Terolla oli vihree, ja siellä alla sellanen samanlainen pusero. Ja kyllä 

me, kyllä meidän äiti joskus pienempänä laitto, mutta mää en oo tykänny 

siitä ikinä oikeen.   

 

Monien kaksosiin liittyvien käsitysten kohdalla vaikuttaa siltä, että olemassa on 

tiedostettu kulttuurinen malli, jota vastaan on muodostunut kilpailevia käsityksiä. 

Tiedostetun mallin haastaja on nähtävissä esimerkiksi kaksosten pukemisessa. 

Toisaalta on ilmeisesti laajalti tiedettyä, että kaksoset usein puetaan samanlaisiin 

vaatteisiin tai että samanlaisiin vaatteisiin puetut lapset ovat kaksosia, ja että 

samanlaiset vaatteet ovat kaksosille tyypillinen asia, eli on olemassa kaksosten 

pukemisen malli, jonka mukaan samanlaiset vaatteet ja kaksoset liittyvät yhteen. 

Samanlaisiin vaatteisiin pukeminen on kuitenkin usein kyseenalaistettu. Jotkut 

vanhemmat ovat valinneet pukea lapsensa eri tavoin, ja tietoisesti välttäneet 

samanlaisia vaatteita. Kaksosten pukemiseen ja sen malleihin on alkanut 

vaikuttamaan ajatus, jonka mukaan kaksosten erilaisuutta tulee korostaa ja tukea, 

koska kaksoset ovat yksilöitä. Samanlaistamista on ryhdytty ajattelemaan 

haitallisena, ja rinnalle on noussut samanlaisten vaatteiden haitallisuuden malli. 

Erilaisiin vaatteisiin pukeminen vaikuttaa olevan eräänlaista riskinhallintaa, joka 

mielletään moraalisesti oikeaksi tavaksi toimia. Tuulin (s. 1992, yksönen, 

epäidenttiset kaksospikkuveljet) mukaan hänen äitinsä oli pitänyt erilaisiin 

vaatteisiin pukemista merkittävänä valintana Tuulin pikkuveljien yksilöllisyyden 

puolesta. 

SK: Niin. Muistaksää sitten, kun ne oli pieniä, niin puettiinko niitä 

[pikkuveljiäsi] esimerkiks samanlaisiin vaatteisiin? 

Tuuli: Ei, ei. Että siinäkin, tästäkin me puhuttiin äitin kanssa ihan 

muutama vuosi sitten, että äiti oli oikein niinku yrittäny, että erilaiset 

vaatteet, just sen takia kun se halus että molemmat on niinku oma 

ihmisensä. 

SK: Et sille ei ollu semmosta, että söpöä laittaa samanlaiset? 
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Tuuli: Ei, ei. Et ehkä se, että ne näyttää ulkonäöllisestikin niin erilaisilta, 

niin et se on niinku helpompaa sitten sen takia.   

 

Eri sukupuolta olevien kaksosten kohdalla vaatteiden valintaan vaikuttavat 

luultavasti myös pukeutumisen sukupuolittuneet kulttuuriset mallit, jotka 

saattavat olla voimakkaampia kuin kaksosuuden samanlaistavat tai yhtenäistävät 

mallit. Sukupuolittuneet pukeutumisen mallit saattavat vaikuttaa erisukupuolisten 

kaksosten pukemiseen jo esimerkiksi lastenvaatteiden tarjonnan kautta. Vaikka 

sukupuolineutraalejakin lastenvaatteita on, suuri osa vaatteista tehdään 

nimenomaan tytöille tai pojille. Esimerkiksi Suvia (s. 1989, epäidenttinen 

kaksonen) ja hänen kaksosveljeään Villeä ei puettu samanlaisiin vaatteisiin 

muutoin kuin kohteliaisuudesta samanlaiset puvut lahjaksi antaneita kohtaan. 

Suvi: Ei oo puettu samalla lailla.  Yks valokuva on, missä meillä on 

samanlaiset haalarit. Me ollaan ehkä yksvuotiaita, mutta se, me oltiin 

saatu ne lahjaksi, ja me oltiin vissiinkin kylässä niitten luona joilta me 

oltiin ne saatu, niin ne oli meillä sillon päällä, mutta isä ja äiti ei ikinä 

ostanu meille varta vasten samanlaisia vaatteita. Mulla on ollu aina 

tyttöjen vaatteita ja Villellä poikien vaatteita, ja enemmänkin että Ville ja 

[pikkuveljemme] Samuli on sitten saanu enemmän samantyylisiä 

vaatteita.  

 

Erilaiset vaatteet saattavat olla myös kaksosille itselleen olennainen erillisyyden 

merkitsijä. Hannan (s. 1971, yksönen, identtiset kaksostyttäret) pieni identtinen 

tytär Ella ilmeisesti käytti erilaisia vaatteita itsensä ja kaksosensa erottamiseen 

valokuvissa. Kun tytöt olivat vaihtaneet paitoja keskenään, Ella ei enää itse 

erottanut, kumpi heistä oli valokuvassa.  

SK: Mut he ei sitten puhu mitään semmosta, et me ollaan samannäkösiä, 

tai…? 

Hanna: Ei ne, ei ne sitä niinku, ei ne puhu sitä, mutta jännä, että niinkö 

nyttenki vasta, niin katto yhtä valokuvvaa, niin niil on semmoset tietyt 

puserot, niin niillä oli, ne oli vaihtanu sillon sinä päivänä puseroita. Se 

oli päiväkodissa otettu se kuva, niin Ella luuli, että se näytti Elisaa, että 

minä oon tuossa. Se luuli itekin, et se katto sen puseron perusteella. Että 
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oli se varmaan silleen hämmentävää sille, et mää sanoin että ei oo, sää 

oot tuossa, niin se oli vähän ihimeissään. 

 

Vaikuttaa siltä, että pikkulapsilla samanlaiset vaatteet olivat useimmista 

haastateltavistani suloinen näky. Samanlaisiin vaatteisiin sonnustautuneita 

aikuisia kaksosia sen sijaan oudoksuttiin. Aikuisten kaksosten samanlaiset 

vaatteet ovat ikään kuin eräänlainen kaksosunivormu, ja aineistossani niitä 

pidettiin merkkinä yksilöllisyyden tai itsenäisyyden puutteesta. Eräänlainen 

yhteyden korostamisen ja yksilöllisyyden välimuoto, joka esiintyi varsin usein 

aineistossani, oli pukea kaksoset samanlaisiin, mutta erivärisiin vaatteisiin. 

Kaksosilla saattaa olla omat vakiovärinsä, esimerkiksi toiselle sininen ja toiselle 

punainen. Tällöin samanmallinen vaate toimi kaksosuuden merkitsijänä, mutta 

oma väri taas edusti vain kaksosta itseään.  

Samanlaisten vaatteiden torjuminen ja niiden mukanaan tuomien merkitysten 

tiedostaminen oli mielenkiintoinen ilmiö aineistossani, sillä kaksosten välistä 

yhteyttä ja tiivistä keskinäistä suhdetta pidettiin toisaalla hyvin myönteisenä. 

Kenties kulttuurimme individualistiset mallit kilpailevat kaksosten 

samanlaisuuden mallien kanssa, koska kytkös toiseen ihmiseen ei ilmeisesti saisi 

näkyä ulospäin. Vaikka toisaalta osa haastateltavistani piti varsinkin identtisiä 

kaksosia yksössisaruksia samanlaisempina, vaatteilla tehdyn ”julkikaksosuuden” 

ajateltiin olevan yksilöllisyyttä rajoittavana haitallista. Mielenkiintoista kyllä, 

samanlaisilla vaatteilla ei arveltu olevan varsinaisia myönteisiä vaikutuksia 

vaikkapa kaksosia lähentävinä. 

5.3 Liian kaksosia, ihan yksilöitä 

Vaikka länsimaisessa kulttuurissa kaksosten esiintymistä pidetäänkin biologis-

lääketieteelliseen tietoon nojaten luonnollisena tapahtumana, kaksosraskaus ja 

kaksosten saaminen ovat silti useimmiten yllätys vanhemmille. Länsimaissa, 

kuten Suomessa, kaksosuus ei olekaan ongelmallista siksi, että kaksosten 

alkuperässä tai inhimillisyydessä yleensä olisi jotakin epäilyttävää. Stewartin 

mukaan länsimaisissa kulttuureissa asioita mutkistaa kysymys kaksosten 

identiteeteistä kokonaisuuden puoliskoina tai yksittäisinä ihmisinä. (Stewart 2000: 

12.)  

Myös haastateltavani pohtivat paljon kaksosten identiteettiä, parillisuutta ja 

yksilöllisyyttä suhteessa kaksosten kakseuteen ja ykseyteen. Haastateltavieni 
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puheissa korostui huoli kaksosten identiteetin ja itsenäisyyden kehityksestä. 

Suorimmin huoli tuli ilmi, kun kysyin, kuinka he haluaisivat kasvattaa 

kaksoslapsensa, jos sattuisivat joskus tulevaisuudessa sellaiset saamaan. Toisin 

kuin silloin, kun kaksosettomat haastateltavani kuvittelivat itselleen 

kaksossisaruksen, vastauksissa eivät korostuneet kaksosuuden hyvät puolet. Sen 

sijaan haastateltavani painottivat kaksoslasten suojelua ”liian kaksosena” 

pitämiseltä, kuten lähes kaikki haastateltavistani asian ilmaisivat.  

”Liian kaksosena” pitämisen katsottiin vaikuttavan haitallisesti 

yksilöksi, ”omaksi itsekseen” tai ”omaksi ihmisekseen”, kasvamiseen. 

Yllätyksekseni tämä malli, jonka mukaan kaksosuus voi olla riski 

yksilöllisyydelle, oli miltei yhtä läpitunkeva aineistossani, kuin kaksosten 

läheisyyden ja yhteyden mallit. Mielenkiintoista tässä mallissa ja haastateltavieni 

käsityksissä oli se, että informanttini olivat yhtä mieltä siitä, että kaksosten 

kasvaminen vaatii valvontaa ja jonkinlaisia ohjaavia toimia ulkopuolelta, 

erityisesti vanhemmilta. Kuten seuraavaksi lainattu Tuuli (s. 1992, yksönen, 

epäidenttiset kaksospikkuveljet), useimmat haastateltavani pohtivat käytännön 

toimenpiteitä, joilla kaksosuuden mahdolliset riskit voisivat olla hallittavissa. 

Tuuli: No mää päätysin todennäkösesti aika samanlaiseen ratkasuun kun 

mun vanhemmat, että eri kouluihin jos vaan mahdollista ja niinkun 

yrittäsin kaikin keinoin kannustaa kasvamaan omaksi itsekseen, eikä 

niinkun vastaamaan siihen ympäristön määritelmään, että kaksoset on 

samanlaiset. […] identtisten kohdalla mä pyrkisin kans niinkun 

mahollisimman eri tavalla, tai niinkun pukemaan ne eri tavalla, ja ehkä 

leikkauttaa hiukset eri tavalla, ja et niinkun sitä, että ympäristökään ei 

ala sekottaan niitä, eikä mitään. […] Ehkä siin on äiti ja isä yrittäny 

kiinnittää huomioo siihen että niitä [pikkuveljiä] ei kohdella yhtenä 

ihmisenä, niinku enemmän jotenki sitä identiteettiä sitte yrittäny 

rakentaa. […] Kyl mä luulen et ne osaa olla yksinkin, mutta just tuli 

äidin kanssa puheeks vähän aika sitten, siinä joskus vuosi sitten, kun mää 

muutin tänne, että pojille tulee todennäkösesti olee hankalaa se, että 

muuttaa niinku omaan asuntoon ihan yksin. Että mun mielestä äiti teki 

tosi fiksun ratkasun siinä että ne laitettiin eri kouluihin, koska se ois 

niille ehkä vaikeempaa sitte myöhemmin. 
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Käsitykset kaksosten yksilöllisyydestä, tai sen puutteesta, olivat aineistossani 

hieman ristiriitaisia. Jotkut haastateltavani arvelivat, etteivät kaksoset usein saa 

olla yksilöitä. Toiset taas näkivät asian pikemminkin niin, ettei kaksosista tule 

kunnolla yksilöitä, ellei heitä ohjata eri suuntiin. Vastaavasti haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että kaksosten piti joko antaa olla yksilöitä tai heitä tulisi aktiivisesti 

rohkaista yksilöllisyyteen. Näyttää siis siltä, että osa haastateltavistani piti 

yksilöllisyyttä kaksostenkin oletusolotilana (”kaksoset ovat kuin ketkä tahansa 

muutkin”). Toisille taas kaksosten samanlaisuus ja epäyksilöllisyys oli kaksosten 

luonnollinen tila (”kaksoset eivät ole samanlaisia kuin yksöset”), joka oli ikään 

kuin normalisoitavissa sosiaalisen ja kulttuurisen väliintulon kautta. 

Huomionarvoista on se, että kaikki haastateltavat näkivät kaksosuudessa 

jonkinlaisen potentiaalisen uhan tai esteen ”normaalille yksilöllisyydelle”. 

Yksönen Sonja (s. 1988, yksönen, epäidenttiset serkut eri sukupuolta, tuttavat 

naispuoliset identtiset kaksoset) arveli, että kaksosten kasvattaminen ei 

välttämättä olisi sen kummempaa kuin yksöstenkään, mutta hän kuitenkin tunnisti 

itsestään huolen kaksosten yksilöllisyyden puolesta. Vaikuttaa siltä, että kaksosten 

identiteettien ja yksilöllisyyden epävarmuus on melko kiinteä osa kulttuurisesti 

käsitettyä kaksosuutta. 

Sonja: […] luulen, että se ei sinällään ois niin ongelma, jos sen 

kaksosten kasvattamisen antais vaan tapahtua, mutta siinä tulis itelle 

semmonen olo, että sitä pitäs joko rohkasta, tai pitäs jotenkin koittaa 

yksilöittää heitä. 

 

Käsitys, jonka mukaan kaksosten pitäisi antaa olla yksilöitä, perustunee 

tieteellisrationaalisiin, sekä individualistisiin kulttuurisiin malleihin, jotka torjuvat 

kaksosuuden mystifioinnin, ja ainakin näennäisesti kaikki irrationaaliset 

käsitykset kaksosista. Saattaa tosin olla, että joskus kaksosten eroille ja 

erillisyydelle annetaan turhankin paljon painoarvoa, ja esimerkiksi sosiaalisista 

tekijöistä johtuva mahdollinen samankaltaisuus, tai kaksossuhteen merkitys, 

saatetaan sivuuttaa ikään kuin vanhanaikaisina ajatuksina.  

Kaksosten yksilöiksi kasvattaminen taas viitannee siihen, että kaksosten 

ajatellaan olevan oletusarvoisesti symbioottisesti kiinni toisissaan, ja ettei heistä 

ilman kasvatuksen väliintuloa kehity kahta erillistä ja itsenäistä ihmistä. Yhtäältä 

kaksosten tiivistä suhdetta ja riippuvaisuutta toisistaan voidaan pitää 

luonnollisena ja itsestään selvänä kaksosuuden osana. Läheiseen suhteeseen 
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saatetaan myös liittää hyvinkin myönteisiä merkityksiä. Suhde vaikuttaa silti 

vaativan säätelyä ja valvontaa, ettei se ikään kuin riistäydy valloilleen, ja niele 

kaksosten yksilöllisyyksiä, ja mahdollisuuksia eheisiin identiteetteihin. Kaiken 

pohjana tuntuu olevan ajatus, että ihminen kehittyisi normaalisti (yksilöksi) vain 

yksösenä, ja vain yksösen sosiaalisessa tilassa normaali kehitys olisi mahdollista.  

Tällainen kulttuurinen malli saattaa olla esimerkiksi kaksosten koulussa 

toisistaan erottamisen taustalla. Kumpikin käsitys kaksosten yksilöllisyyden ja 

erillisyyden luonteesta on kuitenkin nähdäkseni tiiviissä yhteydessä 

individualismin kulttuuriseen malliin tai malleihin. Toisaalta huoleen kaksosten 

yksilöydestä sisältyy ajatus siitä, että yksilöksi erottumisen tarve on ”luonnollista” 

jokaiselle terveelle ihmiselle, ja yksilöllisyys sinänsä ”normaalin” 

(yksös)ihmisen, oletusarvoinen tila. Soveliaina pidettyjä vaihtoehtoja 

itseisarvoiselle yksilöllisyydelle ei aineistossani juuri esiintynyt, eikä toisaalta 

kukaan haastateltavista eritellyt, miksi yksilöllisyys olisi kaksosille tai yleensä 

ottaen ihmisille välttämätöntä.  

Yksösyyden normaali yhdistettynä ontologiseen ajatukseen ihmisen 

olemuksesta erillisenä kehollisena olentona ovat merkittäviä osia siitä pohjasta, 

jolle länsimaissa varsin laajalti levinnyt ja suhteellisen kyseenalaistamaton 

individualismi, eli yksilöllisyyden ihanne, rakentuu. Individualismi olettaa, että 

toimiva perusyksikkö on yksi ihminen riippumattomana ja erillisenä muista yhtä 

lailla irrallisista yksilöistä. Ilmeisesti individualismin ihanne on esimerkki 

tehokkaasti sisäistetystä ja laajalti levinneestä kulttuurisesta mallista, jolla on 

keskeisenä arvona suuri vaikutus malleihin monista muista asioista, kuten 

esimerkiksi kaksosuudesta.  

”Liian kaksosuudella” tai ”ei-yksilöpersoonalla” tarkoitettiin sekä jotakin, 

mikä liittyisi kaksosten omaan kokemukseen itsestä ja identiteetistä että sitä, 

etteivät he tulisi erotetuksi kahdeksi eri ihmiseksi muiden silmissä.  

Kummassakin tapauksessa vaarana ajateltiin olevan, että kaksosten yksilöllisyys 

(joka ymmärrettiin sekä kokemuksena että toimijuutena), sekä identiteetti (jolla 

puolestaan tarkoitettiin kaksosen käsitystä itsestään sekä jonkinlaista psyykkistä 

tasapainoa), pääsisivät hämärtymään tai häiriintymään, jos kaksossuhde tai 

kaksosen status saisivat liikaa tilaa.  

Aineistossani kaksosuuden ajateltiin voivan olla liian suuressa roolissa 

kolmella eri tavalla, eli liian läheisen tai samanlaisuuteen pyrkivän kaksossuhteen 

muodossa, jatkuvasti kaksosen kanssa yhdessä tai samassa (sosiaalisessa) tilassa 

olemisen kautta, tai ulkopuolelta saadussa samanlaistamisessa tai niputtamisessa. 
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Haitallisina pidettiin erityisesti samanlaiseksi muuttumista tai jäämistä, sekä 

keskinäistä riippuvuutta. Mielenkiintoista oli se, että yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta kaikissa haastateltujeni maininnoissa kaksosten katsottiin reagoivan 

edellä mainittuihin tekijöihin symmetrisesti. Poikkeuksena tähän oli Ellin (s. 

1990, epäidenttinen kaksonen) äidin ennen koulun aloitusta kaksosilleen teettämä 

psykologinen arvio, jonka mukaan Ellillä oli kaksossisartaan suurempi riski 

ripustautua kaksoseensa, jos heitä ei sijoitettaisi eri luokille. 

Elli: […] kun me oltiin ala-asteella, niin meidät laitettiin eri luokalle, 

kun sillon meille tehtiin joku semmonen testi, että kuinka meidän 

identiteetit on niinku sitoutunu toisiinsa. Ja sillon suositeltiin, että me 

mennään eri luokalle, et mun identiteetti oli liian sidoksissa Eveliinaan. 

 

Monet psykologit pitävät kaksossuhdetta potentiaalisesti vaarallisena. 

Kaksossuhde voi olla yksi läheisin mahdollinen ihmissuhteen muoto, mutta sitä 

on kuvailtu luonteeltaan ambivalentiksi, narsistiseksi ja psyykkisille uhille 

altistavaksi. (Stewart 2000: 72 < Arlow 1960: 197.) Lisäksi esitetty, että kaksosen 

identiteetti voi olla hauras, jos osa itsestä on osa toista, ja osa toisesta on osa itseä 

(Stewart 2000: 73-74 < Siemon 1980: 391). Haastatteluaineistostani tutut 

individualismin ihanne ja huoli yksilöllisyydestä sekä identiteetistä vaikuttavat 

olevan läsnä myös länsimaisessa psykologiassa. Psykologiset tai psykologisoivat 

mallit lienevät myös vaikuttaneet haastateltavieni käsityksiin. 

On muistettava, että käsitykset siitä, millainen on tasapainoinen tai itsenäinen 

ihminen, tai näiden ominaisuuksien pitäminen toivottavina tai normaaleina, ovat 

kulttuurisia. Individualistisessa länsimaisessa nykykulttuurissa yksilöllisyys ja 

itsenäisyys ovat vallitsevia arvoja. Tämän vuoksi esimerkiksi kaksosten samalle 

luokalle laittamista saatetaan opastaa välttämään, jos sen uskotaan haittaavan 

kaksosten kasvua itsenäisiksi yksilöiksi. Kaikissa kulttuureissa kaksosten 

suoranaista yhteen kasvamista ei kuitenkaan pidetä vahingollisena. Sitä voidaan 

pitää myös luonnollisena, ja samaa sukupuolta olevien kaksosten saatetaan jopa 

odottaa menevän naimisiin yhteisen puolison kanssa. Esimerkiksi 

sierraleonelaisten kurankojen tapoihin on kuulunut, että kaksosnaiset ovat naineet 

saman miehen ja kaksosmiehet vastaavasti saman naisen (Lamp 2011: 221 < 

Parsons 1964: 42). 

Haastattelemani kaksoset kertoivat paljon siitä, millä tavoin heidän 

vanhempansa olivat yrittäneet saada kaksosensa kasvamaan yksilöinä tai 
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yksilöiksi. Jotkut heistä kertoivat, että heidän vanhempansa olivat tehneet tietoisia 

valintoja, jotta kaksoset eivät kokisi tulevansa niputetuiksi, tai pakotetuksi 

samanlaisiksi. Tyypillisiä yksilöllistämisen strategioita, joita haastattelemani 

kaksoset mainitsivat, olivat esimerkiksi samanlaisten vaatteiden välttäminen, ja 

toisistaan merkittävästi poikkeavien nimien antaminen. Erään haastateltavani 

mukaan hänen ja hänen kaksosveljensä nimet oli valittu siten, että edes heidän 

nimikirjaimensa eivät olisi samat.
45

 Toisaalta haastattelemistani kaksosista osalla 

oli kaksosensa kanssa parillinen nimi, eivätkä he pitäneet nimiään häiritsevinä. 

Niputtamisen osalta tarkimmat vanhemmat olivat kiinnittäneet huomiota myös 

siihen, ettei kaksosia koskaan puhuteltu yksikkönä tai ”kaksosina”. Useimpien 

kaksosinformanttieni perheissä heitä oli kuitenkin kutsuttu ”kaksosiksi”, tai 

esimerkiksi ”tytöiksi”, kuten myös useimpia kaksosia, joista yksöshaastateltavani 

kertoivat. Sonja (s. 1988, yksönen, epäidenttiset serkut eri sukupuolta, tuttavat 

naispuoliset identtiset kaksoset) kertoi myös esimerkin tapauksesta, jossa 

kaksosten nimistä oli muodostunut yksi, kaksosia yksikkönä tarkoittava nimi. 

Sonja: Näköjään näistä yhestä kaksosparista, joka mun niinku… Meillä 

on sellanen tilanne, että mun sukulaiset, he asuvat ihan heidän 

lapsuuskotinsa alla, niin nää mun sukulaiset käyttääkin heistä vaan 

nimeä Merjamaija, et puhuu yksikössä. Et tietysti tosiaan puhutaan näin 

ja ulkopuoliset jopa, niinku mekin tuntevat viitataan heihin kaksosina, ja 

kun yksösistä puhutaan ihan nimellä. 

 

Useimmat kaksoset kertoivat, että heitä oli kannustettu eri suuntiin esimerkiksi 

harrastusten osalta, ja osa oli myös erotettu eri luokille koulussa. Osa 

haastattelemistani kaksosista oli ollut koko kouluaikansa samalla luokalla, kun 

taas toiset olivat olleet ainakin osan kouluajastaan eri luokilla, tai jopa eri 

kouluissa. 

Useimmat kaksoshaastateltavani kertoivat kuitenkin, että yrityksistä 

huolimatta vanhemmat, tai esimerkiksi muut sukulaiset, saattoivat joskus 

tiedostamattaan toimia siten, että he tunsivat olonsa niputetuiksi, tai 

kohdelluiksi ”liian kaksosina”. Tällaisia asioita olivat monen mainitsema 

kaksosten koulumenestyksen vertailu keskenään, sekä samanlaisten valintojen 

                                                           
45 On mielenkiintoista, että samankaltaiset tai toisiinsa sointuvat nimet mielletään niin voimakkaasti 

kaksosmaiseksi piirteeksi, onhan kuitenkin melko tavallista, että perheen kaikille (yksös)lapsille 

annetaan nimet, jotka sointuvat toisiinsa tai muistuttavat toisiaan.  
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tekemisen, ja kaksosten yhdessäolon olettaminen. Eräs haastattelemani 

epäidenttinen kaksosnainen kertoi, että hänen veljeään valistettiin kuukautisista ja 

naiseksi kasvamisesta hänen ohellaan, ja pohti, olisiko yksösveljiä sisällytetty 

samaan keskusteluun. Saattaa olla, että yhden kaksosen asiat saatetaan joskus 

mieltää kaksosten yhteisiksi. 

Haastateltavani olivat sitä mieltä, että vanhempien ja muiden läheisten on 

luultavasti helpompi pitää yksilöinä epäidenttisiä, erityisesti eri sukupuolta olevia 

kaksosia, kuin identtisiä. Ulkoisen samankaltaisuuden arveltiin johtavan 

voimakkaampaan niputukseen. Vaikka osa informanteistani pitikin identtisten 

kaksosten suojelua erityisen tärkeänä, jotkut haastateltavani (ei tosin kumpikaan 

haastattelemistani identtisistä kaksosista) eivät pitäneet identtisten kaksosten 

samanlaisena pitämistä yhtä pahana kuin epäidenttisten niputtamista. Taustalla 

saattaa olla ajatus, jonka mukaan epäidenttiset, toisin kuin identtiset kaksoset, 

eivät oikeasti ole samanlaisia, vaan tosiasiassa yhtä erilaisia kuin tavalliset 

sisarukset. Esimerkiksi epäidenttinen Ilona (s. 1987, kaksonen eri sukupuolta) 

kertoi vanhempiensa perustelleen kaksostensa tarvetta yksilöllisyyteen sillä, että 

he epäidenttisinä kaksosina olivat kuin sisarukset, eivätkä kuin (identtiset) 

kaksoset. 

Ilona: Niin, tai en mää tiedä, että onko se tullu jotenki luonnostaanki 

osittain, mutta kyllä ne [vanhemmat], sillä tavalla ne on puhunukin siitä, 

että pittää olla niinku omat, ja oottehan te kuitenki niinku, tehän ootte 

niinku sisarukset, että ette te oo niinku yks ja sama. Se on tosi tärkeetä 

sillain varmaan siinä ku kasvaa ja kehittyy, niin saaha se niinku, että ei 

tarvi olla samanlainen.  

 

Identtisille kaksosille ”liian kaksosmainen” käyttäytyminen sallittiin epäidenttisiä 

helpommin, samoin se, että heitä pidettiin ”kaksosina”. Kumpaakin myös 

pidettiin identtisten kaksosten kohdalla luonnollisempana, ja jotkut haastateltavat 

arvelivat identtisten kaksosten olevan läheisiä ja toisistaan riippuvaisia sen 

vuoksi, että heillä on yhteinen geeniperimä. Aineistossani toistui eri yhteyksissä 

ajatus, jonka mukaan epäidenttiset kaksoset ovat tavalliset sisarukset, jotka ovat 

ikään kuin vain puolittain kaksosia. Identtisiä kaksosia taas pidettiin ainoina 

todellisina kaksosina, joiden kohdalla stereotyyppisinä pidetyt käsitykset pitivät 

todennäköisemmin paikkansa.  
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Vaikuttaa myös siltä, että aineistoni kaksoset olivat joutuneet 

tasapainottelemaan kaksosuutensa ja kaksossuhteensa kanssa suhteessa 

yksilöllisyyden ja itsenäisyyden ihanteisiin. Lisäksi haastateltavani tulkitsivat 

luonteenpiirteistä erityisesti arkuutta tai ujoutta usein kaksosuuden kautta. 

Kaksossuhdetta pidettiin potentiaalisesti arkuutta ylläpitävänä, koska kaksoseen 

pystyy aina turvautumaan, eivätkä esimerkiksi muihin ihmisiin tutustuminen tai 

itsenäistyminen ole yhtä välttämättömiä. Esimerkiksi Siiri (s. 1988, identtinen 

kaksonen) pohti kaksosuuden vaikutusta hänen persoonaansa. Lainauksesta käy 

hyvin ilmi se, kuinka tarkoin hän identtisenä kaksosena tiedosti kaksosuuden 

riskit, mutta myös sen tuomat edut. 

Siiri: No musta tuntuu, että on varmasti, just ku sillon pienenä on koko 

ajan ollu se toinen, niin kyllä mää tiiän että ois paljon itsenäisempi jos 

ois yksönen. Että kun ei ois aina ollu sitä toista, ja sit ois varmasti… Siis 

silleen just pienempänä on ollu niin hirveen ujoki, niin sitten se on 

varmaan tullu siitä sitten. Tai no voishan sitä olla muutenki ujo, mutta 

sitte sitä heleposti sitten kun on ujo, ja sitten on se tuttu, niin sitten jäis 

niinku sen kanssa. Et jos ei ois sitä, niin ois pakko tutustua muihin 

ihmisiin ja näin, niin ois paljon ehkä ulospäin suuntautuneempi ja 

rohkeempi ja näin, ja tuntuu, että ois vähän erilainen. Mutta sitten kyllä 

se nyt siinä varmaan, siinä on ollu sitten hyviä puoliakin. Että toisaalta 

taas sitten saattas olla vaikka paljon itsekkäämpi jos ei ois ollu siskoa, 

kun on pitäny jakaa kaikki, niin sitten on nyt paljon semmonen, että aina 

kaikki jaetaan. Justiinsa mää taas ihmettelen niitä toisia kaksosia, kun 

meillä on aina ollu se, että me ollaan aina jaettu kaikki. […] ne on niin 

itsekkäitä, että tää on minun, ja ne tappelee siitä, ja ne on niin silleen 

että, ne on paljon enemmän tarkkoja, että tämä on minun ja tämä on 

sinun, kun me ollaan semmosia, että me jaetaan tälleen. Että on siinä 

sitten ollu huonoja, tai siis on varmasti ollu semmosia, että on just 

vaikuttanu minkälainen mää oon, että ois erilainen jos ei ois, mutta en 

mää sitten tiiä oisko itestä tullu niinku (nauraa) parempi ihminen vai 

huonompi, jos ei ois.  

 

Kaksoset itse joutuivat sekä tietoisesti että tiedostamattaan valvomaan ja 

säätelemään omaa yksilöllisyyttään suhteessa kaksoseen sekä oman 

käyttäytymisensä että ulkopuolelta saadun palautteen kautta. Lähes kaikki 
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haastattelemani kaksoset myös kuvailivat kaksossuhteessaan iän ja 

itsenäistymisen myötä tapahtunutta muutosta siten, että kaksosen kerrottiin 

aikuisiällä olevan ”enemmän sisko/veli kuin kaksonen”. Tätä muutosta pidettiin 

poikkeuksetta hyvänä, ja ikään kuin luonnollisena ja tarpeellisena kehityksenä. 

Nähtävästi ajatellaan, että kaksosuudesta tai kaksosmaisesta käyttäytymisestä 

tulee kasvaa lopulta ulos.  

Omien, mahdollisten kaksoslasten kasvattamisen kuvitteleminen osoittautui 

varsin hedelmälliseksi pohdinnan aiheeksi. Haastatteluhetkellä lapsettomien 

haastateltavieni arvot ja käsitykset kaksosuuden todellisuudesta tiivistyivät siihen, 

millaista kasvatusta ja kohtelua he pitivät hyvänä omille, kuvitteellisille 

lapsilleen. Kun lapsettomat haastateltavani ajattelivat kuvitteellisia 

kaksoslapsiaan, lähes kaikki heistä sanoivat ensimmäisenä, että haluaisivat 

kasvattaa kaksosensa yksilöiksi tai erilaisuuden huomioiden. He eivät myöskään 

olisi missään tapauksessa halunneet pukea lapsiaan samanlaisiin vaatteisiin. 

Epäidenttinen kaksonen Kiia (s. 1990, kaksonen eri sukupuolta) piti vanhempien 

valintoja tärkeinä tekijöinä kaksosten kasvamisen kannalta. Hänen mielestään 

esimerkiksi kaksosten ulkonäön samanlaistaminen ei ollut oikea toimintatapa, 

etenkään silloin, kun kaksoset eivät itse voineet tehdä valintoja omasta 

puolestaan. 

Kiia: No en ainakaan pukis niitä silleen yhteneväisiin asuihin, ja tota 

tietystihän se riippuis, just et oisko identtiset tai epäidenttiset. Mutta 

varmaan identtisillä kaksosilla ni, tai mua ainaki naurattaa se, että kun 

monella on samat hiustyylit ja samanlaiset vaatteet, niin ni eihän ne 

lapset sitä itse ymmärrä kun vasta sitten vanhemmalla iällä. Et jos ne 

haluukin erilaiset, et ei halua olla samanlainen, niinku tuntee että on 

kopio toisesta niin ni… Emmä oikein tiiä, se on vähän vaikee miettiä, että 

kun sitten ite vaikuttaa kumminkin niin paljon niillä valinnoillaan ja 

niillä asioilla siihen lapseen, että miten sitten ite osais toimia siinä 

tilanteessa. Että kai sitten miettis omia kokemuksia, ja sitä, että miltä 

itestä on tuntunu olla kaksonen ja muuta, ja niitä sitten pohtis siinä…   

 

Samanlaisuuden ja samanlaistamisen varsin jyrkkä torjuminen on 

mielenkiintoista, sillä siitä on pääteltävissä kaksi asiaa. Ensinnäkin 

samanlaistamisen ja samanlaisuuden yhteys kaksosiin ja kaksosuuteen 

tiedostetaan, ja toisekseen sitä pidetään epätoivottavana ja vahingollisena.  
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Yllätyin siitä, että kaksosuuden ja kaksossuhteiden päällimmäisenä riskinä 

pidettiin juuri yksilöllisyyden, identiteetin ja itsenäisyyden kysymyksiä, eikä 

esimerkiksi ulkoa tulevaa vertailua, kilpailua, tai riitelyä kaksosen kanssa. 

Kaksossuhdetta pidettiin pikemminkin mitä parhaimpana sisarussuhteen muotona, 

joka kuitenkin vaatii tasapainottelua, ja erityisesti vanhempien valvontaa sekä 

kaksosten itsesäätelyä, ettei se pääse ikään kuin menemään liian pitkälle, ja tee 

kaksosista toisistaan riippuvaisia ja yhteisen identiteetin jakavia. 

Vaikka haastateltavani pitivät kaksossuhteita poikkeuksellisen läheisinä ja 

tiiviinä, informanteistani vain yksi sanoi pitävänsä oikeana, että kaksosten tarvetta 

saada turvaa toisistaan ei yritettäisi turhaan kitkeä pois. Tämä haastateltava arveli, 

että identtisillä kaksosilla olisi tarve olla enemmän kiinni toisissaan kuin 

epäidenttisten kaksosten. 

Haastateltavieni puheessa toistui ilmaisu ”ihan yksilöitä” tai ”kuitenkin 

yksilöitä”, jolla tarkoitettiin sitä, että kaksoset ovat kuitenkin aivan oikeita 

yksilöitä, vaikka heitä onkin kaksi. Vaikuttaa siltä, että haastateltavani pitivät 

kaksosten ykseyden oletusta vallalla olevana käsityksenä, jota tulisi muuttaa. 

Näyttää siltä, että kaksosten niputtamista yhteen pidetään normaalina, 

automaattisena reaktiona, kun taas kaksosten pitäminen yksilönä vaatii erityistä 

huomioimista, ja tietoista valintaa erottaa kaksoset kahdeksi eri ihmiseksi. Jotkut 

haastateltavani myös soimasivat itseään siitä, että he ajattelivat joitakin 

tuntemiaan kaksosia tai kaksosia yleensä sosiaalisesti yhtenä. Mielenkiintoista 

kyllä, myös jotkut haastattelemani kaksoset myönsivät, että vaikka samanlaisena 

pitäminen ja niputtaminen olivat heidän mielestään epäreiluja tapoja suhtautua 

kaksosiin, he saattoivat kuitenkin ajatella samoin toisista kaksosista. Tämä 

kertonee siitä, että kulttuuriset käsitykset välittyvät sosialisaation kautta siitäkin 

huolimatta, että ihminen itse kuuluisi käsitysten kohteena olevaan kategoriaan.
46

  

Pohdin aineistossani esiintyneitä ajatuksia kaksosten yksilöllistämisestä 

ja ”liian kaksosuuden” torjumisesta suhteessa kaksosuuden torjumiseen muissa 

kulttuureissa. Kaksosuutta on myös muissa kulttuureissa pidetty eri tavoin 

sopimattomana tai ei-toivottuna useista eri syistä (ks. luku 3.2.2). On ajateltu, että 

ihmisen kuuluu syntyä yksin ja olla yksönen, ja poikkeamat on kitketty pois. 

Onko länsimainen kaksosidentiteettien tai tiiviin yhdessä kasvamisen torjuminen 

vaarallisena lopun perin kovinkaan erilaista kuin näissä yhteisöissä? Vaikuttaa 

                                                           
46 Samantyyppisiä kulttuurisia malleja voi olla jokaisella. Voi olla, että henkilöllä on tietynlaisia 

käsityksiä esimerkiksi siitä, millaisia keski-ikäiset tai kristityt ovat, siitäkin huolimatta, että henkilö 

itse olisi keski-ikäinen ja kristitty, eikä kokisi olevansa yleisten käsitysten kaltainen. 
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siltä, että täälläkin ihmisen ihanne on yksönen, ja meidän on vaikea suhtautua 

kaksosten olemassaoloon. 

5.4 Monikkovanhemmuuden riskit 

Kuten aiemmin mainitsin, kasvatusta pidettiin merkittävänä, ellei jopa 

merkittävimpänä tapana turvata kaksosten yksilöllisyys. Useimmat 

haastateltavani pitivät kaksosten kasvattamista yksöslasten vanhemmuutta 

haasteellisempana. Kaksosten vanhemmuudesta puhuttiin ikään kuin 

haasteellisena tehtävänä, jossa voi joko onnistua tai epäonnistua. Nekin, jotka 

eivät pitäneet kaksosten kasvattamista varsinaisesti yksösten vanhemmuutta 

vaikeampana, arvelivat, että kaksosten kohdalla vanhempien on oltava tarkempia 

erityisesti siinä, että he kohtelevat lapsiaan yksilöinä, mutta toisaalta 

tasapuolisesti.  

Tuoreet kaksosten vanhemmat saattavat joutua hyvinkin vieraaseen 

tilanteeseen, jos kumpikaan vanhemmista ei ole kaksonen tai heidän lähipiirissään 

ei ole ollut kaksosia. Kaksoslasten kasvattamiseen vaikuttaa liittyvän jatkuva 

huoli siinä onnistumisesta, ja epävarmuus siitä, osaako toimia oikein. 

Haastateltavieni mukaan kaksosten vanhempien tuli pärjätä kahden samanikäisen 

lapsen kanssa, osata suhtautua heihin oikein, kohdella heitä yksilöinä ja ymmärtää 

kaksosuutta. Ääneen lausumattomana kääntöpuolena nähtiin epäonnistumisen 

mahdollisuus. Riskinä nähtiin, että vanhempi ei pärjäisi, ei osaisi suhtautua 

oikein, ja typistäisi kaksoset stereotyypeiksi, mitä taas pidettiin kaksosille 

vahingollisena. 

Haastateltavani olivat sitä mieltä, että kaksosten vanhempien täytyy ottaa 

kaksosuus lasten kasvatuksessa huomioon, ja monet arvelivat kaksosten 

vanhemmuuden olevan raskasta. Siitä huolimatta valtaosa lapsettomista 

haastateltavistani, joilta asiaa kysyin, olisi mielellään saanut kaksoslapset joskus 

tulevaisuudessa. Muutama olisi saanut jopa mieluiten juuri kaksoset. Kaksosten 

vanhemmuutta pidettiin antoisana ja mielenkiintoisena. Lisäksi joidenkin 

informanttieni mielestä kaksosten saaminen olisi kätevää, kun saisi kaksi lasta 

yhden raskauden rasituksilla. Muutamat mainitsivat myös, että olisi mukavaa, jos 

omilla lapsilla olisi kaksossuhteen kaltainen läheinen sisarussuhde. 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki ne haastateltavat, jotka toivoivat, etteivät heidän 

lapsensa olisi kaksosia, olivat itse kaksosia. Päällimmäisiksi syiksi kaksosia 

haluamattomat haastateltavani esittivät kaksosen statuksen kanssa elämisen 
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rajoitteet ja riskit, kuten niputtamisen ja yksilöllisyyden rajoitukset, mutta yhtenä 

syynä mainittiin myös kahdesta vauvasta huolehtimisen raskaus. 

Kaikki muutkin haastateltavat tiedostivat kaksosuuden mukanaan tuomat 

riskit. Hyvin suuri osa kaksosten kasvatukseen liittyvistä asioista, joista 

haastateltavani puhuivat, liittyivät jollakin tavalla niiden kaksosuuden riskien 

hallintaan, joita käsiteltiin luvussa 5.3. Haastateltavani kuvailivat käytäntöjä, 

joiden avulla he suojaisivat kaksosiaan sekä ulkoapäin että kaksossuhteen sisältä 

suuntautuvilta uhilta. Osalla haastateltavistani oli kaksosina tai kaksosten 

läheisinä kokemusta hyvinä ja huonoina pitämistään käytännöistä, joiden pohjalta 

he pohtivat, miten toimisivat todellisten tai mahdollisten lastensa kanssa. 

Haastattelemani kaksosten äidit myös suunnittelivat ja ennakoivat elämää 

eteenpäin. He pohtivat, millaisia mahdollisten väärien toimintatapojen riskejä on, 

ja kuinka sellaiset voisi välttää. Esimerkiksi identtisten kaksostyttöjen äiti Hanna 

(s. 1971, yksönen) oli miettinyt, kuinka hän muistaisi olla vertailematta lapsiaan 

toisiinsa, ja osaisi tukea molempia yksilöinä. 

Hanna: […] mää oon sitä miettiny, koska on heillä jo nytten, huomaa 

sillä lailla, että Elisa on niinkö, on lahajakkaampi, että ossaa esimerkiks 

jo kirjottaa oman nimen ja tämmösiä, ja sitten taas Ella ei ossaa. Ja sen 

huomaa, että sitä harmittaa se, kun se kyssyy että miksi minä en ossaa, ja 

ne koko ajan kilipailee sitten tämmösissä jutuissa, ja kaikkia temppuja 

mitä toinen ei ossaa. Niin huomaa, että selevästi harmittaa toista. Että 

oon mää miettiny tosiaan, että mites sitten se koulumenestys, että 

kyllähän ne niinkö vertaa nyt jo ite niinkö toiseen sitä ommaa suoritusta. 

Mutta että sillai miettii vaan, ihan että koko ajan jotenki kannustaa, että 

kyllä sinäki opit vielä ja tällä lailla. Mutta kyllä sitä jo miettii.  

 

Kaikilla haastateltavillani oli jonkinlaisia käsityksiä siitä, kuinka kaksosia yleensä 

kasvatetaan, ja etenkin siitä, millaisia hyviä ja huonoja ratkaisuja kaksosten 

kanssa yleensä tehdään. Tyypillisenä ”virheenä” pidettiin esimerkiksi kaksosten 

ulkonäön samanlaistamista tieten tahtoen. Mira (s. 1987, yksönen), jonka 

läheisissä ei ollut kaksosia, piti erityisen tärkeänä, ettei kaksoslapsista tehtäisi 

tietoisesti samannäköisiä. Hänen mielestään kaksosten, erityisesti identtisten, 

yksilöllisyyden kannalta olisi parempi aktiivisesti tehdä eroja kaksosten 

ulkonäköihin. 
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Mira: No jos mulla ois identtiset niin mää kyllä… Toisella olis pitkä 

tukka ja toisella lyhyt, minä en rupiais niitä niinku tekemään 

samannäkösiksi. Että niillä ei ois molemmilla sitä valakosta paitaa 

päällä ku lähetään johonki, vaan ne ois yksilöitä sitten kuitenkin. 

 

Vaikka haastateltavani korostivatkin usein sitä, että kaksoset ovat yksilöitä, he 

arvelivat, että yleensä kaksosia kuitenkin pidetään samanlaisina tai yhtenä. 

Vanhempia, ystäviä, ja opettajia kehuttiin siitä, miten he (ehkäpä jopa 

poikkeuksellisesti) osasivat suhtautua kaksosiin, tai kohdella heitä 

oikein. ”Hyvin” kaksosiin suhtautuminen tarkoitti useimmiten yksilöllisyyden 

huomioimista ja sitä, ettei kaksosia niputettu yhteen. ”Huono” suhtautuminen 

kaksosiin puolestaan oli samanlaistavaa, niputtavaa, vertailevaa, ja kaksosten 

erillisyyteen ja erilaisuuteen välinpitämättömästi suhtautuvaa.  

Yksi vanhempien valinta, jota pidettiin merkittävänä kaksosten kannalta, oli 

kouluun sijoittaminen. Haastateltavieni esittämät perustelut kaksosten samalle tai 

eri luokalle laittamisesta olivat hyvin pitkälti samanlaisia, kuin ne, joita mainittiin 

tutkimuskirjallisuudessa. Kaksosten eri luokille erottamisen katsottiin olevan 

tarpeen, koska samalla luokalla kaksosten ei ajateltu pääsevän itsenäistymään 

tarpeeksi hyvin toisistaan, ja siten kasvamaan normaalisti. Toisaalta taas samalle 

luokalle laittamista puolustavissa perusteluissa korostettiin kaksossuhteen 

erityisyyttä, ja kaksosten toisistaan saamaa tukea ja turvaa.  

Haastattelemieni kaksosten mukaan käytännöt kaksosten luokille 

sijoittamisesta vaihtelevat kouluittain. Joissakin kouluissa kaksoset laitetaan aina 

samalle luokalle, toisissa kaksosten tai heidän vanhempiensa annetaan valita, ja 

joissakin kouluissa kaikki kaksoset erotetaan eri luokille. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa kaksoset sekä muut monikot sijoitettiin pitkään 

säännönmukaisesti eri luokille, eikä poikkeuksia vanhempien tai kaksosten omista 

toiveista huolimatta juuri tehty. Kaksosten erottamista toisistaan on 

Yhdysvalloissa perusteltu sillä, että samalla luokalla olevien kaksosten ei ole 

uskottu pystyvän kehittymään kunnolla itsenäisiksi yksilöiksi. Vasta vuonna 2005 

Minnesotan osavaltiossa meni läpi lakiesitys vanhempien oikeudesta päättää 

monikkolasten sijoittamisesta samalle tai eri luokille. Valinnanvapautta 

puoltaneiden vanhempien, tutkijoiden, ja järjestöjen mukaan kaksosten 

sijoittaminen koulussa tulisi arvioida tapauskohtaisesti, sillä kaksosparit, kuten 

ketkä tahansa muutkin sisarukset, ovat erilaisia. Siinä missä toiset kaksoset voivat 
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hyötyä eri luokilla olemisesta, toisille se voi olla psyykkisesti raskasta. (Segal 

2005: 409-410.) 

Vaikka Marian (s. 1977, epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta) 

epäidenttiset tyttäret olivatkin vasta päiväkoti-ikäisiä, hän oli jo alkanut pohtia, 

miten tytöt tulisi sijoittaa koulussa. Tällä hetkellä Maria arveli, että sama luokka 

olisi hänen tyttärilleen paras vaihtoehto, mutta hänen mukaansa lopulliseen 

valintaan tulee vaikuttamaan se, kuinka tytöt ovat kouluikään mennessä 

itsenäistyneet. Tämä kaksosuuden ja itsenäisyyden välisen suhteen tarkkailu on 

hyvä esimerkki kaksosuuden riskinhallinnasta. 

Maria: Minä oon nyt aatellu, että ehottomasti samalle luokalle, ellei 

siihen mennessä nyt, siihen on kolme vuotta aikaa, niin tuu jotain uusia 

ajatuksia, et nyt onki hyvä, esimerkiks semmonen, et kummallakaan ei oo 

ketään muita ystäviä vielä siihen mennessä tullu. Niin siinä vaiheessa voi 

ruveta miettimään, et oisko kuitenki hyvä jos ois myös oman perheen 

ulkopuolisia ystäviä. […] Osaavat leikkiä naapurin lasten kanssa niinku 

erikseenkin, toinen tekee jotain muuta ja toinen leikkii naapurin lasten 

kans, mutta se jää ehkä nähtäväks siihen kouluikään mennessä, et miten 

se kehittyy. Nyt sanosin, että samalle luokalle, mut että katotaan. 

 

Kaksosuuden riskien tiedostaminen saattaa korostua esimerkiksi siinä, kuinka 

kaksosia kasvatetaan, tai ylipäätään siinä, että kaksosten kasvatuksen ajatellaan 

vaativan erityistä huomiota. Koska kaikista ihmisistä vain murto-osa on kaksosia, 

suurin osa kaksosten vanhemmista on kasvanut perheissä, joissa kaikki 

perheenjäsenet ovat olleet yksösiä. Kaksosten kasvatus, ja kaksosuus muutenkin, 

saattavat olla heille vieraita asioita, eikä esimerkiksi onnistuneelle kaksosten 

kasvatukselle ole olemassa esimerkkiä, josta ottaa mallia. (Stewart 2000, 95.) 

Kaksosten ja muiden monikkolasten kasvatuksessa suositellaan nykyään 

kiinnittämään huomiota siihen, että lapsille sallitaan erilaisuus, ja heitä myös 

rohkaistaan siihen (Monikkolasten oikeuksien julistus 2010: 3, 6-7; Stewart 2000: 

170). Erilaisuutta ja yksilöllisyyttä korostavan kasvatuksen avulla uskotaan 

pystymään välttämään esimerkiksi samanlaistamisesta aiheutuvia haittoja. 

Toisaalta kaksosten erilainen kohtelu kasvatuksessa voi johtaa myös toisen 

kaksosen suosimiseen toisen kustannuksella. (Trias 2006: 22.)  

Vaikuttaa siltä, että erilaisuutta ja yksilöllisyyttä korostava kasvatus on 

eräänlainen järkeistetty vastapuoli vanhanaikaisiksi tai epätieteellisiksi 
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mielletyille kaksosten välisen yhteyden ja yhteneväisyyden käsityksille. Toisaalta 

kaksosten erilaisiksi rohkaiseminen ja yksilöllistäminen voivat itsessään olla 

jonkinlainen normalisointistrategia, jonka kautta kaksosista tehdään erilaistamisen 

kautta kaksi yksöstä. Kaksosten vanhemmat saattavat jopa liioitella 

kaksoslastensa eroavuuksia välttääkseen kaksosten aiheuttaman hämmennyksen 

(Stewart 2000: 97 < Cherro 1992: 209). 

Kaksosuuden pitäminen vieraana, ja omasta yksöskokemuksesta erilaisena, 

saattaa juuri luoda tarvetta kaksosten vanhempien vertaistuelle esimerkiksi 

monikkoyhdistysten muodossa.
47

 Varsinkin jos lähipiirissä ei ole ollut kaksosia, 

tuoreet kaksosten vanhemmat saattavat kaivata sekä tietoa että tukea siihen, 

kuinka kaksosten kanssa pärjätään ja kuinka heitä kasvatetaan. Kaksosten 

vanhemmille suunnatut oppaat, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Meille 

tulee vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon (Kalliomaa ym. 

2011), tarjoavat vastauksia, oli kysymys sitten vanhempien jaksamisesta, 

taloudellisista resursseista, tai erityisesti kaksosten tasapainoisesta kehityksestä 

itsenäisiksi yksilöiksi. Vaikuttaa siltä, että kaksosten kasvatus käsitetään usein 

karikkoisena vetenä, jonka läpi vanhempien olisi kaksosensa ohjattava, jotta 

heistä voisi kaksosuudestaan huolimatta tulla kokonaisia, erillisiä ihmisiä. 

Kaksosten vanhemmuudelle puolestaan vaikuttaa olevan olemassa kulttuurinen 

malli, jossa korostuu vanhempien kaksosuuden ja sen riskien kaitseminen ja 

kontrolloiminen.  

Käsitykset kaksosten kasvattamisen vaikeudesta vaikuttavat liittyvän 

voimakkaasti psykologisoiviin kulttuurisiin malleihin. Kaksossuhteen riskejä 

yksilöllisyyden kehittymisen ja henkisen tasapainon kannalta on tutkittu paljon 

psykologiassa ja käyttäytymistieteissä. Bekkhusin ja kumppaneiden mukaan 

yleinen käsitys psykologian piirissä on, että kaksosten välinen suhde on 

potentiaalinen altistaja mielenterveyshäiriöille. Heidän mukaansa tämä käsitys 

vaikuttaa usein päätöksiin kaksosten erottamisesta esimerkiksi koulussa. 

(Bekkhus ym. 2011: 444.) Lisäksi koska kaksoset saavat yksittäin vähemmän 

huomiota äidiltään, ja koska toinen kaksonen on useimmiten alati läsnä, 

kaksosilla on joissakin tutkimuksissa esitetty olevan enemmän vaikeuksia 

eriytymisessä, itsenäistymisessä, ja terveen itsetunnon muodostamisessa 

(Pearlman 2001: 619). 

                                                           
47 Esimerkiksi Suomen Monikkoperheet ry järjestää jäsenilleen monikkoperhevalmennusta. 

Valmennuksia järjestävät myös sairaalat ja neuvolat. (Suomen Monikkoperheet ry 2008) 
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Kaksosten pitäminen ja huomioiminen yksilöinä oli haastateltavieni kesken 

jonkinlainen ihanne, johon he kaikki pyrkivät, tai jota he sanoivat pitävänsä 

oikeana. Erityisesti tämä ihanne liittyi kaksosten kasvattamiseen ja 

vanhemmuuteen. Vaikutti siltä, että haastateltavani pitivät oman toiminnan 

kriittistä arviointia kaksosten kasvatuksessa onnistumisen edellytyksenä. 

Kaksosten äitien haastatteluissa tämä näkyi erityisen selvästi. Haastattelemani 

identtisten kaksostyttöjen äiti Hanna (s. 1971, yksönen) kertoi, että arjessa 

kaksoset tuli usein hoidettua kerralla ja parina. Hän pohti tapoja, joilla kaksoset 

saisivat yksilöllistä aikaa ja kokemuksia, joissa keskityttäisiin vain tyttäristä 

toiseen kerrallaan. 

Hanna: Kyllä se on niin se arki sitä, että ne on aina ne kaks, että kyllä 

sen huomaa siinä, että pitäs enemmän pitää sitä, että ois se oma juttu, 

koska ne, on hirviä tappelu esimerkiks kaikista leluista, että tämä on 

minun, vaikka ne on yhteisiä, niin alusta asti on ollu se, että on pitäny 

tottua siihen, että kaikkia ei oo kaksi, niinkö kaikkia leluja ja näin. Että 

enemmän ehkä pitäs tosiaan, vaikka sitten, onko ne synttärit tai joku, että 

pitäs sitten ne omat, että tuntis että se on vaan se oma päivä.   

 

Marian (s. 1977, epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta, omat tyttäret 

epäidenttiset kaksoset) perheessä puolestaan nimipäivistä oli tehty kaksosten omat 

juhlat, jotta syntymäpäivän jakamisesta huolimatta tytöillä olisi myös omat 

juhlapäivät. 

Maria: No tota, mää oon semmonen, et mä tykkään kaikista juhlista 

(nauraa), niin me juhlitaan kaksostyttöjen synttärit yhtä aikaa, koska 

onneksi sattuivat syntymään saman vuorokauden puolella, vaikka aika 

kalkkiviivoille meni siellä puolenyön lähellä, niin tuota, meillä on 

semmonen tapa, että melkein yhtä isosti juhlitaan nimipäivää, että nyt on 

se, että he saa jokainen vuodessa yhden oman juhlan. Nimipäivänä 

leivotaan kakut, ja ei kyllä hirveesti vieraita kutsuta välttämättä, 

saatetaan kutsuakin, mut ei välttämättä. Joku pikku lahja, ja kynttilät 

kakun päälle, koska se on sitten vaan sen tytön oma juhlapäivä, että mää 

haluan sekä että niille, et niil on niitä yhteisiä, mutta et niillä on sitten 

myös omat.  
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Yksi useimpien haastateltavieni jakamista kaksosten vanhemmuuteen liittyvistä 

käsityksistä oli se, että elämä pienten kaksosten kanssa voi olla raskasta. 

Kaksosten vauva-ajasta tiedettiin ensisijaisesti se, että kaksosissa on paljon 

huolehtimista. Vain kaksosten äitien ja sisarusten kokemusperäisissä 

kertomuksissa raskaalla vauva-ajalla oli myös myönteisiä piirteitä. Kuitenkin 

monien informanttieni jakama käsitys kaksosten syntymää seuraavasta ajasta 

kuitenkin esitti kaksosten vanhemmuuden uupumuksen, stressin, ja taloudellisten 

huolten täyteisenä aikana. Kenties tämän vuoksi informanttini puhuivat 

kaksosten, erityisesti kaksosvauvojen, vanhemmista ihailevaan ja 

myötätuntoiseen sävyyn. Kaksosten vanhemman työn arvoa lisäsi usein vielä se, 

jos perheessä oli jo ennestään muita sisaruksia. Usein kaksosten vanhemmista 

puhuttiin eräänlaisina arjen sankari-mallin kautta. Heidän ponnistelujensa 

tuloksena kaksoset kasvavat onnistuneesti ulos vauvaiästä. Synnytyksen 

jälkeisestä masennuksesta, väsymyksestä ja avuntarpeesta puhuttiin vain harvoin.  

Informanteistani kaksosten sisaruksista puhuivat lähinnä kaksoset itse, sekä 

kaksosten perheenjäsenet, mutta heidän käsityksissään kaksosten 

yksössisaruudesta, ja vanhempien vastuusta sekä kaksosten että yksösten 

vanhempina oli paljon yhteistä. Useimmat sisaruksista puhuneet haastateltavani 

pitivät yksössisaruksia kaksosista erillisinä, ja kaksosparin ulkopuolisina. 

Kaksosten yksössisaruksena olemiseen vaikutti liittyvän riski huomiotta 

jäämisestä, ja jopa yksinäisyydestä. Sisarusten kaksosuus nähtiin mahdollisena 

riskitekijänä myös heidän yksössisaruksilleen. Heidän esimerkiksi arveltiin 

voivan jäädä helposti huomiota herättävien, ja paljon työtä teettävien kaksosten 

varjoon. Yksössisaruksiinkin kohdistuvat riskit olivat kuitenkin informanttieni 

mukaan vältettävissä, jos vanhemmat osasivat ottaa kaksosten sisarukset oikein 

huomioon. Vain harvat haastateltavani erittelivät sen tarkemmin, miten 

yksössisaruksia tulisi monikkoperheessä kohdella, mutta Maria (s. 1977, 

epäidenttinen kaksonen, kaksonen eri sukupuolta), jolla itsellään oli sekä 

yksöstytär että kaksostyttäret, kertoi, millä tavoin hän oli puhunut kaksostensa 

isosiskolle hänen yksösyydestään suhteessa pikkusisarten kaksosuuteen. 

Maria: On juteltu tästä paljon, et juuri siitä et hän [yksöstytär] oli yksin 

mahassa, ja sai olla siellä yksin, ja juuri näin päin, että se on etuoikeus. 

Sai olla yksin ja hän synty, hän oli meiän ainoa vauva melkeen kaks 

vuotta, me vaan häntä hoidettiin, ja katellaan kuvia ja videopätkiä sieltä, 

mitä ollaan sillon tehty. Ja kauheesti mää aina oon kehunu sitä miten se 
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aina vei tuttia, siis se oli oikeesti niin avulias jo sillon alle 

kaksvuotiaana, se vei tuttia pikkusiskoille ja hyssytti niitä ja kävi halailee 

ja pussailemassa, et hyvin harvoin oli mitään semmosia raivokohtauksia 

et ois käyny… Et helppo kehua, me voidaan kattoo niitä kuvia ja videoita, 

miten sää oot hienosti toiminu ni… Ei niinku suhtaudu sillä lailla 

mitenkään, eikä osaa mun mielestä Noora vielä puhua, että hänellä on 

kaksossiskot, vaan on ylpeä siitä että hänel on kaks pikkusiskoa.  

 

Mielenkiintoista kyllä, ainoastaan kaksosten äidit, sekä jotkut haastattelemistani 

kaksosista mainitsivat kaksosten saamiseen liittyvinä haasteina fyysisen 

raskauden äidin keholle. Kaiken kaikkiaan muut kuin edellä mainitut informantit 

puhuivat kaksosraskauksiin liittyvistä asioista yllättävän vähän. Eräs teema, jonka 

etenkin nykypäivänä olisi odottanut tulevan haastatteluissa voimakkaammin esiin, 

oli kaksosten saamisen liittyminen hedelmällisyyshoitoihin. 

Hedelmällisyyshoitojen osallisuudesta kaksosten synnyssä mainitsivat vain ne 

haastateltavat, jotka olivat joko käyttäneet hedelmällisyyshoitoja tai saaneet itse 

alkunsa lapsettomuushoitojen avulla, sekä kaksosten äidit. Toinen heistä oli 

saanut kaksosensa hedelmöityshoitojen avulla, kun taas toinen äiti mainitsi omien 

kaksostensa olleen yllätys, varsinkin, koska he eivät miehensä kanssa olleet 

joutuneet käyttämään hedelmällisyyslääketieteen apua. Myöskään kaksoslasten 

taipumuksesta keskosuuteen tai monikkoraskauden riskeistä eivät maininneet 

kuin ne, joilla oli jokin henkilökohtainen kosketus raskauteen tai keskosuuteen.  

Kaikki kaksoset kuitenkin tiesivät, olivatko he keskosia vai eivät. Raskauteen 

liittyvien teemojen vähyys muiden, kuin asiaan henkilökohtaisessa kosketuksessa 

olleiden haastatteluissa oli minulle yllätys, koska oletin esimerkiksi keskosuuden 

olevan laajemmin kaksosuuteen yhdistetty asia. Käsitykseni juontaa luultavasti 

juurensa osittain siihen, että tarinat ja valokuvat keskosina syntyneistä äidistäni ja 

tädistäni ovat olleet minulle tuttuja lapsesta asti. Toisaalta myös se, että 

kaksosuutta käsittelevästä tieteellisestä tutkimuksesta ja kirjallisuudesta suuri osa 

liittyy monikkoraskauksiin ja vastasyntyneisiin kaksosiin, on saattanut hämärtää 

käsitystäni siitä, millainen tieto ja millaiset käsitykset ovat laajemmalti jaettuja. 

 Useimmiten, kun ihmiset suunnittelevat perheenlisäystä tai nainen tulee 

raskaaksi, ajatellaan, että perheeseen saapuu yksi vauva. Kaksosraskaus on yllätys 

lähes kaikille, poikkeuksina ehkäpä vain ne, jotka osaavat ”sukurasituksen” 

vuoksi odottaa monikkoraskautta. Kun vaikkapa esikoisen jälkeen suunnitellaan 

toista lasta, perheen muuttuminen kaksosraskauden sattuessa kaksilapsisen sijaan 
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kolmilapsiseksi voi olla taloudellisesti haastavaa. Jokaista vauvan- ja 

lastentarviketta ei tarvitse hankkia kahtena kappaleena, mutta useita kyllä. 

Varsinaisten lastentarvikkeiden lisäksi kaksosten vuoksi hankintalistalle voivat 

joutua esimerkiksi tilavampi auto ja isompi asunto. Lisämenoja tuo toki myös se, 

että ruokittavia suita ja vaippojen käyttäjiä onkin kaksi. Toisin kuin yksösten 

kohdalla, rahanmeno ei kasva eri aikoihin, eikä toisen lapsen tarvikkeita ja 

vaatteita voi juurikaan kierrättää toiselle. Vaikka kaksosperheitä tuetaankin 

yhteiskunnan taholta, kaksosten huoltaminen käy silti kalliiksi. 

Kumpikaan haastattelemistani kaksosten äideistä ei pitänyt kaksosten 

vanhempien saamaa tukea riittävänä. Toisen äidin mielestä yhteiskunnan tarjoama 

tuki ei myöskään vastannut kaikilta osin kaksosperheen tarpeita, sillä esimerkiksi 

lastenhoitoapua oli heidän mukaansa lähes mahdotonta saada. Tässä mielessä 

kaksoset on ehkä ohitettu eräänlaisena pienenä poikkeamana tilastoissa, ja kahden 

yhtäaikaisen lapsen oletetaan hoituvan siinä missä yhdenkin.  

Mielenkiintoinen seikka on se, etteivät kaksosten vanhemmat saa esimerkiksi 

vanhempainvapaita kaksinkertaisina. Oikeastaan ainoastaan äitiysavustuksen ja 

lapsilisän määrässä kaksoset on huomioitu kahtena kokonaisena ihmisenä. 

Kaksosten syntymä huomioidaan yhteiskunnan taholta suurempana 

äitiysavustuksena, ja pidempänä vanhempainrahan maksuaikana. Kaksosten 

syntymä oikeuttaa kolmeen äitiysavustukseen,
48

 jotka voi lunastaa 

äitiyspakkauksina, rahana,
49

 tai niiden yhdistelmänä. Lapsilisää maksetaan 

lapsiluvun mukaan samaan tapaan kuin yksöslastenkin kohdalla.
50

 

(Kansaneläkelaitos 2013b.) Muut tuet antavat apua vain hieman lisää.  

Sekä Kansaneläkelaitoksen tietojen että haastattelemieni äitien kertoman 

pohjalta vaikuttaakin siltä, että erityisesti kahden vauvan hoitoon kuluvan ajan ja 

voimien määrää vähätellään. Kaksosvauvat ovat kuin yhtenä pakettina hoituva 

yksikkö, eivät kaksi erillistä ihmistä, jotka tarvitsevat yksilöllistä hoivaa ja 

huomiota yhtä paljon kuin jokainen yksöslapsi. Kaksosten vanhemmille annetut 

tuet heijastelevat käsityksiä, joiden mukaan kaksosia on empiirisesti kaksi, mutta 

sosiaalisesti he eivät ole kuin kaksi yksöstä. He ovat ikään kuin yksikkö, joka 

pystytään hoitamaan yhtä aikaa. 

                                                           
48 Monikkolasten äitiysavustusten määrää korotetaan siten, että ensimmäisestä lapsesta annetaan yksi 

avustus, toisesta kaksi, kolmannesta kolme jne. (Kansaneläkelaitos 2013b). 
49 Rahana yksi äitiysavustus on 140 euroa (Kansaneläkelaitos 2013a). 
50 Lapsilisää maksetaan siten, että ensimmäisestä lapsesta maksetaan 104,19 €/kk, toisesta 115,13 

€/kk, kolmannesta 146,91 €/kk, neljännestä 168,27 €/kk, ja viidennestä, sekä seuraavista lapsista 

189,63 €/kk. (Kansaneläkelaitos 2013c) 
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Äitiys- ja isyysrahan määrä on sama kuin yksösten syntyessä, mutta 

vanhempainrahaa maksetaan pidempään ja kaksosten vanhemmilla on 

mahdollisuus olla yhtä aikaa kotona hoitamassa lapsia. Kaksosten vanhemmille 

maksetaan vanhempainrahaa 158
51

 + 60 arkipäivää.
52

 (Kansaneläkelaitos 2013b.) 

Tämä tarkoittaa sitä, ettei vanhempainrahallisia päiviä saa kuin hieman alle puolet 

lisää, eivätkä kaksosten vanhemmat siis pysty olemaan kotona kaksinkertaista 

aikaa. Toisin sanoen yksöslapsi saa olla kotona vanhemman kanssa 158 päivää, 

kun taas kaksosvapaa on kahtia jaettuna vain 109 päivää. Ilmeisesti toisen vauvan 

katsotaan hoituvan toisen ohessa, ikään kuin kyse ei olisi kaksinkertaisesta 

työmäärästä ja kuluista, vaan yhdestä, hieman vaativammasta lapsesta. Kaksosten 

paikka järjestelmässä kertoo toisaalta siitä, että kaksoset ajatellaan jossakin 

määrin yhtenä, mutta myös siitä, että harvinaisuudessaan kaksosia pidetään 

jonkinlaisena poikkeamana tavallisesta, ei niinkään olemassa olevana, 

tunnustettuna ryhmänä. 

                                                           
51 158 arkipäivää on aika, joka maksetaan yksöslapsen vanhemmille. 
52 Vastaavasti kolmosten ja muiden monikkojen kohdalla jokainen lapsi lisää vanhempainrahan 

maksupäiviä 60:llä arkipäivällä, eli esimerkiksi nelosten kohdalla vanhempainrahaa maksetaan 

158+60+60+60 arkipäivää (Kansaneläkelaitos 2013b).  



104 

 

6 Erityslaatuisen ihmissuhteen ja 
riskinhallinnan mallit – kulttuurisen 
kaksosuuden kaksi puolta 

”Ihmisen osana on selkeiden linjojen ja käsitteiden haikailu. Niiden 

kohdalla joko hyväksymme sen, että kaikki realiteetit eivät niiden rajoihin 

mahdu, tai ummistamme silmämme siltä, että käsitteet ovat epätarkkoja.”  

 

Mary Douglas teoksessaan Puhtaus ja vaara (2000; 1966: 240). 

 

Kuten Douglas toteaa, tyypillisesti ihminen etsii kokemusmaailmastaan 

säännönmukaisuuksia, ja yrittää karsinoida todellisuuttaan loogiseen 

järjestykseen. Järjestely ja luokittelu helpottavat toimimista asioiden, sekä muiden 

ihmisten kanssa, mutta prosessissa tapahtuu väistämättä yleistyksiä, eivätkä 

kaikki ilmiöt sovi sellaisiin malleihin, jotka tavallisesti toimivat ongelmitta. 

Tällaisia ilmiöitä ovat epätavallisuudet, kuten esimerkiksi se, että ihminen saa 

yhdellä kertaa yhden sijaan kaksi lasta.  

Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että kaksosuuteen liittyy tiettyjä jaettuja 

kulttuurisia merkityksiä myös suomalaisen nykykulttuurin piirissä elävien 

ihmisten ajatuksissa. Merkitykset ovat kytköksissä toisiinsa monin eri tavoin, ja 

niissä on havaittavissa sekä päällekkäisyyksiä että ristiriitaisuuksia. 

Kokonaisuudessaan suhtautuminen kaksosuuteen, sekä kaksosuuteen liittyvät 

käsitykset, ovat aineistossani huomattavan kaksijakoisia. Sama ambivalenssi, 

jonka monet antropologit ovat havainneet muiden kulttuurien 

suhtautumistavoissa, on läsnä aineistossani, joskin eri muodoissa. 

Aineistossani kaksosuuteen liitetyistä merkityksistä ja merkitysjoukoista 

suurin osa asettuu kahdenlaisten kattomallien alle, jotka olen nimennyt 

erityislaatuisen ihmissuhteen malleiksi ja riskinhallintamalleiksi. Nämä kaksi 

mallien kokonaisuutta ovat laajimmat ja merkittävimmät kulttuuriset mallit, 

joiden kautta kaksosia ja kaksosuutta tulkintani mukaan pyritään ymmärtämään ja 

selittämään. Myös muut kaksosuuteen liitetyt merkitykset, jotka eivät selkeästi 

asetu osaksi näitä kattomalleja saattavat silti välillisesti liittyä niihin. 

Aineistossani kaksosuus käsitettiin suhteena, koettuna identiteettinä, sekä 

statuksena.  Sekä tiettyjä kaksosia että kaksosia yleensä ajateltiin usein suhteessa 

toisiinsa, ei niinkään yksittäisinä ihmisinä. Kaksossuhde ymmärrettiin paitsi 

sisarus- ja ihmissuhteena, myös epämääräisemmin määriteltynä vaikutuksena ja 
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siteenä toiseen ihmiseen. Kaksosen olemassaolon katsottiin jollakin tapaa 

liittyvän kaksosparinsa olemassaoloon, toisin kuin tavallisissa sisarussuhteissa. 

Tavallisten sisarusten ei ajateltu olevan samalla tavoin kytköksissä toisiinsa, vaan 

pikemminkin elävän omia, erillisiä elämiään.  

Erityislaatuisen ihmissuhteen mallit ovat kulttuurisia malleja, joiden mukaan 

kaksoset ovat jonkinlaisessa erityisessä suhteessa toisiinsa. Nämä mallit 

ilmenevät esimerkiksi siten, että sen, mitä toinen kaksosista tekee, sanoo, 

ajattelee, tai on, ajatellaan olevan yhteydessä myös toiseen kaksoseen. Kaksosten 

ajatellaan olevan emotionaalisesti läheisiä ja riippuvaisia toisistaan. Heidän 

saatetaan myös olettaa olevan erottamattomia, tai oletusarvoisesti samassa tilassa 

(koulussa, jaetussa huoneessa yms.). Heidän saatetaan ajatella toimivan samalla 

tavalla, ja olevan samanlaisia luonteiltaan tai ulkoisesti.  

Erityislaatuisen ihmissuhteen malleihin kuuluvat myös käsitykset siitä, että 

kaksosuus vaikuttaa merkittävästi kaksosten elämään. Siihen saattaa liittyä 

käsityksiä kaksosten välisen suhteen mystisyydestä, tai yliluonnollisista piirteistä. 

Toisaalta erityislaatuisen suhteen mallien alle kuuluvat käsitykset ovat 

kaksosuutta korostavia ja ihannoivia. Kaksosia saatetaan pitää toisiaan 

täydentävinä, ja kaksosuutta tavallista sisaruutta lämpimämpänä sisarussuhteena. 

Myös samanlaistavat ja yhdenmukaistavat käytännöt, kuten toisiinsa sointuvasti 

nimeäminen, samanlaisiin vaatteisiin pukeminen, ja ikäjärjestyksessä yhden 

paikan täyttäminen, liittyvät käsitykseen kaksosten välisestä yhteydestä tai 

siteestä toisiinsa. Nämä mallit saattavat myös olla keino normalisoida kaksoset 

symbolisesti yhdeksi samanlaisina, tai toisiaan täydentävinä puoliskoina. 

Riskinhallintamallit ovat ikään kuin erityislaatuisen ihmissuhteen mallien 

kääntöpuoli. Erityinen, tavallisesta poikkeava sisarussuhde on osittain myös osa 

riskinhallintamalleja, sillä keskeisimpiä riskinhallintamallien ytimessä olevia 

uhkia ovat kaksossuhde ja yksittäisen kaksosen yhdistäminen kaksossisarukseen. 

Riskinhallintamallit perustuvat käsitykseen, jonka mukaan kaksosuus 

epätavallisena tai epänormaalina tilanteena altistaa erityisille riskeille, joita 

yksösten olemassaolossa katsota olevan. Keskeistä riskinhallintamalleissa on 

huoli kaksosten identiteettien, itsenäisyyden, ja yksilöllisyyden tilasta ja 

kehityksestä. 

Riskinhallinnalliset mallit näkyivät aineistossani esimerkiksi siten, että 

kaksosten yksilöllisyyden ja identiteettien erillisyyden suojelemisen tai tukemisen 

ajateltiin olevan osittain koko yhteisön, esimerkiksi vanhempien, opettajien, 

ystävien ja muiden kaksosten kanssa toimivien vastuulla. Kaksosuuden 
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riskinhallintaan kuului myös käsitys, jonka mukaan kaksosiin yksilöinä 

suhtautuminen on jokaisen moraalinen velvollisuus. Kaksosuus käsitetään asiana, 

johon pitää osata suhtautua oikein, ja joka vaatii sopeutumista ja erityistä 

ymmärtämistä. Riskinhallintaan kuuluville käsityksille tyypillinen ajatus oli 

kuitenkin se, että useimmat ihmiset kohtelevat kaksosia ”liian kaksosina” 

tai ”väärin”.  

Ryhmänä kaksosten kehityksestä kannettiin huolta, toisin kuin yksösistä. 

Kaksossuhdetta saatettiin pitää jonkinlaisena uhkatekijänä, potentiaalisena 

yksilöllisyyden syöjänä. Riskinhallintamallien mukaan juuri kaksossuhdetta 

pitäisi hallita, jotta kaksoset kehittyisivät tai saisivat kehittyä normaalisti 

yksilöiksi. Huomionarvoista on myös se, että kaksosuuden vaarallisuus tai 

hallintaa vaativuus ei ollut asia, joka olisi löytynyt vain yksösten määritelmistä. 

Myös kaksoset itse tarkkailivat omaa kaksossuhdettaan ja omaa käyttäytymistään, 

sekä arvioivat omaa ”onnistumistaan” yksilöinä suhteessa kaksosuuteensa. Nämä 

käsitykset esiintyivät limittäin, ja osittain osana kaksossuhteita myönteisinä 

pitäviä näkemyksiä. Erityisesti suhteessa kaksossuhteeseen riskinhallinnan ja 

erityislaatuisen ihmissuhteen mallit kietoutuivat toisiinsa. 

Riskinhallinnallisiin malleihin linkittyvät myös käsitykset kaksosvauvoista 

huolehtimisen ja kaksosten vanhemmuuden vaikeudesta. Tällaisia olivat muun 

muassa käsitykset siitä, että kaksosten vanhemmuus on yksöslasten vanhempana 

olemista haastavampaa, lähtien raskauden riskeistä, kaksosvauvojen hauraudesta, 

ja hoitamisen kuluttavuudesta. Erikoista kyllä, näistä mielikuvista huolimatta 

haastatteluhetkellä lapsettomat haastateltavani olisivat lähes kaikki saaneet 

mielellään kaksoset. Haastateltavat painottivat kaksosten oikein kohtelemisen ja 

yksilöiksi kasvattamisen, tai yksilöiksi tunnustamisen merkitystä myös 

vanhemmuudesta puhuessaan. Kaksosten vanhemmuutta pidettiin arvostettuna, 

erityisesti silloin, kun siinä ”onnistuttiin”, eli kun vanhemmat pitivät kaksosia 

yksilöinä. 

Kaikki haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että kaksosten kasvattaminen 

vaatii erityishuomiota. Riskinhallintamallit liittyvät kahdenlaisiin käsityksiin 

kaksosten olemuksesta. Ensinnäkin heidän ajateltiin olevan erilaisten uhkien 

armoilla, koska kaksoset ovat luonnostaan samanlaisuuteen ja toisiinsa 

ripustautumiseen taipuvaisia. Toiseksi kaksossuhteen sekä kaksosen statuksen 

kanssa sosiaalisessa maailmassa elämisen katsottiin rajoittavan todellisuudessa 

yksilöllisten ja erillisten kaksosten mahdollisuuksia olla oma itsensä. 

Mielenkiintoista kyllä, joillekin haastateltaville epäidenttiset kaksoset olivat 
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yksösiin verrattavalla tavalla yksilöitä, kun taas identtisiä kaksosia he pitivät 

luonnostaan enemmän yksikkönä. 

Kuvassa 2 olen esittänyt nelikentässä kahden kattomallin alle sijoittuvista 

tarkemmista malleista joitakin merkittävimpiä sen mukaan, ovatko ne 

kaksossuhteen sisäisiä, vai kaksossuhteen ulkopuolelta määriteltyjä. 

Kuva 2. Muutamia merkittävimpiä kaksosuuden kulttuurisia malleja jaettuina 

kaksossuhteen sisältä ja ulkopuolelta määriteltyihin erityisen ihmissuhteen ja 

riskinhallinnan malleihin.  

 

Nähdäkseni siihen, mitä kaksosista ja kaksosuudesta ajatellaan, vaikuttavat 

mukaan laajemmat kulttuuriset mallit, joiden kautta kaksosuutta ilmiönä 

tarkastellaan. Vaikuttaa siltä, että kaksosuuden käsittämiseen ja käsittelyyn 

liittyviin erityislaatuisen ihmissuhteen malleihin sekä riskinhallintamalleihin 

vaikuttavat voimakkaasti individualistiset mallit, psykologiset tai psykologisoivat 

mallit, dualistiset mallit, sekä tieteellisrationaaliset mallit, jotka ovat 

kulttuurissamme merkittäviä kulttuurisia malleja, jotka eivät rajoitu vain 

esimerkiksi kaksosuuteen. 
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Aineistossani toistuneita malleja olivat esimerkiksi kaksosuuden läheisyyden 

malli, kaksosten välisen yhteyden malli, kaksosuuden yliluonnollisuuden malli 

sekä kaksosuuden idealisoinnin malli, ikäjärjestysmalli, ja samanikäisten 

kaksosten tasa-arvoisuuden malli. Useimpien informanttieni jakamia malleja 

olivat myös identtisen, ”täydellisen” kaksosuuden, ja epäidenttisen, ”lievemmän” 

kaksosuuden mallit. Identtisyyteen liittyviä malleja olivat myös kaksosia 

samannäköisinä, ja jossakin määrin myös samanlaisina pitävät mallit. Tietynlaisia 

malleja identtisyydestä olivat myös identtisten kaksosten sekoittamiseen ja 

erottamiseen liittyvät merkityskokonaisuudet. Samannäköisyyden ja 

samanlaisuuden malleihin kytkeytyvä malli oli myös kaksosten samanlaisten 

vaatteiden malli. Lisäksi aineistostani oli löydettävissä useita malleja, jotka 

liittyivät kaksosten identiteettiin, yksilöllisyyteen ja itsenäisyyteen. Tällaisia 

olivat esimerkiksi kaksosuutta riskinä yksilöllisyydelle pitämisen malli, 

epäitsenäisten tai erottamattomien kaksosten malli, ja kaksosten vanhemmuuden 

malli, jossa korostui vanhempien merkitys kaksosten yksilöllisyyden vartijoina. 

Kaikki aineistossani kaksosiin liitetyt merkitykset, käsitykset, käytännöt ja 

uskomukset eivät ole selvästi luokiteltavissa vain toisen kattomallin alle 

kuuluvaksi, vaan monissa on piirteitä, jotka viittaavat kummankin mallin 

vaikutukseen. Mallit ovat myös vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi 

ajatus kaksossuhteen tavallista sisarussuhdetta tiiviimmästä luonteesta yhdistyy 

kumpaankin kattomalliin, sillä siihen sisältyi sekä käsitys kaksosten vaikutuksesta 

ja syvästä yhteydestä toisiinsa, että usein epäilys epänormaalista, ehkä 

vahingollisestakin riippuvuudesta, joka pitäisi torjua. Kulttuurisia malleja on 

vaikea rajata tarkasti, ja ne ovat kytköksissä toisiinsa, mutta tarkemmat mallit ja 

merkitysryhmät jakautuvat jotakuinkin näiden kahden kattomallin alle.  

Yksityiskohtaisemmat mallit vaikuttavat muodostavan kattomallien välillä 

toistensa kanssa ambivalenssipareja. Lähes kaikille aineistossani esille tulleille 

käsityksille löytyi vastakkainen kumppani, joka ikään kuin käänsi asian 

päälaelleen, tai esitti siitä kääntöpuolen. Tällaisia pareja ovat esimerkiksi läheisen 

suhteen arvostus ja huoli yksilöllisyydestä, kaksosten vanhemmuuden ihailu ja 

työmäärän sekä kasvatuksen vaikeuden kauhistelu, kaksosten pitäminen 

erottamattomina ja epäilys itsenäistymisen onnistumisesta, kaksossuhteen 

ihannointi ja kaksosuudesta ulos kasvamisen vaatimus sekä kaksosen statuksen 

korostaminen ja toisaalta kaksosten yksilöyden alleviivaaminen. 

Kaksosuuteen liittyvät kulttuuriset mallit ovat yhteisön pyrkimyksiä sovittaa 

kaksoset todellisuuteen, jossa kaksosuus on epätavallinen ilmiö, ja yksösyys 
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normaali.
53

 Ne ovat yrityksiä vastata muun muassa seuraaviin, osittain 

tiedostettuihin, mutta osittain tiedostamattomiin kysymyksiin: Ovatko kaksoset 

yksikkö vai kaksi erillistä ihmistä? Onko heillä yhteinen vai erilliset identiteetit? 

Ja ennen kaikkea: Ovatko kaksoset samanlaisia vai erilaisia kuin yksöset? 

Lopulta voi sanoa, että kaksosuus on tieteellisrationaalisessa - tai sellaisena 

pitämässämme - länsimaisessa nykykulttuurissa edelleen jonkinlaista 

hämmennystä herättävä asia. Kaksosuus aiheuttaa hienoisen yhteentörmäyksen 

joidenkin yleisesti hyväksyttyjen käsitysten kanssa, jollaisia ovat esimerkiksi 

käsitykset sisarussuhteista, yksilöllisestä identiteetistä, ihmisen ulkoisesta 

ainutlaatuisuudesta, ikähierarkiasta, ja niin edelleen. Kaksosuuden olemassaolo 

on todellisuudestaan säännönmukaisuuksia etsivälle ihmiselle vaikea asia, ja sen 

vuoksi se tuottaa keskenään ristiriitaisiakin luokitteluja, kuten rinnakkain 

esiintyvät käsitykset kaksosten sosiaalisesta ykseydestä ja yksilöydestä. Erityisen 

mielenkiintoisen tästä tekee se, että sekä aineistossani että käyttämässäni 

länsimaisessa lähdekirjallisuudessa kaksosuutta järkeistettiin usein 

tieteellisrationaalisin perustein, ja ajoittain kaikista irrationaalisiksi koetuista 

käsityksistä sanouduttiin jyrkästikin irti.  

Vaikuttaa siltä, ettei kaksosuudelle ole kulttuurissamme sellaista sijaa, jossa 

he eivät olisi erityisiä, tai jonkinlaisen normalisoinnin kohteena. Tietenkin 

ihmisinä kaksosten on mahdollista erityisesti aikuisena elää siten, ettei kaksosuus 

määritä heidän elämäänsä ja asemaansa yhteisönsä jäseninä. Silti käsitteenä, 

määrittelynä, ja ilmiönä kaksosuus on nähdäkseni kulttuurissamme 

ongelmallinen. Joudumme käsittelemään kulttuurisesti sitä, että ajoittain 

lisääntymisessämme tapahtuu poikkeustoiminto. Huomionarvoista on myös se, 

kuinka olemuksellisesti ja pitkään syntymän poikkeuksellisuuden ajatellaan 

vaikuttavan kaksosiin. Ilmeisesti koska kaksoset ovat kuitenkin muita monikkoja 

huomattavasti tavallisempia, heidän olemassaololleen on olemassa kulttuurisia 

malleja. Kolmosiin, nelosiin ja viitosiin ei vaikuta liittyvän ainakaan yhtä paljon 

vastaavanlaisia vakiintuneita kulttuurisia merkityksiä, jotka olisivat yhtä laajalti 

jaettuja. 

Kaksosuuden kulttuurisilla malleilla voi olla suoria vaikutuksia siihen, miten 

kaksosiin suhtaudutaan perhepiirissä, sekä muissa sosiaalisissa ympäristöissä 

joissa kaksoset ovat usein yhdessä, kuten esimerkiksi koulumaailmassa. 

Kaksosuus voi olla merkittävä osa kaksosen identiteettiä, ja sillä, miten häneen 

                                                           
53 Tämä ei tosin tarkoita sitä, että määrittelyjä ja luokitteluja tekisivät vain yksöset, vaan myös 

kaksoset itse jäsentävät kaksosuuttaan kulttuurisesti. 
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ihmisenä ja kaksosena on suhtauduttu, voi olla vaikutusta myös hänen 

käsitykseensä omasta itsestään, sekä suhteeseensa muihin ihmisiin.  

Kaksosuuteen liittyvät kulttuuriset mallit ovat monimuotoisia. Ne sisältävät 

ajatusmalleja, normeja, oikeana pidettyjä käytäntöjä, luokittelusääntöjä ja 

sosiaalisen toiminnan ohjeita. Lisäksi mallit eivät rajoitu vain kaksosiin itseensä, 

vaan ne voivat koskettaa myös esimerkiksi kaksosten vanhempia ja sisaruksia. 

Kaksoset ja kaksosuus avaavat monia mielekkäitä ja kiintoisia aiheita 

jatkotutkimukselle. Esimerkiksi kaksosten vanhempien kokemukset ja 

näkemykset kaksosten vanhemmuudesta voisivat olla mielenkiintoinen 

tutkimuskohde, samoin identtisten kaksosten kokemukset identtisistä kehoistaan. 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisivat olla esimerkiksi kaksosten 

äitien käsitykset kaksosuudesta ja omista kaksosistaan, koska kaksosten äidit, 

kuten toki myös isät, seuraavat kaksosten keskinäistä suhdetta hyvin läheltä. 

Kaksosten äideillä on lisäksi ihmisäideille harvinainen kokemus vauvan kanssa 

muodostetun dyadisuhteen sijaan triadisuhteesta kahden pienen vauvan kanssa. 

Hyvin mielenkiintoinen ja ehdottomasti tärkeä tutkimusaihe olisi myös kaksosen 

kuolema. Miltä kaksosen kuoleminen tuntuu jäljelle jääneestä kaksosesta? Onko 

kaksosen ja muun sisaruksen menettämisellä eroa? Loppuuko kaksosena 

oleminen, kun parista toinen kuolee, tai minkälaista on sellaisen kaksosen 

kaksosuus, jonka kaksonen on kuollut? Entäpä millä tavalla kaksosuuden ja oman 

kaksosuutensa käsittää ihminen, joka on menettänyt kaksosensa jo vauvana tai 

lapsuudessa? 

 Ennen kaikkea kaksostutkimuksen kenttä kaipaa lisää tutkimustietoa 

kaksosuuden merkityksistä kulttuurissa, ja erityisesti sosiaalisessa maailmassa. 

Kaksoset eivät elä laboratorioissa, ja heissä on muutakin mielenkiintoista kuin se, 

mitä heidän geeniensä avulla voidaan selvittää. Olisi tärkeä tiedostaa, että 

kaksosuuden kulttuuriset merkitykset vaikuttavat todellisten ihmisten elämään, 

sekä hyvässä että pahassa. Lisäksi kaksosuuden kulttuurisen ulottuvuuden 

tutkiminen voi olla hyödyksi inhimillisen erilaisuuden tutkimuksessa yleensä. Jos 

pelkästään status toisen ihmisen kanssa syntyneenä voi vaikuttaa merkittävästi 

elämään, kuinka yhteisömme käsittelee muunlaista erilaisuutta, oli se sitten 

kehollista, sosiaalista tai vaikkapa psyykkistä? Sekä suuria että pieniä poikkeuksia 

tavanomaisesta kannattaa tutkia, sillä todellisuus on monimuotoisempaa kuin se, 

minkä ihminen määrittelee normaaliksi. 
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LIITTEET  

Liite 1 Haastattelukutsu 

Hei! 

 

Teen kulttuuriantropologian pro gradu-tutkielmaa kaksosiin liittyvistä 

kulttuurisista malleista ja etsin haastateltaviksi ihmisiä kolmesta 

eri ryhmästä: 

 

1)       Kaksosia (sekä identtisiä että epäidenttisiä) 

2)       Kaksosten läheisiä (vanhemmat, sisarukset, puolisot, ystävät, 

          lapset, muut sukulaiset ym.) 

3)       Henkilöitä, jotka eivät tunne, tai joiden lähipiiriin ei kuulu kaksosia 

 

Tarkoituksenani on tutkia, millaisia kulttuurisia käsityksiä ja 

merkityksiä kaksosiin ja kaksosuuteen liitetään. Olen kiinnostunut sekä kaksosten 

että  

yksösten muistoista, käsityksistä ja kokemuksista. 

 

Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä valmistautumista etukäteen. 

Kaikki haastattelut nauhoitetaan ja haastattelun arvioitu kesto on 

noin puolesta tunnista tuntiin. Kaikki tutkimuksessa kerättävät tiedot  

ovat ehdottoman luottamuksellisia ja kaikki haastateltavat esiintyvät 

valmiissa tutkimuksessa anonyymeina. 

 

Jos tunnistit itsesi jostakin yllä olevasta ryhmästä ja haluat tulla 

haastateltavakseni huhti-kesäkuun aikana, ota yhteyttä sähköpostilla 

osoitteeseen karjasa(at)paju.oulu.fi! 

 

Haastattelukutsua saa myös levittää! 

 

Ystävällisin terveisin 

Sanna Karjalainen 

karjasa(at)paju.oulu.fi 
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Liite 2 Haastattelusopimus 

Kaikki haastattelumateriaali ja haastateltavien tiedot ovat vain tutkielman tekijän 

käytössä, eikä niitä anneta ulkopuolisille. Tutkielman tekijä on haastateltavien 

henkilötietojen suhteen vaitiolovelvollinen. Haastateltavalta kerätty aineisto 

anonymisoidaan litterointivaiheessa, eikä niitä liitetä haastateltavan 

henkilötietoihin. Haastateltavan nimi sekä hänen mainitsemansa henkilön- ja 

paikannimet muutetaan tai muutoin suojataan.  

 

Kaikki haastateltavat saavat halutessaan valmiin tutkielman luettavakseen 

sähköpostin tai postin välityksellä. Haastateltavan nimi ja sähköpostiosoite tai 

sähköpostiosoitteen puuttuessa postiosoite kerätään ainoastaan valmiin tutkielman 

lähettämistä varten, eikä niitä missään vaiheessa yhdistetä haastattelumateriaaliin 

tai kerättyihin taustatietoihin. Mikäli haastateltava haluaa haastattelun jälkeen 

muuttaa, tarkentaa tai poistaa jotakin haastattelustaan, hän voi halutessaan ottaa 

yhteyttä sähköpostitse. 

 

Tutkijan allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä 

_________________________________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite 

 

karjasa(at)paju.oulu.fi 

 

Hyväksyn haastatteluni nauhoittamisen ja vastauksieni käytön Sanna Karjalaisen 

pro gradu-tutkielmassa ja mahdollisessa jatkotutkimuksessa sekä julkaisuissa yllä 

kuvatun mukaisesti. 

 

Haastateltavan allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä     

 

_________________________________________________________________ 

 

Sähköpostiosoite tai postiosoite 

 

_________________________________________________________________ 
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Liite 3 Taustatietolomakkeet 

Kaksosten taustatiedot 

 

Haastateltava nro: 

_________________________________________________________________ 

 

Syntymävuosi: 

_________________________________________________________________ 

 

Kotipaikkakunta: 

_________________________________________________________________ 

 

Oletteko identtinen vai epäidenttinen kaksonen? 

_________________________________________________________________ 

 

Jos olet identtinen kaksonen, onko identtisyytenne todistettu lääketieteellisesti? 

Milloin? Jos ei, haluaisitteko selvittää asian?______________________________ 

 

Jos olette epäidenttinen kaksonen, onko kaksosenne samaa vai eri sukupuolta? 

_________________________________________________________________ 

 

Synnyittekö kaksosista ensimmäisenä vai 

toisena?___________________________________________________________ 

 

Tiedättekö tarkan ikäeronne? 

_________________________________________________________________ 

 

Synnyittekö keskosina? 

_________________________________________________________________ 

 

Ovatko nimenne parilliset (Esim. Timo ja Tomi, Liina ja Leena)?_____________ 

 

Asutteko nykyään samalla paikkakunnalla? ______________________________ 
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Oletteko asuneet samalla paikkakunnalla lapsuudenkodista pois muuttamisen 

jälkeen? 

_________________________________________________________________ 

 

Onko teillä muita sisaruksia?  _________________________________________ 

 

Onko teillä lapsia? __________________________________________________ 

 

Jos teillä on omia lapsia, onko heissä 

kaksosia?____________________________ 

 

Mikäli kaksosellanne on lapsia, onko heissä kaksosia?______________________ 

 

Onko suvussanne muita kaksosia? _____________________________________ 

 

Oletteko osallistuneet aikaisemmin kaksostutkimukseen? Milloin? 

_______________________________________________________________ 
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Kaksosten läheisten taustatiedot 

 

Haastateltava nro: 

_________________________________________________________________ 

 

Syntymävuosi: 

_________________________________________________________________ 

 

Kotipaikkakunta: 

_________________________________________________________________ 

 

Kuinka tunnette tuntemanne kaksoset? 

_________________________________________________________________ 

 

Ovatko tuntemanne kaksoset identtiset/epäidenttiset? 

_________________________________________________________________ 

 

Tuntemienne kaksosten sukupuoli/sukupuolet? 

_________________________________________________________________ 

 

Ovatko tuntemienne kaksosten nimet parilliset (Esim. Timo ja Tomi, Liina ja 

Leena)? 

_________________________________________________________________ 

 

Onko teillä sisaruksia? _______________________________________________ 

 

Onko teillä lapsia? __________________________________________________ 
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Kaksosia tuntemattomien taustatiedot 

 

Haastateltava nro: 

_________________________________________________________________ 

 

Syntymävuosi: 

_________________________________________________________________ 

 

Kotipaikkakunta: ___________________________________________________ 

 

Onko teillä sisaruksia?_______________________________________________ 

 

Onko teillä lapsia?__________________________________________________ 
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Liite 4 Haastattelurungot 

Haastattelurunko kaksosille 

 

Kaksosuus ja kaksosena eläminen 

 

Kerro millaista on olla kaksonen 

Onko sinulta kysytty oletteko identtisiä? 

Millaisia asioita ihmiset kysyvät kaksosuudesta? (Vai kysytäänkö mitään?)  

Millaisissa tilanteissa kaksosuuteen kiinnitetään huomiota? Millaista huomiota?  

Onko sinulta koskaan kysytty kaksosuuteen liittyvistä urbaanilegendoista, 

uskomuksista, myyteistä yms.? 

Millaisia reaktioita kaksosuus saa aikaan muissa ihmisissä? (Ihailua, kateutta, 

ihmetystä, uteliaisuutta yms?)  

Onko kaksosuudellasi ollut merkitystä muille ihmisille? Miksi? 

Mistä ajattelet muiden ihmisten saavan tietonsa kaksosista? 

 

Identtisyys (vain identtiset kaksoset) 

Kerro millaista on olla identtinen kaksonen 

Miten koet kehojenne/ulkonäkönne identtisyyden? Oletteko mielestäsi 

samannäköisiä? 

Onko identtisyytenne vuoksi sattunut sekaannuksia? Oletteko käyttäneet sitä itse 

hyväksenne? 

Oletteko pyrkineet samanlaisuuteen tai erilaisuuteen? Kuinka? 

Kuinka muut ihmiset ovat suhtautuneet samannäköisyyteenne tai identtisyyteenne 

yleensä? 

Millainen merkitys identtisellä kaksosuudella on aikuisuudessa? 

(Onko samanlaiseen perimäänne viitattu puheessa? (Kloonit, erilaisuuden 

mahdollisuuden kyseenalaistaminen, tieteellisellä pohjalla samanlaisuusoletusten 

oikeuttaminen yms.)) 

Onko identtisyys vaikuttanut muihin ihmissuhteisiisi? (Perhe, ystävät, sukulaiset, 

kumppanit) 

Onko identtisyytenne herättänyt huomiota? Millaista? (sukulaiset, kaverit, vieraat 

ihmiset) 

 

Sinä ja kaksosesi 
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Kerro kaksossuhteestasi 

Oletteko kaksosesi kanssa läheisiä? (Onko vaihdellut eri elämänvaiheissa? Onko 

läheistä suhdetta pidetty itsestäänselvyytenä?) 

Onko kaksossuhde samanlainen kuin suhde muihin sisaruksiin? 

Millaisia olette suhteessa toisiinne, erilaisia, samanlaisia? Onko erilaisuuttanne tai 

samanlaisuuttanne kommentoitu? Entä erinäköisyyttä tai samannäköisyyttä? 

Onko teidät puettu tai oletteko pukeutuneet samanlaisiin vaatteisiin? (ikä, kuka 

päätti, miksi?) 

Kuinka muut ihmiset ovat suhtautuneet kaksossuhteeseenne? 

Synnyittekö keskosina? Millaisia seurauksia keskosuudella oli? 

Onko teistä jompikumpi selkeästi isosisko tai isoveli (ja toisin päin)? Miksi? 

Millaisissa asioissa se näkyy? (myös oma kokemus iso- tai pikkusisaruksena 

olemisesta (huom. myös asema muihin sisaruksiin nähden) 

Kilpailetteko tai kilpailitteko koskaan keskenänne? 

Onko teistä jompikumpi ollut niin sanotusti hyvä kaksonen ja toinen paha 

kaksonen? 

Oliko teillä yhteiset harrastukset, huone, ystävät yms? Kuinka suhtauduit siihen?  

Onko kaksosuus vaikuttanut muihin ihmissuhteisiin? Kuinka? 

Kumppani, ystävät, lapset, vanhemmat 

 

Kouluaika 

Millaista oli olla kaksosena koulussa? 

Olitteko samalla vai eri luokalla? Kuka asiasta päätti? Kuinka itse suhtauduit 

asiaan? 

Vertailtiinko koulumenestystänne? Kotona? Koulussa? 

Koitko että kävitte koulua yksilöinä? 

Kuinka opettajat ja muut oppilaat suhtautuivat kaksosuuteenne? 

Vaikuttiko kaksosuus koulunkäyntiin tai sosiaalisiin suhteisiin koulussa? 

(Vaikuttiko identtisyys koulunkäyntiin tai sosiaalisiin suhteisiin?) 

(Kuinka opettajat ja muut oppilaat suhtautuivat identtisyyteen?) 

Pidettiinkö teitä erityisesti ”kaksosina” esimerkiksi luokassa? 

 

Vanhemmat, sukulaiset, ystävät 

Millä tavalla vanhempanne, sukulaisenne ja ystävänne ovat suhtautuneet 

kaksosuuteenne? 
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Oliko teillä yhteinen kastetilaisuus, rippijuhlat, ylioppilasjuhlat? Kuinka itse 

suhtauduit yhteisiin/erillisiin juhliin? 

Kuinka vanhempanne suhtautuivat kaksosuuteenne/identtisyyteene? 

Kuinka vanhempanne huomioivat yksilöllisyytenne? 

Suhtauduttiinko yksössisaruksiinne eri tavalla kuin sinuun tai teihin?  

Millainen suhde sinulla oli tai on vanhempiinne, yksilönä vai osana kaksosparia? 

kaksospuhe (ne kaksoset, yksikkönä puhuttelu ym.) 

Onko teitä pidetty kotona toisiinne nähden  tasa-arvoisina? 

Kasvattavatko vanhemmat mielestäsi kaksosia eri tavalla kuin yksösiä? 

 

Itsenäistyminen ja aikuisuus 

Miten itsenäistyminen aikuisuuden kynnyksellä vaikutti kaksossuhteeseenne?  

Vaikuttiko kaksosuus itsenäistymiseen? 

Lähdittekö opiskelemaan samoille vai eri paikkakunnille, oppilaitoksiin, aloille?  

Oliko teillä tarvetta erottautua toisistanne tai ottaa hieman etäisyyttä 

itsenäistymisvaiheessa? 

Muuttuiko kaksosuuden merkitys itsellesi/muille itsenäistyessä, esimerkiksi kotoa 

muuttaessa? 

 

Mikä merkitys kaksosuudella on aikuisuudessa? 

Koetko olevasi kaksonen vielä aikuisenakin, vai onko kaksosuus lapsuuteen ja 

nuoruuteen jäänyt asia? 

Tunnetko nykyään muita kaksosia? 

Millainen mielikuva sinulla on muiden kaksosten kaksossuhteista? 

(epäidenttiset/identtiset) 

Onko kaksosena oleminen erilaista kuin yksösenä oleminen? Ovatko kaksoset 

erilaisia kuin yksöset? 

Miksi arvelet ihmisten olevan kiinnostuneita kaksosista/kaksosuudesta? 

Oletko omasta mielestäsi ensisijassa yksilö vai kaksonen? 
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Haastattelurunko kaksosia tunteville 

 

Kaikille: 

Kuvaile tuntemiasi kaksosia  

Mikä on suhteesi tuntemiisi kaksosiin? (perheenjäsen, ystävä, tuttava, sukulainen, 

työtoveri, muu?) 

Tunnetko useampia kaksospareja? Tunnetko kaksosparista vain toisen?  

Ajatteletko heitä ensisijaisesti kaksosina? 

Millainen mielikuva sinulla on tuntemiesi kaksosten keskinäisestä suhteesta? Entä 

kaksossuhteista yleensä? Miksi? 

Ovatko kaksoset erilaisia kuin yksöset? 

Ovatko tuntemasi kaksoset mielestäsi yksilöitä? 

Onko kaksosilla enemmän yhteistä toistensa kanssa kuin tavallisilla sisaruksilla? 

 

Ovatko kaksoset erilaisia kuin yksöset? Onko kaksosena oleminen erilaista kuin 

yksösenä oleminen? Kuinka? Miksi? 

Oletko huomannut, että tuntemiasi kaksosia tai kaksosia yleensä olisi kohdeltu 

jollakin tapaa eri tavalla kuin yksösiä? 

Mitä ajattelet identtisyydestä/epäidenttisyydestä? 

Kasvattavatko vanhemmat mielestäsi kaksosia eri tavalla kuin yksösiä? 

 

Ovatko kaksoset/kaksosuus kiinnostavia? Miksi? 

Onko kaksosuudessa jotakin, mitä sinun on vaikea ymmärtää? 

Kiinnitätkö kaksosiin yleensä huomiota?  

Millaiset asiat liittyvät kaksosuuteen? 

Millaisia myyttejä, uskomuksia tai legendoja kaksosista olet kuullut? 

Haluaisitko itse, että sinulla olisi kaksonen? Epäidenttinen/identtinen?  

 

Lisäkysymyksiä 

 

Kaksosten vanhemmille:  

 

Millaista kaksosten vanhemmuus on? Eroaako yksösten vanhemmuudesta? 

Millä lailla kaksoset huomioitiin yhteiskunnan taholta? Olisitteko kaivanneet lisää 

tukea? Mitä? 
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Oliko lastenne kaksosuudella jotakin vaikutusta heidän koulunkäyntiinsä? 

(samalle vai eri luokille, koulumenestyksen vertailu, kaksosten pärjääminen 

koulun sosiaalisessa maailmassa) 

Kaksosten elämänvaiheet (ristiäiset, rippijuhlat, ylioppilasjuhlat, asepalvelus ym.) 

Jaetut vai erilliset tilat: (huone, kaverit, harrastukset, suhde vanhempiin, 

opiskelupaikkakunta, oppilaitos) 

Kaksosten kasvattamisen haasteet (samanlaistaminen, erojen korostaminen, 

vertailu, tasapäistäminen, tasa-arvo, suosiminen, kilpailuttaminen) 

Kuinka valmistauduit kaksosten syntymään ja kaksosten kasvattamiseen? 

Kaksoset ja muut sisarukset (erot yksössisaruksiin? Huoneet, yksilöllisyys, yms.)  

Vanhempien suhtautuminen kaksosuuteen/identtisyyteen 

 

Kaksosten sisaruksille: 

 

Millaista on olla kaksosten sisarus? 

Miltä kaksosten välinen suhde sisaruksen näkökulmasta näytti? 

Millaiset välit sinulla on kaksosiin? Yhdessä, erikseen, erilaiset, samanlaiset? 

Entä muihin yksössisaruksiin? 

Kasvatettiinko kaksosia jollakin tapaa eri tavalla kuin sinua? 

Millä tavalla sisarusten kaksosuus huomioitiin kotona, suvun kesken, muissa 

tilanteissa?  

Mitä itse ajattelet kaksosuudesta? 

Oliko kaksosillasi yhteiset harrastukset, huone, juhlat yms? Kuinka suhtauduit 

siihen? Oliko sinulla yhteisiä edellä mainittuja asioita kaksosten kanssa?  

Oma yksilöllisyys vs. kaksosten yksilöllisyys 

Identtiset sisarukset 

Kaksosten koulunkäynti (samalle vai eri luokille, koulumenestyksen vertailu, 

kaksosten pärjääminen koulun sosiaalisessa maailmassa) 

 

Kaksosten ystäville: 

 

Millaista on olla ystävä kaksosen tai molempien kaksosten kanssa?  

Tunnetko kaksosista toisen vai molemmat? 

Mitä ajattelet ystäväsi kaksosuudesta? 

Milloin sait tietää ystäväsi kaksosuudesta? 

Oletko vain toisen vai molempien kaksosten ystävä? 
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Millaisia asioita olet kysynyt kaksosuudesta, jos olet? 

Millä tavalla ystäväsi puhuu kaksosuudesta, vai puhuuko ollenkaan?  

Onko kaksosuus kiinnostavaa? 

Onko ystäväsi kaksosuus vaikuttanut ystävyyssuhteeseenne? 

 

Kaksosten puolisot: 

 

Millaista on olla kaksosen puoliso? 

Millainen kaksossuhde on puolison näkökulmasta käsin? 

Mitä ajattelet kaksossuhteen läheisyydestä? Onko sinulla vastaavanlainen suhde 

omiin sisaruksiisi? 

Onko kaksossuhdetta yksösenä vaikea ymmärtää? 

Millaisia asioita olet kysynyt kaksosuudesta, jos olet? 

Millä tavalla puolisosi puhuu kaksosuudesta, vai puhuuko ollenkaan?  

Milloin sait tietää puolisosi kaksosuudesta? Miten reagoit siihen?  

Miten puolisona koet kumppanisi identtisyyden?/ Miten uskoisit sen vaikuttavan, 

jos puolisosi olisi identtinen? 

Epäidenttinen kaksosuus periytyy. Miten suhtautuisit siihen, jos joskus 

tulevaisuudessa saisit itse kaksoset? 
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Haastattelurunko kaksosia tuntemattomille 

 

Millaisia mielikuvia sinulla on kaksosista/kaksosuudesta? 

Millaisia asioita kaksosuudesta tulee ensimmäisenä mieleen? 

Millainen uskot kaksossuhteen olevan verrattuna tavalliseen sisarussuhteeseen?  

Mistä uskot omaksuneesi mielikuvasi kaksosista? 

Millaisia kaksosuuden kuvauksia olet tavannut mediassa) (Tv, elokuvat, 

dokumentit yms.) 

Oletko tavannut kaksosia koskaan? 

Muistatko elämäsi varrelta kaksosia (luokkakavereita yms.)? Millaisia he 

mielestäsi olivat? 

Muistatko nähneesi identtisiä kaksosia? Mitä muistat heistä? 

Mitä ajattelet identtisyydestä? Millaista arvelet identtisyyden olevan? 

Uskotko, että identtisyydellä/epäidenttisyydellä on vaikutusta siihen, millainen 

suhde kaksosilla on toisiinsa? 

 

Onko kaksosissa jotakin kiinnostavaa tai erikoista? Mitä? 

Miksi uskot ihmisten olevan kiinnostuneita kaksosista ja kaksosuudesta? 

Kiinnittävätkö kaksoset huomiosi? 

Uskotko, että kaksoset ovat erilaisia ihmisiä kuin yksöset? 

Oletko kuullut urbaanilegendoja tai muita tarinoita kaksosista? Millaisia? 

Uskotko että kaksoset kasvatetaan eri tavalla kuin tavalliset yksöslapset? 

Uskotko että kaksosia kohdellaan jollakin tapaa eri tavalla kuin yksösiä? 

Uskotko, että kaksosuudella olisi jotakin vaikutusta koulunkäyntiin? 

Miten arvelet kaksosena elämisen eroavan yksösenä elämisestä?  

Uskotko, että kaksosilla on samanlaisia luonteenpiirteitä, kiinnostuksenkohteita, 

taitoja, yms? 

 

Haluaisitko, että sinulla olisi kaksonen? Miksi/Miksi et? 

Epäidenttinen/identtinen? 

Olisiko sinun vaikea olla esim. ystävä tai parisuhteessa identtisen kaksosen 

kanssa, jos et pystyisi erottamaan häntä identtisestä sisaruksestaan? 

Miten suhtautuisit siihen, jos saisit kaksoset? Epäidenttiset/identtiset? Kuinka 

haluaisit kasvattaa heidät?  

 


