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Suomen Monikkoperheet ry:n lausunto rakenneuudistuksen kotihoidon tuen jakamista
koskien
________________________________________________________________________
Kiitämme mahdollisuudesta tulla keskustelemaan rakenneuudistuksessa esitetystä lasten
kotihoidon tuen jakamisesta tasan isän ja äidin kesken.
Rakenneuudistuksessa esitetty lasten kotihoidon tuen jakaminen tasan isän ja äidin kesken on
merkittävä lakihanke, jossa lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen on paikallaan. Näemme
tärkeänä, että myös monikkoperheissä isät jäisivät enemmän hoitamaan lapsia kotiin ja tähän
voitaisiin lisätä taloudellisia kannustimia. Rakenneuudistuksen esitys vähentää jonkun verran
perheiden mahdollisuuksia tehdä joustavia ratkaisuja lastensa kotihoidon suhteen, mikä saattaa
aiheuttaa ongelmia juuri monikkoperheen kaltaisessa erityisessä perhetilanteessa.
Monikkoperheessä rakenneuudistus aiheuttaa merkittäviä ongelmia erityisesti silloin, kun perheen
lasten kotona hoitamisen mahdollisuus ylipäätään nojaa suurituloisemman puolison jatkuvaan
kokoaikaiseen työskentelyyn. Monikkoperheen taloudellinen kuormitustilanne on poikkeuksellisen
suuri. Hyväluoman (2010) tutkimukset mukaan alle 3-vuotiaiden monikkolasten perheet kokevat
toimeentulo-ongelmia muita lapsiperheitä useammin. Alun alkaen jo tieto monisikiöraskaudesta on
ollut perheelle yllättävä, elämän eteen tuoma tilanne, johon perhe ei ole voinut taloudellisestikaan
varautua. Useamman kuin yhden vauvan syntyminen kerralla tuo perheelle moninkertaiset
taloudelliset kustannukset (mm. yhtäaikaiset hankinnat jokaisen lapsen osalta, tilainvestoinnit
ennakoimattoman tilanteen vuoksi).
Lasten terveydelliset lähtökohdat ovat keskimääräistä heikommat. Puolet näistä lapsista syntyy
keskosina, ovat infektioherkempiä noin kahteen ikävuoteen asti ja kotihoidon tarve on ajallisesti
usein pidempi kuin täysiaikaisilla lapsilla.
Suomen Monikkoperheet ry esittää:
Kotihoidon tukea uudistettaessa on varmistettava, että myös monikkoperheessä on
taloudellisesti mahdollista hoitaa lapsia kotihoidon tuella. Perhetyypin haavoittuvuuden
vuoksi onkin vaikea ymmärtää, että nykyisen lain mukaan monikkolapsista vain yksi pääsee
täysimääräisen hoitorahan piiriin. Nykyisen lainsäädännön mukaan kaksosista tai
kolmosista vain yhdestä myönnetään täysimääräinen hoitoraha, toisesta ja kolmannesta
monikkolapsesta nykyisin vain sisarkorotus. Monikkolapset eivät näin ollen ole
yhdenvertaisia muiden lasten kanssa.
Monikkolasten yhdenvertaisuus turvataan muuttamalla kotihoidon tuen saannin perusteita
siten, että kustakin monikkolapsesta myönnetään täysimääräinen hoitoraha. Määriteltäessä
täysimääräisyyden kestoaikaa voidaan vertailukohdaksi ottaa muut ns. pienen ikäeron
perheet. Kotihoidon tuen uudistamisen yhteydessä hallituksella on näin mahdollisuus
toteuttaa pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite monikkoperheiden
yhdenvertaisuuden parantamisesta.
Varhaiskasvatuslain valmistelun yhteyteen esitämme, että monikkoperheen lasten osalta
lakiin kirjattaisiin perheen lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus.
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