19.8.2016

Suomen Monikkoperheet ry:n lausunto hallituksen esitykseen lapsilisälain (796/1992) 7
pykälän muuttamisesta
________________________________________________________________________
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirjaamo
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00023 Valtioneuvosto
Hanke nro. 3.49
Kiitämme mahdollisuudesta lausua lapsilisälain 7 pykälän
Monikkoperheet ry lausuu hallituksen esityksestä seuraavaa:

muutosesitykseen.

Suomen

Yksinhuoltajakorotus
Esitykseen sisältyvä linjaus jättää yksinhuoltajakorotus ennalleen on
hyvä, sillä yksinhuoltajaperheen lapsiköyhyysriski on keskimääräistä
suurempi.
Lapsilisien tason alentaminen
Suomen Monikkoperheet ry ei pidä esitykseen sisältyvän lapsilisien
tason alentamista perusteltuna, koska sen kohdistuu eniten
yksinhuoltajiin sekä monilapsisiin perheisiin suhteessa käytettävissä
oleviin tuloihin. Tämä kasvattaa lapsiköyhyysriskiä niissä perheissä, jota
jo nykyisin ovat tutkitusti suurimmassa lapsiköyhyysriskissä.
Lapsiköyhyysriski on yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden
lisäksi suurinta perheissä, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia. Juuri tähän
ryhmään kohdistetaan myös muita leikkaussuunnitelmia (mm.
varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen, leikkaukset varhaiskasvatukseen
ja koulutukseen, päivähoitomaksujen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
maksujen korotukset sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan palvelujen
heikentäminen, kotihoidon tuen leikkaus).
Lakiesitys aiheuttaa merkittäviä ongelmia erityisesti pienten lasten
monikkoperheille, kun myös muut lapsiperheisiin kohdistuvat
leikkaukset kohdistuvat perheeseen. Vaikka esityksessä on
ansiokkaasti
arvioitu
esityksen
taloudellisia
vaikutuksia
eri
lapsiperheryhmille, Suomen Monikkoperheet ry esittää, että tästä ja
muista lapsiperheisiin kohdentuvista leikkauksista tulee vielä tehdä
lapsi- ja perhevaikutusten kokonaisarviointi.
Tietoa monikkoperheen hyvinvointiriskeistä
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
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syntyminen kerralla tuo perheelle moninkertaiset taloudelliset
kustannukset (mm. yhtäaikaiset hankinnat jokaisen lapsen osalta,
tilainvestoinnit, perheen liikkuminen, yhtäaikaiset päivähoidon maksut).
Kaksosten tai kolmosten syntymä perheeseen on haaste myös perheen
jaksamiselle.
Tietoa monikkoperheiden lukumäärästä ja perhekoosta
Kaikista synnytyksistä monisikiösynnytyksiä on noin 1,35 % (2014,
THL). Kaksoset syntyy vuosittain keskimäärin 800 perheeseen ja
kolmoset
10
perheeseen.
Puolet
monikkolapsista
syntyy
ennenaikaisesti ennen raskausviikkoa 37 ja lähes puolet joutuu
tehohoitoon synnyttyään. Monikkoperheessä on keskimäärin 3,36 lasta,
kun vastaava luku kaikilla äideiksi tulleilla on 2,23 (Ruokolainen, A.
2010).
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