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KIRJALLINEN LAUSUNTO hallituksen esitykseen HE 310/2018 vp
________________________________________________________________________
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
Raskauden neuvolaseuranta on maksutonta. Monisikiöisen raskauden seuranta vaatii erityisosaamista, ja
siksi osa seurantakäynneistä toteutetaan aina erikoissairaanhoidossa ja näistä käynneistä peritään aina
erikoissairaanhoidon maksut. Yksösodottajan ja monisikiödottajan yhdenvertaisuuden vuoksi myös
monisikiöraskauden välttämättömän seurannan tulisi olla maksutonta.
Suomen Monikkoperheet ry esittää, että hallituksen esitykseen HE 310/2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksulaiksi tehdään lisäys kohtaan pykälä 9 Maksuttomat terveyspalvelut: monisikiöraskauden
seurannan äitiyspoliklinikkamaksujen tulisi olla maksuttomia sen seurantakäyntimäärän osalta, jolla
erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikalla tapahtuvien monisikiöraskauksien seurantojen määrä ylittää
yksösraskauksien äitiyspoliklinikkaseurantojen määrän eli 5 käyntikertaa. Tämä maksuttomien
käyntien määrä noudattelisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmän kymmenen vuoden
tilastoa: sen mukaan monisikiösynnyttäjillä on keskimäärin noin 5 äitiyspoliklinikkaseurantakäyntiä
enemmän
äitiyspoliklinikalla kuin
kaikilla
synnyttäjillä
keskimäärin
(THL, 2010-2017,
äitiyspoliklinikkakäyntien
keskiarvot
sairaanhoitopiireittäin
2010-2017,
kaikki
synnytykset
ja
monisikiösynnytykset).
Koska myös yksösseurannassa voi olla komplikaatioista johtuvia maksullisia äitiyspoliklinikkakäyntejä,
esitetään tässä maksuttomia poliklinikkakäyntejä monisikiöodottajille se poliklinikkakäyntien määrä (5), joka
ylittää tilastojen mukaan kaikkien raskauksien tyypillisen poliklinikkakäyntien määrän (3), eikä keskimääräistä
monisikiöraskauden poliklinikkaseurantojen kokonaismäärää (8).
Nykyisellään monisikiöodottajalle raskaudenaikaisesta seurannasta, mukaan lukien mahdolliset
sairaalaseurannat, voi nykyisellään koitua jopa tuhansien eurojen kustannukset varsinkin, mikäli seurannat
ajoittuvat kahdelle eri kalenterivuodelle (maksukatot). Monisikiöraskaudet, niiden riskit ja vaadittavien
seurantakäyntien määrät poikkeavat toisistaan sen mukaan, miten monta sikiötä on ja miten paljon sikiöillä
on keskenään yhteistä (istukat, kalvot). Turvallisimmassa raskaustyypissä sikiöillä on omat istukat ja kalvot ja
seurantojen määrä keskimäärin vähäisin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaston (2017) mukaan kaikkien synnyttäjien tarkastuskäyntien
keskiarvo oli 13,8 käyntiä, kun vastaava luku monisikiösynnyttäjillä oli 18,4. Äitiyspoliklinikan käyntien
keskiarvo kaikilla synnyttäjillä vuonna 2017 oli 3,4 käyntiä, monisikiösynnyttäjillä 8,3 käyntiä.
Kaksoset syntyy noin 750 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen vuodessa. Nelosia syntyy harvoin.
Monisikiösynnytysten vuosittainen määrä on 1,4 prosenttia kaikista synnytyksistä, eli kyseessä on varsin
pieni ryhmä, jolle asia on ensiarvoisen tärkeä.
Monimuotoiset perheet -verkosto kannattaa esitystä.
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