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Monikkoperheet tärkeää huomioida varhaiskasvatuspäätöksiä
tehtäessä
Suomessa on vastikään valmistunut tai parhaillaan valmistumassa lakeja, joissa päätetään mm.
päivähoidon ryhmäkoosta ja oikeudesta kokoaikaiseen päivähoitoon sekä varhaiskasvatuksen ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista. Uudet lait antavat kunnille vapauden määritellä
omaa toimintatapaansa ja asiakasmaksuja aikaisempaa väljemmin.
Kaksosia syntyy vuosittain noin 800 perheeseen ja kolmosia noin 10 perheeseen. Nelosia syntyy
harvoin. Monikkoperheillä tarkoitetaan kaksos-, kolmos- ja nelosperheitä.

Maksukorotukset kohdistuvat monikkoperheisiin tuplasti tai triplasti
Maksukorotukset kohdistuvat erittäin kipeästi etenkin monikkoperheisiin, joissa lapsiluku
on keskimääräistä suurempi ja päivähoidossa aloittaa usein kerralla kaksi tai kolmekin
lasta. Monikkolapset myös ovat koko päivähoitoaikansa yhtä aikaa päivähoidossa, jolloin kaikki
maksuissa tapahtuvat muutokset kertautuvat ja tulevat perheelle yhtäaikaisesti.
Myös aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta maksukorotukset tuplaantuvat tai triplaantuvat
monikkoperheiden kohdalla. Sen vuoksi merkittävän kokoinen sisarusalennus paitsi
varhaiskasvatusmaksuissa, myös aamu- ja iltapäivämaksuissa, on monikkoperheille tärkeä
arjessa selviytymistä helpottava tekijä.

Monikkoperheen lapsille kokoaikainen päivähoito on tärkeää
Monikkoperheissä kaikilla lapsilla on oltava subjektiivinen oikeus täysipäiväiseen
varhaiskasvatukseen vanhempien tilanteesta riippumatta, sillä monisikiöraskaus on aina
riskiraskaus ja odottava äiti voi joutua vuodelepoon tai hänen toimintakykynsä voi olla muutoin
rajallinen. Päivähoitoa tarvitaan tällöin vanhemmille sisaruksille.
Monikkolasten synnyttyä perhe voi tarvita arjen poikkeuksellisen kuormittavuuden vuoksi
täysiaikaista päivähoitoa vanhemmille sisaruksille. Erityistilanteissa täysiaikaista päivähoitoa
voidaan tarvita myös monikkolapsille, vaikka vanhempi on kotona. Johanna Hyväluoman (2010)
tutkimuksen mukaan monikkoperheet saavat parhaiten tukea perheelleen juuri päivähoidon
henkilöstöltä.
Tuki tarvittaessa on tärkeää, sillä monikkoperheiden vanhempien kokemusten mukaan
monikkoperheellistyminen tuo mukanaan erityisiä elämänhallinnan vaatimuksia, jolloin
vanhemmuus, parisuhde, perheen toimeentulo sekä vanhemman oma jaksaminen voivat joutua
koetukselle. Paineita voi kasautua niin vanhempien fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille kuin
sosiaaliselle ja taloudellisellekin elämänalueelle.
Toivomme, että huomioitte monikkoperheet kunnassanne, kun teette päätöksiä
asiakasmaksujen osalta varhaiskasvatuksessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja
määrittelette kriteerejä perheiden oikeuteen täysipäiväisen varhaiskasvatukseen.
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