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Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet  

 

 

1. Yleistä 

 

Lapsiperheiden kotipalvelu on ensisijaisesti tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräai-

kaista palvelua, jonka keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistami-

nen. 

 

Sosiaalihuoltolain 19§ mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon tur-

vaamiseksi kotipalvelua. Kotipalvelulla tarkoitetaan lasten hoitoon ja huolenpitoon, arjen-

hallintaan, kodinhoitoon, asiointiin ja muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja 

toimintojen suorittamiseen tai niissä avustamiseen. Kotipalvelun sisältö riippuu perheen 

tarpeesta ja toisinaan se on myös ehkäisevää lastensuojelutyötä. 

 

2. Lapsiperheiden kotipalvelun pääperiaatteet 

 

Kotipalvelua on mahdollisuus saada tilapäisesti tai säännöllisesti perheen tarpeesta riip-

puen. Kotipalvelua myönnetään enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan ja palveluntarve 

tarkistetaan ennen voimassaolevan päätöksen päättymistä.  

 

Kotipalvelua myönnetään perheille, joissa on yksi tai useampi alle 18-vuotias lapsi. Per-

heellä on tarve kodin- tai lastenhoidolliseen apuun. Avuntarpeen syynä on esimerkiksi: 
 

• raskauden tai synnytyksen vaatima erityinen palveluntarve 

• vanhemman tilapäinen väsymys ja uupumus 

• äkillisestä kriisistä tai erityistilanteesta johtuva lyhytkestoinen käytännön avun tarve 

• muu erityinen perhetilanne, kuten perheenjäsenen kuolema, vanhempien ero tai ti-

lanne, jossa toinen vanhemmista on vankilassa 

 



3. Tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu 

 

3.1. Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu  

 

Tilapäinen kotipalvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa perheellä on tarve yksittäisiin koti-

palvelun käynteihin. Tilapäisen lapsiperheiden kotipalvelun aikana työskentelystä ei tehdä 

kirjallista suunnitelmaa. Palvelu muuttuu tilapäisestä säännölliseksi silloin, kun palvelun-

tarve jatkuu yli kolme kuukautta ja/tai säännöllisen kotipalvelun tarve todetaan. 

 

3.2 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu 

 

Kun kotipalvelu on muuttunut säännölliseksi kotipalveluksi, kotipalvelun työntekijä tekee 

perheelle hoito- ja palvelusuunnitelman, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka pal-

jon kotipalvelua myönnetään. Hoito- ja palvelusuunnitelma päivitetään palvelutarvetta tar-

kistettaessa. 

 

4. Palvelumaksu 

 

Tilapäisen kotipalvelun maksu määräytyy käytetystä ajasta. 

 

Säännöllisen kotipalvelun maksu riippuu perheen tuloista, perhekoosta ja myönnetyn pal-

velun määrästä. Maksu määräytyy Muonion sosiaalilautakunnan 18.2.2016 4§ hyväksymi-

en sosiaalihuollon asiakasmaksujen perusteella. Mikäli perhe on pienituloinen, perhe voi 

hakea kotipalvelumaksun alentamista tai vapautusta 

 

5. Hakeminen 

 

Lapsiperheen kotipalvelua haetaan vanhustyön ohjaaja Pirkko Kurulta joko puhelimitse tai 

kirjallisesti. Hakemuksen/yhteydenoton perusteella arvioidaan asiakkaan palvelun tarvetta. 

Mikäli palveluntarve on tilapäinen eikä kyseessä ole erityistä tukea tarvitseva asiakas, ar-

vioidaan palvelun myöntämisen perusteiden täyttyminen puhelimitse tai asioimiskäynnillä. 

Asiakkaalla on halutessaan oikeus myös laajempaan sosiaalihuollon mukaiseen palvelu-

tarvearvioon. 

 



Mikäli lapsiperheiden kotipalvelua haetaan säännöllisenä tai jatkuvana palveluna asiak-

kaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaalle toteutetaan palvelutarpeen arvi-

ointi tarvittavassa laajuudessa aina lisäksi, jos tilapäinen kotipalvelu pitkittyy yli määräajan 

(3kk). Palvelutarvearvioinnista vastaa vanhustyön ohjaaja tai kotipalvelun lähihoitaja.  

 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä pelkästään seuraavankaltaisissa tilanteissa: 

 

1. äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoi-

tamaan lasta 

2. kotona tehtävä etätyö tai opiskelu 

3. vanhempien harrastukset 

4. henkilökohtaisen avustajan tarve 

5. työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve 

6. pelkkä siivous 

 

 

Lisätietoja lapsiperheiden kotipalvelusta voi kysyä vanhustyön ohjaaja Pirkko Kurulta 

puh. 040 724 4025 (9-15) 

pirkko.kuru@muonio.fi 

 


