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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET   1.2.2018  

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n mukaista palvelua 
lapsiperheille.   

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, 
lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 
Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimin-
takykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöil-
le, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toimin-
noista. 
Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön 
kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa mainit-
tujen syiden vuoksi.  
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään tilapäisesti tai säännöllisesti. 

 

Hakeminen 

Kotipalvelun tarve arvioidaan henkilökohtaisen yhteydenoton perusteella ja arvioinnissa 
huomioidaan tarpeen kiireellisyys ja mahdollisuus saada apua muualta. Tilaus voi tulla 
myös sosiaalityöntekijän tai lasten neuvolan kautta joka yhdessä sovittu perheen kanssa. 
Tarvittaessa tehdään kotiin maksuton arviointikäynti tarpeiden ja elämäntilanteen kar-
toittamiseksi. Palvelun vastaanottamiselle tulee olla koko perheen hyväksyntä. 
Kotipalvelu perustuu laadittuun suunnitelmaan, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteet, 
tuen ja avun tuntimäärä, työskentelyaika perheessä sekä työn sisältö. 
Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan etukäteen tiedettävässä tarpeessa kirjallisesti ja kii-
reellisissä tapauksissa esim. vanhemman sairastuessa puhelimitse 
kotihoidon esimieheltä p. 0400 670 089. Hakemus sivulla 7/7. 

 

Kotipalvelun myöntämisen perusteita  

1. Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia 
2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-

vuotiaita lapsia 
3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä  
4. Vanhemman uupumus 
5. Vaikea elämäntilanne (ero, kuolema ym.) 
6. Äkilliset elämän muutokset 
7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus 
8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen 
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9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa 
10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa 
11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus 
12. Lapsen vamma tai pitkäaikainen sairaus  

Kotipalvelua ei myönnetä: 

1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoita-
maan lasta 

2. Pelkkään siivoukseen 
3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon 
4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi 
5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen 

 

 

Lapsiperheiden kotipalvelun maksut 1.2.2018 alkaen 

Tilapäinen kotipalvelu 
Tilapäisestä kotipalvelusta on kyse, kun tarve on 1 - 3 kertaa. 
 
Tilapäisen kotipalvelun maksut: 
 

Käynnin pituus: Maksu 

0 - 2 tuntia 12,00 € 

2 - 4 tuntia 16,00 € 

4 - 6 tuntia 22,00 € 

yli 6 tuntia 25,00 € 

 
 
Säännöllinen kotipalvelu 
Säännöllinen kotipalvelu on kyseessä, kun apua tarvitaan kerran viikossa yhtäjaksoisesti 
vähintään kuukauden ajan. Säännöllisen palvelun kesto on kerrallaan korkeintaan kolme 
kuukautta. 
 
Asiakasmaksu määräytyy kuukausittaisen tuntimäärän mukaan. Kuukausimaksu peritään 
alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävästä osasta taulukon osoittaman pro-
senttimäärän mukaan: 

 

Ruoka- 
kunnan 
koko 

Bruttotu-
lo/kk, jonka 
ylittävältä 
osalta maksu 
peritään 

Alle 2 
h/viikko, 
8 h/kk 

2,01 - 3,30 
h/viikko, 
8,01-14 
h/kk 

3,31 - 7 
h/viikko 
14,01 - 28 
h/kk 

7,01 - 9,59 
h/viikko 
28,01 - 40 
h/kk 

yli 10 
h/viikko  
yli 40 h/kk 

1 hlö 576 € 7 % 9 % 15 % 27 % 35 % 
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2 hlö 1 063 € 4 % 6 % 10 % 17 % 22 % 

3 hlö 1 667 € 3 % 5 % 8 % 14 % 18 % 

4 hlö 2 062 € 3 % 5 % 7 % 11 % 15 % 

5 hlö 2 496 € 2 % 4 % 6 % 10 % 13 % 

6 hlö 2 866 € 2 % 4 % 6 % 8 % 11 % 

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksu-
prosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. 
(Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §, muutos 23.11.2017 /773 ) 
 
Esimerkki: 
Jos kyse on yhden henkilön taloudesta ja palveluun käytettäviä tunteja on 25 h/kk, las-
kentakaava on seuraava; Kuukausimaksu = (bruttotulot - 576 €/kk) x 15 % 

 

Tuloina otetaan huomioon 

Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausi-
tulot) sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona 
huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. (Asetus sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista 27 §). 

 

Tuloina ei oteta huomioon 

Lapsilisää, lapsen hoitotukea, lasten kotihoidon tukea, kansaneläkelain mukaista lapsiko-
rotusta, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia 
sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopin-
torahaa, opintotuen asumislisää, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
mukaista ylläpitokorvausta, muodollisia opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai 
muita vastaavia avustuksia ja perhehoidon kustannusten korvauksia ei oteta huomioon 
tuloina. (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 29 §). 

 

Tuloista tehtävät vähennykset 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut. 
 

Maksun määrääminen 

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on tarkistet-
tava, kun palvelun käyttäjän/perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut, perheen 
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olosuhteet ovat muuttuneet, maksu osoittautuu virheelliseksi tai palvelu- ja hoitosuunni-
telmaa muutetaan. 

 

Maksun alentaminen 

Asiakasmaksulain 11 §:n mukaan maksukyvyn mukaan määräytyvää maksua on alennet-
tava tai se on jätettävä perimättä, jos maksu vaarantaa henkilön toimeentuloa tai per-
heen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutta-
mista. Lisäksi maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolli-
set näkökohdat huomioon ottaen. 
Maksun alentamista haetaan erillisellä lomakkeella. 

 

Poissaolot ja karenssi 

Säännöllisen kotona annettavan palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi ei kuukausi-
maksua peritä viittä vuorokautta ylittävältä ajalta. Mikäli kotona annettava palvelu kes-
keytyy kunnasta johtuvasta syystä, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitulta viiden 
vuorokauden ajalta. (Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 32 §).  
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    LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUHAKEMUS 
Joutsan kunta     
Kotihoito / kotihoidon esimies 
Myllytie 14   
19650 JOUTSA 
 
Hakemus jätetty, pvm ________________ vastaanottanut _______________________________________ 
 
 
1 Hakijan 
tiedot 

Nimi 

      

Henkilötunnus 

      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

      

Puhelin 

      

Kotikunta 

      

Avio-/avopuolison nimi 

      

Henkilötunnus 

      

2 Perheen 
tiedot 

Perheessä asuvien alaikäisten lasten nimet ja henkilötunnukset 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muiden samassa taloudessa asuvien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset 
      
 
 
 

3 Hakemus 
ajalle 

Haen lapsiperheiden kotipalvelua ajalle: 
 
     .      201      -      .      201      

4 Hakemuk-
sen peruste 

Perustelut lapsiperheiden kotipalvelun tarpeelle (kotipalvelun myöntämisen kriteerit kääntöpuolella) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Hakijan 
allekirjoitus 

Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus 
 
      
 

Lomakkeen tiedot tallennetaan kotihoidon tietojärjestelmään. 


