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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 
 

• Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää kotiin 
annettavaa apua ja tukea PoSan alueen lapsiperheille. 

• Palvelua on mahdollista saada maanantaista perjantaihin 
pääsääntöisesti klo 8-16. 

• Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään 
resurssien puitteissa. 

• Yhteydenotot toivotaan mielellään kahta viikkoa ennen palvelun 
tarvetta. 

 
Perusteet lapsiperheiden kotipalvelun saamiseksi: 

o monikkoperheet (mm. kaksoslapset) 

o monilapsiset perheet 

o vammaisten lasten/erityislasten perheet 

o pitkäaikainen sairaus perheessä (vanhemman tai lapsen) 

o perheen äkillinen kriisi sairauden, kuoleman, avioeron tms. syyn vuoksi 

o haasteet kodinhoidossa 

o vanhemman asiointi, esimerkiksi sairaalakäynnit tai terapiakäyntien 
aloittaminen 

 
Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavanlaisissa tilanteissa: 

o pelkkä siivouksen tarve 

o äkilliset sairaustapaukset (lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, 
jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta) 

o kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi 

o henkilökohtaisen avustajan tarve 

o työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve 

o pelkkä parisuhteen hoito 

 

 

 



 
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 
 
Lapsiperheiden kotipalvelun ensimmäinen kolme (3) kuukautta on asiakkaille 
maksutonta. 
 
Palvelutarpeen jatkuessa asiakasmaksu peritään joko säännöllisen tai 
tilapäisen lapsiperheiden asiakasmaksun mukaisesti. 
 
Tilapäiseksi kotipalveluksi määritellään kotipalvelu silloin, kun sitä annetaan 
perheelle vähemmän kuin neljä kertaa kuukaudessa. Kotipalvelu on 
säännöllistä silloin, kun palvelua annetaan säännöllisesti vähintään 1 
kerta/viikko, eli vähintään neljä kertaa kuukaudessa. 
 
Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu 

- Alle neljän (4) tunnin käynti 14,28 € / käynti 
- Yli neljän (4) tunnin käynti 28,56 € / käynti 

 
Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu 
Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu perustuu asiakkaan 
tuloihin, perheen kokoon ja käyntien määrään. Säännöllisestä lapsiperheiden 
kotipalvelusta laaditaan sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi. 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja asetus 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992) 
 
 
Lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä 
Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myös järjestetään myöntämällä 
perheelle palveluseteli. Perhe voi ostaa kotipalvelua PoSan 
palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyltä, yksityiseltä palveluntuottajalta. 
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja laki sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 12§ (2003/1311) ostopalvelu 
ja palveluseteli) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Palveluun hakeudutaan palveluntarpeen arvioinnin kautta, täyttämällä 
hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista - lomake tai ottamalla 
yhteyttä arviointitiimiin.  
 
Arviointitiimin yhteystiedot: 
Sosiaalityöntekijät   Sosiaaliohjaajat 
044 577 3207    044 577 3243 
040 652 4277   044 577 2513 

 

 

 
Lisätietoa ja maksutaulukko löytyvät www.eposa.fi sivuilta 
 
Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista -lomake löytyy osoitteesta 
http://www.eposa.fi/lomakkeet 
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