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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 
 

Lainsäädäntö 

Sosiaalihuoltolaki 18 a § 

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoi-
toon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimin-
tojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä 
alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat 
apua selviytyäkseen 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista. 

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä so-
siaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, 
jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa mainittujen syiden vuoksi. 

 
Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (790/2022, 18 a §) mukaista palvelua lapsiperheille. 
Kotipalvelun työntekijät auttavat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä tukien perheiden 
arjessa selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi avuksi niin, että sen avulla ennaltaeh-
käistään perhetilanteen vaikeutumista. Työtä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona. Tarvittaessa 
yhteistyötä tehdään myös muiden perhettä tukevien työntekijöiden kanssa.  
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran vii-
kossa tai sen jatkuu yli 2 kuukautta ja palvelusta sekä sen tavoitteista on tehty yhdessä asiakkaan 
kanssa suunnitelma. Säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista 
sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, josta ei hyvinvointialueella peritä asiakasmaksua. Tilapäisen 
lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu on määritelty sosiaali- ja terveyspalvelun asiakasmak-
suissa, jotka ovat käsitelty hyvinvointialueen aluevaltuustossa 16.8.2022 § 95.  
 
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksusta annetaan viranhaltijapäätös asiakkaan maksukyvyn 
perusteella. Palveluista perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia. Asiakasmaksuun voi hakea alennusta asiakasmaksulain 11 § perusteella.   
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Myöntämisperusteet 
 
Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan tilanteessa, jossa perhe tarvitsee tilapäistä apua ja tukea van-
hemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perheille, joissa 
on alle 18 -vuotias lapsi ja jotka/joissa: 

 tarvitsevat apua lapsen syntymään ja vauvan hoitoon liittyvissä vaikeuksissa  
 ovat kohdanneet lasta hoitavan vanhemman sairastumisen tai loukkaantumisen, mikä estää 

lapsen hoitamisen  
 tarvitsevat apua vanhemman tai sisaruksen välttämättömien hoito- tai terapiakäyntien ajaksi  
 vanhempi kokee tilapäistä uupumusta tai väsymystä  
 perhettä on kohdannut äkillinen elämänmuutos tai kriisi  
 tarvitsevat lasten- ja kodinhoitoapua, vanhemmuuden tukemista ja arkirutiinien hoitamista 

yhdessä vanhemman kanssa 
 
Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä:  

 pelkkään siivoukseen tai kuljetuksen tarpeeseen (esim. ei viikkosiivousta, ikkunoiden pesua 
tai kaupassa käyntiä)  

 korvaamaan päivähoitoa  
 vanhempien harrastusten tai yhteisen ajan vuoksi  
 työssäkäynnin tai opiskelun ajaksi (myös etätyö)  

 sairaan lapsen hoitoon vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseksi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


