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KOTIHOIDON LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitaja
Piia Heiskanen, puh. 044 417 2418

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU, MILLOIN JA KENELLE (KRITEERIT)
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen
huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu. Kotipalvelua annetaan
sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai
erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Tyypillinen toimintakykyä alentava laissa
tarkoitettu syy on uupumus. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan tilannetta esimerkiksi
silloin, kun perhe tarvitsee tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa, tarvitsee konkreettista
apua arjen sujumiseen, vanhempi on huolissaan omasta jaksamisestaan, perheen
vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti, perheeseen on syntynyt useampi lapsi,
perhettä on kohdannut kriisi tai muu erityinen perhetilanne. Erityisellä perhetilanteella
tarkoitetaan myös perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen
vanhemmista on vankilassa tai perhettä, jossa omainen on hoidettavana.
Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista, yhdessä
perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen
tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.
Lapsiperheiden kotipalvelussa tehdään perheen tarpeen ja tilanteen mukaisesti
moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa.

MILLOIN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUA EI SAA
Kotipalvelua ei anneta esim. seuraavissa tapauksissa
1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan
lasta
2. Pelkkään siivoukseen
3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
6. Työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve
ASIAKASMAKSUT
Tilapäinen kotihoito
Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntimaksu, joka suuruus määräytyy käynnin / käyntien
pituuden mukaan seuraavasti:
Käynnin / käyntien pituus/vrk
yksi tunti tai alle
kolme tuntia tai alle
yli kolme tuntia

Päivämaksu
9,30
€
20,00
€
39,90
€

Pitkäkestoisen kotihoito
Maksut määräytyvät porrastetusti bruttotulojen, perheen koon ja käytetyn palveluajan
mukaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti maksua voidaan
alentaa tai se voidaan jättää perimättä, mikäli maksun katsotaan vaarantavan perheen
toimeentulon edellytyksiä.

PALVELUTARPEEN ARVIOINNIT JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PYYNNÖT
Lapsiperheiden kotipalvelun palvelutarpeen ilmettyä otetaan yhteyttä kunkin kotihoidon
alueen esimieheen.
Keskikaupungin 1. alue
Lea Kupiainen, puh. 044 4172112
Keskikaupungin 2. alue
Tarja Seppänen, puh. 044 4173974
Läntinen alue
Eeva Nevalainen, puh. 044 4172110
Itäinen alue
Niina Laakkonen, puh. 044 4172460
Savonrannan alue
Jaana Sairanen, puh. 044 4172229

Kerimäen alue
Seija Auvinen, puh. 044 4172269
Punkaharjun alue
Irma Lötjönen, puh. 044 4172521
Kotihoidon päällikkö
Minna Laurio, puh. 044 4173975
Lapsiperheiden kotipalvelun
lähihoitaja
Piia Heiskanen
Puh. 044 417 2418

