
 

Yhteydenotot 

Lapsiperheiden  

kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan ensi-

sijaisesti kirjallisella hakemuksella 

(hakemus lapsiperheiden sosiaalipalvelui-

hin). Hakemus käsitellään lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen työryhmässä.  

 

Kotipalvelua koskevasta palveluntarpees-
ta voi ottaa yhteyttä myös lapsiperheiden 

sosiaalipalvelujen palveluohjaajaan. 

 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palve-

luohjaus puh. 044 740 1886 (ma klo 12-

14, ti-pe klo 9-11, muina aikoina soitto-

pyynnöillä)  

 

Siilinjärven kunta 

Sosiaali– ja terveyspalvelut 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 
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tarpeellisessa laajuudessa 

Palvelusuun-
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Palvelu-

suunnitelma 

Koti-

palvelun  
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Lapsiperheiden  

kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, 

suunnitelmallista ja määräaikaista apua, jota 

tarjotaan pääsääntöisesti alle kouluikäisten 

lasten perheille.  

 

Palvelua on mahdollista saada perhetilanteen, 

rasittuneisuuden, uupumisen, sairauden, syn-

nytyksen, alentuneen toimintakyvyn, tai 

muun syyn perusteella. Kotipalvelu on ongel-

mia ennaltaehkäisevää ja perhettä tukevaa 

työtä.  

 

Kotipalvelun lähi- ja kodinhoitajien tehtäviin 

kuuluvat lastenhoito ja pienet kodinhoidolli-

set tehtävät (esim. keittiön ja eteisen siisti-

mistä, lelujen keräämistä, ruuan laittamista 

lapsille, pyykkihuoltoa), kasvatuksessa ohjaa-

minen sekä vanhemmuuden tukeminen.  

 

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä 

seuraavan kaltaisissa tilanteissa:  

 Äkillisesti sairastuneen lapsen hoito, 

jos vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin 

hoitamaan lasta 

 Pelkkä siivous 

 Pitkäkestoinen päivittäinen lapsen hoi-

to 

 Kotona tehtävä etätyö 

 Vanhemman opiskelu tai harrastukset 

 Henkilökohtaisen avustajan tarve 

 

Kotipalvelun tarve arvioidaan perheen henki-

lökohtaisen yhteydenoton tai yhteistyötahon 

ilmaiseman huolen perusteella. Palvelun tar-

vetta arvioitaessa otetaan huomioon avun 

tarpeen kiireellisyys, perheen kokonaistilan-

ne sekä mahdollisuus saada muuta apua tai 

palvelua. Kotipalvelu perustuu aina tehtyyn 

palvelusuunnitelmaan, jossa sovitaan työs-

kentelyn tavoitteet, palvelun määrä ja –tiheys 

sekä työn sisältö. Asiakkaan luvalla tehdään 

tarvittaessa yhteistyötä muiden toimijoiden 

(esim. neuvolat, päivähoito) kanssa. 

 

Kotipalvelu on luonteeltaan tilapäistä, kun 

palvelun tarvetta arvioidaan olevan enintään 

kolmen kuukauden ajan. Tilapäisen palvelun 

tavoitteena on ennaltaehkäisevä vanhem-

muuden ja arjessa selviytymisen tukeminen, 

perheen omien voimavarojen vahvistaminen 

sekä opastaminen mm. lasten– ja kodinhoi-

dossa. 

 

Kotipalvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, kun 

palvelua annetaan pidempiaikaisesti. Vaikka 

kyseessä on pidempiaikainen palvelun tarve, 

on kotipalvelun työskentely kuitenkin luon-

teeltaan aina määrämittaista. Säännöllisen ja 

jatkuvan palvelun tarpeesta on kyse, kun per-

he tarvitsee esim. tukea selvitäkseen arkielä-

mään liittyvien asioiden hoidosta eikä per-

heen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muu-

ta palvelua ja perheen tilanne edellyttää koti-

palvelun ammattihenkilöstön tukea. 

Tuen tarpeen arviointi ja 

palvelusuunnitelma 

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuolto-

lain (19§) mukaista toimintaa.  

 

Tilapäisestä kotitukipalvelusta peritään käyn-

nin pituuden mukaan määräytyvä käyntimak-

su.  

 

Säännöllisestä kotitukipalvelusta peritään 

asiakkaan bruttotulojen, perheen koon ja 

palvelun määrän mukaan määräytyvä kuukau-

simaksu.  

 

Asiakasmaksuista on mahdollista hakea va-

pautusta tai huojennusta maksun määrään 

sosiaalilautakunnan hyväksymien periaattei-

den mukaisesti. 

 

Sosiaalihuollon asiakkuus 

Kaikki yhteydenotot sekä tapaamiset ja neu-

vottelut sosiaalihuollon toteuttamiseksi kirja-

taan sosiaalihuollon asiakastietorekisteriin.  

 

Asiakastiedot ovat sosiaalihuollon asiakaslain 

mukaan kokonaisuudessaan salassa pidettä-

viä. Salassapitovelvoite koostuu asiakirjasalai-

suudesta, vaitiolovelvollisuudesta sekä hyväk-

sikäyttökiellosta.  (Sosiaalihuollon asiakaslaki 

14-15§.)  

 

Kotipalvelu on ongelmia  

ennaltaehkäisevää ja perhettä tukevaa  

työtä 

Asiakasmaksut ja  

sosiaalihuollon asiakkuus 


