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LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 
 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (2014/1301 § 19) mukaista sosiaalipalvelua. 
Palvelu on tavoitteellista ja suunnitelmallista, määräaikaista tukea, jota voidaan myöntää 
palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kotipalvelun tarkoituksena on tukea lapsiperheitä 
arjessa selviytymisessä. Palvelun keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen 
vahvistaminen.  
 
Perheiden kanssa pyritään ensisijaisesti kartoittamaan perheen omat verkostot ja muut 
tukimuodot, kuten varhaiskasvatuksen (avoin varhaiskasvatustoiminta, lapsiparkkitoiminta), 
seurakunnan (lapsiparkkitoiminta) ja esim. 4H-toiminnan palvelut. Mikäli tilannetta ei saada 
näiden avulla järjestymään ja perheessä tarvitaan erityistä ammatillista tukea, voidaan 
lapsiperheiden kotipalvelua tarjota. 
 
Millaisessa tilanteessa voi saada lapsiperheiden kotipalvelua? 
Kotipalvelua voi saada sosiaalihuoltolain mukaisesti raskauteen ja synnytykseen liittyvän 
erityistarpeen (esim. syntyy sairas tai vammainen vauva, perheeseen syntyy useampi lapsi), 
sairauden ja vamman (esim. perheen vanhempi on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti) tai 
muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn (esim. uupumus) tai erityisen perhe- ja 
elämäntilanteen (esim. vanhempien ero, perheenjäsenen kuolema) perusteella henkilöt, jotka 
tarvitsevat apua ja tukea selviytyäkseen jokapäiväiseen elämään kuuluvista välttämättömistä 
tehtävistä ja toiminnoista, lasten hoidosta ja kasvatuksesta sekä asioinnista. 
 
Millaisessa tilanteessa lapsiperheiden kotipalvelua ei voi saada? 
Kotipalvelua ei myönnetä äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, pitkäkestoiseen 
päivittäiseen lastenhoitoon tai päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen 
tarpeeseen (päivähoito on ensisijainen palvelu). Kotipalvelua ei myönnetä myöskään pienten 
koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin. Kotipalvelu ei 
ole tarkoitettu myönnettäväksi vanhempien harrastusten tai yhteisen ajan tarpeen vuoksi. 
 
Kotipalvelua ei myönnetä pelkkään siivoukseen tai kuljetuksen tarpeeseen, kotona tehtävään 
etätyöhön, opiskeluun tai luennoilla käyntiin. Vanhempien tai lasten terapia-, lääkäri- tai 
muiden asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.  
 
Tilapäinen vai pitkäaikainen kotipalvelu? 
Pitkäaikaisuuden edellytyksenä on se, että asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja 
lisäksi palvelun arvioidaan kestävän vähintään 2 kuukautta, tai palvelu on tosiasiallisesti 
kestänyt jo vähintään 2 kuukautta. Kotipalvelu myönnetään tilapäisenä näin ollen enintään 
kahden ensimmäisen kuukauden ajalle. Myönnetty tuntimäärä arvioidaan asiakaskohtaisesti. 
Jos palvelutarve on pitkäaikainen, pyritään perheen kanssa etsimään tukemisen keinoja 
omista verkostoista ja kunnan peruspalveluista. 
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Kotipalvelun maksut (Asiakasmaksulaki, 1992/734 ja 2020/1201) 
 
Pitkäaikaisen kotipalvelun maksu määräytyy samoin kuin muissa kotiin annettavissa 
palveluissa eli palvelupäätökseen kirjattujen, asiakkaan tarpeen mukaisten, palvelutuntien 
määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Tilapäiselle kotipalvelulle on 
määritelty erilliset käynti- ja tuntiperusteiset maksut. Asiakkaalle tehdään palvelusta erillinen 
maksupäätös. 
 

 


