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Lapsiperheiden kotihoito on ennaltaehkäisevää, perheen arjessa ta-
pahtuvaa tilapäistä apua. Kotihoitoa voi saada enintään 6 kk:si ker-
rallaan, jonka jälkeen perheen tilanne arvioidaan uudelleen ja selvi-
tetään kotihoidon tarve. Kotihoito on lasten- ja kodinhoitoapua, van-
hemmuuden tukemista ja arkirutiinien hoitamista yhdessä vanhem-
man kanssa. Lapsiperheiden kotihoidosta vastaa kunnan kotihoidon-
ohjaaja, puhelinaika ma-pe klo 9-11 puh. 040 7160 245. Kotihoitoa 
haetaan pääsääntöisesti kirjallisesti, hakulomake löytyy kunnan koti-
sivuilta kohdasta lomakkeet. Lisäksi palvelua voi tiedustella puheli-
mitse.  
 
Palvelua myönnetään: 
- perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi, painopisteenä alle koulu       
ikäisten perheet 
- jos vanhempi on väsynyt ja kuormittunut 
- monikkoperheille vauvavaiheessa 
- raskauteen ja vauvan hoitoon liittyvistä vaikeuksista selviytymiseen 
- perheen arkirutiinien hallintaan ja vahvistamiseen 
- vanhemmat yllättävän sairastumisen tai perheen muun vaikean         
elämäntilanteen vuoksi (esim. vanhempien ero) 
- vanhemman välttämättömään ja tilapäiseen asiointiin  
 
Palvelua ei myönnetä: 
- pelkkään siivouksen tarpeeseen 
- opiskelun tai harrastuksen vuoksi 
- henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen 
- vanhemman työssä käynnin mahdollistamiseksi tai etätyön vuoksi 
- äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus    
jäädä kotiin hoitamaan lasta 
- pelkkään kuljetuksen tarpeeseen 
- korvaamaan lasten päivähoitoa 
 
Lapsiperheiden kotihoito tekee tarvittaessa yhteistyötä perhettä tuke-
vien eri ammattiryhmien kanssa.  
 
Perhetyöntekijät ovat ammattitaitoisia, koulutettuja osaajia ja heitä 
sitoo vaitiolovelvollisuus. He tukevat perheen omatoimista selviyty-
mistä, auttavat kodin päivittäisissä tehtävissä kuten esim. lastenhoi-
dossa ja ruoanlaitossa. Lisäksi he opastavat, neuvovat ja kertovat 
muista palveluista.  
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Palvelusta peritään tilapäisen kotihoidon maksu. Tarvittaessa mak-
suun voi hakea alennusta tai vapautusta. 
 
Perusturvajohtaja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lapsiperheiden koti-
hoidon myöntämisperusteet 1.2.2018 alkaen.  
 
 
Päätös: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti seuraavalla muutoksella 
hyväksyä esityksen: otsikko Palvelua ei myönnetä muutetaan 
muotoon Pääsääntöisesti palvelua ei myönnetä.  
Lisätään uusi kappale: kokonaisvaltaisen tarveharkinnan perusteella 
kotihoidonohjaaja voi lyhytaikaisesti poiketa eväämisperusteista.  
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