
     

Lapsiperheiden kotipalvelu 

"Me autamme, jotta arki sujuu" 
 

Ota rohkeasti yhteyttä! 



Lapsiperheiden kotipalvelu 
 
Lapsiperheiden ammatillinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 
(1301/2014,19§) mukaista lapsiperheille suunnattua sosiaalipalve-
lua. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista 
ja määräaikaista. Kotipalvelulla tuetaan perheen omien voimavaro-
jen vahvistumista ja arjessa selviytymistä. 
 
Palvelua voivat saada lapsiperheet, jotka tarvitsevat esimerkiksi ly-
hytaikaista tukea välttämättömistä kotiaskareista huolehtimiseen ja 
/tai  lastenhoitoapua.  
 
Tavoitteena on vahvistaa perheen arjessa selviytymistä. Työskente-
lyllä pyritään perheiden varhaiseen tukemiseen esimerkiksi kuormit-
tavissa elämäntilanteissa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioi-
daan tapauskohtaisesti ja palvelun määrästä ja yksityiskohdista so-
vitaan yhdessä perheen kanssa ennen kotipalvelun aloittamista.  
 
Kotipalvelun tuen tarvetta arvioitaessa kartoitetaan myös perheen 
omat verkostot ja muut mahdolliset tukimuodot kuten päivähoito ja 
kolmannen sektorin palvelut.  
 
Palvelu myönnetään pääsääntöisesti tilapäisenä palveluna. Muu 
kuin tilapäinen kotipalvelu katsotaan säännölliseksi kotipalveluksi ja 
se edellyttää palvelun tarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa.  
 
 



Lapsiperheiden kotipalvelulla voidaan tukea esimerkiksi seu-
raavissa tilanteissa: 
 

 raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä tarve 

 äkillinen elämäntilanteen muutos perheessä (esim. perheen 
jäsenen sairastuminen tai avio-/avoero) 

 vanhemman tilapäinen uupumus tai väsymys 

 vanhemman sairaus tai tapaturma ja toipuminen 

 lasten tai vanhemman terapia- ja lääkärikäynnit 
 

 
 
Asiakasmaksut 
 
Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu (enintään seitsemän (7) käyn-
tikertaa kalenterivuodessa) on maksullista palvelua.  
 

 5  € / tunti viiteen (5) tuntiin asti 

 5 tuntia tai yli 25 € / päivä 
 
Tilapäisestä kotipalvelusta ei peritä maksua, mikäli palvelu on las-
tensuojelun avohuollon tukitoimi. 
 
Säännöllisen (enemmän kuin seitsemän (7) käyntikertaa kalenteri-
vuodessa) kotipalvelun maksu määräytyy perheen henkilömäärän 
ja tulojen mukaan. 

 
Lisätietoja asiakasmaksusta löytyy Kainuun soten voimassa olevas-
ta asiakasmaksuohjeesta, joka löytyy osoitteesta 
https://sote.kainuu.fi/asiakasmaksut 
 
 
 

https://sote.kainuu.fi/asiakasmaksut


Lapsiperheiden kotipalvelun hakeminen Kainuun Soten kun-
nissa: 
 
Palvelua voidaan hakea täyttämällä sähköinen lomake omasotessa, 
täyttämällä tulostettava lomake tai ottamalla yhteyttä kotipalvelun 
sosiaaliohjaajaan.  
 
Kotipalvelua kannattaa hakea hyvissä ajoin varmistaakseen kotipal-
velun saamisen tiettyyn ja tarvittavaan ajankohtaan (palvelun järjes-
tämisaika on 14 vrk). 
 
Hakemukset ja lisätietoja palvelusta löytyy osoitteesta 
https://sote.kainuu.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu 
 
Paperiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen: 
 
Kainuun Sote / Perhetyö 
Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaaja 
Kajaanin perhekeskus 
Lönnrotinkatu 2 C, 87100 Kajaani 

 
Lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaaja 
puh. 044 797 4434 
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