
LAPSIPERHEIDEN 
KOTIPALVELU 

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa 

konkreettista, helposti saatavaa 

apua perheen arjen keskelle. Palvelu 

on ennaltaehkäisevää ja perustuu 

sosiaalihuoltolakiin (1301/2014 19§). 

Lapsiperheiden kotipalvelua 

järjestetään myöntämällä perheelle 

palveluseteli. Perhe voi ostaa palvelua 

palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä, 

yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiakas 

valitsee palveluntuottajan listalta. 

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve 

arvioidaan kotikäynnillä. 

Kotipalvelu on asiakkaalle 

tulosidonnaista. 

Maksullisuus perustuu tulotietoihin ja 

perheen kokoon. 

Milloin voi saada kotipalvelua? 
• palvelun tarve on lyhytkestoista, 

• palvelun tarve ei vaadi pitkää selvittelyä 

• henkilö, joka pääsääntöisesti hoitaa kodin- 

ja taloudenhoidon, on estynyt alentuneen  

toimintakyvyn, perhe- ja elämäntilanteen, 

rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen,  

vamman tai muun vastaavanlaisen syyn 

perusteella hoitamaan näitä tehtäviä  

(sosiaalihuoltolaki 19 §) 

Kotipalvelu sisältää  
esimerkiksi: 

• lastenhoitoapua 

• välttämätöntä kodinhoitoapua (ruuanlaitto,  

pyykinpesu) ja välttämätöntä siivousapua  

kerran viikossa (imurointi, pölyjen pyyhintä, 

keittiön ja wc:n yleissiivous) yhdessä perheen 

kanssa 

• perheen arkirutiinien ja oman toimintakyvyn 

tukemista ja vahvistamista 

• tukea vaikeassa elämäntilanteessa 

Avun tarpeeseen voi olla 
syynä esimerkiksi: 

• vanhemman uupumus 

• vanhemman tai lapsen yllättävä, vakava 

sairastuminen 

• muu äkillinen kriisi tai erityistilanne 

perheessä (esim. ero, läheisen kuolema) 

• vanhemman välttämätön asiointi (esim. 

lääkäri- tai terapiakäynnit) 

Kotipalvelua/palveluseteliä 
EI voi saada: 

• lapsen äkillisiin sairastapauksiin 

(mahatauti, flunssa, jne.) 

• pitkäkestoiseen, päivittäiseen 

lapsenhoitoon 

• päivähoitoikäiselle päivähoito on 

ensisijainen palvelu 

• pelkästään siitä syystä, että perheessä on 

useampi alle kouluikäinen lapsi 

• pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja 

loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin 

• vanhemman työssäkäynnin/opiskelun 

mahdollistamiseksi 

• kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai 

harrastusten vuoksi 

• henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen 

• parisuhteen hoitamiseksi 

• pelkkään siivoukseen tai kaupassakäyntiin 
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~TURKU 

YHTEYDENOTTO 
LAPSIPERHEIDEN 
KOTIPALVELUUN 

Konkreettista, helposti saatavaa 

apua perheen arjen keskelle. 

KOTIKÄYNTI 
- Arvioidaan palvelun tarve 
ja keskustellaan yhdessä 
vanhempien kanssa 
mahdollisesta palvelusta ja 
palvelun sisällöstä 

PALVELUNTUOTTAJAN 
VALINTA 
- Asiakas valitsee 
palveluntuottajan, ottaa itse 
yhteyttä palveluntuottajaan 
ja ilmoittaa palveluntuottajan 
lapsiperheiden kotipalvelun 
perheohjaajalle (ks. 
yhteystiedot) 
- Asiakas sopii itse käyntien 
ajankohdan palveluntuottajan 
kanssa 

Yhteystiedot 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala 
Lapsiperheiden kotipalvelu 

p. 040 179 2912 
puhelinaika arkipäivisin klo 

8.30 - 10.00 

(huom. puhelinnumeroon ei voi laittaa  
tekstiviestiä. Soittoajan ulkopuolella voi  

jättää puheviestin) 

lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

Lapsiperheiden  
kotipalvelu 

LAPSIPERHEIDEN 
KOTIPALVELU 
- Palvelun tarvetta arvioidaan 
säännöllisesti 
- Palvelu on lyhytkestoista 
keskimäärin 4-6kk, 1-3 
käyntiä viikossa ja 2-3h 
kerralla 

Asiakas voi peruuttaa 
ennalta sovitun 

                                kotikäynnin ilmoittamalla  
palveluntuottajalle  
peruutuksesta viimeistään 
24 tuntia ennen sovittua 
käyntikertaa. Myöhemmin  
peruttu tai peruuttamatta  
jätetty käyntikerta katsotaan 
kokonaan toteutuneeksi.  
Kunta ei vastaa näistä 
kustannuksista. 

mailto:lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi

