
 

 

HEMTJÄNST FÖR 

BARNFAMILJER 

 
Hemtjänsten för barnfamiljer erbjuder 

lättillgänglig hjälp mitt i familjens 

vardag. Tjänsten är förebyggande och 

grundar sig på socialvårdslagen 

(1301/2014 19 §).   

 

Hemtjänsten för barnfamiljer ordnas 

genom att bevilja familjen en 

servicesedel. Familjen kan köpa en 

servicesedel av en godkänd, privat 

serviceproducent. Klienten väljer 

serviceproducenten i en lista. Behovet 

av hemhjälp för barnfamiljer bedöms vid 

ett hembesök. 

 

Hemtjänsten är inkomstrelaterad för 

klienten. 

Avgiften grundar sig på 

inkomstuppgifterna och familjens 

storlek.

 

 

När kan man få hemtjänst?  
•  när behovet av en tjänst är kortvarigt,   

•  när behovet av tjänsten inte kräver lång 

utredning  

•  när personen, som i regel sköter hemmet 

och hushållet, på grund av sjukdom, 

förlossning, utmattning, skada eller av någon 

annan liknande funktionsnedsättande orsak 

eller i en särskild familje- eller livssituation 

behöver hjälp för att klara dessa uppgifter 

(19 § i socialvårdslagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemtjänsten innehåller till 

exempel:  
• hjälp med barnavården 

• nödvändig hjälp med skötseln av hemmet 

(matlagning och klädvård) och nödvändig 

hjälp med städning en gång i veckan, 

dammsugning, dammtorkning, (allmän 

städning av kök och toalett) tillsammans med 

familjen 

• stöd och förstärkning i familjens 

vardagsrutiner och av den egna 

funktionsförmågan 

• stöd i en svår livssituation 

 

 

Orsaken till behov av hjälp 

kan till exempel vara:  
• en förälders utmattning  

• att en förälder eller ett barn överraskande 

insjuknar svårt  

• en akut kris eller speciell situation i familjen 

(exv. en skilsmässa, en närståendes död) 

• att en förälder måste uträtta nödvändiga 

ärenden (exv. läkar- eller terapibesök) 

Hemtjänst/servicesedel kan 

INTE erhållas:  
• för barnets plötsliga sjukdomsfall 

(magsjuka, influensa, osv.)  

• för långvarig, daglig barnavård   

• för ett barn i dagvårdsåldern är dagvården 

den primära servicen 

• enbart på grund av att familjen har flera 

barn under skolåldern 

• för barnavårdsbehov på grund av små 

skolelevers tider på  morgonen, 

eftermiddagen eller under lov 

• för att möjliggöra en förälders arbete/studier 

• på grund av distansarbete, studier eller 

hobbyer som utförs i hemmet  

• för behov av en personlig assistent  

• för att vårda ett parförhållande  

• för enbart städning eller butiksbesök  



 

 

 

KONTAKT MED 

HEMTJÄNSTEN FÖR 

BARNFAMILJER  

 

HEMBESÖK  
- Behovet av hemtjänst bedöms 

och man diskuterar med 

föräldrarna om tjänsten och 

dess innehåll 

 

 

VAL AV SERVICEPRODUCENT 
- Klienten väljer en 

serviceproducent,kontaktar själv 

serviceproducenten och meddelar 

serviceproducenten till 

familjehandledaren hos 

hemtjänsten för barnfamiljer (se 

kontaktinformation)  
- Klienten kommer själv överens 

med serviceprducenten om 

tidpunkten för besöken 

  

 

HEMTJÄNST FÖR 

BARNFAMILJER

- Servicebehovet bedöms 

regelbundet

- Servicen är kortvarig i medeltal 

4-6 mån., 1-3 besök i veckan och 

2-3 h per gång

 

 

 

 

Kontaktinformation  
 

Åbo stads välfärdssektor 

Hemservice för barnfamiljer 

 tfn. 040 179 2912  

telefontid vardagar kl   

8.30 - 10.00 

(Obs. På telefonnumret kan 

textmeddelande inte lämnas. Utanför 

telefontiden kan man lämna och tala in 

ett meddelande) 

lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

 

 

 

 

 

 

Klienten kan avboka ett 

förhandsavtalat hembesök 

genom att meddela 

serviceproducenten om 

avbokningen senast 24 timmar 

före det avtalade besöket. Ett 

senare avbokat besök 

betraktas som helt och hållet 

utfört. Kommunen svarar inte 

för dessa kostnader.  

 

Konkret, lättillgänglig hjälp mitt i 

familjens vardag.   

 

 

 

 

Hemtjänst för 

barnfamiljer 
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