
                            
 
 

 

Tilapäinen kotihoito maksut  

 

   Arkisin  Viikonloppuisin + arkipyhä 

käynti alle 2 tuntia  18,98 €  24,24 € 

Käynti 2-4 tuntia  24,24 €  29,56 € 

Käynti 4-6 tuntia  29,56 €  34,78 € 

Koko työpäivä, max 8 tuntia 34,78 €  40,10 € 

 

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joissa perheellä on tarve yksittäisiin kotipalvelun käynteihin. 

Tilapäiseksi lapsiperheiden kotipalvelu määritellään silloin, kun käyntikertoja on keskimäärin vähemmän kuin kerran viikossa 

maksimissaan kolmen kuukauden aikana. Tilapäisestä säännölliseksi lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu, kun säännöllisen palvelun 

tarve on todettu tai palvelu kestää enemmän kuin kolme kuukautta.  

 

 

 

 



                            
 
 

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu  

Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu perheille, joiden tuen tarve arvioidaan pitkäkestoiseksi tai joille ei tilapäisen kotipalvelun tuki 

ole riittävää. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelujen käyttäjän 

maksukyvyn ja perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Jatkuvalla palvelulla tarkoitetaan säännöllistä, 

vähintään kerran viikossa annettavaa palvelua, joka perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kuukausimaksu saa olla enintään alla 

olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksu lasketaan bruttotuloista. 

Henkilöitä 

perheessä 

tuloraja 

€/kk 

Palvelua  

< 10 

tuntia/kk 

Palvelua 

11-20 

tuntia/kk 

Palvelua 

21-30 

tuntia/kk 

Palvelua 

31-40 

tuntia/kk 

Palvelua 

> 41 

tuntia/kk 

1 573 19 23 27 31 35 

2 1057 18 19 20 21 22 

3 1657 14 15 16 17 18 

4 2050 11 12 13 14 15 

5 2481 9 10 11 12 13 

6 2849 7 8 9 10 11 

Korotus/ 

lisähenkilö 

348  

 



                            
 
 

Mikäli lapsiperheiden kotipalvelu on myönnetty sosiaalihuollon/ lastensuojelun avohuollon tukitoimena maksuttomana palveluna, 

niin silloin sosiaalityöntekijän tulee tehdä asiasta päätös ja toimittaa päätöksestä tieto maksuttomuudesta kotihoitoon. 

Maksuttomuus perustuu aina sosiaalityöntekijän arvioon ja päätökseen, (ellei ole kyse tulojen vuoksi maksuttomasta palvelusta). 

Maksuttomaan lapsiperheiden kotipalveluun täytyy olla vahvat perusteet ja perustuu sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen 

arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Kyseessä on erityisen tuen tarve. 

 

Kotipalvelua haetaan joko erillisellä lomakkeella tai soittamalla palveluohjaajalle, joka arvioi perheen avun tarvetta 

myöntämiskriteereiden perusteella. Pitkäaikaisessa kotipalvelussa Perheelle tehdään palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin 

tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelua myönnetään sekä millä tavalla palvelu järjestetään. 

 


