
 

Lapsiperheiden tilapäinen ja säännöllinen kotipalvelu  
 

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 19 §:ssä tarkoitettua kotipalve-

lua. Lapsiperheiden tukeminen kotipalvelun keinoin on ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, 

jonka tarkoituksena on puuttua perheissä esiintyviin haasteisiin varhaisessa vaiheessa. 

Näin voidaan välttyä raskaammilta sosiaalityön toimilta. Lapsiperheiden kotipalvelu on läh-

tökohtaisesti maksullinen palvelu. Palvelusta peritään joko tuntimaksu tai kuukausimaksu. 

Jos perheen tulot jäävät alle asiakasmaksuasetuksen mukaisen tulorajan, ei kotipalvelusta 

peritä maksua tai omavastuuosuutta. Asiakasmaksuihin voi hakea alennusta tai vapautusta. 

Lastensuojelun ja kehitysvammahuollon asiakkaille lapsiperheiden kotipalvelu maksutonta. 

 

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksut 
 

Jos lapsiperheiden kotipalvelua annetaan harvemmin kuin vähintään kerran viikossa  

enintään kahden kuukauden ajan, lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä. Tilapäisestä 

lapsiperheiden kotipalvelusta peritään tuntimaksu, joka määräytyy  

toteutuneiden tuntien mukaan. Hinnat ovat: 

• kuusi (6) euroa tunti; minimilaskutusaika kaksi (2) tuntia, jonka jälkeen  

laskutetaan seuraavalta alkavalta puolelta tunnilta 30 minuutin tarkkuudella 

• enintään 30 euroa kerralta 

Peruuttamattomasta käynnistä peritään 2 tunnin käyntimaksu. 

 

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksut 
 

Kotipalvelun asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat asiakasmaksulain mukaan samat 

kuin 10 e §:ssä. Omavastuuosuuden tai asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen 

tulot ja perheen koko. Jos perheen tulot jäävät alle asiakasmaksuasetuksen mukaisen 



 
tulorajan, ei kotipalvelusta peritä maksua tai omavastuuosuutta. Lapsiperheiden säännölli-

sen kotipalvelun maksujen alhaisempien maksuprosenttien tarkoituksena on vähentää pal-

velun käytön taloudellisia esteitä. Lapsiperheiden tukeminen kotipalvelun keinoin on ennal-

taehkäisevää sosiaalityötä, jonka tarkoituksena on puuttua perheissä esiintyviin haasteisiin 

varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan välttyä raskaammilta sosiaalityön toimilta. Alhaiset 

maksuprosentit takaavat, että asiakasmaksujen muutokset pysyvät maltillisina lapsiper-

heille. Asiakasmaksun määräytymisessä sovelletaan asiakasmaksulain 10 e §:ssä esitettyjä 

tulorajoja.  

Maksuprosenttitaulukko koskettaa vain säännöllistä lapsiperheiden kotipalvelua. Säännölli-

sellä lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan asiakasmaksulain 7 b §:n mukaisesti vähin-

tään kerran viikossa annettua palvelua, jonka arvioidaan kestävän tai se on kestänyt kaksi 

kuukautta. 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta hen-

kilöstä.  

 

Esimerkki: 

Kuukausituloina otetaan huomioon 

• Palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai  

avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot  
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hlöä € tuntia/kk tuntia/kk tuntia/kk tuntia/kk tuntia/kk 

  alle 5h 5-10h  11-20h 21-30h 31-40 

1 588 6% 8% 10% 12% 12% 

2 1084 5% 7% 9% 10% 12% 

3 1701 5% 7% 9% 10% 12% 

4 2103 4% 6% 8% 9% 10% 

5 2546 4% 5% 6% 7% 8% 

6 2924 3% 4% 5% 6% 7% 



 
sekä verosta vapaat tulot.  

• Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi  

kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.  

Tuloina ei oteta huomioon: 

• lapsilisää 

• lapsen hoitotukea 

• kansaneläkelain (347/1956) mukaista lapsikorotusta 

• asumistukea 

• vammaistukea 

• tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja  

sotilasavustusta 

• rintamalisää 

• opintorahaa 

• aikuisopintorahaa 

• opintotuen asumislisää 

• toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta 

• kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista ylläpitokorvausta 

• työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) mukaista  

ylläpitokorvausta opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia  

avustuksia 

• perhehoidon kustannusten korvauksia 

• lasten kotihoidon tukea 

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon 

• suoritetut elatusavut 

• tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset 

• kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana  

suoritettava etuus (syytinki). 


