37 §

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT

Yhtymähallitus 10.4.2018 § 37
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (19§) mukaista ennaltaehkäisevää, tilapäistä tukea lapsiperheille. Palvelulla tuetaan ja autetaan perheiden selviytymistä arjessa
sekä vahvistetaan perheen omia voimavaroja.
Tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää enintään kolme kuukautta. Mikäli
palvelutarve jatkuu kolmen kuukauden jälkeen, tehdään sosiaalihuoltolain (36 §) mukainen palvelutarpeen arvio. Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pääasiassa lyhytaikaiseksi palveluksi. Palvelun jatkuessa sen tarvetta arvioidaan kolmen kuukauden välein.
Kotipalvelun myöntäminen perustuu viranhaltijan arvioon kotipalvelun tarpeesta. Samalla
arvioidaan ensisijaisten palveluiden tarve ja riittävyys sekä ohjataan tarvittaessa muihin
lapsiperheiden palveluihin. Muita lapsiperheiden palveluja ovat kunnasta riippuen esimerkiksi varhaiskasvatuksen, avoimen varhaiskasvatuksen, kerhotoiminnan, seurakuntien ja
erilaisten järjestöjen tarjoamat palvelut
Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään seuraavin perustein:
Raskauteen, synnytykseen tai vauvan hoitoon liittyvä erityinen palvelutarve
Monikkoperheeseen liittyvä avun tarve
Vanhemman tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve
Perheen kriisitilanne (esim. perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema,
avioero)
Vanhemman tilapäinen väsymys tai uupumus
Muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)
Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää:
Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä
hoitamaan lasta
Pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon
Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
Siivouspalveluna
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun työntekijän työtehtäviä ovat:
Lastenhoito
Päivittäiset kodinhoidolliset tehtävät (esimerkiksi avustaminen pyykkihuollossa, ruoanlaitossa ja siivoustehtävissä)
Lasten kasvatuksessa ohjaaminen ja tukeminen
Vanhemmuuden tukeminen, ohjaus ja neuvonta

Asiakasmaksut
Lapsiperheiden kotipalvelusta asiakas maksaa käynnin pituuden mukaan määräytyvän
käyntimaksun. Käyntimaksusta voi hakea vapautusta alentuneen maksukyvyn takia asiakasmaksulain perusteella. Palvelusta peritään asiakasmaksulain ja kuntien sosiaali- ja
terveyslautakuntien päätöksen mukaiset asiakasmaksut. Asiakasmaksun määrittelemiseksi tarvitaan perheen tulotiedot.
Kotipalvelupalvelua voidaan myöntää asiakkaalle ilman maksua enintään 5 kertaa akuutissa tilanteessa palvelutarpeen arvion ajan tai jos perheessä on alle 1-vuotias lapsi. Muita maksuttomuuden perusteita ovat lastensuojelun ja vammaispalveluiden asiakkuus sekä

oikeus toimeentulotukeen. Työskentelyn tavoitteena on varhainen ja oikea-aikainen tuki
asiakkaan elämäntilanteen helpottamiseksi ja lapsen kasvun ja kehityksen tueksi.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön, pykälän 50 mukaan yhtymähallitus päättää maksujen perusteita ja euromääristä.
Liitteet

-

-

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen
Vaikutusten ennakkoarviointi

Oheismateriaali
- Hyvinkään ja Järvenpään kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven,
- Pornaisten ja Tuusulan kuntien nykyiset lapsiperheiden kotipalvelun
kriteerit ja asiakasmaksut
Esitys KYJ
Yhtymähallitus päättää hyväksyä
-

lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit esittelytekstin mukaisesti
lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut liitteen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi
Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat
Muutoksenhaku
Kuntalain 134 §, oikaisuvaatimus.

