LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELIN HAKEMINEN
Lopen kunnalta on mahdollista hakea lapsiperheiden tilapäisen kotiavun palveluseteliä.
Perusturvalautakunta on päättänyt palvelusetelin saamisen perusteet kokouksessa
19.2.2013 § 12
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli on harkinnanvarainen ja
määrärahasidonnainen etuus.
Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti alentuneen toimintakyvyn,
perhetilanteen, sairauden, vaikean raskauden tai synnytyksen, vamman tai muun syyn
perusteella.
Palvelusetelillä ostettava kotipalvelu on käytännön apua, kuten lasten hoitoa ja kasvatusta
sekä kodinhoitoon liittyviä asioita pääsääntöisesti perheen kotona. Pelkkään siivoukseen
palvelua ei myönnetä. Palveluntarve on tilapäistä, korkeintaan kaksi kuukautta
kestävää.
Palveluntarvetta arvioitaessa kartoitetaan perheen omat voimavarat ja mahdollisuudet
saada muuta apua. Tarvittaessa tehdään kotikäynti. Palvelusetelin sopivuudesta perheen
tarpeisiin päätetään yhdessä asiakkaan kanssa.
Ennen työskentelyn aloittamista, tehdään kirjallinen päätös, joka pitää sisällään
suunnitellun ajanjakson ja palvelun tuntimäärän/viikko.
Lopella lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan seuraavien kriteerein:











raskaus, synnytys tai kirurgisen toimenpiteen jälkeen
Monikkoperhe
lapsen sairaus tai vamma (hoitoa ei voi jatkuvasti järjestää kotipalvelun
varaan, vaan kotipalvelu auttaa kunnes perhe saa pysyvämmän
hoitomuodon järjestettyä)
vanhemman sairaus tai vamma jonka takia lasten hoito hankaloituu
tilapäisesti
lasta pääsääntöisesti hoitavan vanhemman masennus tai uupumus
vanhemman välttämätön asiointi, esim. sairaala- tai terapiakäynnit (hoitoa
ei voi jatkuvasti järjestää kotipalvelun varaan, vaan kotipalvelu auttaa
kunnes perhe saa pysyvämmän hoitomuodon järjestettyä)
vanhemman tuen tarve
lastensuojelullinen syy
akuutti kriisi perheessä

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavankaltaisissa tilanteissa:











pelkkä siivouksen tarve
normaali asiointi ja kaupassakäynti
lapsen äkillinen sairastuminen (tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus
jäädä hoitamaan lasta)
kotona tehtävä etätyö
opiskelu ja luennoilla käynti
vanhempien harrastukset
henkilökohtaisen avustajan tarve
työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
parisuhteen hoito
vanhempien harrastukset

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MAKSUT 1.3.2013 ALKAEN
Asiakkaalle tehdystä lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua koskevasta päätöksestä voi
hakea muutosta päätöksen mukana tulleen muutoksenhakuohjeen mukaisesti.
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelin myöntämistä tai myöntämättä
jättämistä koskevasta päätöksestä ei sen sijaan voi hakea muutosta. Asiakkaalla ei ole
ehdotonta tai subjektiivista oikeutta vaatia palveluseteliä kotipalveluun. Asiakkaalla on aina
mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Asiakkaan mielipide palvelusetelin
saamisesta tulee kuitenkin ottaa päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan huomioon
silloin, kun kunnassa käytetään palveluseteliä kyseisen palvelun järjestämisessä.
1. LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI
Palvelusetelillä ostetusta palvelusta kunta ei peri asiakasmaksua. Palvelusetelin arvo on
27 euroa. Asiakas maksaa palveluntuottajalle palveluntuottajan tuntihinnan ja
palvelusetelin arvon välisen eron.
Palvelusetelillä maksetuista palveluista ei saa kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennystä
ei saa myöskään siitä osuudesta, jonka asiakas itse maksaa, jos palvelusetelin arvo ei
riitä.
2. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU/KUNNAN OMA PALVELUTUOTANTO
Käynnin pituus enintään
0–2 tuntia
2–4 tuntia
4–6 tuntia
yli 6 tuntia

Maksun suuruus
15,00 €
20,00 €
30,00 €
35,00 €

Käyntimaksua ei peritä, jos perheen tulot alittavat asiakasmaksuasetuksen
maksuttomuuden ylärajan.
Henkilömäärä
1
2
3
4
5
6

Tuloraja euroa/
kuukausi
573
1.057
1.657
2.050
2.481
2.849

3. SÄÄNNÖLLINEN KOTIPALVELU
Säännöllisestä kotipalvelusta (yli 2 kk) peritään palvelun määrän ja käyttäjän maksukyvyn
sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua.

