
Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Hakemus saapunut   _________________

Henkilötiedot

Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Lähiosoite ja postitoimipaikka Puhelinnumero

Avio-/avopuolison sukunimi ja etunimet Henkilötunnus

Kotona asuvien lasten suku- ja etunimet Henkilötunnus

Mihin tarkoitukseen haette kotipalvelua?

Arvio tarvitun palvelun määrästä (tuntimäärä viikossa / kuukaudessa)

Paikka Päiväys Hakijan allekirjoitus



Lapsiperheiden kotipalveluhakemus

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

1.   Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia 
2.   Raskaus tai synnytys 
3.   Monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa 
4.   Perheessä kriisi tai vaikea elämäntilanne 
5.   Vanhemman uupumus 
6.   Äkilliset elämänmuutokset 
7.   Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus 
8.   Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen 
9.   Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa 
10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa 
11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus 
12. Lapsen vamma tai pitkäaikaissairaus

Kotipalvelua ei anneta

1.   Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, äkillisesti sairastuneen vanhemman 
      lapsen hoitoon (esim. flunssa, vatsatauti) 
2.   Pelkkään siivoukseen 
3.   Pitkäkestoiseen lapsen päivittäiseen hoitoon 
4.   Kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi 
5.   Henkilökohtaiseen avun tarpeeseen

Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut

Tilapäinen kotipalvelu 
Käynnin pituus                                         Maksun suuruus 
0 - 2 tuntia    12 € 
2 - 4 tuntia    16 € 
4 - 6 tuntia    22 € 
yli 6 tuntia                            26 €

Pitkäkestoinen kotipalvelu 
Jatkuvasti ja säännöllisesti kotiin annettavasta kotipalvelusta (palvelun tarve vähintään kerran 
viikossa, yli 3 kk:n ajan) peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaan
määräytyvä kuukausimaksu. 

Kotipalveluhakemuksen palauttaminen:

Hakemuksen voi palauttaa joko 
sähköpostitse lapsiperheidentukipalvelut@lohja.fi (suojattu yhteys asiointitilin kautta), tai osoitteella: 
 
Lohjan perhekeskus                                                                Tiedustelut: 
Lapsiperheiden kotipalvelu / Saija Saario                        p. 044 374 0188 
Kalevankatu 4, 2. kerros        sosiaaliohjaaja Saija Saario     
08100 Lohja          
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10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
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