HAKEMUS
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU /
EHKÄISEVÄ PERHETYÖ
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 lapsiperheiden kotipalvelua / ehkäisevää perhetyötä? (lyhyt kuvaus perheen
tilanteesta)

Paikka

Päiväys

Hakijan / yhteistyökumppanin allekirjoitus

Hakemus palautetaan osoitteeseen
Lohjan kaupunki
Lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö
Saija Saario tai Erika Vainio
Perhekeskus Purje
Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja

Tiedustelut, p. 044 369 4170 / Ehkäisevän perhetyön neuvonta- ja asiakkaaksi ilmoittautuminen
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KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT
- raskaus tai synnytys
- monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa
- kriisi perheessä
- lapsen sairaus tai vamma
- vanhemman tai sisaruksen sairaus tai vamma
- vanhemman masennus ja/tai uupumus
- vanhemman hoitoon liittyvät käynnit
KOTIPALVELUA EI MYÖNNETÄ
- pelkkä siivouksen tarve
- äkilliset sairaustapaukset (flunssat yms.)
- kotona tehtävä etätyö
- vanhemman työssäkäynti
- vanhemman opiskelu
- vanhemman harrastukset
- kuljetukset
- Palvelua ei myönnetä tilanteissa, joissa palveluoikeus syntyy muun lainsäädännön kautta mm.
henkilökohtainen avustajan ja päivähoidon tarpeeseen
LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT
Tilapäinen kotipalvelu
Käynnin pituus
Maksun suuruus / käynti
0 – 2 tuntia
12 €
2 – 4 tuntia
16 €
4 – 6 tuntia
22 €
yli 6 tuntia
26 €
Jos asiakkaan luona käydään vuorokaudessa useita kertoja, käyntimaksu on korkeintaan 26 euroa.
Käyntimaksua ei peritä, jos perheen bruttotulot alittavat perhekoon mukaiseen maksuttomaan
palveluun oikeuttavan tulorajan.
Perheenjäsenten
lukumäärä
1
2
3
4
5
6

Maksuttomuuden
yläraja bruttotulot
euroa / kk
563
1039
1628
2014
2438
2799

Jos perheen henkilöluku on suurempi kuin kuusi (6) tulorajaa korotetaan 342 eurolla.
Maksua ei peritä perheiltä, jotka saavat säännöllisesti toimeentulotukea tai lapsella on lastensuojelun
asiakkuus.
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KUUKAUSIMAKSU
Kuukausimaksu määrätään, kun palvelun tarve on säännöllinen ja jatkuva eli palvelua annetaan
vähintään kerran viikossa ja palveluntarve kestää yli kolme (3) kuukautta.
Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä
sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä henkilöitä.
Tuloina otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 §:n mukaan perheen kaikki veronalaiset ansio- ja
pääomatulot sekä verovapaat tulot (bruttotulot).
Tuloina ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta,
asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja
tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää,
toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista
ylläpitokorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta,
opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten
korvauksia, kotihoidon tukea eikä omaishoidon tukea.

