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Lapsiperheiden kotipalvelun 
myöntämisperusteet ja maksut 
yhtenäistyvät 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa myös lapsiperheiden kotipalvelusta kuluvan 
vuoden alusta lähtien. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja maksut 
yhtenäistyvät hyvinvointialueella. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu tukee vanhemmuutta ja lapsiperheitä arjen haasteellisissa 
tilanteissa. Tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia, voimavaroja ja 
ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. 
 
Kotipalvelua myönnetään esimerkiksi tilanteissa, kun perheellä on raskaudesta tai 
synnytyksestä, aikuisen tai lapsen sairastumisesta, vanhemman väsymyksestä tai 
uupumuksesta, äkillisestä erityistilanteesta, kriisistä tai muusta erityisestä perhe- tai 
elämäntilanteesta johtuva avuntarve. 
 
Lapsiperheiden kotipalveluun kuuluvat kodin arjen tehtävät ja niissä avustaminen. Niitä 
ovat muun muassa kodinhoidolliset tehtävät, lastenhoito, lasten kasvatuksessa 
ohjaaminen sekä vanhemmuuden tukeminen. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja perustuu perheen 
yksilölliseen palvelutarpeeseen. Palvelusta vastaava viranhaltija keskustelee perheen 
kanssa puhelimitse tai kotikäynnillä ja tekee palvelutarpeenarvioinnin. 
 
Lastenhoidollisissa tarpeissa varhaiskasvatus on ensisijainen palvelu. Kotipalvelua ei 
myönnetä pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin 
lastenhoitotarpeisiin. Myöskään vanhemman etätyön, opiskelun tai harrastuksen ajaksi 
kotipalvelua ei myönnetä. 
 
Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua hyvinvointialueen 
lapsiperheille. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään hyvinvointialueen omana 
toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Hyvinvointialueella otetaan käyttöön 
yhteinen lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli 1.4.2023 alkaen. 
 
Kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Perheen tulot vaikuttavat maksuun ja sen 
suuruuteen.  
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Näin haet lapsiperheiden kotipalvelua 
 
Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan toistaiseksi kunnissa toimineiden 
hakukäytäntöjen mukaisesti. Tavoitteena on kevään aikana yhdenmukaistaa alueelliset 
kotipalvelun haku- ja myöntämiskäytännöt. 
 
Hankasalmi 

• ota yhteyttä omaan neuvolaan, päivähoitoon tai sosiaalityöntekijään. 
 
Joutsa/Luhanka 

• etukäteen tiedossa olevasta tarpeessa kirjallisesti hakulomakkeella, kiireellisissä 
tapauksissa puhelimitse 040 585 2644 maanantaista perjantaihin klo 11–12 tai 
maanantaista perjantaihin klo 8–16 päivystysnumeroon 040 190 3295 
(Hakulomake: https://www.joutsa.fi/wp-
content/uploads/2020/11/lapsiperheiden-kotipalveluhakemus.pdf) 

 
Jyväskylä 

• puhelimitse maanantaista torstaihin klo 8–14, p. 014 266 3501 

• verkossa Omapalvelun kautta - palveluun tunnistaudutaan ja kirjaudutaan 
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. (Hakulomake sivulla: 
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-varhaisen-
tuen-palvelut/lapsiperheiden-kotipalvelu) 

 
Jämsä 

• hakulomakkeella. Hakemuslomake sekä tarvittavat liitteet toimitetaan 
osoitteeseen: Keski-Suomen hyvinvointialue, Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä. 
(Hakulomake: 
https://static.jamsa.fi/uploads/sites/2/2022/03/lapsiperheiden_kotipalveluhak
emus.pdf) 

 
Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi 

• tiistaisin ja torstaihin klo 12–13, p. 040 671 6855 
 
Keuruu 

• hakulomakkeella osoitteeseen Perhekeskus Valo, Keuruuntie 22, 42700 Keuruu 
tai puhelimitse p. 040 573 2362, (Hakulomake: 
https://www.keuruu.fi/images/perusturvapalvelut/lomakkeet/LAPSIPERHEIDEN
_KOTIPALVELUHAKEMUS.docx) 

 
Kinnula 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.joutsa.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2Flapsiperheiden-kotipalveluhakemus.pdf&data=05%7C01%7Cmarja.laurila%40hyvaks.fi%7Ce00f0916bc54449b288d08daf8904eaf%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638095595914234097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jjcc8AgyB76RiPIM8BrCbNYHsNxJpP1hNGhYqPzyHrE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfcloudfi.service.tietoevry.com%2FWE.FCMyPage%2F%3Fdomain%3DLCJYVASKYLA%26uiculture%3Dfi-FI%26idpmethod%3DSAML%26actor%3DActor_Client&data=05%7C01%7Cmarja.laurila%40hyvaks.fi%7Ce00f0916bc54449b288d08daf8904eaf%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638095595914234097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lJjMMC5pox86N03PIWeO3Yh3LirmL0D%2FoObCM5M6Sd8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstatic.jamsa.fi%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2022%2F03%2Flapsiperheiden_kotipalveluhakemus.pdf&data=05%7C01%7Cmarja.laurila%40hyvaks.fi%7Ce00f0916bc54449b288d08daf8904eaf%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638095595914234097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D8BwoBnPReuA8LxUyb86BZigrRWVDR4rVkgs6goo6VM%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.keuruu.fi%2Fimages%2Fperusturvapalvelut%2Flomakkeet%2FLAPSIPERHEIDEN_KOTIPALVELUHAKEMUS.docx&data=05%7C01%7Cmarja.laurila%40hyvaks.fi%7Ce00f0916bc54449b288d08daf8904eaf%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638095595914234097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oJQwim6NT8jjpOzJmLAPMgKBtyytcnFlsNfLfes8tvU%3D&reserved=0
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• puhelimitse, p. 044 459 6272 
 
Konnevesi 

• puhelimitse, p. 0400 780 904, p. 0400 547 991 
 
Laukaa 

• puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 12.00–12.30 p. 040 834 5345 
 
Multia 

• puhelimitse, p. 014 2481 257, 014 2481 25 
 
Muurame 

• hakulomakkeella osoitteeseen Keski-Suomen hyvinvointialue, Sosiaali- ja 
perhekeskus/ Perhetyö Virastotie 8, 40950 Muurame tai puhelimitse p. 040 865 
7603 tai p. 050 401 4374. (Hakulomake: https://www.muurame.fi/wp-
content/uploads/library/files/6041ea87c91058e2ab0003f4/Lapsiperheiden_kot
ipalveluhakemus.pdf)   

 
Petäjävesi 

• Ohjaus ja neuvonta maanantaista perjantaihin klo 9–10 p. 046 923 6506, 040 
848 3724 

 
Pihtipudas 

• puhelimitse p. 040 661 5875 maanantaisin klo 10–12, tiistaista torstaihin klo 8–
10 ja perjantaisin klo 10–12. 

 
Toivakka 

• puhelimitse, p. 050 400 4608, 040 667 3851 tai 040 585 0024 
 
Uurainen 

• Hakulomakkeella tai puhelimitse p. 040 845 1847, p. 040 571 8240, p. 040 589 
1337 (Hakulomake: https://uurainen.fi/wp-
content/uploads/2020/11/Lapsiperheiden_kotipalveluhakemus.pdf) 

 
Viitasaari 

• puhelimitse p. 040 661 5875 maanantaihin klo 10–12, tiistaista torstaihin klo 8–
10 ja perjantaisin klo 10–12. 

 
Äänekoski 

• Uudet asiakasperheet ottavat yhteyttä, p. 020 632 2222 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muurame.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2Flibrary%2Ffiles%2F6041ea87c91058e2ab0003f4%2FLapsiperheiden_kotipalveluhakemus.pdf&data=05%7C01%7Cmarja.laurila%40hyvaks.fi%7Ce00f0916bc54449b288d08daf8904eaf%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638095595914234097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3bR8Dh9m4cD3VEkM%2F169MiL12rB4%2BJPkPnYBg2yAqzQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuurainen.fi%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FLapsiperheiden_kotipalveluhakemus.pdf&data=05%7C01%7Cmarja.laurila%40hyvaks.fi%7Ce00f0916bc54449b288d08daf8904eaf%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638095595914234097%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fnyhTGC%2BJXBiOZshSf5B6ZcpBhuJpIxhhiqnFM%2BkL3U%3D&reserved=0
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Lisätietoja: 

• palvelujohtaja Marja Laurila, p. 044 459 7256, marja.laurila(at)hyvaks.fi 

• palvelupäällikkö Satu Moisio, p. 050 304 8268, satu.moisio(at)hyvaks.fi 

• palveluvastaava Hanna-Leena Leveelahti, p. 050 351 8621, hanna-
leena.leveelahti(at)hyvaks.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


