SAKARI MANNINEN

LAPSIPERHEIDEN
KOTIPALVELU

Lapsiperheiden kotipalvelu
Jos perheesi tarvitsee apua arjen haasteellisissa tilanteissa, ota rohkeasti
yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun. Avuntarpeen voi aiheuttaa esim.
perhetilanne, lapsen syntymä, uupumus, sairaus, vamma tai jokin muu syy.
Kotipalvelun lähi- ja kodinhoitajat auttavat teitä:
• kodin- ja lastenhoidossa,
• kasvatuksessa,
• vanhemmuuden tukemisessa ja
• arkirutiinien ja muuttuvan elämäntilanteen hallitsemisessa.
Pelkkää siivousapua voit tiedustella alan yrityksiltä.
Kotipalvelun tavoitteena on, että löydätte elämänhallinnan, omat voimavaranne ja keinoja arjessa selviämiseen. Korostamme työskentelyssä ongelmien ennaltaehkäisyä. Luvallasi teemme tarvittaessa yhteistyötä esim.
neuvolan, päivähoidon ja sosiaalityön kanssa.
Kotipalvelu on tilapäistä ja suunnitelmallista. Palvelun kesto on noin 1–3
kuukautta ja jatkoa arvioidaan kanssanne tarpeen mukaan.

Mitä kautta voin tilata palvelun?
Voit ottaa itse yhteyttä kotipalvelutiimeihin. Voit myös tilata palvelun
yhteistyössä neuvolan tai perhetyöntekijän kanssa. Avun tarvetta mietitään yhdessä ennen työskentelyn aloittamista ja sen kuluessa.

Kotipalvelun maksut
Kotipalvelusta maksetaan käyntimaksu tai kuukausimaksu.
Käyntimaksu
Käyntimaksu määräytyy käynnin pituuden mukaan:
Käynnin pituus enintään

Maksun suuruus

0–1 tuntia

9,50 euroa

1–2 tuntia

11,80 euroa

2–3 tuntia

14,10 euroa

3–4 tuntia

16,40 euroa

4–5 tuntia

18,70 euroa

5–6 tuntia

21,00 euroa

yli 6 tuntia

25,60 euroa

Käyntimaksua ei peritä, jos perheen tulot alittavat kaupungin asettamat tulorajat.

Kuukausimaksu
Jatkuvasta ja säännöllisestä kotipalvelusta peritään kohtuullinen kuukausimaksu. Palvelu on jatkuvaa ja säännöllistä, mikäli palvelua käytetään
kerran viikossa tai useammin. Kuukausimaksuun vaikuttavat kotipalvelun
määrä, perheen koko, tuloraja sekä perheen yhteenlasketut bruttotulot.
Esimerkki
Perheessänne on 4 henkilöä ja käytätte kotipalvelua 6–11 tuntia kuukaudessa. Yhteenlasketut bruttotulonne ovat 4000 euroa kuukaudessa.
Kuukausituloistanne vähennetään tulorajan mukainen euromäärä,
eli 4000 € - 2050 € = 1950 €
1950 eurosta lasketaan 7 prosenttia, joka on 136,50 euroa.
Maksatte kotipalvelusta siis 136,50 euroa kuukaudessa.
Katso maksuprosenttisi taulukosta
Maksuprosentti osoittaa, kuinka suuri kuukausimaksu saa kohdallanne enintään olla. Maksu lasketaan tulorajan ylittävistä kuukausituloista
oheisen taulukon mukaan:
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Maksun suuruus %:a tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Tuloraja määräytyy henkilömäärän mukaan.
Jos perheessänne on enemmän kuin kuusi henkilöä, tulorajaa korotetaan 348 € ja
maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta
henkilöstä.

Ota yhteyttä kotipalvelutiimeihin:
Itä-Vantaa (Tuusulantien itäpuoli)
Koivukylä, Leinelä, Ilola, Korso, Rekola, Päiväkumpu,
Vallinoja, Malminniitty, Tarhurinpuisto, Hiekkaharju,
Simonkylä, Ruskeasanta, Tikkurila, Viertola, Maarinkunnas, Itä-Hakkila, Hakunila, Länsimäki, Rajakylä
p. 09 8392 5432
ma, ke, pe
klo 8–12
ti ja to
klo 8–15.30
Naalipolku 6, 3 krs. 01450 Vantaa
Länsi-Vantaa (Tuusulantien länsipuoli)
Kartanokoski, Pakkala, Tammisto, Ylästö, Vantaankoski,
Louhela, Kaivoksela, Martinlaakso, Myyrmäki, Rajatorppa, Pähkinärinne, Hämeenkylä, Askisto, Petikko, Varisto,
Kivistö, Seutula
p. 09 8393 4228
ma, ke, pe
klo 8–12
ti ja to
klo 8–15.30
Martinlaakson neuvola
Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa
Tiedustelut maksuista
Lapsiperheiden kotipalvelun esimies
p. 040 861 6801
Rajatorpantie 8 A, 01600 Vantaa

