
 
 
 

 

 

Jokaiselle lapselle on 
täytettävä oma hakemus. 

 
LAPSEN TUKIPERHEHAKEMUS, Ehkäisevä toiminta, tukisuhteen hakijan esitiedot 
 
Ehkäisevä tukiperhetoiminta on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain 
mukaista asiakkuutta.  
 
Lapsen nimi alleviivaa kutsumanimi Henkilötunnus Äidinkieli 

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Lapsen kotikunta Huoltajuus  yksinhuoltajuus  yhteishuoltajuus  
Huoltaja/t: 

Uskontokunta   ev. lut. srk.  muu,  
mikä: 

Vanhemman nimi Henkilötunnus Työ/opiskelupaikka 

Osoite (jos eri kuin lapsen) Puhelin Uskontokunta   ev. lut. srk.  muu,  
mikä: 

Vanhemman nimi Henkilötunnus Työ/opiskelupaikka 

Osoite (jos eri kuin lapsen) Puhelin Uskontokunta   ev. lut. srk.  muu, 
mikä: 

Vanhemman sähköpostiosoite Vanhemman sähköpostiosoite 

Etähuoltajan mielipide tukiperhehakemukseen? Miten ja milloin mielipide on selvitetty? 

Kuinka usein lapsi ja etävanhempi tapaavat toisiaan? 

Lapsen sisarukset (nimi, syntymäaika, asuinpaikka) 

 

 

Millaiset suhteet lapsella on sisaruksiin? 

 

 

Miksi haette tukiperhettä lapsellenne? Miten uskot että lapsi hyötyy tukiperheestä? 

 

 

 

 

Lapsen toiveita tukiperheestä? (vastaa yhdessä lapsen kanssa) 

 

Vanhemman toiveita tukiperheestä? (esim. lapsiperhe, yksinasuva, kuinka kaukana, asumismuoto, elämänkatsomus jne.)  
 
  

 

 Tukiperhettä on haettu myös muualta, mistä? 

 Tukiperheessä ei saa olla eläimiä 

 Pystyn itse kuljettamaan lapseni tukiperheeseen 



 

 

Ketkä ovat lapsellenne tärkeitä aikuisia? Kuvaile suku- ja ystäväverkostosta saamaanne tukea? 

 

 

 

Onko lapsesi päivähoidossa tai koulussa? Miten hän siellä viihtyy? 

 

 

 

Onko lapsellasi kavereita? Miten lapsesi toimii toisten lasten tai aikuisten kanssa? 

 

 

Mitä lapsesi tekee mielellään? Onko lapsellasi harrastuksia? 

 

 

 

Miten lapsesi ilmaisee erilaisia tunteita, esim. iloa, surua, pelkoa ja kiukkua? 

 

 

Kuinka lapsesi nukahtaa ja miten hän nukkuu? 

 

 

Onko lapsesi ollut yötä pois kotoa ilman vanhempia? 

 

Kuvaile lapsesi ruokailutottumuksia ja lempiruokia 

 

 

Onko lapsellasi allergioita tai erityinen ruokavalio?   ei   kyllä, mitä ja miten niitä hoidetaan? 

 

 

Onko lapsellasi sairauksia? Onko hänen terveydentilassaan tai kehityksessään jotakin huomioitavaa?   
 ei  kyllä, miten se vaikuttaa lapsen arkeen? 

 

 

Lapsen hoitokontaktit/terapiat:  

Onko lapsellasi lääkitys?   ei  kyllä, mikä? 

 



 

 
ETELÄ-SUOMEN  
ALUETOIMISTO 
PL 95 
00601 HELSINKI  
Puh. 010 843 5000  
 
Turun toimipiste 
Käsityöläiskatu 4 A 
20100 Turku 

KESKI-SUOMEN  
ALUETOIMISTO 
Kauppakatu 32 
40100 JYVÄSKYLÄ 
Puh. 010 843 5160 
 
Seinäjoen toimipiste 
Maamiehenkatu 4 A 1 
60100 Seinäjoki 

ITÄ-SUOMEN  
ALUETOIMISTO 
Länsikatu 15 Rakennus nro 4A 
80110 JOENSUU 
Puh. 010 843 5180 
 
Kuopion toimipiste 
Suokatu 36 B 36 
70100 Kuopio 

POHJOIS-SUOMEN  
ALUETOIMISTO 
Isokatu 47 
90100 OULU 
Puh. 010 843 5120  
 
Lapin toimipiste 
Rovakatu 23 
96200 Rovaniemi 

LÄNSI-SUOMEN  
ALUETOIMISTO 
Hallituskatu 8 B, 3. krs, 
33200 Tampere 
Puh. 010 843 5140  
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Käyttääkö lapsesi vielä vaippoja?   ei  kyllä 

 

Esiintyykö lapsellasi kastelua?  ei  kyllä, miten usein ja milloin kastelua esiintyy? 

 

Muuta kerrottavaa lapsestasi 

 

 

Lapsen kuvaus itsestään? (vastaa yhdessä lapsen kanssa, voit kysyä esim. mitä lapsi haluaisi kertoa itsestään) 

 

 

 
Ehkäisevä tukiperhetoiminta 

Ehkäisevä tukiperhetoiminta on hakijalle maksutonta. Toiminnan kuluista vastaa lapsen kotikunta.  

Ehkäisevä tukiperhetoiminta on tarkoitettu lapsille, joilla ei ole lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaista asiakkuutta. 
Hakijalle ei synny asiakassuhdetta kuntaan.  

  Lapsellani ei ole sosiaalihuollon asiakkuutta (rasti ruutuun). 
  Lapsellani ei ole lastensuojelun asiakkuutta (rasti ruutuun). 

 
Pelastakaa Lasten työntekijällä on lupa  

 keskustella lapseeni liittyvistä asioista tukiperheen kanssa tukiperhesuhteen aikana. 

 keskustella lapseeni liittyvistä asioista kunnan yhdyshenkilön kanssa, jonka kautta tukiperhetoiminnan kulut maksetaan. 
 

 keskustella mahdollisen muun lapsen kannalta tärkeän työntekijän kanssa, esim. psykologi, neuvolan työntekijä (nimeä henkilö 
tarvittaessa). 
   

  

 
Huomioittehan, että on tärkeää ilmoittaa Pelastakaa Lapsiin, mikäli lapsen tukiperhehakemus ei ole enää voimassa. 
 
Tämän lomakkeen täyttämällä hyväksyn, että antamiani tietoja kerätään ja käsitellään Pelastakaa Lasten lomakoti-, tukiperhe-, 
tukihenkilö-, sporttikummi-, perhekaveri ja lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan rekisterissä (lisätietoa rekisteristä: 
www.pelastakaalapset.fi/ tietoa-meista/tietosuojaselosteet/). Hyväksyn myös, että Pelastakaa Lapset lähettää lomakkeella 
kerättäviä tietoja kuntaan vapaaehtoiselle suoritettavien kulukorvausten maksamista varten. Rekisteriä koskevista päätöksistä 
vastaa kunnan ostopalvelutilanteissa ao. kunta ja muissa tilanteissa Pelastakaa Lapset ry. Rekisteritietoja käytetään vain siinä 
tarkoituksessa, missä ne on järjestölle luovutettu, jollei asiakkaan yksilöidystä kirjallisesta suostumuksesta tai lainsäädännöstä 
muuta johdu. 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Paikka ja aika Huoltajan allekirjoitus 
 
 
___________________________________ _____________________________________ 
Paikka ja aika Huoltajan allekirjoitus 
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