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Saapunut Luotsiin 

1 

Nimi 
 

Henkilötunnus 
 

Ammatti 
 

Työpaikka 
 

Koulutus 
 

Puhelinnumero 
 

Nimi 
 

Henkilötunnus 
 

Ammatti 
 

Työpaikka  
 

Koulutus 
 

Puhelinnumero 
 

Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 

Kotikunta 
 

Sähköpostiosoite 
 

Parisuhde, vuonna 
 avoliitto  

                                    

 
 avioliitto / rekisteröity parisuhde 

 

Aikaisemmat liitot 
 

Lasten nimet ja henkilötunnukset 
 

Muut perheessä asuvat henkilöt ( nimi, syntymäaika, mahdollinen sukulaisuussuhde)  
 

Koti- ja lemmikkieläimet 
 

Asuminen 
   Omistusasunto                         Vuokra-asunto 

 
   Kerrostalo 

 
   Rivitalo 

 
   Omakotitalo 

Huoneiston pinta-ala 
              m                 2 

Huoneluku 
                +  keittiö 

Sijoitettavalle lapselle varattu huonetila    

Lisätietoja 
 

Perheen säännölliset tulot ja omaisuus 
 

Perheen velat 
 Asuntovelka                            

 
 Muut velat  

Lisätietoja taloudellisesta tilanteesta (konkurssi, velkasaneeraus, toimeentulotuen tarve tms. selostetaan tarvittaessa liitteellä) 
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Kuvaus perheestä ja sen jäsenistä, keskinäiset suhteet, työnjako ja päihteiden käyttö 
 

Perheen suhteet sukulaisiin ja ystäviin 
 

Kuuluuko perheenne tai joku perheenjäsenistänne johonkin uskonnolliseen yhteisöön  ev.lut. srk   muu, mikä? 
Uskonnon merkitys perheelle  
 

Perheen harrastukset (kunkin erikseen ja yhteiset) 
 

Perheenjäsenten jatkuvaa hoitoa vaativat somaattiset/psyykkiset sairaudet 
 

Muuta terveydentilaan liittyvää 
 

Suhtautuminen epäsosiaaliseen käyttäytymiseen ja vaikeuksiin 
 

Kokemukset ihmisistä, joilla on mielenterveyden ongelmia tai päihderiippuvuutta  
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Minkälainen perhehoidon malli sopisi perheellenne 
 

 Sijaisperhe, johon sijoitetaan huostaan otettu lapsi. Sijoitus voi kestää lapsen aikuistumiseen asti. 
 

 Päivystävä sijaisperhe, johon lapsi menee kriisitilanteesta. Edellytetään toisen vanhemman kotona oloa 
päivystyksen aikana. 
 

 Tukiperhe, jonka luona lapsi viettää viikonlopun noin kerran kuukaudessa. 
 

 Lomittajana toimiminen perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana. 
 

  Adoptio 
 
Perustelut:   

Kuinka monta ja minkä ikäisiä lapsia tai nuoria toivotte perheeseenne 
 

Miten eri perheenjäsenet suhtautuvat siihen, että perheeseen tulisi sijoitettu lapsi tai nuori 
 

Valmius ja halukkuus osallistua sijaisvanhemmille järjestettävään valmennukseen, työnohjaukseen ja koulutukseen 
 

Valmius työskentelyyn eri yhteistyötahojen kanssa 
 

Aiemmat kokemukset perhehoidosta  
 

Muuta 
 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan muutoksista. Allekirjoittamalla lomakkeen annan Asiakasohjaus 
Luotsille luvan tallentaa tietoni asiakastietojärjestelmään ja pyytää kotikunnaltani perhettäni koskevia tietoja. 
 
Paikka ja aika                                                                  Allekirjoitukset 
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Sosiaalityöntekijän muistiinpanot 
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