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Lomakkeen nimi:  Perhekotihakemus lomake 
Päiväys ja vastuuhenkilö:  25.6.2020 Perhehoidon koordinaattori ja kuntoutusohjaaja 
Arkistointi: Perhehoitajan toiminnan ajan + 10 vuotta. 

Perhehoitajan nimi Henkilötunnus 

Ammatti Työpaikka, työpaikan puhelinnumero 

Koulutus 

Puhelinnumero Sähköposti 

Väestörekisteri/uskontokunta 
 ev.lut väestörek. muu, mikä 

Puolison nimi Henkilötunnus 

Ammatti Työpaikka, työpaikan puhelinnumero 

Koulutus 

Puhelinnumero Sähköposti 

Kotiosoite 

Väestörekisteri 

ev.lut väestörek. muu, mikä 

Avio-/avoliitto Mistä lähtien Yksinhakija 

Lasten nimet ja syntymäajat 

Muut perheessä asuvat henkilöt, nimi, syntymäaika, mahdollinen sukulaisuussuhde 

Asuminen 
Omistusasunto Työsuhdeasunto Vuokra-asunto Kerrostalo Omakoti-/rivitalo 

Huoneiston pinta-ala 

m 2
Huoneluku 

+ keittiö
Koti- ja lemmikkieläimet 

Perheen toimeentulo 
Kuukausitulot (brutto) Varat Velat 
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Perheenjäsenten jatkuvaa hoitoa vaativat ja vakavat sairaudet 

Muuta terveydentilaan liittyvää, esimerkiksi allergiat 

Kuvaus perheestä; keskinäiset suhteet, työnjako, harrastukset, päihteiden käyttö 

Perheen suhteet sukulaisiin, ystäviin ja muihin läheisiin 
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Mikä on saanut sinut kiinnostumaan kehitysvammaisten perhehoidosta? 

Kokemuksesi kehitysvammaisuudesta. 

Millaiset odotukset sinulla on perhehoitoon liittyen? 
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Paikka ja aika Allekirjoitus 

Miten perheenjäsenenne suhtatuvat kehitysvammaisten perhehoitoon? 

Mitä perheenne voi tarjota kehitysvammaiselle henkilölle? 

Millaisia lisätietoja ja -taitoja uskot tarvitsevasi voidaksesi ryhtyä kehitysvammaisten perhehoitoon? 

Olen kiinnostunut ensisijaisesti 

lyhytaikaisesta perhehoidosta pitkäaikaisesta perhehoidosta molemmista 

Kiitokset vastauksistasi ! 
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