
PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI         Lapsiperheiden palvelujen hakemus 
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 
PL 101 
76101 PIEKSÄMÄKI        Vastaanotettu ____ / ____ 20____ 

Tällä hakemuksella voit hakea lapsiperheiden kotipalvelua, perhetyötä, tukisuhdetoimintaa sekä kasvatus- ja 
perheneuvontaa. Lapsiperheiden palveluja voi hakea vain huoltaja lapsilleen tai vanhemmat itselleen. 

Asiakas (Lapsiperheiden kotipalvelussa vanhempi, muissa palveluissa lapsi.) 

Nimi Henkilötunnus 

Osoite Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Vanhemmat (Kirjaa, kun palvelua haetaan lapselle. Merkitse tiedoksi myös lapsen huoltajuus.) 

Nimi Henkilötunnus 
On lapsen huoltaja 

Osoite Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Nimi Henkilötunnus 
On lapsen huoltaja 

Osoite Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Lapset (Luettele kaikki samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset ja heidän henkilötunnuksensa.) 

Haettava palvelu (Kuvaile, millaista apua tai tukea lapsesi tai perheesi tarvitsee, esim. perhetyön tarve.) 



Perustelut palvelun tarpeelle (Kerro tarkemmin huolenaiheista sekä kuinka paljon ja mihin tilanteisiin apua tarvitaan.) 

Ajanjakso, jolle palvelua haetaan (Milloin koette tarvitsevanne tukea/apua. Kiireellinen tarve perusteltava yllä.) 

Alkaen Saakka 

Henkilö, johon voi olla yhteydessä hakemukseen liittyvissä asioissa (Ilmoita halutessasi työntekijä (esim. koulu-
kuraattori tai neuvolan terveydenhoitaja), jonka kanssa asioitte lapsenne tai perheenne asioissa.) 

Nimi Puhelinnumero 

Suhde asiakkaaseen Viranomaisen osalta tehtävänimike ja organisaatio 

Osoite Sähköpostiosoite 

Lisätietoja (Kirjaa tarvittavat muut tiedot kuten tiedot tukiverkostostanne ja voimavaroistanne) 

Päivämäärä ___________________________ Allekirjoitus ______________________________________________ 

Liiteluettelo (Kirjaa tähän mahdolliset liitteet kuten perheneuvolan lausunto) 

Salassa pidettävä viranomaisen asiakirja, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 25 kohta, laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista 14 § 

Asiakastietonne rekisteröidään Pieksämäen kaupungin asiakastietojärjestelmään. Lapsiperheiden palvelujen 
tietosuojaseloste on nähtävillä Pieksämäen kaupungin internet sivuilla osoitteessa 
https://www.pieksamaki.fi/asiointi/rekisteriselosteet/ 
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