
TUKIPERHESOPIMUS 1(2) 

Kyseessä on ALV 37§:n mukainen palvelu 

Pvm. 

1. Sopijapuolet Tukiperhetoiminnan järjestämisestä vastaava kunta 

Kunnan yhteyshenkilö Osoite ja puhelinnumero 

Tukiperheen vanhemman nimi Tukiperheen osoite 

Tukiperheen toisen vanhemman nimi Tukiperheen puhelinnumerot 

Tukiperheessä olevan lapsen isän nimi Osoite ja puhelinnumero 

Tukiperheessä olevan lapsen äidin nimi Osoite ja puhelinnumero 

2. Tukiper-
heessä oleva
lapsi/ olevat
lapset

Lapsen nimi Henkilötunnus 

3. Sopimuksen
sisältö

TUKIPERHE SITOUTUU 
- turvaamaan lapselle hyvän hoidon ja huolenpidon sekä asiallisen valvonnan
- olemaan yhteydessä kunnan tukiperhetoiminnan yhteyshenkilöön sopimuksen sekä tarpeen mukaisesti
- noudattamaan vaitiolovelvollisuutta tuettavan ja hänen perheensä asioissa
- suunnitelman mukaiseen tukiperhetoiminnan toteutukseen

LAPSEN VANHEMMAT SITOUTUVAT 
- huolehtimaan lapselle asianmukaiset varusteet (esim. vaatteet, lääkkeet)
- noudattamaan yhdessä sovittuja käyntiaikoja
- noudattamaan laadittua tukiperhesuunnitelmaa

KUNNAN SOSIAALITOIMI SITOUTUU 
- antamaan tukiperheelle tukea
- maksamaan sopimuksen mukaisen palkkion ja korvauksen
- edistämään tukiperheen koulutuksiin ja vertaistoimintaan osallistumista

Tukiperheelle maksetaan kuukausittain toteutuneiden tukiperhekäyntien mukaan tukiperheen ilmoitettua palkkio € / 

vrk ja kulukorvaus      € / vrk ja sopimuksen mukaisista kuljetuksista matkakulukorvaus   / km. Muista korvauk-

sista sovittava erikseen. 

4. Sopimuksen
voimassaolo Sopimus on voimassa   - 

Väliarviointipäivämäärä 

Sopimus voidaan voimassaoloajasta riippumatta irtisanoa päättymään irtisanomista seuraavan kuukauden kuluttua. 
Jos tukiperheen toiminta todetaan sopimattomaksi, voidaan sopimus purkaa välittömästi. 



TUKIPERHESOPIMUS 2(2) 

Kyseessä on ALV 37§:n mukainen palvelu 

Pvm. 

5. Tukiperhe-
suunnitelma

Tukiperhetoiminnan tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi (lapsen, vanhempien ja lastensuojelun näkökulmasta): 

Lapsen ja perheen erityistarpeet (sairaudet, allergiat ym.) sekä muu lapsen hoitoon vaikuttava olennainen tieto: 

Lapsen tukiperheessä käyntien määrä / ajankohdat 

Kuljetuksesta sopiminen 

Muuta huomioitavaa (esimerkiksi yhteydenpito osapuolten välillä): 

6. Päiväys ja
allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, joista kukin sopijapuoli saa omansa. 

Paikka ja aika 

 / 

___________________________________________________________________________________________ 
Tukiperheen vanhempi/vanhemmat  

___________________________________________________________________________________________ 
Sosiaalityöntekijä 
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