
Kotoutujan alkuhaastattelu ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa

Henkilö- ja yHteystiedot   

Nimi Henkilötunnus

Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet)

Puhelin Sähköposti Siviilisääty

Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan

Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto

Oleskeluluvan tai EU-kansalaisen rekisteröinnin  peruste ja voimassaoloaika



2/10Kotoutujan alkuhaastattelu ja  
palvelutarpeen arviointi kunnassa

Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
PerHe

Perheen kokoonpano

Ketkä kuuluvat perheeseen? 

Ketkä heistä asuvat täällä samassa asunnossa (nimet ja sukulaisuussuhde), ketkä asuvat toisessa osoitteessa, ja ketkä jossain 
toisessa maassa? 

Onko Suomessa muita sukulaisia? 

Onko perheellä huolta sukulaisista muissa maissa? Millaisia huolia?   

suomessa asuvat perheen jäsenet 

Onko puoliso Suomen kansalainen vai kotoutuja? 

Milloin puoliso ja lapset ovat muuttaneet Suomeen? 

Mitä puoliso tekee päivisin? Onko hän töissä, opiskeleeko vai onko kielikurssilla tai muussa kotoutumista edistävässä 
toiminnassa? 

Lasten syntymävuodet? 

Ovatko lapset päiväkodissa/koulussa? Onko lapsilla harrastuksia? 

Onko huolta puolisosta/lapsista? 

Miten puoliso suhtautuu siihen, että asiakas osallistuu kielikurssille tai muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan? 

– Mieti tässä vaiheessa, onko tarpeen tehdä laajempi perheen kotoutumissuunnitelma, jossa myös puoliso läsnä.
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
yleinen elämäntilanne

toimeentulo 

Mitä tuloja on? 

Onko hakenut etuisuuksia? 

Riittääkö toimeentulo elämiseen 
(toimeentulotukihakemuksen tarve)?  

http://www.kela.fi/maasta-ja-maahanmuutto

Miten neuvottu? 

asuntotilanne  

Onko asunto? 

Onko vuokrasopimus? 

Asunnon koko? 

Montako henkilöä asuu asunnossa? 

Sujuuko vuokran maksu? 

Tarvitseeko asumisneuvontaa? 

Miten sujuu naapureiden kanssa? 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
yleinen elämäntilanne

terveys 

Oma arvio terveydentilasta. 

Onko jotain jatkuvaa lääkitystä? 

Oma arvio toimintakyvystä? 

Onko tehty maahantulotarkastus terveydenhuollossa? 
Milloin?  

Päivärytmi ja yöuni? Keskittymiskyky? 

Onko huolia fyysiseen tai psyykkiseen terveydentilaan 
liittyen?  

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/oppaat/maahanmuuttajat/Pages/default.aspx

Miten ohjattu? 

arjen  tiedot ja taidot 

Osaako liikkua kunnan alueella? Miten liikkuu?  
Miten sujuu kaupassakäynti, kodinhoito, pankkiasiat jne.? 

www.lifeinfinland.fi 

www.infopankki.fi 

http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/
perustietoa_suomesta 

http://www.martat.fi/marttailu/tapahtumat/

Miten ohjattu? 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
yleinen elämäntilanne

sosiaalinen integraatio  

Onko löytänyt ystäviä, tuttavia, järjestötoimintaa, 
harrastuksia? 

Tunteeko itsensä yksinäiseksi?  

Etsi paikallisia järjestöjä (esim. urheilu-, kulttuuri- tai muita 
harrastus- tai etnisiä yhdistyksiä), esimerkiksi:  

https://rednet.punainenristi.fi/branches

http://pakolaisapu.fi/pakolaisapu/tyo-suomessa/

Mihin ohjattu? 

toiveet ja tavoitteet

Onko asiakas asettumassa Suomeen pysyvästi vai onko muita suunnitelmia? 

Millaisia toiveita ja tavoitteita hänellä on asuessaan Suomessa? 

Miten ajattelee pääsevänsä tavoitteisiin? 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
kielitaito 

luku- ja kirjoitustaito  

Oma arvio: äidinkielellä/muulla kielellä  
(auttava, tyydyttävä, hyvä)

Oma arvio: latinalaisella kirjaimistolla  
(auttava, tyydyttävä, hyvä)

suomen kielen taito 

Onko ollut suomen-/ruotsinkielen kurssilla?  
Missä? Miten kauan? 

Oma arvio kielitaidosta (auttava, tyydyttävä, hyvä):  
1. suullinen taito             2. kirjallinen taito       3. lukeminen

Onko kielitaitoa arvioitu jo jossain, esim TE-toimiston 
kielitaidon alkutestissä? Minkä tason saavutti? Onko 
kielitaidosta todistuksia? 

www.kotisuomessa.fi 

www.finnishcourses.fi  

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/tyon_tueksi

/hyvat_kaytannot/kielen_ja_kulttuurin_opetus

http://www.luetaanyhdessa.fi/let_s_read_together.html

Tähän voit lisätä linkin oman kuntasi aikuisopiston tms. 
kurssitarjontaan.

Onko ohjattu kielikoulutukseen, minne?

muu kielitaito

Kielet, joita puhuu, ja oma arvio taitotasosta: 

omat toiveet ja tarpeet kielikoulutuksen suhteen: 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
koulutus ja oPiskelut 

Peruskoulutus

Milloin, missä, miten monta vuotta? Millaista koulunkäynti on ollut (miten paljon päivässä, viikossa, kuukaudessa)? Onko 
koulunkäynti ollut helppoa/vaikeaa omasta mielestä? Millaisia oppiaineita on opiskellut (matematiikka, äidinkieli, jne.)

toinen aste

Milloin, missä ja kuinka monta vuotta? Onko suoritettuja tutkintoja? Onko opinnoista todistuksia?

korkeakouluopinnot

Milloin, missä ja kuinka monta vuotta? Onko suoritettuja tutkintoja? Onko opinnoista todistuksia?

täydennyskoulutukset 

Milloin, missä ja millaisia koulutuksia? Onko näistä todistuksia?

omat koulutukseen liittyvät toiveet. 

Onko tarkoitus työllistyä omalle alalle vai onko harkinnut alanvaihtoa? Mikä käsitys on omista mahdollisuuksista työllistyä 
koulutusta vastaavaan työhön?
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
työkokemus  

ammatti  

aikaisempi työkokemus

Paikka, työnantaja, ammattinimike, työtehtävät, miten kauan tehnyt tätä työtä, millaista osaamista työ vaati? 

työharjoittelut 

Suomessa ja muualla; mitä tehnyt, mitä taitoja oppinut, miten kauan kestänyt? 

omat työelämään liittyvät toiveet 

Mikä käsitys on omista mahdollisuuksista työllistyä työkokemusta vastaavaan työhön? 

Onko mitään työllistymiseen tai työn tekoon liittyvää estettä?  

te-palveluiden asiakkuus

Onko jo TE-palveluiden asiakas? Saako työmarkkinatukea? 
Onko ohjattu kotoutumiskoulutukseen? Tarvitaanko 
yhteistyötä (esim. kotoutumissuunnitelman tekoa varten ) 
TE-toimiston kanssa? Muistaako oman työntekijän nimen 
(kenen kanssa on asioinut TE-toimistossa)?

http://www.vero.fi/fi-FI/Other_languages 

http://www.te-info.fi/ 

Miten ohjattu?
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
erityistaidot   

Harrastukset   

muut vahvuudet

(esim. aikaisempi asema yhteisössä, luottamustehtävät jne.)

it-taidot 

Suomessa ja muualla; mitä tehnyt, mitä taitoja oppinut, miten kauan kestänyt? 

ajokortti 
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keskustelun jälkeen 

asiakas ohjataan:   

Te-toimistoon Maahanmuuttajapalveluihin                           Sosiaalitoimistoon

Oppilaitokseen                                                  Kotoutumiskoulutukseen                                 

Muulle, minne:

Osaamiskartoitukseen, minne:

tietojani voidaan tallentaa kunnan sähköiseen asiakasrekisteriin ja tarpeellisia 
tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille.

kenelle tietoja voidaan luovuttaa: Päivämäärä:  Paikka:

Kenelle tietoja voidaan luovuttaa?

Asiakkaan allekirjoitus:

Alkuhaastattelun tekijän /tekijöiden allekirjoitus ja nimen selvennys

 Tulkin allekirjoitus ja nimen selvennys 

Kotoutujan alkuhaastattelu ja  
palvelutarpeen arviointi kunnassa
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