
Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa

1. huoltajan henkilötiedot 

Nimi Lasten nimet ja syntymävuodet

Osoite

Puhelin Sähköposti Suhde lapseen/lapsiin (esim. äiti, isä, muu sukulainen)

Henkilötunnus Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto

Oleskeluluvan tai EU-kansalaisen rekisteröinnin  peruste ja voimassaoloaika Muutto pvm. tähän kuntaan

2. huoltajan henkilötiedot 

Nimi Lasten nimet ja syntymävuodet

Osoite

Puhelin Sähköposti Suhde lapseen/lapsiin (esim. äiti, isä, muu sukulainen)

Henkilötunnus Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto

Oleskeluluvan tai EU-kansalaisen rekisteröinnin  peruste ja voimassaoloaika Muutto pvm. tähän kuntaan
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kotoutumissuunnitelma 

Kotoutumissuunnitelma lapsiperheen huoltajalle/huoltajille tehdään mahdollisimman pian 
oleskeluluvan saamisen jälkeen kunnan sosiaalitoimessa. 

Suunnitelman tavoitteena on kartoittaa perheen arjen hallintaa ja vanhemmuuden voimavaroja sekä 
rakentaa luottamusta ja tarjota tietoa ja ohjausta vanhemmille.   

Mikäli ensimmäisen tapaamisen perusteella ilmenee tarvetta, voidaan seuraavaan tapaamiseen 
vanhempien suostumuksella kutsua myös esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun 
oppilashuollon, vammaispalvelun,  lastensuojelun tai kotoutumista, hyvinvointia tukevan tai 
harrastustoimintaa järjestävän järjestön edustajia tiedon siirtymisen ja perheen hyvinvointia tukevan 
palvelun varmistamiseksi.

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 

taustatietoja 1

Jos kummatkin huoltajat ovat läsnä suunnitelman teossa, kirjaa kummaltakin saadut tiedot kysymyksen alle.

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?  
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taustatietoja 2

huoltajien koulutus- ja työtausta

Aiempi koulutus (perus-, ammatti- tai korkeakouluopinnot, missä ja millä kielellä).  
Suomessa käydyt kurssit (missä, mitä, kesto)? Onko todistuksia?  

Ammatti lähtömaassa? Työkokemus (missä, kesto)? Luku- ja kirjoitustaito?  
Luku- ja kirjoitustaito latinalaisilla aakkosilla?  Kykeneekö mielestään työntekoon?  

muutto

Millainen perheen tilanne oli lähtömaassa ennen muuttoa?  

Millainen muuttomatka oli? Tulivatko kaikki perheenjäsenet samanaikaisesti? Jos eivät, miten ja millaisin väliajoin? 

Mitä tärkeää jäi kotimaahan? 

Miten huoltajat ovat kokeneet muuton ja sen tuomat muutokset? Mistä asioista ovat tyytyväisiä Suomessa? 
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
Perheen toiveet ja tavoitteet nyt 

toiveet ja tavoitteet

Perhe on nyt asettumassa Suomeen. Ovatko he asettumassa 
tänne pysyvästi vai toivovatko paluumuuttoa? 

Millaisia toiveita ja tavoitteita eri perheenjäsenillä on nyt, 
kun he asuvat Suomessa? Miten he ajattelevat pääsevänsä 
tavoitteisiin? 

Huomioita tavoitteista ja keinoista.
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Täytetään yhdessä lapsen/nuoren ja hänen edustajansa kanssa.    
Perheen yleinen elämäntilanne  1

Seuraavaksi perheeltä kysytään erilaisia tietoja, jotta voidaan tehdä suunnitelma siitä, miten perhe 
pääsisi tavoitteisiinsa.  Ensin kysytään tietoja huoltajista ja sen jälkeen jokaisesta lapsesta. Keskustelun 
ensisijaisena tavoitteena on antaa perheelle sellaista tietoa ja ohjausta, että perheen elämä lähtisi 
sujumaan hyvin, ja että jokainen perheenjäsen pääsisi osalliseksi uudessa kotimaassaan. Kerro tämä 
vanhemmille!

toimeentulo 

Mitä tuloja perheellä on Suomessa? Mitä ensisijaisia 
etuuksia on jo haettu? Riittääkö toimeentulo elämiseen 
(toimeentulotukihakemuksen tarve)? 

Tarvitseeko verokortin esim. kotihoidontukea varten? 

Kuka hoitaa perheen raha-asiat? Onko huoltaja(t) 
TE-palveluiden asiakas? Onko TE-toimistossa tehty 
kotoutumissuunnitelma ja kielitesti? Onko ohjattu 
kotokoulutukseen, työkokeiluun tms. ? Saako asiakas 
työmarkkinatukea tai milloin alkaa saada (jos odotusaika). 
Millaisia työnhaun suunnitelmia on? 

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

http://www.vero.fi/fi-FI/Other_languages(37479) 

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

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa? 

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?
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Perheen yleinen elämäntilanne 2

asuntotilanne 

Asunnon koko? Montako henkilöä asunnossa asuu? 

Onko vuokrasopimus, mihin asti? Vuokranantaja? Sujuuko 
vuokranmaksu?

Tarvitsevatko asumisneuvontaa? 

Miten viihtyy alueella? Millaisia ovat naapuruussuhteet?

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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Perheen yleinen elämäntilanne 3

huoltajien terveys ja toimintakyky 

Onko fyysisiä sairauksia, jatkuvaa lääkitystä tai pysyvää 
vammaa/vammaisuutta? Millaisia hoitokontakteja on? 
Onko terveydenhoitajan terveystarkastus tehty? Entä 
hammaslääkärin ja gynekologin tarkastus, mammografia 
ja papakoe? Huoltajan oma arvio toimintakyvystä? 
Arvio mielialasta? Miten nukkuu, miten jaksaa nousta 
aamulla ja suoriutuu arkisista tehtävistä? Millaisena 
näkee tulevaisuuden? Onko traumaattisia kokemuksia/ 
kidutuskokemuksia? Onko perheessä päihteiden käyttöä? 
Millaisista asioista saa voimaa ja jaksamista?  

Miten huolehtii terveydentilastaan ja osaako itse hoitaa 
mahdollisia sairauksia?  

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

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 



8/20

Perheen yleinen elämäntilanne 4

huoltajien kielitaito 

Osaako lukea ja kirjoittaa? Millä kielellä? Asiakkaan oma 
arvio suomen/ruotsin kielitaidosta. Mitä muita kieliä 
osaa? Missä tilanteissa tarvitsee muiden apua/tulkkia? 
Onko jo ollut kielikurssilla? Haluaako mennä? Pääseekö 
kurssille vai onko sille jotain esteitä, mitä? Tietääkö 
itseopiskelumateriaaleista? Onko käyttänyt niitä? 

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

Voit lisätä tähän linkin oman kuntasi aikuisopiston tms. 
kurssitarjontaan.

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 



9/20

Perheen yleinen elämäntilanne 5

arjen sujuminen ja hallinta

Millainen arkirytmi on? Tuntuuko arki mielekkäältä?

Osaako liikkua kunnan alueella ja käyttää julkisia 
liikennevälineitä, onko matkakortti? Miten sujuu 
arki asioiden hoito: kaupassa käynti, kodinhoito (mm. 
kodinkoneet), pankkiasiat? 

www.lifeinfinland.fi 

www.infopankki.fi 

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

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

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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Perheen yleinen elämäntilanne 6

sosiaalinen integraatio 

Keneltä saa apua jos tarvitsee? 

Onko vanhemmilla harrastuksia? Osallistuuko johonkin 
kodin ulkopuoliseen toimintaan? Millaista toimintaa 
haluaisi?  Ketä kuuluu läheisverkostoon, josta voi pyytää 
apua? Kokeeko usein yksinäisyyttä? 

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

https://rednet.punainenristi.fi/branches

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

Voit lisätä tähän linkin oman kuntasi verkkosivuille, joissa on 
tietoa liikunta- ja muista harrastuksista.

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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Perhe ja vanhemmuus  1

avioliitto/ parisuhde

Kun ajattelet perhettäsi, mistä asiasta olet iloinen? Mistä 
asiasta olet surullinen tai huolissasi? Miten ja kenen kanssa 
pystyt puhumaan perheen huolista? Tuntuuko perhe-
elämä turvalliselta? Tuleeko jostain turvaton olo? Onko 
kummallakin puolisolla oma pankkitili, -kortti ja tunnukset? 
Miten perheessä päätetään yhteisistä asioista? 

http://www.familiaclub.fi/index_eng.html

http://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaan/turvakoti-mona/ 

http://ihmisoikeusliitto.fi/english/ 

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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Perhe ja vanhemmuus  2

vanhemmuus 

Miten vastuu lasten hoitamisesta ja kasvatuksesta on 
jakautunut? Tuntuuko roolien jako sujuvalta? Onko apua 
saatuvilla tarvittaessa? Mitä huoltajat tietävät siitä, miten 
lapsia Suomessa kasvatetaan? Onko siinä jotain, mikä 
hämmentää? Millaisia asioita huoltajat pitävät tärkeinä 
opettaa lapsilleen?  Miten uskonto tulee esiin lasten 
kasvatuksessa? 

Tarvitsevatko huoltajat apua, tukea tai neuvoja lasten 
kasvatuksessa? Kuinka hyvin vanhemmat tuntevat 
päiväkodin/koulun toimintaa?  

Tietävätkö he, missä he voivat keskustella lastenkasvatuksen 
ja kehityksen huolista (esim. neuvolassa, päiväkodissa, 
koulun opettajan tai psykologin kanssa)? 

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-
monikulttuurisuudesta/julkaisut/lastenkasvatusvihkoset/ 

http://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-
monikulttuurisuudesta/julkaisut/tyovalineita/ 

http://www.lastensuojelu.info/ 

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen kotoutumissuunnitelma

Seuraavaksi keskustellaan perheen lapsesta/lapsista. Jos teet lapsen suunnitelman ilman perheen 
kotoutumissuunnitelmaa, selvitä kuitenkin lomakkeen alkuosaa käyttäen perheeseen ja vanhempiin 
liittyviä tietoja soveltuvin osin. 

lapsen tiedot

Lapsen nimi ja kutsumanimi Henkilötunnus Maahanmuuttovuosi ja -ikä

Äidinkieli (-kielet) Kansalaisuus Uskonto

Missä lapsi asuu ja kenen kanssa? Muut sukulaiset tai läheiset paikkakunnalla?

lapsen tiedot

Lapsen nimi ja kutsumanimi Henkilötunnus Maahanmuuttovuosi ja -ikä

Äidinkieli (-kielet) Kansalaisuus Uskonto

Missä lapsi asuu ja kenen kanssa? Muut sukulaiset tai läheiset paikkakunnalla?

lapsen tiedot

Lapsen nimi ja kutsumanimi Henkilötunnus Maahanmuuttovuosi ja -ikä

Äidinkieli (-kielet) Kansalaisuus Uskonto

Missä lapsi asuu ja kenen kanssa? Muut sukulaiset tai läheiset paikkakunnalla?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 

lisää uusi sivu
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muutto ja aika ennen sitä  

vaiheet ennen suomeen tuloa? 

Missä maissa on asunut? Onko ollut nykyisten huoltajiensa kanssa? Mitä muita kieliä on oppinut? Onko käynyt koulua muissa 
maissa? Miten monta vuotta on käynyt koulua?

kokemus muutosta 

Miten lapsi on kokenut maahan muuton? Onko lapsi muuttunut tai muuten reagoinut muuttoon? 

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen yleinen elämäntilanne 1

terveys ja kehitys 

Onko lapsi ollut terve? Onko ollut vakavia sairauksia tai 
tapaturmia? Onko vanhemmilla lapsen terveyteen liittyviä 
huolia? Onko havaittu kehitys- tai oppimisongelmia?  Onko 
lapsi nähnyt tai kokenut jotain traumaattista? Mitä? Milloin? 

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen yleinen elämäntilanne 2

Päiväkoti/koulu

Käykö lapsi päiväkodissa (koko-/osapäiväisesti)? Jos ei, miksi? 
Viihtyykö lapsi päiväkodissa? Onko päiväkoti vanhempien 
mielestä lapselle hyvä paikka olla? Onko lapsella siellä 
kavereita? Onko vanhemmilla päiväkotiin liittyviä huolia? 

Missä lapsi on koulussa, millä luokalla? Miten koulu sujuu? 
Jos lapsi on käynyt koulua lähtömaassa, miten koulu sujui 
siellä? Oppiko lapsi helposti asioita omalla äidinkielellään/
muilla kielillä? Pitikö lapsi koulunkäynnistä aikaisemmin? 
Missä oppiaineissa lapsi oli hyvä/mistä piti?  Saiko lapsi 
aikaisemmassa koulussa kavereita? Onko lapsella nyt 
koulussa kavereita? Osallistuuko lapsi oman uskonnon 
tunneille? Onko vanhemmilla kouluun liittyviä huolia? 
Osaavatko vanhemmat asioida koulun/päiväkodin kanssa 
(WILMA, nettisivut, ilmoittautumiset jne.)? Tietävätkö 
vanhemmat, mistä voivat saada apua, jos lapsella on 
kouluun tai oppimiseen liittyviä ongelmia (koulun opettaja, 
oppilashuolto)? 

https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/laksyjen-
tekoon

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen yleinen elämäntilanne 3

lapsen kielitaito

Mitä kieliä lapsi puhuu kotona? Vanhempien arvio lapsen 
kotikielten tasosta ja suomen-/ruotsinkielen tasosta?   Saako 
lapsi koulussa oman äidinkielen opetusta ja S2-opetusta? 
Tietävätkö vanhemmat, miten voivat auttaa lasta kehittämään 
kotikieltään ja siten kaksikielisyyden kehittymistä?  
Joutuvatko vanhemmat käyttämään lapsia tulkkeinaan eri 
tilanteissa? 

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen yleinen elämäntilanne 4

lapsen sosiaalinen kehitys

Miten lapsi tulee toimeen sisarustensa kanssa? Onko hänellä 
kavereita? Onko koulussa/päiväkodissa ollut kiusaamista? 
Tietävätkö vanhemmat, mihin olla yhteydessä, jos lasta 
kiusataan? Onko lapsella harrastuksia? Jos ei, miksi? Oliko 
lapsella harrastuksia ennen Suomeen saapumista? Miten 
lapsi viettää vapaa-aikaansa? Onko vanhemmilla huolia 
vapaan-ajanviettoon ja kavereihin liittyen?

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen yleinen elämäntilanne 5

lapsen luonne, vahvuudet ja tuen tarve

Mistä lapsi tykkää? Missä hän on hyvä? Mistä hän on 
kiinnostunut? Mitkä kokee hankalaksi ja vaikeaksi? 

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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laPsen yleinen elämäntilanne 6

kotikasvatus

Mitä huoltajat pitävät tärkeinä lapsen kasvatuksen 
periaatteinaan? Miten uskonto näkyy lapsen 
kotikasvatuksessa? Onko huoltajilla lapsen kanssa ristiriitoja 
kotona? Miten riitoja ratkaistaan kotona? Haluaisivatko 
huoltajat keskustella lähemmin huolistaan lapseen liittyen? 

Huomiot. Millaista tietoa perheelle on annettu, miten 
perhettä on ohjattu? Mihin on hyvä kiinnittää huomiota 
jatkossa?

Mitä on sovittu huoltajan/huoltajien kanssa?

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 
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tietojani voidaan tallentaa kunnan sosiaali- ja terveystoimen sähköiseen 
asiakasrekisteriin ja välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa muille 
viranomaisille.  

kenelle tietoja saa luovuttaa: Päivämäärä:  Paikka:

1. Huoltajan allekirjoitus:

2. Huoltajan allekirjoitus

Kotoutumissuunnitelman tekijän/tekijöiden allekirjoitus ja nimen selvennys

Tulkin allekirjoitus ja nimen selvennys:

Perheen kotoutumissuunnitelma ja 
palvelutarpeen arviointi kunnassa 

keskustelun jälkeen 

Keskustelun jälkeen on hyvä yhdessä vanhempien/lapsen/nuoren kanssa miettiä, mikä on yhteinen 
kokonaisarvio perheen tilanteesta. Sujuuko arki hyvin? Mistä on huolta? Asetu uuden tulijan 
tilanteeseen! Mieti, mitä itse toivoisit vastaavassa tilanteessa kohtaamiltasi ihmisiltä.  Millaista 
tukea mahdollisesti tarvitaan? On tärkeää, että ohjaat perhettä/lasta/ nuorta tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden luo. 

Edellyttääkö lapsen/nuoren tilanne mielestäsi sitä, että varhaiskasvatussuunnitelma/ 
henkilökohtainen opetussuunnitelma tehtäisiin moniammatillisena yhteistyönä? Tarvitaanko 
lastensuojelun suunnitelmaa? Saamiesi tietojen siirtymiseksi mutkattomasti, kutsu kokoon neuvottelu, 
jossa vanhempien lisäksi läsnä ovat tarvittavat asiantuntijat. Jotta kotoutumissuunnitelmasta olisi 
hyötyä perheelle/lapselle/nuorelle, on hyvä, että saat luvan luovuttaa  tarpeenmukaista tietoa myös 
esimerkiksi neuvolaan,  päiväkotiin tai kouluun. Sitä varten tarvitset allekirjoitetun luvan. 
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