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Kotoutumissuunnitelma työvoiman 
ulkopuolella olevalle maahanmuuttajalle
Käytä lomaketta tukena, kun laadit maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaa silloin, kun kyseessä on muu  
kuin työnhakija. 

Katso tarkemmat ohjeet kotoutumissuunnitelman tekemiseen kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta.

Tärkeintä on luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen.
Varaa riittävästi aikaa kohtaamiseen.

Kotoutumissuunnitelma laaditaan alkuhaastattelussa saadun tilannekuvan pohjalta.  
Jos alkukartoitusta ei ole tehty, on ensin käytävä lävitse erillisen alkuhaastattelu-lomakkeen 
kysymykset.

Tämän kotoutumissuunnitelman laatimiseen osallistuvat asiakkaan lisäksi: 
Nimi Organisaatio

Kotoutumissuunnitelman laatimisen / tarkistamisen päiväys  

Asiakkaan henkilötiedot 
Nimi

Kansalaisuus

Asiointikieli

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Sähköpostiosoite

TEM 12/2022

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

Tulkki paikalla  kyllä ei

Puhelinnumero

Milloin asiakas on tullut Suomeen (kk/vuosi)?

https://kotoutuminen.fi/kotoutumissuunnitelma
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Ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisen tai oleskeluoikeuden 
rekisteröimisen päivämäärä

Yllä mainitusta ajankohdasta on kulunut alle 3 vuotta ja asiakkaalle voidaan siten tehdä kotoutumissuunnitelma.

Tämä on:

ensimmäinen kotoutumissuunnitelma

kotoutumissuunnitelman tarkistus. Ensimmäisen kotoutumissuunnitelman päiväys

Elämäntilanne
Tiivistelmä asiakkaan 
elämäntilanteesta ja osaamisesta 
(soveltuvin osin maahantulosyy, 
perhetilanne, sosiaaliset haasteet, 
terveydentila, kielitaito, koulutus, 
työkokemus, toiveet ja tavoitteet):

Kotoutumisen 
tavoitteet
Tulevaisuuden toive omin sanoin. 
Millaista arkea asiakas haluaisi elää 
esimerkiksi viiden vuoden kuluttua:
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Asiakkaan kotoutumissuunnitelman päätavoitteena on (valitse yksi)

työ tai yrittäjyys

ammatti

luku- ja kirjoitustaito

peruskoulutus

suomen/ruotsin kielen toimiva peruskielitaito

suomen/ruotsin kielen muu taitotaso, mikä

kuntoutuminen

itsenäinen arjenhallinta

Muu päätavoite, mikä

Lisätietoja 
päätavoitteesta

Jos päätavoitteena 
on työllistyminen tai 
yrittäjyys: Ensisijainen 
ja vaihtoehtoiset 
ammattitavoitteet
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Muut kotoutumista 
pitkällä tähtäimellä 
edistävät toimet 
Esimerkiksi osallistuminen 
järjestötoimintaan, hakeutuminen 
kuntoutukseen, perheen 
kotoutumissuunnitelma, 
perheenyhdistämisprosessi, ohjaus 
sosiaali- ja terveyspalveluihin

Kielen opiskelu-
suunnitelma

Muu opiskelu-
suunnitelma
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Seuraavan 12 kuukauden välitavoitteet ja niihin liittyvät sovittavat toimet:
Välitavoite Toimi Vastuutaho Aikataulu

Onko asiakkaan kanssa keskusteltu kotoutumissuunnitelmaan liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista  
sekä jatkosta?

Asiakkaan kanssa on käyty läpi sovitut asiat siten, että hän ymmärtää ne

Kyllä

Kyllä

Toimet
Välitavoitteet tukevat päätavoitteen saavuttamisessa. Välitavoitteita tavoitellaan käytännöllisillä toimilla, 
esimerkiksi ilmoittautumalla työttömäksi työnhakijaksi, hakeutumalla yrittäjäkurssille, hakemalla opiskelupaikkaa, 
hakeutumalla sote-palveluihin, osallistumalla erilaisiin koulutuksiin, tekemällä vapaaehtoistyötä, käynnistämällä 
perheenyhdistämisprosessi, osallistumalla harrastusryhmiin, asioimalla säännöllisesti kirjastossa, osallistumalla kunnan 
infoihin, osallistumalla avoimen päiväkodin toimintaan, työpajatoimintaan tai jonkin järjestön toimintaan.
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Asiakkaalta odotetaan 
seuraavaa: 

Kunta sitoutuu 
seuraavaan:

Seuraava tapaaminen:
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