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Alaikäisen kotoutumissuunnitelma
Käytä tätä lomaketta tukena silloin, kun laadit alle 18-vuotiaan maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaa.

Katso tarkemmat ohjeet alaikäisen kotoutumissuunnitelman tekemiseen kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta

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

Päiväys

Tämän kotoutumissuunnitelman laatimiseen osallistuvat lapsen lisäksi: 
Nimi Organisaatio/rooli tilanteessa

Huoltaja / edustaja

Yhteystiedot

Tämä on:

ensimmäinen kotoutumissuunnitelma

kotoutumissuunnitelman tarkistus. Ensimmäisen kotoutumissuunnitelman päiväys

Sinisellä merkittyjä kysymyksiä ei esitetä suoraan alaikäiselle tai hänen 
huoltajalleen/edustajalleen. Vastaa sinisiin kysymyksiin heidän 
keskustelussa antamiensa tietojen perusteella.  
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Lapsen henkilötiedot 
Nimi

Kansalaisuus

Asiointikieli

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Sähköpostiosoite

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

Puhelinnumero

Milloin olet  tullut Suomeen (kk/vuosi)?

Ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelukortin myöntämisen  
tai oleskeluoikeuden rekisteröimisen päivämäärä

Yllä mainitusta ajankohdasta on kulunut alle 3 vuotta ja lapselle voidaan siten tehdä ensimmäinen ko-
toutumissuunnitelma. 

Lapsi

on kiintiöpakolaisperheen tai turvapaikan haun kautta tulleen perheen lapsi

saa tilapäistä suojelua Ukrainan tilanteen vuoksi

on tullut maahan alaikäisenä ilman huoltajaa

on muu maahan muuttanut alaikäinen, jonka tilanteesta on huolta
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Perheenyhdistämisen 
käynnistämisen tai 
sosiaalisen tuen tarve:

Jos asiakas on ilman 
huoltajaa oleva lapsi:
Haluaisitko hakea vanhemmillesi 
ja/tai sisaruksille mahdollisuutta 
muuttaa Suomeen?
Oletko keskustellut jonkun kanssa 
perheenyhdistämisestä tai saanut 
apua siihen? 

Keitä kuuluu 
perheeseesi?
Missä maassa he asuvat tällä 
hetkellä?

Ketkä ovat sinulle 
läheisiä ihmisiä? 
Keneltä voit pyytää apua? Onko 
sinulla suomalaisia tuttavia tai 
ystäviä, entä ulkomaalaisia?

Tilannekuva
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Miten arjen asiat 
sujuvat? 
Esimerkiksi oletko ajoissa koulussa, 
pysyvätkö tavarat tallessa? 

Miten saat nukuttua?

Hyvinvointi
Missä asut? 
Miten viihdyt siellä? Onko sinulla 
toiveita muuttaa muualle? 
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Syötkö aamiaista, entä 
lounasta? Maistuuko 
ruoka sinulle? 

Miten sinä voit? Oletko 
ollut terveenä? 
Onko sinulla jotakin vaivoja tai 
sairautta, johon et ole saanut apua? 
Lapsen terveystietoja ei kartoiteta 
tarkemmin.
Esimerkiksi oletko ajoissa koulussa, 
pysyvätkö tavarat tallessa? 

Lapsen sosiaali- ja 
terveyspalveluihin 
ohjaamisen tarve:
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Lapsen harrastuksiin 
ja vapaa-ajan 
toimintaan 
ohjaaminen:

Onko sinulla harras-
tuksia? 
Haluaisitko aloittaa jonkin 
harrastuksen?

Harrastukset
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Miten päiväkoti, koulu 
tai opinnot sujuvat 
nyt? 
Onko sinulla kavereita? 
Onko joku kohdellut sinua huonosti 
tai oletko itse ollut mukana 
kiusaamassa?
Saatko jotakin tukea opintoihin, 
jos on vaikeaa (esimerkiksi 
erityisopettaja, tukihenkilö, 
tukiopetus)? 

Mistä pidät koulussa?
Mikä tuntuu vaikealta tai ikävältä?

Oletko käynyt koulua 
tai ollut päivähoidossa 
muissa maissa? Kuinka 
monta vuotta? 
Mitä olet oppinut siellä, esimerkiksi 
mitä kieliä?

Toiveet ja tavoitteet
Koulunkäynti ja opinnot

TEM 12/2022



8  (13)

Kuinka hyvin osaat 
suomea/ruotsia? 
Osaatko lukea ja kirjoittaa 
suomeksi ruotsiksi? 

Osallistutko koulussa 
tai päiväkodissa 
oman äidinkielesi 
opetukseen? 
Kenen kanssa puhut omaa 
äidinkieltäsi? 
Entä osallistutko S2/R2 
-opetukseen?
Kenen kanssa puhut suomea/
ruotsia?

Lapsen luku- ja 
kirjoitustaidon 
tukemisen tarve:

Lapsen suomen tai 
ruotsin oppimisen 
tuen tarve sekä oman 
äidinkielen tuen tarve:
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Vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja tuen 
tarve

Missä ammatissa ha-
luaisit työskennellä 
aikuisena?
Tiedätkö missä ja miten tuohon 
ammattiin voi opiskella?

Mistä asioista olet 
kiinnostunut? Missä 
olet taitava?

Mitä haluaisit tehdä 
sitten, kun kasvat 
aikuiseksi?
Onko sinulla haaveita?
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Kuka auttaa sinua, 
että onnistuisit 
koulussa/opinnoissa?

Lapsen suunniteltu 
koulu-, opinto- tai 
työllistymispolku:
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Seuraavan 12 kuukauden tavoitteet
Sovitaan alaikäisen kanssa keskustellen, mikä tai mitkä 
olisivat hänen tavoitteensa tulevana vuonna. Tavoite voi 
liittyä esimerkiksi

• terveyteen ja hyvinvointiin
• kielitaitoon
• oppimiseen ja ammattiin
• perheenyhdistämiseen
• kavereiden löytymiseen. 

Sovitaan tavoitteisiin sopivista käytännöllisistä toimista. 
Näitä voivat olla esimerkiksi 

• erityisen tuen tai tukiopetuksen hakeminen koulussa 
• kiusaamiseen puuttuminen koulussa
• koulukuraattorin, -psykologin tai terveydenhoitajan 

vastaanotolle hakeutuminen
• opiskelupaikan hakeminen
• osallistuminen kursseille tai leireille
• perheenyhdistämisprosessin käynnistäminen
• osallistuminen harrastusryhmiin
• asioiminen säännöllisesti kirjastossa
• osallistuminen jonkin järjestön toimintaan
• osallistuminen kunnan nuorisotoimintaan.

Yhteenveto
Alaikäisen huoltajan/
huoltajien/edustajan 
arvio lapsen 
tarvitsemasta 
kielen oppimisen, 
koulunkäynnin, 
sosiaalisten suhteiden 
ja hyvinvoinnin tuesta 
ja palveluista:

Viranomaisten arvio 
lapsen tarvitsemasta 
kielen oppimisen, 
koulunkäynnin, 
sosiaalisten suhteiden 
ja hyvinvoinnin tuesta 
ja palveluista:
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 Välitavoite Toimi Vastuutaho Aikataulu

Kotoutumissuunnitelmaa tekevä kunnan ja/tai hyvinvointialueen 
viranomainen huolehtii, että vastuutahoon otetaan yhteyttä alaikäisen 
asioissa ja asia etenee.

Onko lapsen kanssa keskusteltu kotoutumissuunnitelman jatkosta niin, että hänen kehitystasonsa  
otetaan huomioon?

Lapsen ja hänen huoltajansa/edustajansa kanssa on käyty sovitut asiat läpi siten, että he ymmärtävät  
velvollisuutensa ja oikeutensa.

Kyllä

Kyllä
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Suunnitelman tekoon 
osallistuneiden 
henkilöiden mahdolliset 
eriävät näkemykset 
tavoitteista ja toimista:

Seuraava tapaaminen/
Milloin ja kenen toimesta 
kotoutumissuunnitelma 
päivitetään:
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