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Perheen kotoutumissuunnitelma
Käytä tätä lomaketta tukena, kun laadit lapsiperheen yhteistä kotoutumissuunnitelmaa.

Katso tarkemmat ohjeet perheen kotoutumissuunnitelman tekemiseen kotoutuminen. i-verkkopalvelusta. 

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

Päiväys

Tämän kotoutumissuunnitelman laatimisessa ovat läsnä: 
Nimi Organisaatio/rooli tilanteessa

Perheenjäsen

Sinisellä merkittyjä kysymyksiä ei esitetä suoraan perheenjäsenille. Vastaa 
sinisiin kysymyksiin heidän keskustelussa antamiensa tietojen perusteella. 
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Millainen oleskelulupa tai oleskelukortti sinulla on?

Tilapäinen (B), mihin saakka

Jatkuva (A), mihin saakka

Pysyvä (P)

EU-kansalainen 

Suomen kansalainen

Onko sinulle tehty kotoutumissuunnitelma?

Kyllä

Ei

En ole varma.

1. Huoltajan tai vanhemman henkilötiedot
Nimi

Kansalaisuus

Asiointikieli

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Sähköpostiosoite

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

Puhelinnumero

Milloin olet  tullut Suomeen (kk/vuosi)?

Jos asiakkaalle on tehty aiemmin henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma, 
voit siirtyä suoraan kohtaan 2.
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Mikä toi sinut Suomeen? Tulitko 

turvapaikanhakijana 

kiintiöpakolaisena 

saan tilapäistä suojelua Ukrainan tilanteen 
vuoksi

työntekijänä

opiskelijana

turvapaikanhaun kautta tulleen tai 
kiintiöpakolaisen perheenjäsenenä

työhön tai opiskelemaan tulleen 
perheenjäsenenä

Suomen kansalaisen perheenjäsenenä 

muulla perusteella, millä?

Osaatko suomea/
ruotsia? 

Suhde lapsiin 
(esimerkiksi äiti, isä, muu 
sukulainen)?

Mikä on ammattisi? 
Entä koulutus? 

Mikä on tilanteesi tällä hetkellä? Oletko 

työssä, kokopäiväisesti

työssä, osapäiväisesti

opiskelija, kokopäiväisesti

opiskelija, osapäiväisesti

haen töitä

hoidan lapsia kotona

sairas, vammautunut

eläkkeellä

olen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä

jokin muu tilanne, mikä?

TEM 12/2022



4  (16)

Millainen oleskelulupa tai oleskelukortti sinulla on?

Tilapäinen (B), mihin saakka

Jatkuva (A), mihin saakka

Pysyvä (P)

EU-kansalainen 

Suomen kansalainen

Onko sinulle tehty kotoutumissuunnitelma?

Kyllä

Ei

En ole varma.

2. Jos perheessä on toinen huoltaja tai vanhempi: henkilötiedot
Nimi

Kansalaisuus

Asiointikieli

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

Sähköpostiosoite

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

Puhelinnumero

Milloin olet  tullut Suomeen (kk/vuosi)?

Jos asiakkaalle on tehty aiemmin henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma, 
voit siirtyä suoraan kohtaan 3.
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Mikä on tilanteesi tällä hetkellä? Oletko 

työssä, kokopäiväisesti

työssä, osapäiväisesti

opiskelija, kokopäiväisesti

opiskelija, osapäiväisesti

haen töitä

hoidan lapsia kotona

sairas, vammautunut

eläkkeellä

olen ihmiskaupan uhrien  
auttamisjärjestelmässä

jokin muu tilanne, mikä?

Mikä toi sinut Suomeen? Tulitko 

turvapaikanhakijana 

kiintiöpakolaisena 

saan tilapäistä suojelua Ukrainan  
tilanteen vuoksi

työntekijänä

opiskelijana

turvapaikanhaun kautta tulleen tai  
kiintiöpakolaisen perheenjäsenenä

työhön tai opiskelemaan tulleen  
perheenjäsenenä

Suomen kansalaisen perheenjäsenenä 

muulla perusteella, millä?

Osaatko suomea/
ruotsia? 

Suhde lapsiin 
(esimerkiksi äiti, isä, muu 
sukulainen)?

Mikä on ammattisi? 
Entä koulutus? 

Vanhempien tarve tukeen 
kielen oppimisessa 
tai työelämään 
pääsemisessä/tarve 
yksilölliselle kotoutumis-
suunnitelmalle:
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Jos lapsia on enemmän tai osa lapsista asuu muualla, kirjaa tiedot heistä tähän:

3. Lapset
1. Nimi

Kansalaisuus

Onko varhaiskasvatuksessa, koulussa tai opiskeleeko?

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

2. Nimi

Kansalaisuus

Onko varhaiskasvatuksessa, koulussa tai opiskeleeko?

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

3. Nimi

Kansalaisuus

Onko varhaiskasvatuksessa, koulussa tai opiskeleeko?

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet

4. Nimi

Kansalaisuus

Onko varhaiskasvatuksessa, koulussa tai opiskeleeko?

     Syntymäaika

Äidinkieli tai –kielet
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Onko teillä sukulaisia 
Suomessa?

Asuuko alaikäisiä 
lapsia tai perheen 
vanhempia toisessa 
maassa? 
Jos asuu, niin oletteko hakeneet 
perheenyhdistämistä?

Kuuluuko perhee-
seenne muita kuin 
edellä mainitut per-
heenjäsenet? Asutteko 
kaikki yhdessä?

Perhetilanne
Perheen kokoonpano 
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Onko perheellänne 
ystäviä tai tuttavia? 
Käyttekö kylässä, 
käykö teillä ihmisiä 
kylässä? 
Tunnetteko naapureita?  

Perheen tarve 
perheenyhdistämiseen 
ja/tai tukeen 
sosiaalisten suhteiden 
luomisessa: 

Vastaako nykyinen 
asunto perheenne 
tarpeita? 
(Asunnon koko, asunnon ja 
asuinalueen viihtyisyys jne.)

Asuminen
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Onko teillä perheeseen 
tai lapsiin liittyviä 
huolia tai surua? 
Esimerkiksi terveyteen, kouluun, 
ystäviin, talouteen tai muihin 
asioihin liittyviä huolia?

Mistä perheenne saa 
tuloja? Onko palkka- 
tai yrittäjätuloja? Mitä 
eri tukia ja etuuksia 
saatte? 
(Kartoita tilannetta, ei tarvita 
summia.)

Kun ajattelet perhettä-
si, mistä asiasta olet 
iloinen? 

Arki

Talous
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Miten hyvin tulot riit-
tävät välttämättömiin 
menoihin?

Annettu neuvonta ja 
ohjaus sosiaali- tai 
terveyspalveluihin:
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Pyritkö työelämään, 
jos et ole töissä?  
Kysy kummaltakin vanhemmalta/
huoltajalta, jos heitä on kaksi. 
Kerro tarvittaessa äidin 
työssäkäynnin hyödyistä lapselle. 

Mitä toivot lasten 
tulevaisuudelta? Miten 
aiot tukea lasten 
pärjäämistä koulussa? 
Kysy kummaltakin vanhemmalta/
huoltajalta, jos heitä on kaksi. 

Millaisia toiveita ja 
tavoitteita teillä on 
perheenne elämälle 
Suomessa?
Kysy kaikilta läsnä olevilta 
perheenjäseniltä erikseen.

Toiveet ja suunnitelmat
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Vanhemmuus 

Oletteko saaneet 
tietoa päivähoidosta 
tai onko lapsenne 
päivähoidossa? Mitä 
hyötyä varhaiskasvatuk-
sesta (päivähoidosta) 
on mielestänne 
lapselle? Oletteko 
käyneet keskusteluja 
päiväkodin tai koulun 
ammattilaisten kanssa? 

Keneltä pyydätte apua, 
jos teillä on huolia 
lapsen tilanteesta? 
Esimerkiksi kielen 
oppimisesta, raivo-
kohtauksista tai 
kiusaamisesta?

Kuka vastaa lasten 
arjesta ja hoitamisesta? 
Saatteko apua lasten-
hoitoon, jos tarvitsette? 

Miten voitte vanhempi-
na? Saatteko nukuttua? 
Miten toimitte vaikeissa 
tilanteissa, esimerkiksi 
kun lapsi kiukuttelee tai 
raivoaa? 
Kysy kummaltakin vanhemmalta/
huoltajalta, jos heitä on kaksi.
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Tarvitsetteko apua, 
tukea tai neuvoja lasten 
kasvatuksen kysymyk-
sissä? 

Annettu neuvonta ja 
ohjaus perhepalveluihin:
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Sovittavat tavoitteet Sovi perheen kanssa keskustellen, mikä tai mitkä olisivat heidän tavoitteensa 
tulevana vuonna. Tavoite voi liittyä esimerkiksi

• kotoutumiseen
• kielen oppimiseen 
• vanhemmuuden tukeen 
• perheenyhdistämiseen
• sosiaalisiin suhteisiin. 

Sovi tavoitteisiin sopivista käytännöllisistä toimista. Näitä voivat olla esimerkiksi 

• erityisen tuen tai tukiopetuksen hakeminen lapselle koulussa tai 
varhaiskasvatuksessa

• henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman tekeminen vanhemmalle tai 
lapselle

• opiskelupaikan hakeminen 
• osallistuminen kursseille
• perheenyhdistämisprosessin käynnistäminen 
• osallistuminen harrastusryhmiin tai järjestön toimintaan 
• hakeutuminen perhepalveluiden asiakkaaksi.

Yhteenveto
Viranomaisten arvio 
perheen tarvitsemasta 
vanhemmuuden, 
sosiaalisten suhteiden 
ja hyvinvoinnin 
tuesta ja palveluista. 
Perheen kotoutumisen 
suurimmat haasteet 
ja merkittävimmät 
voimavarat.
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 Välitavoite Toimi Vastuutaho Aikataulu

Perheen kotoutumissuunnitelmaa tekevä kunnan viranomainen huolehtii, 
että vastuutahoon otetaan yhteyttä perheen asioissa ja asia etenee. 

Onko läsnä oleville perheenjäsenille selitetty suunnitelmaan sisältyvät tavoitteet ymmärrettävästi? 

Perheenjäsenten kanssa on käyty läpi sovitut asiat siten, että he ymmärtävät ne. 

Perheen lapsille on tarpeen tehdä erikseen alaikäisen kotoutumissuunnitelma.

Perheen vanhemmille tehdään erikseen henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.

Kyllä

Kyllä
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Suunnitelman tekoon 
osallistuneiden 
henkilöiden mahdolliset 
eriävät näkemykset 
tavoitteista:

Milloin ja kenen 
toimesta perheen 
kotoutumissuunnitelma 
päivitetään:
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