
Malli sisältää perheenyhdistämisen
monitoimijaisen työskentelymallin, joka
alkaa haku- ja odotusvaiheesta ja päättyy
perheenyhdistämisen vakautusvaiheeseen
1-2 vuoden kuluttua.

Mallia täydentävät tukimateriaalit lapsen
asumisen siirtoneuvottelusta,
perhetapaamisista, sukulaisverkoston
tapaamisista ja moniammatillisen
psykososiaalisen tuen konsultaatioryhmän
toiminnasta.
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Perheenyhdistämisperheiden vantaalainen
kotouttamismalli, työskentelyvaiheet ja toimijat

Kotouttamisen kokonaisuudesta vastaa Vantaan
Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto (Myp)

Haku- ja odotusvaihe

Ennen maahantuloa
VALMISTAUTUMISVAIHE

Maahantulo
KOHTAAMISVAIHE

0 – 3 kuukautta
UUDELLEEN JÄRJESTÄYTYMISVAIHE

3 kk – 1 vuosi
UUDELLEEN JÄRJESTÄYTYMISVAIHE

1 – 2 vuotta
VAKAUTUMISVAIHE
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Ohjeita mallin käyttöön

Aikajanan yläpuolella olevat
työskentelyvaiheet tehdään Vantaan
maahanmuuttajien
yhteispalvelutoimistossa ja janan
alapuolella olevat toimenpiteet tehdään
yhteistyössä muiden viranomaisten ja
sukulaisten kanssa.

Laatikoissa sulussa mainitut työntekijät
(esim. stt) vastaavat tästä prosessin
vaiheesta.



Perheenkokoajan
tukeminen:
-ohjaus
perheenkokoajien
valmennusryhmiin
tai muuhun
vertaistukeen
-neuvonta py-
asioissa

Maahanmuuttoviraston
(Migrin) päätös perheen
yhdistämisestä

Asuntovaraus Vantaan
Vuokra-asunnot Oy:lle
tarvittaessa
(mamu.palv.joht.)

Myönteinen
perheenyhdistämispäätös
tiedoksi Aikuisopiston
maahanmuuttajakoulutuksen
opintoneuvojalle  yli 17-v.
nuorista (vast.ohj.)

Asiakaspalaveri (stt.)
- tieto asiakkaista
- vastuutyöntekijöiden jako

Sukulaisverkoston
tapaaminen 1 (vast.ohj.)
- kirjallinen sopimus
vastuualueista
- taloudellinen ohjaus
- perheenkokoajan ja
tulevan perheen tilanteen
selvitys
- lisätuen tarpeen arviointi
- jos perheenkokoaja
alaikäinen, edustaja
mukana
- mukana perheen stt.,
vast.ohj. ja perh.tt.

Neuvottelu
järjestöjen kanssa
mahdollisesta
vertaistuesta (stt)

Sopimuksen
laatiminen
mahdollisesta
ostettavasta
palvelusta (stt.)

Sukulaisverkoston
tapaaminen 2 (vast.
ohj.)
- tulevien tapahtumien
läpikäynti
- asunto- ja
muuttoasiat

Sukulaiset
valmistelevat
asunnon
tulokuntoon

International
Organisation for
Migration (IOM)
järjestää matkan

Suomen Punaisen
Ristin ilmoitus
perheen
saapumisesta

Ilmoitus:
- Perheenkokoajalle/
sukulaiselle (vast.ohj.)
- Aikuisopiston
maahanmuuttajakoulutuksen
opintoneuvojalle yli 17-v.
nuorista (vast.ohj.)
- Sivistystoimen kieli- ja
kulttuuriryhmien
aluekoordinaattorille alle 17-v.
lapsista. HUOM! Osoite oltava
tiedossa (vast.ohj.)
-Asuntoesitys Vantaan Vuokra-
asunnot Oy:lle tarvittaessa
(mamu.palv.joht.)
- Perheestä alueellisen
aik.sos.työn.joht.stt:lle (stt.)
-Terveydenhuollon tulosalueelle
perheenjäsenen vakavasta
sairaudesta tai vammasta
(terv.tt.)

Vastaanotto
lentokentällä:
-vastassa pääasiassa
perheenkokoaja/
sukulainen
- vain tarvittaessa ohj.
tukena

Haku- ja
odotusvaihe

Ennen maahantuloa
VALMISTAUTUMINEN

Maahantulo
KOHTAAMINEN
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0 – 3 kuukautta
UUDELLEEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhteinen palvelutarpeen arviointi:
- mukana perhe, ohjaajat, stt. ja terv.tt.

- asiakaspalaverit
- perhetapaamisten ajankohdat sovitaan asiakaspalavereissa

Ohjaus- ja
neuvontapalvelut:
- alustava palv.tarpeen
arviointi
- rekisteröintiasiat
- passi- ja oleskelulupa-
asiat
- Kela-lomakkeiden
täyttö ja opastus
- asumisopastus
- koulupaikat
- ohjaus Silkin Porttiin

Terveydenhuollon
palvelut:
- terveyshaastattelut
- laboratorio- ja
röntgentutkimukset
- ohjaus
perusterveydenhuollon
palveluihin
- terveystarkastukset
- hammashuolto
- psykososiaalinen tuki

Sosiaalityön palvelut:
- ohjaus sosiaalipalveluissa
- perhetyön tarpeen arviointi
- psykososiaalinen tuki
- toimeentulotuki

Alaikäisen lapsen siirtyminen
kasvattiperheestä oman perheensä luo
(stt.):
- stt. valmistelee huoltajuuden siirron
- stt. kutsuu koolle verkostotapaamisen, jossa
mukana molemmat perheet, lapsi, stt. sekä
tarvittaessa terv.tt. työntekijä, vast.ohj. ja
perh.tt.

Kotoutumissuunnitelman laatiminen (stt.):
- työikäiselle yhteistyössä työvoimapalveluiden
kanssa
- nuorelle yhteistyössä opetusviranomaisten
kanssa, tarvittaessa perh.tt. mukana
- työvoiman ulkopuolella olevalle (kotiäiti,
vanhus, vammainen) mm. Vantaan
maahanmuuttajakoordinaattoreiden kanssa

Neuvolatapaaminen (terv.tt.):
- ajan ja tulkin varaus
- mukana molemmat vanhemmat
- infoa neuvolatoiminnasta
- perhetyön tarpeen arviointi

Perhetyö (terv.tt. + stt.):
- neuvolan perhetyö
- tarvittaessa ostopalveluna
esim. järjestöstä

Lasten valmistautuminen kouluun (vast.ohj.):
- verkostotapaaminen, jossa mukana alueen kieli- ja kulttuuriryhmien
aluekoordinaattori, vast.ohj. ja perh.tt. sekä tarvittaessa
koulupsykologi ja stt.
- infoa suomalaisesta koulusta
- ilmoitus koulukuraattorille
- kouluterv.hoit. esittäytyminen
- tarvittaessa lapselle hankitaan tukihenkilö

Moniammatillisen psykososiaalisen tuen arviointi, konsultaatioryhmä:
- säännölliset konsultaatioryhmän palaverit
- jatkuva konsultointimahdollisuus
- tarvittaessa jatkotapaamiset koulupsykologilla, perhe- ja nuorisoneuvolassa tai psykologipalveluissa
- erityisesti jos perheenjäsenellä on traumaattisia kokemuksia (esimerkiksi sota)© Socca



3 kk – 6 kk – 1 vuosi
UUDELLEEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kotikäynti (stt. + terv.tt.):
- jos perheessä vanhuksia
tai vammaisia, tehdään
yht.työssä vanhus-
/vammaispalveluiden kanssa

Perheenyhdistämisleiri (stt. +
vast.ohj.):
- järjestetään yhteistyössä
Helsingin ja Espoon kanssa n.
kerran vuodessa
- muita yht.työtahoja mm.
Vantaan Seurakuntayhtymä
- tavoitteena perheyhteyden
vahvistaminen

Perhetapaaminen 1 (stt.)
- mukana perhe, stt., terv.tt., perh.tt. ja tarvittaessa vast.ohj.
- mukana tarvittaessa peruspalveluiden stt. tai muu tärkeä taho
- kotoutumisen seuranta ja tuen tarpeen arviointi

Päivähoitoon ohjaaminen (stt.)
- perheen luvalla annetaan tietoa
päivähoidolle perheen tilanteesta
- erityistilanteissa
tutustumiskäynnillä päiväkodissa
mukana stt. tai terv.tt.
- infoa alueen avoimesta
päiväkodista ja asukaspuistoista
- tarvittaessa ohj. tai perh.tt. vie
avoimeen päiväkotiin tai
asukaspuistoon

Maahanmuuttajakoordinaattorin
tapaaminen (vast.ohj.):
- ajan ja tulkin varaus
- mukana perhe, tarvittaessa
vast.ohj. tukena
- infoa alueen palveluista
- infoa vapaa-ajasta ja
harrastuksista
- infoa nuorten palveluista
- motivointia

Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin seuranta ja ohjaus toimenpiteisiin (terv.tt.)

Moniammatillisen psykososiaalisen tuen arviointi, konsultaatioryhmä:
- säännölliset konsultaatioryhmän palaverit
- jatkuva konsultointimahdollisuus
- tarvittaessa jatkotapaamiset koulupsykologilla, perhe- ja nuorisoneuvolassa tai psykologipalveluissa
- erityisesti jos perheenjäsenellä on traumaattisia kokemuksia (esimerkiksi sota)© Socca



Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin seuranta ja ohjaus toimenpiteisiin (terv.tt.)

1 – 2 vuotta
VAKAUTUMINEN

Verkostokokous koulussa
(stt.):
- järjestetään, jos koululla on
huolta perheen
yläkouluikäisistä tai
oppivelvollisuusiän ylittäneistä
nuorista
- mukana nuori ja hänen
vanhempansa, stt., Vantaan
Aikuisopiston
maahanmuuttajakoulutuksen
opettaja ja oppilashuollon
edustaja

Vanhempien ohjaus
alueellisiin
vanhempainkouluihin
(vast.ohj. + stt.):
- järjestäjinä kieli- ja
kulttuuriryhmien
aluekoordinaattorit,
maahanmuuttajakoordinaattorit
ja Väestöliiton Kotipuu

Perhetapaaminen 3 (stt.):
- mukana perhe, stt. terv.tt. ja perh.tt. ja tarv.
vast.ohj.
- mukana tarv. alueellisen sos.työn stt. tai muu
tärkeä taho
- kotoutumisen seuranta ja tuen tarpeen arviointi
- arviointi perheen siirtymisestä peruspalveluihin

Muut psyykkiseen
hyvinvointiin liittyvät
palvelut

Siirtopalaveri (stt.):
- 1-2 vuoden jälkeen
- mukana koko perhe,
alueellinen aik.sos.työ ja stt
tarvittaessa mukana terv.tt.
- tarkistetaan
kotoutumissuunnitelma ja sen
eteneminen eri perheenjäsenten
kohdalla

Moniammatillisen psykososiaalisen tuen arviointi, konsultaatioryhmä:
- säännölliset konsultaatioryhmän palaverit
- jatkuva konsultointimahdollisuus
- tarvittaessa jatkotapaamiset koulupsykologilla, perhe- ja nuorisoneuvolassa tai psykologipalveluissa
- erityisesti jos perheenjäsenellä on traumaattisia kokemuksia (esimerkiksi sota)

Perhetapaaminen 2 (stt.):
- mukana perhe, stt. terv.tt. ja perh.tt. ja tarv. vast.ohj.
- mukana tarv. alueellisen sos.työn stt. tai muu tärkeä taho
- kotoutumisen seuranta ja tuen tarpeen arviointi
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