
Lapsen asumisen siirtoneuvottelu
perheenkokoajan ollessa alaikäinen

Perheenyhdistämisen työskentelymallin tukimateriaalit

Yhteinen keskustelu järjestetään, kun perheenkokoajana on toiminut alaikäinen
lapsi tai nuori. Mukana ovat perheenkokoajan kasvattiperhe ja biologinen perhe
sekä perheen asioita hoitava sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa mukaan kutsutaan
vastuuohjaaja tai perhetyöntekijä.
Siirtoneuvottelujen tavoitteena on se, että lapsen siirtyminen kasvattiperheestä
biologiseen perheeseen tapahtuisi saattaen ja suunnitelmallisesti.
Sosiaalityöntekijä kutsuu koolle siirtoneuvottelun biologisen perheen maahan
saapumisen jälkeen.
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Siirtoneuvottelun runko ja keskusteluteemoja

Esittelykierros
- Jokainen paikallaolija esittelee itsensä lyhyesti.

Perheiden taustaa
- Sukulaisuussuhde; onko biologisen ja kasvattiperheen välillä sukulaisuussuhdetta?
- Biologiset vanhemmat kertovat milloin tulivat Suomeen ja Vantaalle.
- Milloin ja miten kasvattiperhe on itse tullut Suomeen ja Vantaalle?

Perheenkokoaja ja kasvattiperhe
- Kuinka kauan perhettä on odotettu, milloin viimeksi tavanneet?
- Miten ja kuinka usein perheenkokoaja ja kasvattiperhe ovat olleet yhteydessä biologiseen per-

heeseen kotimaassa?
- Miten perheenkokoaja on kokenut oman perheen odottamisen? Onko ollut jotain erityisiä

vaiheita?
- Minkälainen suhde perheenkokoajalla ja kasvattiperheellä on ollut?
- Milloin ja miten perheenkokoaja tuli itse Suomeen ja Vantaalle?
- Miten päätyi asumaan kasvattiperheeseen? Millainen kasvattiperhe on? Onko kasvatti-

perheessä muita lapsia? Minkä verran kasvattiperhe tunsi perheenkokoajaa ennestään?
- Mitä perheenkokoaja muistaa vanhemmistaan ja sisaruksistaan?
- Miltä perheenkokoajasta tuntui tullessaan Suomeen?
- Mitä muistoja perheenkokoajalla on kotimaastaan ja kulttuurista? Minkälaista hän muistaa

elämän kotimaassaan olleen?
- Miten elämä alkuvaiheessa Suomessa meni?

Biologinen perhe
- Kuinka monta lasta on yhteensä, onko vielä kotimassa/muualla maailmalla muita lapsia? Ku-

ka on nuorin, kuka vanhin?
- Millaista elämä oli kotimaassa? Millaisista olosuhteista lähtivät? Minkälainen tilanne kotimaas-

sa oli? Miten asuivat siellä?



Eläminen Suomessa
- Miten uuden perheen elämä on alkanut? Miten perheen asumisjärjestelyt on tähän asti hoidet-

tu? Missä perheenkokoaja on asunut ja viettänyt yönsä?
- Kokevatko perheet jaksavansa? Miltä aika- ja sääerot ovat tuntuneet? Esimerkiksi kun talvella

vähän valoa ja lyhyt valoisa aika
- Perheenkokoaja on vuosien aikana oppinut paljon suomen kieltä sekä nähnyt ja kuullut paljon

erilaisia asioita Suomesta
- Suomessa eletään kahden kulttuurin välissä, joka voi joskus aiheuttaa ongelmia. Jokainen jou-

tuu joskus tekemään kompromisseja. Millaisia kompromisseja kasvattiperhe on joutunut te-
kemään itse Suomeen tultuaan?

- Perheenyhdistyminen on iso asia ja suuria ja tärkeitä asioita on tapahtunut. Nämä ovat suuria
muutoksia kaikkien elämässä; niin perheenkokoajan, kasvattiperheen kuin biologisen perheen
elämässä. Suomessa on todettu, että tällaiset suuret muutokset voivat aiheuttaa erilaisia on-
gelmia ja ristiriitoja esimerkiksi lasten ja vanhempien välille.

- Minkälainen lapsi perheenkokoaja oli tullessaan? Minkälainen hän on nyt? Mitä hän osaa,
missä hän on hyvä? Mitä hän ehkä pelkäsi tulleessaan?

- Millaista elämää kasvattiperheessä on eletty näiden vuosien aikana? Minkälaisia sääntöjä esim.
kotitöiden, kotiintuloaikojen, koulun ym. kanssa on ollut? Miten ne ovat toimineet?

- Suomessa tehdään paljon työtä. Vanhemmat jaksavat paremmin jos lapsen hoitavat osansa
kotitöistä.

- Kuinka uusi perhe aikoo organisoida arkensa ja kotitöiden hoitamisen?

Vanhemmuus
- Miten kasvattiperhe kestää luopumisen kasvattilapsesta? Miten toimitaan jatkossa? Minkälai-

sista asioista perheet ovat sopineet ja miten pitävät yhteyttä? Mikä on jatkossa kasvattiperheen
vastuu?

- Perheenkokoajalla on kokemuksia Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta lapsena ja lapsen
näkökulmasta. Lasten ja aikuisten maailmat ovat kuitenkin erilaiset. Lapsella on aina lapsen
asema. Perheen vanhemmilla eli aikuisilla on aina vastuu lasten kasvattamisesta ja heidän asi-
oistaan. Vanhempien täytyy aina keskustella toistensa kanssa lapsia koskevista asioista. Lisäksi
on tärkeää keskustella muiden vanhempien ja aikuisten kanssa (esim. kasvattiperheen) sekä
tarvittaessa kysyä neuvoa omalta sosiaalityöntekijältä, koulun työntekijältä tai muulta luotetta-
valta aikuiselta. On tärkeää kuunnella kaikkien mielipidettä, myös lasten ja neuvotella asioista
heidän kanssaan. Päätöksen tekee aina vanhempi ja päätös on hyvä perustella lapselle.

- Lapsi ei saa olla vastuussa perheen asioista, eikä lasta saa käyttää tulkkina, vaikka hän kieltä
paremmin osaisikin. Se on liian suuri vastuu lapselle.

- Lapsuuteen kuuluu kiristys, valehtelu ja narraaminen - se on ihan normaalia. Lapsilla on
Suomessa oikeuksia ja velvollisuuksia.

- Perheenkokoajan on hyvä tietää, että hänen vanhempansa ja muut sisaruksensa eivät tiedä mi-
tään suomalaisesta yhteiskunnasta ja tavoista täällä



- Lasten kasvatus eri kulttuureissa: ovatko vielä huomanneet mitään kulttuurieroja tai outoja
asioita? Perheenkokoajalla voi olla kokemuksia ja väitteitä suomalaisesta yhteiskunnasta, mut-
ta häntä ei saa kuunnella sokeasti, koska tieto voi olla väärää. Esimerkiksi raha-asioista päät-
tävät vain vanhemmat.

Koulu, kaverit ja vapaa-aika
- Missä koulussa ja millä luokalla perheenkokoaja on nyt?
- Vaikka perheenkokoajalla on kokemusta koulusta ja hän tietää miten asiat menevät, täytyy

kaikkien lasten kertoa koulun tapahtumista vanhemmille. Kaikkien lasten kokemukset ovat
erilaisia ja ne tulee ottaa huomioon.

- Kasvatuskumppanuus koulussa ja päivähoidossa. Koulu opettaa, kasvattaa ja sivistää. Vanhem-
pien on tärkeä olla yhteistyössä koulun kanssa ja ottaa sinne aina yhteyttä jos tulee kysyttävää.

- Vanhemmilla on aina oikeus saada tulkki koulun työntekijöiden kanssa asioidessaan
- Kun lapset ovat koulussa ja päivähoidossa, aikuisilla on aikaa hoitaa perheen asioita tai käydä

työssä. Suomalaiset työajat.
- Perheenkokoajan harrastukset? Tavoitteena on harrastusten jatkuminen.
- Perheenkokoajan vapaa-aika ja kaverit, millaisia? Onko käynyt kavereiden kotona? Onko ka-

vereita käynyt heillä? Mitä yleensä tekevät? Tietävätkö vanhemmat mitä lapset tekevät? Suo-
messa kaverit ja ystävät ovat tärkeitä. Koska Suomessa on kylmää talvisin, lapset leikkivät
usein toistensa kotona. Naapurustoon tutustuminen. Vanhemmat voivat soitella keskenään.
Vanhemmille ilmoittaminen missä on, minne menee ja jos myöhästyy kotiintuloajasta. Van-
hemmille tärkeää tietää missä lapsi on. Luottamus on tärkeää ja sitä luodaan pitämällä sopi-
muksista kiinni. Lapset kasvattavat vanhempiaan luottamaan ja päinvastoin.

Kotoutuminen
- Kotoutumiskaari: on todettu että kotoutuminen tapahtuu asteittain ja siihen sisältyy erilaisia

vaiheita. Joskus tuntuu, ettei mikään suju ja voi tuntua masentavalta. Joskus sitä taas on ihan
onnensa kukkuloilla. Tunteiden vaihtelu laidasta laitaan on täysin normaalia eikä sitä kannata
pelästyä. Jos tulee ahdistava olo, aina voi kertoa asiasta esim. omalle työntekijälle ja pyytää
apua.

- Kaikki asiat eivät järjesty kerralla. Pikkuhiljaa mennään eteenpäin.
- Suomessa on sääntöjä ja velvollisuuksia. Toivotaan, että niitä noudatetaan mutta niistä voi-

daan myös keskustella rauhallisesti ja rakentavasti.


