
Perhetapaamiset perheenyhdistämisperheille

Perheenyhdistämisen työskentelymallin tukimateriaalit

Tapaamisissa käydä yhdessä läpi perheen koko elämäntilannetta, keskustellaan va-
paasti ja avoimesti kotoutumisesta ja perheenyhdistämisen tuomista muutoksista

Tavoitteena on, että jokainen perheenjäsen saa itse kertoa oman näkemyksensä ja
kokemuksensa asioista. Työntekijät toimivat keskustelun herättäjinä.
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Milloin?
1. Perhetapaaminen noin 6 kk perheenjäsenten Vantaalle saapumisesta

2. Perhetapaaminen noin 12 kk perheenjäsenten saapumisesta

3. Perhetapaaminen noin 18 kk perheenjäsenten saapumisesta

Kuka ja miten?
- Mukana on mahdollisesti koko perhe, vanhemmat ja lapset. Mikäli kyseessä on hyvin suu-

ri perhe, kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen vanhempien lisäksi vain perheen yli 17-
vuotiaat lapset.

- Maahanmuuttajapalveluista (Myp) ovat mukana perheen sosiaali-, terveydenhuollon ja
perhetyöntekijä. Tarvittaessa mukana on vastaava ohjaaja sekä muita perheen kannalta
tärkeitä tahoja.

- Myp:n perheen sosiaalityöntekijä on vastuussa perhetapaamisten koolle kutsumisesta sekä
toimii tapaamisessa keskustelun vetäjänä.

- Perhetapaamiset esityslistalla. Ajankohdat sovitaan asiakaspalavereissa.

- Ennen perhetapaamista asiakaspalaverissa sovitaan ja vahvistetaan tapaamiseen mukaan
tulevat työntekijät.

- Perhetapaamisiin tilataan aina tulkki.

- Aikaa varataan enintään 2 tuntia.

- Perhetyöntekijä alustaa tapaamisen kertomalla lyhyesti perheen tilanteesta sekä siitä, mitä
hän on perheen kanssa tehnyt.

- Tarvittaessa perhetapaamisia voidaan järjestää tiheämmin ja aina tarpeen mukaan.

Mitä?
- Tarkoitus käydä yhdessä läpi perheen koko elämäntilannetta, keskustella vapaasti ja avoi-

mesti kotoutumisesta ja perheenyhdistämisen tuomista muutoksista. Palaverissa ei ole tar-
koituksena puhua toimeentulotuesta, rahasta, asunnosta tai muista konkreettisista asioista.
Niitä asioita varten on omat sosiaalityöntekijän tapaamiset. Palaverin alussa kerrotaan, että
tämän tapaamisen tarkoitus ei ole puhua toimeentulotuesta, mutta jos on jokin akuutti tai
mieltä painava asia, niin sen voi tuoda esille. Tarvittaessa voidaan keskustella esille nous-
seista asioista/ongelmista.

- Tavoitteena on, että jokainen perheenjäsen saa itse kertoa oman näkemyksensä ja koke-
muksensa asioista. Työntekijät toimivat keskustelun herättäjinä.

- Tapaamiseen tulevat työntekijät miettivät etukäteen esille nostettavia asioita omalta kan-
naltaan, esimerkiksi huolia, joita ei ole vielä käsitelty.
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Keskustelun teemoja

Esittelykierros
- Sosiaalityöntekijä kertoo tapaamisen tarkoituksesta

- Jokainen esittelee itsensä lyhyesti

Elämä tällä hetkellä
- Miten sujunut?

- Mikä on ollut hyvää ja kivaa?

- Mikä on onnistunut?

- Mikä eri perheenjäsenten elämässä on muuttunut perheenyhdistymisen myötä?

- Onko tullut esille jotain outoa tai ongelmia?

- Miltä tuntunut? Minkälaisia tunteita on noussut esille?

Jaksaminen
- Onko saatu riittävästi apua, tukea?

- Sosiaalityöntekijä voi kertoa kotoutumiskaaresta

Asuminen ja naapurusto
- Miten asuminen on sujunut?

- Minkälaisia sääntöjä perheessä noudatetaan esimerkiksi kotitöissä, lasten kotiintulo- ja
nukkumaanmenoajoissa ym.?

- Pystyvätkö vanhemmat keskustelemaan keskenään ja lasten kanssa kodin hoitamisesta ja
työn jakamisesta?

Lasten koulunkäynti-, päivähoito- ja neuvola-asiat
- Miten koulu on sujunut?

- Onko lapsilla kavereita? Minkälaisia kavereita lapsilla on?

- Ovatko vanhemmat käyneet koulussa ja tavanneet opettajan tai muun työntekijän?

- Käyvätkö lapset koraanikoulussa?

- Ovatko käyneet koulun vanhempainilloissa?

- Ovatko tavanneet muita vanhempia?

- Tieto oikeudesta tulkkiin

- Tieto vanhempainkouluista (jos järjestetään sillä hetkellä).
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Vapaa-aika
- Onko lapsilla muita kavereita kuin koulukavereita?

- Miten lapset yleensä viettävät vapaa-aikaansa?

- Onko lapsilla harrastuksia?

- Ovatko vanhemmat tavanneet lasten kavereita?

- Ovatko lapset vierailleet kavereidensa kotona?

- Onko vanhemmilla harrastuksia?

- Miten perheenä viettävät vapaa-aikaa?

Kielikurssit
- Missä kurssilla ovat?

- Miten kielen oppiminen on sujunut?

- Miltä kielen opettelu tuntuu?

Palvelut ja niiden löytäminen
- Mitä palveluita on käyttänyt?

- Onko löytänyt hyvin niihin?

- Onko saanut riittävästi ohjausta ja neuvontaa?

- Hahmottavatko miten asioita hoidetaan Suomessa?

- Tulkkipalvelut

- Onko tullut esille ongelmia, ihmetyksen aiheita ja kulttuurieroja?

Terveyskuulumiset
- Terveydenhoitaja käy lyhyesti läpi perheen terveystilanteen.

Tulevaisuuden näkymät ja haaveet
- Miltä tulevaisuus vaikuttaa?

- Mitä eri perheenjäsenet haluavat elämältään Suomessa?


