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Kiintiöpakolaisten 
vastaanoton valmistelu 

kunnassa 

Toteutuksen valmistelu 
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Pakolaisvastaanoton kotouttamisprosessi 
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PSYKOSOSIAALINEN KARTOITUS 

Jokaiselle vasta kuntaan 

saapuneelle pakolaisperheelle 

tehdään psykososiaalinen 

kartoitus. Kartoitukseen sisältyy 

kolme kotikäyntiä, ja 

tarkoituksena on selvittää 

yksilöiden psyykkistä 

hyvinvointia, jotta heille voidaan 

tarjota tarkoituksenmukaisia 

tuki- ja hoitotoimenpiteitä. 

Psykososiaalisen kartoitusmallin 
on laatinut laillistettu psykologi 
Sture Enberg. 
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Toiminta 
Valmisteluvaihe 

(alkaa viim. 6 kk ennen pakolaisten 
saapumista) 

Vastaanottovaihe 
(saapuminen – 1,5 kk) 

Kotoutumisvaihe 
(1,5 kk – 4 v) 

Pakolaisten 
vastaanotto & 
kotoutuminen 

 Hyvinvointitiimi 

 Mahdollisen valintaprosessin johtaminen 

 Viranomaisasiointi 

 Vapaaehtoistyön yhteensovittaminen 

 Ystäväperheiden rekrytointi & koulutus 
yhteistyössä Punaisen Ristin kanssa 

 Psykososiaalisen tuen suunnittelu 

 Yhteistyökokoukset ja esim. 
kotoutumiskoulutuksen, vanhempien tuen 
ja perehdytyksen suunnittelu 

 Tiedottaminen: materiaali, koordinointi & 
infotilaisuudet 

 Henkilöstöresurssien suunnittelu 

 Keräysten koordinointi ja asuntojen 
varaaminen ja varustaminen 

 Keräykset yhteistyössä Punaisen Ristin 
kanssa 

 Vastaanotto ja käytännön ohjaus 

 Rekisteröityminen viranomaisiin 

 Tulohaastattelu 

 Alustavat infotilaisuudet pakolaisperheille 

 Toimeentulotuki 

 Ystäväperhetoiminta 

 Psykososiaalinen kartoitus  

 Alkukartoitus + kotoutumissuunnitelma 
(työnhakijoille yhteistyössä TE-toimiston 
kanssa) 

 Viranomaisasiointi 

 Dokumentointi 

 Käytännön ohjaus ja perehdytys 

 Toimeentulotuki 

 Koordinointi ja tuki / ystäväperheiden 
ohjaus ja perehdytys (yhteistyössä 
Punaisen Ristin kanssa) 

 Passien hakeminen 

 Verotoimisto, vakuutusyhtiö, TE-toimisto, 
pankki 

 Henkilökohtainen kartoitus + 
kotoutumissuunnitelman seuranta 

 Psykososiaalinen kartoitus & 
psykososiaalinen tuki 

 Harrastustoiminta 

 Ehkäisevä lastensuojelu 

 Dokumentointi 

 Työmarkkinoille poluttaminen 

 Tuki vanhemmille  

 Hallinto & valtion korvaukset 

Terveydenhuolto 

 Hyvinvointitiimi 

 Mahdollisessa valintaprosessissa 
avustaminen 

 Vastaavan sairaanhoitajan, lääkärin & 
lastenneuvolan terveydenhoitajan 
nimeäminen sekä hammashoitolan 
informointi 

 Psykososiaalisen tuen suunnittelu 
(yhteistyössä pakolaisvastaanoton kanssa) 

 Varataan hoitaja- ja lääkäriajat, 
kotikäynnit, rokotuspäivät, henkilöstön 
infopäivät 

 Henkilöstöresurssien suunnittelu  

 Kotikäynnit 

 Ensiavun starttipaketti 

 Terveystarkastus + röntgen 

 Lääkärintarkastus 

 Lastenneuvola 

 Suuhygienisti 

 Rokotukset 

 Psykososiaalinen kartoitus  

 Tarvittaessa yhteys valmistavaa opetusta 
antavan koulun kouluterveydenhuoltoon 

 Lastenneuvola 

 Lasten ja nuorten hammastarkastukset 

 Aikuisten kiireellinen hammashoito 

 Infotilaisuudet (esimerkiksi tietoa 
terveydenhuollon järjestämisestä & 
ehkäisyneuvontaa) 

 Rokotukset 

 Psykososiaalinen kartoitus & 
psykososiaalinen tuki 
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Lasten päivähoito 

 Hyvinvointitiimi 

 Mahdollisessa valintaprosessissa 
avustaminen 

 Varataan päivähoitopaikat 

 Henkilöstön täydennyskoulutus / 
informointi 

 Päivähoitopaikan hakeminen 

 Tutustumis- ja infokäynnit + toimintatietoa 
huoltajille 

 Vanhempien tapaamiset 

 Lapsen harjaannuttaminen kielen käytön 
eri toimintoihin 

 Lapsen kielenoppiminen (ruotsi toisena 
kielenä) nivelletään toiminnan kaikkiin 
osa-alueisiin 

 Lapselle annetaan mahdollisuus tutustua 
suomalaiseen kulttuuriin  

 Toiminnassa nostetaan esiin erilaiset 
kulttuurit  

 Jos samaa kieltä äidinkielenään puhuvia 
esioppilaita on yli neljä, järjestetään 
kotikielen opetusta (resurssi) 

Koulu 

 Hyvinvointitiimi 

 Valmistava opetus 
 

 Ilmoittautuminen kouluun ja ilttikseen 

 Kouluun tutustuminen + tietoa valmistavan 
opetuksen kuluessa sekä huoltajille että 
oppilaille 

 Vanhempien tapaamiset 

 Kotoutuminen omaan, osoitettuun 
lähikouluun. Opettajat tarvitsevat 
täydennyskoulutusta. 

 Selvitetään, miten kotikielen opetus 
järjestetään. Tämä edellyttää resursseja ja 
oppilaan kotikieltä osaavia opettajia. 

Kiinteistötoimi & 
Korsholms Bostäder 

 Hyvinvointitiimi 

 Varataan asunnot noin kolme kuukautta 
ennen arvioitua saapumispäivää 

 Asuntojen järjestäminen  

 Vuokrasopimukset 

 Yhteistyö 

Perhe- & 
yksilöhuolto 

 Hyvinvointitiimi 
 

 Lastensuojelu tarvittaessa  Lastensuojelu tarvittaessa 

 Tuki perheille tarvittaessa 

Vapaa-aikaosasto 

 Hyvinvointitiimi 

 Suunnittelee kotoutumista tukevaa 
nuoriso- ja liikuntatoimintaa 

 Toiminnan esittely ja tutustumiskäynti 
nuorisotalossa 

 Tapaamisia nuoriso-ohjaajien kanssa 

 Tietoa pakolaisten kotoutumisesta 
toiminnassa mukana oleville nuorille 

Osallistuminen loma-ajan toimintaan ja 
nuorisotalotoimintaan 

 Yhdistystoiminta kotoutumisen edistäjänä 

Aikuisopisto 

 Hyvinvointitiimi 

 Kurssisuunnittelu: Jokaisella aihealueella 
suunnitellaan räätälöityjä kursseja, joissa 
painopiste on kotoutumisessa 

 Pakolaisille ja kutsutuille järjestetään 
tervetulotapahtuma 

 Kurssivierailuja yhdessä opiston 
suunnittelijan kanssa 

 Kurssin valinta ja rekisteröityminen 

 Iltakurssit (pakolaiset mukaan normaaliin 
kurssitoimintaan) 

 Yleisölle järjestetään luentoja pakolaisten 
kotimaasta 

 Yhdistysiltoja yhteistyössä kunnan 
yhdistysten kanssa, jolloin esitellään 



 

Mustasaaren kunnan kotouttamisohjelma 
 

 Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen 
suunnittelu kotoutumisen näkökulmasta 

erilaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia 

Kolmas sektori 

Punainen Risti:  
- Vaatteiden, kodintekstiilien, 

taloustavaroiden ja huonekalujen 
keräykset 

- Asuntojen sisustaminen  
- Ystäväperhekoulutus 

Seurakunta: 
- Lahjoitukset (keräykset) 

Punainen Risti:  

 Tuki vastaanottovaiheessa ja tarvittaessa 
rekisteröitymisessä 

Seurakunta: 

 Saapumisillan ruoka 

 Alustavien ystäväperhetapaamisten 
järjestäminen yhteistyössä 
pakolaisvastaanoton kanssa 

Ystäväperheet 

 Ystäväperheet/tukiperheet 

 Seurakunnan toiminta 

 Tuki vanhemmille (Folkhälsan) 

 Kotoutumisen taloudellista tukemista 
(Lions, Marttayhdistykset jne.) 

 Ym. 

Ostopalvelut & 
asiantuntijapalvelut 

 Sture Enberg (psykologi): Psykososiaalisen 
tuen suunnittelu 
 

 Pohjanmaan tulkkikeskus: tulkkauspalvelut 

 Sture Enberg (psykologi): psykososiaalinen 
tuki 
 

 Pohjanmaan tulkkikeskus: 
tulkkauspalvelut 

 Sture Enberg (psykologi): psykososiaalinen 
tuki 

 Folkhälsan: esim. FöräldraKraft, ruokavalio 
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KORVAUS KORVAUSPERUSTE KORVAUKSEN KOHDE KORVAUSAIKA 

LASKENNALLINEN 

KORVAUS 

7 vuotta 

täyttäneet: 

2 300 €/vuosi 

Alle 7-vuotiaat: 

6 845 €/vuosi 

Kohderyhmään kuuluvien 

henkilöiden ohjaus ja neuvonta sekä 

muun heidän kotoutumistaan 

tukevan toiminnan järjestäminen 

3 vuotta 

turvapaikkamenettelyn kautta 

tulleille henkilöille 

4 vuotta kiintiössä tulleille 

henkilöille 

SOSIAALI- JA 

TERVEYDENHUOLLON 

ERITYISKUSTANNUKSET 

Toteutuneiden 

kustannusten 

mukaan 

Vamman tai sairauden edellyttämän 

pitkäaikaisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestäminen 

Erityiset sosiaalitoimen kulut (esim. 

lastensuojelu) 

Muista erityisistä syistä kunnalle 

aiheutuneet kustannukset 

Ilman huoltajaa maassa oleskelevien 

lasten ja nuorten palvelut 

 

Enintään 10 vuotta 

Kustannusten tulee olla 

huomattavia eli enemmän 

kuin vuodessa maksettava 

laskennallinen korvaus 

(2 300 €) 

Ilman huoltajaa maassa 

oleskelevien alaikäisten 

palveluista aiheutuvia kuluja 

korvataan siihen saakka, 

kunnes nuori täyttää 

21 vuotta 

KOTOUTUMISTUKI 

Toteutuneiden 

kustannusten 

mukaan 

Kunnalle korvataan kohderyhmään 

kuuluvalle henkilölle maksetusta 

kotoutumistuesta ja 

toimeentulotuesta aiheutuneet 

kustannukset 

3 vuotta (voidaan jatkaa 

enintään 2 vuodella) 

TULKKAUS- JA 

KÄÄNNÖSPALVELUT 

Toteutuneiden 

kustannusten 

mukaan 

Kotouttamispalveluja käytettäessä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluja käytettäessä 

Ei määräaikaa 

PALUUMUUTTO-

AVUSTUS 

Toteutuneiden 

kustannusten 

mukaan tai 

laskennallinen 

korvaus 

Matka- ja muuttokustannukset 

2–4 kuukauden toimeentulotuki 

Kertaluonteinen 

lähtömaahansa pysyvästi 

palaavalle henkilölle 

Ei määräaikaa 

ALKUKARTOITUKSEN 

KUSTANNUKSET 

700 € / 

kartoitukseen 

osallistunut henkilö 

Alkukartoituksen tekee joko TE-

toimisto tai kunta 

Kertaluonteinen 

Kartoitus tulee tehdä tai 

käynnistää 2 kuukauden 

kuluessa toimeentulotuki-

asiakkuuden alkamisesta 

kunnassa tai henkilön sitä 

pyytäessä 
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110746
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
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• 

• 

• 

• 
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• 

• 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110570
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120115
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/41542
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/erityisryhmittain/turvapaikanhakijoiden-infektioiden-ehkaisy-ja-rokotukset
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/erityisryhmittain/turvapaikanhakijoiden-infektioiden-ehkaisy-ja-rokotukset

