
HENKILÖKOHTAINEN 
KOTOUTUMISSUUNNITELMA

Päivämäärä:

Virkailija:

 Henkilötiedot
 Nimi  Henkilötunnus

 Osoite  Puhelin

 Maahantulopäivä  Väestötietojärjestelmään merkintä

 Kansalaisuus  Passin tms. voimassaoloaika

 Oleskeluluvan myöntäminen

 Status  Muutto tähän kuntaan  Siviilisääty

 Puolison nimi  Henkilötunnus

 Mitä puoliso tekee tällä hetkellä?

 Alle 18-vuotiaita lapsia on (lukumäärä) 
 kotona     .............. koulussa ............. päivähoidossa ............
 muualla   ..............

 Estääkö kotitilanne töihin tms. menon?
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 kyllä  ei

Yleinen elämäntilanne 
 Toimeentulo

 Asuntotilanne

 Terveydentila (oma arvio)

 Onko terveystarkastus jo tehty?
 kyllä  ei

 Onko tarvetta kuntoutukseen?
kyllä  ei

Kielitaito

1

2

3  (ruutuun kirjain: H = hyvä, T=tyydyttävä, A=auttava)

suomen kieli

ruotsin kieli

äidinkieli

Muut kielet

1.

2.

3.

suullinen kirjallinen  lukeminen suullinen

 
kirjallinen  lukeminen

 Latinalaisten kirjainten tuntemus
 kyllä  ei

Täyttöohje (klikkaa kenttää)
1) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla)2) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla3) Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea vasemman yläkulman laatikosta (suljentalaatikko tulee näkyviin kun klikkaat ohjetta). Ohje voidaan avata kaksoisklikkaamalla keltaista ohjeikonia.4) Jos kenttään on sijoitettu erillinen ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla.6) Seuraavalle lomakesivulle pääset esim. 'seuraava sivu' -painikkeen avulla



Voimavarat 

4  Vapaa-aika ja harrastukset

 Sosiaaliset suhteet (ystävät, sukulaiset jne.)

 Vahvuudet, joita tulisi hyödyntää

Aikaisempi koulutus ja kokemus 
 Peruskoulutus (kauanko, missä, suoritetut tutkinnot)

 Ammattikoulutus (kauanko, missä, suoritetut tutkinnot)

 Korkeakouluopinnot (kauanko, missä, suoritetut tutkinnot)

 Suomessa käydyt kurssit (mitkä, missä, kesto)

 Suomessa suoritetut harjoittelut (missä, kesto)

 Ammatti

 Työkokemus (tehtävä, työnantaja, kesto)
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Kotoutumisen tavoitteet 
 Omat ajatukset siitä, miten toimeentulo ja oleskelu järjestyvät Suomessa

 Ensisijainen ammattitavoite Suomessa

 Vaihtoehtoiset ammattitavoitteet

 Osaaminen, jota tulisi kehittää ensisijaisesti

 Kielen opiskelusuunnitelma

 Muu opiskelusuunnitelma

 Kotoutumiskoulutus ja -harjoittelu (rinnasteiset toimenpiteet)

 Työllistymissuunnitelma

 Perheen kotoutumisen tukeminen (sosiaalityö, terveydenhuolto jne.)

 Seuraava tapaaminen

Tarkistuskysymykset 
1) Onko tarvittavat tiedot saatu ja tarkistettu?
2) Mistä toimenpiteistä on yhteisesti sovittu?
3) Onko sovittu seuraavasta tapaamisesta?
4) Tukeeko suunnitelma kotoutujan tavoitteita?
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