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Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden 

turvapaikanhakijoiden 

vastaanottotoiminta

• Alaikäisten vastaanottotoiminnan majoitusmuodot

• Ryhmäkoti (0-17- vuotiaat)

• Kapasiteetti ja henkilöstöresurssi perustuvat 

lastensuojelulakiin

• Tukiasumisyksikkö (16-17- vuotiaat)

• Kapasiteetti ja henkilöstöresurssi perustuvat 

vastaanottolakiin

• Yksityismajoitus /majoitus sukulais- tai 

läheisperheessä
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Espoon kaupungin ylläpitämät 

alaikäisyksiköt 3.3.2016

• Espoon ryhmäkoti

• Osastot A ja B (Lippajärvi) 21 paikkaa

• Osastot C+D (Gumböle) 21 paikkaa

• Yksityismajoitus 

• Kivenlahden perheryhmäkoti 13 paikkaa 

oleskeluluvan saaneille
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Alaikäisyksiköt Espoon alueella 

15.1.2016

• Lakiston tukiasumisyksikkö (DIAK)

• 2 kertaa 40 paikkaa

• Leppävaaran tukiasumisyksikkö (A-klinikkasäätiö)

• 40 paikkaa

• Kauklahden tukiasumisyksikkö (Pelastakaa Lapset ry)

• 40 paikkaa

• Matinkylän ryhmäkoti (SOS-lapsikylä)

• 14 paikkaa
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Ryhmäkodin ja 

tukiasumisyksikön arki

• Ryhmäkoti, 21 paikkaa

• 18 ohjaushenkilöä / 21 nuorta

• Tukiasumisyksikkö, 40 paikkaa

• 12 ohjaushenkilöä / 40 nuorta

• Kansanopistot

• Yhteensä noin 60 nuorta
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Henkilöstö

• Johtaja

• Palveluvastaava

• Toimistotyöntekijä

• Johtava sosiaalityöntekijä 

• 4 sosiaalityöntekijää ( 2 yksityismajoituksessa)

• 2 sosiaaliohjaajaa (yksityismajoituksessa)

• 2 etuuskäsittelijää

• 4 terveydenhoitajaa 
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Palvelut alaikäisille 

turvapaikanhakijoille

• Edustaja ja lakimies

• Ryhmäkodin ja tukiasumisyksikön arki

• Omaohjaajamenetelmä

• Vapaa-ajan aktiviteetit ja yhteiskuntaan tutustuminen

• Viikonloppu- ja lomavierailut perheissä

• Täysi ylläpito tai vastaanottoraha

• Sosiaalityö (alkukartoitus, asiakassuunnitelmat, hoito- ja 

kasvatussuunnitelmat)

• Terveydenhuolto

• Opetusjärjestelyt
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Edustaja

• Edustajan tehtäviä

• Lapseen tutustuminen ja luottamuksellisen 
yhteyden luominen

• Lakimiehen järjestäminen

• Osallistuminen kaikkiin turvapaikkaprosessin 
vaiheisiin

• Tärkein tehtävä saada lapsen ääni kuuluville 
turvapaikka-asioissa

• Yleisesti valvoo lapsen etua, mutta ei osallistua 
päivittäiseen arkeen.
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Omaohjaajuus

• Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen.

• Nuoren ohjaaminen ja kasvattaminen 

mahdollisimman itsenäiseksi, jotta hän voisi pärjätä 

arkielämän haasteissa, kuten koulunkäynti, 

harrastukset ja muu sosiaalinen integraatio 

yhteiskuntaan (kotoutuminen).

• Asiakkaan hyvinvoinnista ja kotoutumisen 

kehityksestä dokumentoidaan säännöllisesti 

asiakassuunnitelmassa ja päivittäisraportoinnissa.
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Täysylläpito ja vastaanottoraha

• Ryhmäkoti

• Käyttöraha alle 16-vuotiaille

• n 28 euroa/kk. 

• 16-17-vuotiaille n 48 euroa

• Täysylläpito:

• -asuminen, ruoka, vaatetus, terveydenhoito, harrastukset, koulu- ja 

koulumatkat, bussilippu, vierailut perheissä, puheaikaa 10 euroa/kk 

• Tukiasunto

• Vastaanottoraha  ruokahuollossa 92,30 euroa / kk

• Yksityismajoitus

• Vastaanottoraha 314,91 euroa/kk
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Vapaa-ajan aktiviteetit ja 

harrastukset

• Kaikille lapsille 

pyritään 

hankkimaan yksi 

oma harrastus

• Ryhmäkoti 

järjestää yhteisiä 

aktiviteetteja ja 

retkiä 

säännöllisesti 
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Sosiaalityö

• Sosiaalityöntekijän tekemä alkukartoitus, läsnä 

edustaja: olosuhteet kotimaassa, yhteydet perheeseen, 

sukuun, läheisiin, terveystilanne, koulunkäynti historia, 

matkareitti ja matkan ajan tapahtumat

• Asiakassuunnitelma: Omaohjaaja ja sosiaalityöntekijä 

tekevät jokaiselle asiakassuunnitelman, jota päivitetään 

hoito- ja kasvatussuunnitelmissa. 

• Lausunto lapsen edusta maahanmuuttovirastoon.

• Psykososiaalinen tuki

• Kriisityö
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Alaikäisten oikeus 

terveydenhoitoon

• Ryhmäkodin terveydenhoitaja lähettää 

maahantulokokeisiin. Thorax-röntgen ja 

laboratoriokokeet

• Terveyshaastattelu 2 vkn kuluessa maahantulosta:

• lähtömaa, oireet, rokotushistoriaa, aiemmat 

sairaudet, nykylääkitys, pituus ja paino

• Rokotukset 

• Psykologi ja psykiatri palvelut tarvittaessa
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Opetusjärjestelyt

• Oppivelvollisuusikäiset pääsevät kaikki kunnan 

järjestämään peruskoulun valmistavaan 

opetukseen

• 17-vuotiaille pyritään järjestämään paikka 

aikuislukion valmistavalle luokalle.
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Oleskeluluvan saatuaan

• Perheryhmäkoti alle 18 v

• Espoon kaupungin maahanmuuttajapalveluissa 

jälkihuolto yksintulleille 18-20-vuotiaille

• Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja työparina

• Ehjä ry:n tuki ja tukiasunnot

• Harrastusten tukeminen, opintojen tukeminen (ei 

tarvitse ottaa opintolainaa alle 21-vuotiaana 

ammatillisiin opintoihin.) 
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Vapaaehtoistoimintaa

• Facebookryhmä
”Espoon alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden 
tukiryhmä”

• Läksyapua

• Harrastuksiin 
kuljetusta

• Vaatelahjoituksia

• Retkiä ja 
yhteiskuntaan 
tutustumista
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KIITOS!
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