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JOHDANTO 
 
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) astui voimaan syyskuussa 2011. Kotoutumis-
lain mukaisesti kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistä-
miseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään 
kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 
Joroisten kunnan edellinen kotouttamisohjelma oli laadittu vuosille 2016-2019. Kotouttamis-
ohjelma on laadittu poikkihallinnollisena työnä useiden viranhaltijoiden toimesta. 
Kotouttamisohjelmassa on kuvattu lainsäädännön taustaa kotouttamiselle ja eritelty kotout-
tamista tukevia toimia. Lisäksi ohjelmaan sisältyy kuvaus kunnan palveluista ja vastuista 
kotouttamisessa. Tavoitteena on ollut luoda kotouttamisohjelmasta käytännön työkalu kun-
nan viranomaisten käyttöön ja kirjata kotouttamisohjelmaan eri toimijoiden välinen työnjako. 
Kotouttamisohjelma voi toimia myös henkilöstön perehdytysmateriaalina maahanmuuttaja-
työhön.  
 

1. LÄHTÖKOHDAT KOTOUTTAMISOHJELMALLE 
 
1.1 Lainsäädäntö ja kotouttamispolitiikka 
 
Kotoutumislain (1386/2010) tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuut-
tajan mahdollisuutta ottaa osaa aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi 
lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaiku-
tusta eri väestöryhmien kesken.  
Muutto ulkomailta Suomeen on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Maassa asuva ulko-
maalaisväestö lähes kaksinkertaistui 2000-luvulla. Vuonna 2020 Suomessa asui n. 279 000 
ulkomaan kansalaista. Ulkomaalaisten osuuden on arveltu edelleen kasvavan merkittävästi 
esimerkiksi työperäisen maahanmuuton seurauksena. 
Lisääntyvän maahanmuuton myötä monikulttuurisuus, monikielisyys sekä arvojen ja tapojen 
monimuotoisuus tulevat yhä suuremmassa määrin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kotou-
tuminen on jatkuva, kahdensuuntainen prosessi, joka edellyttää sitoutumista niin maahan-
muuttajilta itseltään kuin vastaanottavalta yhteiskunnalta. 
Kotoutumislain tavoitteena on vastata maahanmuutossa viime vuosina tapahtuneeseen 
kasvuun ja monimuotoistumiseen tukemalla maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskun-
nassa.  
Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia, joilla on ulkomaalais-
laissa tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekiste-
röity tai joille on myönnetty oleskelulupakortti ulkomaalaislain mukaisesti. Kotoutumislakia 
sovelletaan henkilöön riippumatta siitä, millä perusteella hän on Suomeen muuttanut.  
Kaikilla maahanmuuttajilla on oikeus saada perustietoa Suomesta sekä alkuvaiheen oh-
jausta ja neuvontaa, mutta yksilölliset kotouttamistoimet ja -palvelut määritellään yhteis-
työssä maahanmuuttajan kanssa maahanmuuttajan ja hänen perheensä tarpeisiin perus-
tuen. 
Maahanmuuttajille suunnatuista kotouttamistoimenpiteistä ja -palveluista muodostetaan sel-
keä ja johdonmukainen kokonaisuus. Alkukartoituksessa selvitetään henkilön kielitaitoa, 
koulutus- ja työhistoriaa sekä elämäntilannetta. Kotouttamispalvelujen tarjonnan lähtökoh-
tana on maahanmuuttajan yksilöllinen palvelutarve ja perheen tilanne. 
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Jokainen muuttaja kuuluu erilaisiin yhteisöihin ja hänestä tulee suomalaisen yhteiskunnan 
jäsen. Osallisuus ja hyvät etniset suhteet ovat tärkeitä koko yhteiskunnalle, sen yleiselle 
turvallisuudelle ja vakaudelle. Maahanmuuttajien osallistuminen yhteiskunnan toimintaan ja 
väestöryhmien välisen vuoropuhelun lisääminen ovat sekä kotoutumislain että valtion ko-
touttamisohjelman läpileikkaavia tavoitteita. 
Kotouttamispolitiikka on vahvasti monialaista ja edellyttää tiivistä yhteistyötä etenkin työ-
voima-, koulutus-, asumis-, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelui-
den suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen, maahan-
muuttajien omat järjestöt mukaan lukien, kytkeminen mukaan kotouttamistyöhön on tärkeä 
kotouttamispolitiikan perusta. 
 
1.2 Keskeisiä käsitteitä 
 
Maahanmuuttaja. Maasta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri 
perustein muuttavia henkilöitä (tavallinen maahanmuuttaja, pakolainen, kiintiöpakolainen, 
turvapaikanhakija, siirtolainen, kansainvälistä suojelua saava). Maahanmuuttaja on Suo-
meen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta kuin matkailua tai siihen verrattavaa 
lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä luvalla. Kotoutumislain piiriin kuuluu myös hen-
kilö, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelulupakortti. 
Pakolainen. Ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alku-
perän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliit-
tisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai 
jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan pakolainen. 
Kiintiöpakolainen. UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantu-
lolupa Suomeen talousarviossa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa. 
Turvapaikanhakija. Henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. 
Henkilöllä ei ole vielä oleskelulupaa Suomessa. 
Kansainvälistä suojelua saava. Henkilö, joka on saanut pakolaisaseman tai oleskeluluvan 
toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella. 
Kotouttaminen. Kotoutumisen monialainen edistäminen ja tukeminen. Tähän pyritään vi-
ranomaisten ja muiden tahojen tarjoamien toimenpiteiden ja palveluiden avulla. 
 
1.3 Maahanmuuttajat Joroisissa 
 
Joroisissa on 4689 asukasta (31.12.2020). Vuonna 2020 vakinaisesti Joroisissa asui 126 
ulkomaan kansalaista, joka oli tuolloin 2,7 % Joroisten väestöstä.  
Suurimmat kansalliset ryhmät ovat virolaiset (24 henk.), thaimaalaiset (20 henk.) venäläiset 
(16 henk.), ukrainalaiset (15 henk.) ja vietnamilaiset (14 henk.). Muita kansallisuuksia on 
kutakin alle 10 henkilöä. Maahanmuuton syitä lienevät työnteko ja perhesyyt.  
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1.4 Kotouttamisohjelman laadinta 
 
Kotoutumislain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen 
edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksy-
tään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa.  
Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämi-
sestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava 
myös siitä, että 

- kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille 
- maahanmuuttajille kotoutumislaissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään 

sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää ja 
- kunnan henkilöstön osaamista kotouttamisessa kehitetään 

Maahanmuuttajille tarkoitettuja toimenpiteitä ja palveluja voidaan järjestää myös kuntien vä-
lisenä yhteistyönä. (Kotolaki 30 §) 
Kunnan on huomioitava kotouttamisohjelman toimenpiteet, kun se vuosittain laatii talousar-
vion ja –suunnitelman.  
 

2. KOTOUTTAMISTA TUKEVAT TOIMET  
 
2.1 Perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta 
 
Kotoutumislaissa on tavoitteeksi asetettu, että nykyistä useampi maahanmuuttaja saa tukea 
yksilölliseen ja perhekohtaiseen kotoutumiseensa heti maahantulon jälkeen, jolloin tiedon ja 
tuen tarve on suurimmillaan. Kotoutumislain mukaan viranomaisten tulee antaa maahan-
muuttajalle tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalaisessa työelämässä ja 
yhteiskunnassa. Lisäksi tietoa annetaan palveluista ja kotoutumista edistävistä toimenpi-
teistä (KotoL 7 §).  
Perustietoa Suomesta –opas on kotoutumislain tarkoittama tietopaketti suomalaisesta yh-
teiskunnasta. Opasta on saatavilla sähköisenä 13 eri kielellä. Opas tai esite annetaan kai-
kille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätöksen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekiste-
röinnin, oleskelulupakortin myöntämisen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhtey-
dessä, eli poliisin toimipisteissä, maistraateissa tai Suomen edustustossa ulkomailla. 
Myös internetsivuilta Infopankki.fi löytyy laajasti tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Si-
vusto on julkaistu jopa 12 eri kielellä.  
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2.2 Maahanmuuttajan palvelupolku 
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Kuva1: Maahanmuuttajan palvelupolku lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaisesti 

  

Kotoutumissuunnitelma 
• Te-toimisto ja/tai kunta 
• Yksilöllinen suunnitelma toimenpiteistä ja palveluista, jotka tukevat kotoutumista, 

edistävät työllistymistä ja parantavat kielitaitoa. 
• Laaditaan viimeisään kahden viikon sisällä alkukartoituksesta. 
• Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluessa ensim-

mäisen oleskeluluvan/ oleskelulupakortin myöntämisestä tai oleskeluoikeuden re-
kisteröinnistä.  

• Perustellusta syystä kotoutumissuunnitelmaan oikeuttavaa aikaa voidaan pidentää. 
• Myös alaikäiselle voidaan tarpeen mukaan laatia oma suunnitelma. 

Kotoutumissuunnitelman seuranta 
• Te-toimisto ja/tai kunta 
• Suunnitelman tarkistus palvelutarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa. 

Ohjaus ja neuvonta 
• Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta kotoutumista edistävistä toi-

menpiteistä, palveluista sekä työelämästä osana peruspalveluja. 
• Palveluohjaus yksilöllisen tarpeen mukaisesti, koko kotoutumisprosessin ajan. 

Alkukartoitus 
• Te-toimiston kautta työttömille työnhakijoille. 
• Kunnan (sosiaalityön) kautta muutoin kuin tilapäisesti toimeentulotukea saaville asi-

akkaille. 
• Pyynnöstä myös muulle maahanmuuttajalle, jos hänen arvioidaan sitä tarvitsevan. 
• Käynnistetään kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai alkukartoi-

tusta koskevasta pyynnöstä. 
• Arvioidaan maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet 

sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelui-
den tarpeet. 
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2.2.1 Ohjaus ja neuvonta  
Kotoutumislain mukaan kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) sekä muiden viran-
omaisten on huolehdittava asianmukaisen ohjauksen ja neuvonnan antamisesta liittyen ko-
toutumista edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin sekä työelämään. 
Kotoutumislain tarkoituksena on vahvistaa hallintolain yleistä neuvontavelvollisuutta maa-
hanmuuttajia koskevissa asioissa (KotoL 8 §, hallintolaki 8 §). Viranomaisen on toimival-
tansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää 
neuvontaa ja vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin. Neuvonta on maksutonta.  
Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimival-
taiseen viranomaiseen. Kotoutumislaissa tarkoitettuja muita viranomaisia ovat esimerkiksi 
Maahanmuuttovirasto, Kansaneläkelaitos, työsuojeluviranomaiset ja verohallinto. 
Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta sekä palveluista tiedottaminen vaativat joustavia ja 
myös uudenlaisia työmuotoja sekä tehokasta viranomaisten välistä yhteistyötä. Erillistä 
maahanmuuttajaneuvontaa ei ole, vaan maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta tapahtuu 
kunnan peruspalveluissa, valtionhallinnossa ja kolmannella sektorilla. 
 
2.2.2 Alkukartoitus 
Kotoutumislain (9-10 §) mukaisella alkukartoituksella tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, 
jonka avulla arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotou-
tumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien palvelujen ja toi-
menpiteiden tarve. 
Alkukartoituksen aikana selvitetään maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kie-
litaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. Tavoit-
teena on ohjata maahanmuuttaja joustavasti ja tarvelähtöisesti sellaisiin palveluihin ja toi-
menpiteisiin, jotka edistävät hänen pääsyään suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäse-
neksi. 
Alkukartoitus ja siihen liittyvä kielitaidon lähtötason arviointi antavat hyvän pohjan kotoutu-
missuunnitelman tekemiselle ja kotoutumiskoulutukseen hakeutumiselle. Viranomainen voi 
tehdä alkukartoituksen itse tai ostaa palvelun ulkopuoliselta toimittajalta. 
Viranomaisen aloitteesta alkukartoitus tehdään aina maahanmuuttajalle, joka on työtön 
työnhakija tai maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea. 
Alkukartoituksen tekemistä on tarkoituksenmukaista arvioida esimerkiksi seuraavien maa-
hanmuuttajien kohdalla:  

• puolisoina maahan tulleet henkilöt, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaina 
• kotona lasta hoitavat vanhemmat 
• peruskouluiässä maahan tulleet nuoret 
• haavoittuvan asemansa vuoksi syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt 

Maahanmuuttaja voi itse pyytää alkukartoituksen tekemistä. Pyynnön saanut viranomainen 
arvioi alkukartoituksen tarpeen ja määrittelee, minkä viranomaisen palveluun maahanmuut-
taja on syytä ohjata.  
Jokaiselle TE-toimistossa asioivalle maahanmuuttaja-asiakkaalle tehdään alkukartoitus 
osana TE-toimiston alkuvaiheen palvelua. Kunta tekee aina alkukartoituksen niille maahan-
muuttajille, jotka eivät ole TE-toimiston asiakkaita, eivätkä ole hakeutumassa asiakkaiksi ja 
joiden toimeentulo perustuu pääosin toimeentulotukeen. Lisäksi kunta voi tehdä alkukartoi-
tuksen sitä pyytäneelle muulle maahanmuuttajalle, jos tämän arvioidaan tarvitsevan alku-
kartoitusta. 
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Alkukartoitus tulee aloittaa kahden kuukauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta tai siitä, 
kun maahanmuuttaja pyytää alkukartoitusta. 
Alkukartoitus on tärkeä lähtökohta kotoutumissuunnitelman laadinnalle. Alkuhaastattelu ja 
muu kartoitus tulee tehdä maahanmuuttajan äidinkielellä tai kielellä, jota hän ymmärtää riit-
tävästi. Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpiteitä. 
Alkuhaastattelussa selvitetään seuraavat maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiu-
det: 

• luku- ja kirjoitustaito 
• suomen ja ruotsin kielen taito 
• opiskelutaidot ja -valmiudet 
• aikaisempi koulutus ja työkokemus 
• erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet 
• työllistymis- ja koulutustoiveet 
• elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet 

Alkukartoitukseen voidaan sisällyttää alkuhaastattelussa saatujen tietojen perusteella muun 
muassa seuraavia tarkentavia toimenpiteitä: 

• osaamisen kartoitus ja tunnistaminen 
• luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen 
• suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittäminen 
• opiskelutaitojen selvittäminen 
• urasuunnittelu 
• palvelutarpeiden kartoitus 

Valtion korvauksista annetun asetuksen (VNA 571/2011) mukaan ELY-keskus maksaa kun-
nille korvauksen, jos kunta on järjestänyt alkukartoituksen. Laskennallinen valtion korvaus 
kunnalle alkukartoituksesta on ollut 700 euroa kartoitukseen osallistunut henkilön osalta.  
 
2.2.3 Kotoutumissuunnitelma 
Kotoutumissuunnitelma on yksilöllinen ja henkilökohtainen kotoutumista tukeva suunni-
telma, jonka maahanmuuttaja laatii yhteistyössä paikallisviranomaisten (kunta ja/tai TE-toi-
misto) kanssa. Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan palvelut ja toimenpiteet, jotka edistävät 
maanmuuttajan suomen kielen taidon oppimista sekä tarjoavat muita yhteiskunnassa ja työ-
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan muun muassa ko-
toutumiskoulutuksesta sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä palveluista. 
Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on tehtävä kotoutumislain 12 §:n mukaan viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun maahanmuuttaja on saanut ensimmäisen oleskeluluvan 
tai hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity. Kotoutumissuunnitelman laadinta käynniste-
tään viimeistään kahden viikon kuluttua alkukartoituksen tekemisestä. 
TE-toimistossa laaditussa kotoutumissuunnitelmassa sovitaan niistä kotoutumista edistä-
vistä palveluista, joiden avulla tuetaan maahanmuuttajan työllistymistä tai koulutukseen si-
joittumista. Kunta laatii kotoutumissuunnitelman niille maahanmuuttajille, jotka eivät ole iän, 
terveys- tai perhesyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi työnhakijoita.  
Kun kotoutumissuunnitelma tehdään kunnassa, suunnitelman tiedot yhdistetään muihin 
kunnassa tehtäviin palvelusuunnitelmiin. Kotoutumissuunnitelman toteuttaminen vaatii 
usein monialaista yhteistyötä. 
Kunta laatii alaikäisen maahanmuuttajan kanssa kotoutumissuunnitelman, jos siihen on ala-
ikäisen yksilöllisistä olosuhteista johtuva tarve. Kunta laatii myös perheen kotoutumissuun-
nitelman, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyttää (KotoL 15–16 §). 
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Kunnan laatima kotoutumissuunnitelma voi sisältää muun muassa: 
• suomen kielen opiskelua 
• yhteiskuntaan perehdyttävää opetusta 
• kotoutumiskoulutusta 
• perusopetusta täydentävää opetusta 
• luku- tai kirjoitustaidon opetusta 
• oman äidinkielen opiskelua, erityisesti alaikäiset maahanmuuttajat 
• vapaan sivistystyön tarjoamia harrastus- tai opiskelumahdollisuuksia 
• muita kotoutumista edistäviä yksilöllisiä palveluja tai toimenpiteitä 

Kotoutumissuunnitelman kesto ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti maahanmuuttajan tavoit-
teiden, työ- ja koulutushistorian sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden pe-
rusteella. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma tehdään enintään yhden vuoden ajaksi.  
Kotoutumissuunnitelman kesto on pääsääntöisesti enintään kolme vuotta ensimmäisen 
suunnitelman allekirjoittamisesta. Kotoutumissuunnitelma-ajan ei kuitenkaan lasketa kulu-
van, mikäli suunnitelmaa ei ole voitu tilapäisesti toteuttaa vamman, sairauden tai äitiys-, 
isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tai muusta näihin verrattavasta syystä. Jos maahan-
muuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityisiä toimenpiteitä, voidaan kotoutumisaikaa pidentää 
enintään kahdella vuodella. Tällöin kotoutumissuunnitelman kesto voi olla enintään viisi 
vuotta. 
Kotoutumissuunnitelman tekemisestä vastaavien viranomaisten on selvitettävä maahan-
muuttajalle suunnitelmasta ja sen toimenpiteistä aiheutuvat oikeudet ja velvollisuudet. Vi-
ranomaisen tulee varmistaa, että maahanmuuttaja ymmärtää selvityksen sisällön.  
Kotoutumissuunnitelman laatiminen on täydentyvä prosessi ja suunnitelmaa tulee tarpeen 
mukaan päivittää vastaamaan muuttuneita olosuhteita tai tavoitteita. Kunnan on tarkistet-
tava kotoutumissuunnitelma maahanmuuttajan palvelutarpeen mukaisesti tai vähintään ker-
ran vuodessa. 
TE-toimisto ohjaa maahanmuuttajan työvoimakoulutuksena toteutettavaan kotoutumiskou-
lutukseen tai hakeutumaan omaehtoiseen opiskeluun. Kunta voi järjestää kotoutumiskoulu-
tusta tai ohjata maahanmuuttajan hakeutumaan muun toimijan järjestämään omaehtoiseen 
opiskeluun. Varkaudessa suomen kielen opetusta järjestää Soisalo-opisto, jonka tarjontaa 
on hyödynnetty ohjattaessa maahanmuuttajia kotoutumista edistävien palveluiden piiriin. 
Mikäli maahanmuuttajien määrä talousalueella kasvaa, on kunnan/kuntien järjestämän ko-
toutumiskoulutuksen tarpeellisuutta syytä arvioida uudelleen.  
  



 Joroisten kunnan kotouttamisohjelma 2021–2025     Sivu 10 

2.3 Tulkkipalvelut  
 
Viranomaisen on huolehdittava asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuut-
taja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin 
kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla ymmärretyksi asiassa, 
joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta.  
Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös 
muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Asia voidaan 
tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun 
nähden riittävästi ymmärtävän.  
Viranomaisen tulkitsemis- ja kääntämisvelvollisuus ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian 
käsittelyyn. (KotoL 5 §) 
Maahanmuuttajalle on informaatiota annettaessa käytettävä tulkki- ja käännöspalveluja hal-
lintolaissa säädetyllä tavalla. Erityisesti tulkki- ja käännöspalveluja tulee käyttää maahan-
muuttajien kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa.  
 

3. PALVELUT MAAHANMUUTTAJILLE 
 
Joroisten kunnassa on laadittu jo aiemmin tietopaketti maahanmuuttajille. Oppaaseen on 
kerätty tietoja maahanmuuttaja-asiakkaille tärkeistä palveluista. Opas on saatavilla kunnan-
virastolta ja terveysasemalta, lisäksi oppaasta on ollut myös painettuja versioita suomeksi, 
englanniksi, venäjäksi, ruotsiksi, thaiksi ja vietnamiksi. 
Oppaan tiedot päivitetään kotouttamisohjelman päivittämisen yhteydessä. Oppaan tiedot 
siirretään myös kunnan nettisivuille eri kielillä. 
 
3.1 Kunnan palvelut 
 
Kotouttamislain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat 
myös maahanmuuttajille. Tähän kotouttamisohjelmaan on kuvattu keskeisiä peruspalveluja.  
 
3.1.1 Asuminen  
Joroisten kunta vuokraa ja isännöi omistamiaan asuntoja. Joroisten kunnan omistuksessa 
on yhteensä n. 230 vuokra-asuntoa. Asuntokohteet sijaitsevat Joroisten kirkonkylän, Kuvan-
sin ja Maaveden alueilla. Kirkonkylän palvelujen lähellä asunnot sijaitsevat kerros- ja rivita-
loissa. Kuvansista ja haja-asutusalueilta asunnot ovat rivitaloasuntoja.  
Asuntotoimi valitsee vuokralaiset asiakkaiden toimittamien asuntohakemusten perusteella. 
Vuokra-asuntojen esittelyaineisto sekä asunnon hakuohjeet löytyvät Joroisten kunnan inter-
net-sivuilta osoitteesta www.joroinen.fi/asuminen-ymparisto/vuokra-asunnot/. 
Kunnan omistamien vuokra-asuntojen lisäksi asuntoja on vuokrattavissa useilta yksityisiltä 
vuokranantajilta. 
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3.1.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Maahanmuuttajan oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin riippuu hänen oleskelulupansa luon-
teesta. Paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tarjolla maahanmuuttajille samassa laa-
juudessa kuin muillekin kuntalaisille heti, kun maahanmuuttajan kotikuntalaissa tarkoitettu 
kotikunta on Joroinen. Välttämätön toimeentulo turvataan kaikille sitä tarvitseville maahan-
muuttajille. Kiireellistä sairaanhoitoa on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippu-
matta. 
Sosiaalipalvelut 
Kunnallisia sosiaalipalveluja ja niihin sisältyviä tukipalveluja sekä muita toimia, joilla sosiaa-
lihuollon ammatillinen henkilöstö edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön toiminta-
kykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. 
Sosiaalityö 
Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen 
tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yh-
teen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista 
ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on 
yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, 
vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yh-
teisöjen sosiaalista eheyttä. 
Sosiaaliohjaus 
Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja 
tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoit-
teena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla 
elämänhallintaa ja toimintakykyä. 
Sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä toimii yhdyshenkilönä, kun muutoin kuin satunnaisesti 
toimeentulotukea saavalle henkilölle järjestetään alkukartoitus. Alkuhaastattelu järjestetään 
sosiaalityössä ja tarvittavat palvelut (esimerkiksi kielitason arviointi) ostetaan. 
Kunnan rooli kotouttamisessa on erityisen merkityksellinen alaikäisten ja perheiden koh-
dalla. Perheelle laaditaan kotoutumissuunnitelma, jos perheen kokonaistilanne sitä edellyt-
tää. Suunnitelman tarvetta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tai nuoren ke-
hitystä tukevan ja ohjaavan vanhemmuuden edellytyksiin ja vanhempien tuen ja koulutuk-
sen tarpeisiin. Perheen kotoutumissuunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä ja sovi-
tetaan yhteen yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien ja perheenjäsenille laadittujen muiden 
asiaan liittyvien suunnitelmien kanssa. Alaikäiselle ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskelu-
luvan saaneelle laaditaan aina kotoutumissuunnitelma. 
Terveyspalvelut 
Maahanmuuttaja-asiakas ohjataan osana henkilökohtaista kotouttamissuunnitelmaa käyttä-
mään paikallisia terveyspalveluja. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa muiden vapaaehtois- ja 
viranomaistahojen kanssa. 
Terveyspalvelujen järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin valtakunnallisia ohjeita ja 
suosituksia, esim. Turvapaikanhakijoiden infektioiden ehkäisy ja rokotukset (30.11.2015, ks. 
linkki lähteistä) ja Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy 2010. 
(ks. linkki lähteistä.)  
Terveysasemalla maahanmuuttajille tarjotaan sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanottopalve-
luja. Lisäksi terveyspalveluja annetaan muun muassa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 
ja hammashoitolassa.  
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Neuvolassa kiinnitetään erityistä huomiota maahanmuuttajalasten ja -kotiäitien asemaan. 
Jos perheelle ei ole laadittu yhteistä perheen kotoutumissuunnitelmaa ja perhe sen tarvit-
see, ohjaa terveydenhoitaja perheen kunnan sosiaalitoimen asiakkaaksi.  
Mielenterveysneuvola palvelee myös maahanmuuttaja-asiakkaita elämäntilannekriiseissä 
ja mielenterveysongelmissa. Psykiatrian poliklinikalle hakeudutaan pääsääntöisesti lääkärin 
tai sairaanhoitajan lähetteellä.  
 
3.1.3 Sivistyspalvelut 
Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista hy-
vinvointia tiiviissä yhteistyössä kodin kanssa. ”Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muun-
tuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Yh-
teisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen 
on perusoikeus. Varhaiskasvatuksessa arvostetaan ja hyödynnetään suomalaista kulttuuri-
perintöä ja kansalliskieliä sekä yhteisön ja ympäristön kulttuurista, kielellistä ja katsomuk-
sellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttää henkilöstöltä tietoa toisista kulttuureista ja erilai-
sista katsomuksista sekä taitoa nähdä ja ymmärtää asioita monesta näkökulmasta ja aset-
tua toisen asemaan. Erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luo-
daan myös uusia tapoja toimia yhdessä. Samalla edistetään kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä. Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja 
kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppi-
misessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteis-
kuntaan kuulumisessa. Monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuu-
risesti moninaisessa maailmassa. Henkilöstön tulee tiedostaa, että he ovat lapsille kielellisiä 
malleja, ja kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstö rohkaisee lapsia käyttä-
mään kieltä monipuolisesti. Lasten kielelliset lähtökohdat huomioidaan, ja heille annetaan 
aikaa ja mahdollisuuksia vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin.” (Joroisten kunnan varhais-
kasvatussuunnitelma 2019, s.31.)  
Joroisten varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajataustaiset lapset sijoitetaan inkluusion pe-
riaatteen mukaisesti perheen asuinpaikkaa lähinnä olevaan päiväkoti- tai esiopetusryh-
mään.  
Lisätietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta löytyy Joroisten kunnan internet-sivuilta.  
Varhaiskasvatukseen hakeminen  
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja auttaa perheitä täyttämään varhaiskasvatus- hakemuk-
sen ja perustietolomakkeen. Perustietolomake ja Joroisten kunnan minivasu on käännetty 
englanniksi. Huoltajat saavat postitse päätöksen varhaiskasvatuspaikasta ja englanninkieli-
sen tervetuloa varhaiskasvatukseen – esitteen. Huoltajien kanssa käytävissä ensimmäi-
sissä keskusteluissa käytetään tulkkipalvelua molemminpuolisen ymmärryksen varmista-
miseksi.  
Varhaiskasvatuksen alkaessa 
Perhe käy tutustumassa varhaiskasvatusryhmään 1-3 kertaa perheen toiveen mukaisesti. 
Tutustumiskäynneillä käytetään tulkkipalveluja. Lapsen aloittaessa päiväkotiryhmässä kiin-
nitetään erityistä huomiota siihen, että lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään ja olla osa 
ryhmää. Ryhmässä käytetään kuvia kommunikaation tukena.  Lapsen suomen kielen kehit-
tymistä tuetaan arkirutiinien yhteydessä leikin ja vuorovaikutuksen kautta. Kieli- ja kulttuuri-
tietoinen varhaiskasvatus Joroisissa –suunnitelman mukaisesti lapsille laaditaan osana var-
haiskasvatussuunnitelmaa S2-suunnitelma. Koko ryhmän henkilökunta toteuttaa kieli- ja 
kulttuuritietoista varhaiskasvatusta. Lisäksi voidaan pitää S2-tuokioita.  

https://www.joroinen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-2/
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Esiopetusta annetaan suomen kielellä, mutta tutustuminen eri kieliin aloitetaan kielisuihku-
jen avulla. Niiden avulla halutaan vahvistaa lapsen luontaista uteliaisuutta vieraita kieliä ja 
kulttuureja kohtaan. Tutustuminen eri kieliin ja kulttuureihin tapahtuu toiminnallisesti erilais-
ten leikkien, laulujen, lorujen ja liikunnan kautta. 
Varhaiskasvatuksen tapahtumia järjestettäessä huomioidaan perheiden moninaisuus, esim. 
kielelliset ja kulttuurilliset eroavaisuudet.  
Avoin varhaiskasvatus 
Avoin varhaiskasvatus tarjoaa maksutonta toimintaa lapsiperheille. Perheohjaajan järjestä-
missä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa lapset leikkivät ja voivat osallistua ohjattuun, 
kasvua tukevaan toimintaan. Huoltajat tutustuvat toisiinsa ja voivat saada vertaistukea esi-
merkiksi lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa. Huoltajilla on mahdollisuus keskustella 
perheohjaajan kanssa mieltä askarruttavista kysymyksistä, he saavat tietoa tarjolla olevista 
perhepalveluista ja apua palveluiden piiriin hakeutumisessa.  
Lisätietoa ryhmätoiminnasta löydät kunnan verkkosivuilta.  
Perhekeskus 
Perhekeskus on palveluiden kokonaisuus, joka kokoaa lapsille ja perheille suunnatut hyvin-
vointia ja terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen palvelut yhdeksi ko-
konaisuudeksi. Perhekeskuspalvelut toimivat lähipalveluperiaatteella eli ovat helposti saa-
vutettavissa lasten, nuorten ja perheiden arjen ympäristöissä ja jalkautuvat perheiden kotiin.  
Perhekeskuksen ydintehtävä on edistää lapsen, nuoren ja perheen terveyttä sekä hyvin-
vointia, tukea vanhemmuudessa ja parisuhteessa, tarjota varhaista tukea, hoitoa ja kuntou-
tusta, auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen, ottaa huomioon perhei-
den monimuotoisuus sekä ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.  
Joroisten perhekeskustoiminnan kehittäminen aloitettiin keväällä 2021, jolloin kunnassa 
tehtiin päätös yhteisestä perhekeskuksesta Varkauden kaupungin kanssa. Paikallista per-
hekeskustoimintaa kehitetään thl:n suositusten mukaisesti, yhteistyössä Pohjois-Savon hy-
vinvointialueeseen kuuluvien kuntien kesken.  
 
Kohtaamispaikka  
Tärkeä osa perhekeskusta on kohtaamispaikka, joka mahdollistaa lasten, nuorten ja perhei-
den osallisuuden, vahvistaa vanhemmuutta, edistää perheen voimavaroja ja hyvää arkea, 
vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä vähentää yksinäisyyden kokemuksia. 
Varkauden kaupungin kanssa yhteisen perhekeskuksen alaisuudessa toimii kaksi kohtaa-
mispaikkaa; Joroisissa kohtaamispaikka Kuperkeikka ja Varkaudessa Varkauden Per-
heentalo. Molemmat kohtaamispaikat ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä.  
 
Kohtaamispaikka Kuperkeikan toiminta pohjautuu Myönteisen tunnistamisen periaattee-
seen; lapsi ja perhe kohdataan omana ainutkertaisena yksilönä ja arvokkaana yhteisön jä-
senenä. Myönteinen tunnistaminen tarkoittaa voimavarakeskeistä työotetta, joka vahvistaa 
perheen onnistumisen kokemusta ja luo mahdollisuuksia osallisuuden kokemiselle. Toimin-
nan tavoitteena on tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista 
hyvinvointia sekä vahvistaa lapsiperheiden yhteenkuuluvuuden tunnetta.  
  

https://www.joroinen.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-2/avoin-varhaiskasvatus/
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/perhekeskus
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Perusopetus ja valmistava opetus 
Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetuk-
seen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille 
maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut val-
miudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6–
10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. 
Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen 
kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä an-
taa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa 
oppilaalle annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan op-
pilaan omassa äidinkielessä. Eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomen kielen opinnoissa. Ko. 
kieliopintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi toisena kielenä -opintojen tavoitteena 
on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huo-
mioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen 
kielen taito. Oppilaalle laaditussa omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason 
mukaiset tavoitteet ja sisällöt. 
Suomi toisena kielenä (S2) opetus 
Suomen eli S2-kielen opintojen tavoitteena on kielitaidon tasojen kuvausasteikolla taso 
A1.3–A2.1, joka kuvaa keskimäärin oppilaan osaamista valmistavan opetuksen päättyessä. 
Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi toisena kielenä -oppimää-
rän opetussuunnitelman perusteita. Suomi toisena kielenä -opinnot ovat pohjana kaikille 
muille opinnoille. 
Oppilaan oma äidinkieli 
Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, 
kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä hal-
linta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle 
oppimisille. Oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Op-
pilaan oman äidinkielen hallintaa ja sen säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä per-
heen kanssa. Opetus noudattaa soveltuvin osin Opetushallituksen suositusta maahanmuut-
tajien äidinkielen opetuksen perusteiksi (1/011/2001, liite 5) 
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus Joroisissa 
Valmistava luokka perustetaan tai valmistava opetus järjestetään hallinnollisesti Joroisten 
yhtenäiskoulun yhteyteen. Se, missä tiloissa opetus tapahtuu, päätetään sen jälkeen kun 
tiedetään, kuinka paljon oppilaita tulee olemaan. 
Perusopetukseen valmistava opetus kestää pääosin yhden lukuvuoden. Sen jälkeen oppilas 
siirtyy perusopetukseen, mutta hänellä on mahdollisuus vielä saada tehostettua opetusta 
valmistavalla luokalla 1-2 vuotta. Oppilas voidaan ohjata valmistavaan ryhmään esikou-
luikäisenä tai heti sen jälkeen riippuen oppilaan suomen kielen taidosta. Päätös oppilaalle 
sopivasta koulumuodosta tehdään tapauskohtaisesti yhteistyössä päiväkodin, koulun ja 
vanhempien kanssa. 
Koulussa oppilas opiskelee suomen kielen lisäksi ensimmäisenä vieraana kielenä englantia, 
jonka aloitusajankohta sovitaan yksilöllisesti. 
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Kirjastopalvelut 
 
Toenperän kirjasto palvelee maahanmuuttaja-asiakkaita monin eri tavoin. Kirjastosta on 
mahdollista lainata erilaisia aineistoja suomen kielen opiskeluun.  
Kirjastolla on tärkeä rooli monikielisen painetun ja sähköisen materiaalin välittäjänä. Kir-
jasto on linkki maahanmuuttajan oman äidinkielen maailmaan. 
 
Kirjastoon voidaan tilata maahanmuuttajan omalla äidinkielellä olevaa materiaalia maksut-
tomasti Helsingin monikielisestä kirjastosta. Asiakas tarvitsee lainaukseen kirjastokortin. 
Laina-aika on sama kuin Lumme-kirjastojen aineistossa. 
 
Venäjänkielinen kirjasto tuottaa kirjastopalveluja venäjänkieliselle väestölle ja kaikille venä-
jän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Venäjänkielisen kirjaston kaukopalvelu lähettää 
aineiston kirjastolle, josta lainaaja noutaa ja johon lainaaja palauttaa aineiston. Tämä pal-
velu ei vaadi Lumme-kirjastokorttia. 
 
Verkossa löytyy sanoma- ja aikakauslehtiä 120 eri maasta yli 60 kielellä. Asiakkaan on 
mahdollista käyttää palvelua joko kirjastossa tai kotona. Palvelun käyttöön tarvitaan kirjas-
tokortti. Palveluun kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja pinkoodilla osoitteeessa press-
reader.com 
 
Lumme-kirjastokimpalla on myös omissa kokoelmissaan aineistoa, joissa on huomioitu 
maahanmuuttajat. Kirjaston kokoelmaa voi selata osoitteessa lumme.finna.fi.  
Kirjastoaineiston lainaaminen on maksutonta.  
 
Kuntalaisten tiedonhakuun ja opiskeluun tarkoitettuja, maksuttomia tietokoneita on kirjas-
tosta. Kirjastossa on asiakkaiden käyttöön tarkoitettu maksuton langaton verkkoyhteys 
(wlan).  
 
 
Nuorisotoimi  
Perusnuorisotyö  
Joroisten nuorisotoimi järjestää nuorille yläkouluikäisestä alkaen nuorisotilatoimintaa, retkiä, 
teemailtoja ja tapahtumia sekä vastaa nuorisovaltuustotoiminnasta. Nuorisotoimi järjestää 
tarvittaessa (resurssien salliessa) myös pienryhmätoimintaa.  
Joroisten nuorisotilat toimivat myös nuorisotiedotuspisteenä. Nuorisotoimi on aktiivinen so-
mekäyttäjä ja uusin tieto päivitetään heti someen: Facebookissa Joroisten Nuorisotoimi ja 
Instagramissa @joroisten_nuorisotoimi. Joroisten nuorisotilat ja nuorisotoimen toimisto si-
jaitsevat Joroisten yhtenäiskoululla lukion päädyssä aulassa ja akvaariossa, osoite Koulutie 
1, 79600 Joroinen. 
Etsivä nuorisotyö 
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuk-
sen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitse-
mansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle matalankynnyksen palveluohjausta ja 
varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamukseen ja nuoren vapaa-
ehtoisuuteen. 
Työpaja 
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Joroisten työpajan tehtävänä on auttaa pajalla olevia nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä aikuisia 
löytämään kunkin elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu yksilöllisen ohjauksen avulla. Toi-
minta on suunnitelmallista ja sitä varten pajalla on vakituinen, ammattitaitoinen henkilö-
kunta, joka on osa moniammatillista verkostoa. Pajan työtehtävät painottuvat erilaisiin kun-
nossapito- ja kuljetustöihin sekä kädentaitoihin, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa ote-
taan huomioon henkilön yksilöllinen tuen tarve. Pajan motto on ”Tehdään porukalla, ei ura-
kalla”. 
Maahanmuuttajille työpaja tarjoaa paikan tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin 
ja työelämään sekä mahdollisuuden suomen kielen oppimiseen ”kielikylpynä” muiden paja-
laisten kanssa yhdessä toimiessa. Henkilöt ohjautuvat työpajalle pääasiassa sosiaalitoimen 
ja/tai TE-toimiston ohjaamina. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
Liikuntatoimi 
Joroisten liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä liikuntapalveluja. 
Sisäliikuntaa voi harrastaa Urheilutalolla, yhtenäiskoulun liikuntasalissa ja Kuvansin liikun-
tasalissa. Urheilutalolla on myös edullinen kuntosali, johon voi ostaa kortin kirjastosta. Lii-
kuntasalien käyttövuorot jaetaan vuosittain elokuussa. 
Suosittuja ulkoliikuntapaikkoja ovat urheilukentät, lähiliikuntapaikat, kuntoradat, hiihtoladut, 
jääalueet, talvi-/avantouintipaikka sekä frisbeegolfradat. 
Liikunnanohjaaja ohjaa eri ikäisten kuntalaisten liikuntaryhmiä. 
Kulttuuritoimi 
Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museo-
toimintaa.  
Karhulahden kotiseutumuseo on auki kesäisin (1.6.–15.8.) ja sinne on maksuton pääsy. 
Joroinen kuuluu alueelliseen lastenkulttuurikeskus Versoon. Verso toteuttaa ympärivuoti-
sesti lastenkulttuuria siellä missä lapset ovat; kouluissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kirjas-
toissa sekä muissa tiloissa ja tapahtumissa. 
Soisalo-opisto 
Soisalo-opisto tarjoaa maahanmuuttajille ensisijaisesti suomen kielen kursseja, mutta opis-
ton kaikki kurssit ovat tarjolla myös maahanmuuttajille. 
 
3.2 Valtion palvelut 
 
Näistä palveluista on kuvattu vain ne toimet, jotka liittyvät maahanmuuttajiin.  
 
3.2.1 Maahanmuuttovirasto  
Maahanmuuttovirasto myöntää oleskeluluvat, käsittelee turvapaikkahakemukset, ohjaa vas-
taanottokeskusten toimintaa, päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta, vastaa kansa-
laisuushakemusten käsittelystä ja muukalaispassien myöntämisestä. Joroista lähin maa-
hanmuuttoviraston toimipiste sijaitsee Kuopiossa. Maahanmuuttovirastossa asiointiin on 
hyvä varata aika sähköisen varauspalvelun kautta www-osoitteessa: https://enterfin-
land.fi/eServices.(www.migri.fi) 
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3.2.2 Poliisi 
Poliisi ja rajavartiolaitos valvovat ulkomaalaisten maassa oleskelua ja tarvittaessa poistavat 
maasta luvattomat ulkomaalaiset ja henkilöt, joiden oleskelulupa on rauennut tai peruutettu. 
Itä-Suomen poliisilaitoksella ulkomaalaisasioita hoidetaan Kuopion, Joensuun ja Mikkelin 
poliisiasemilla. Joroisissa asuvien henkilöiden lupa-asiat hoidetaan Kuopiossa. Asiointi vaa-
tii ajanvarauksen. Joroista lähimpänä olevan Varkauden poliisiaseman palveluja ovat mm. 
poliisipäivystys, lupapalvelut, löytötavarat, rikostutkinta ja järjestyspoliisi. 
 
3.2.3 Digi- ja väestötietovirasto 
Ulkomaalaisen henkilön, joka muuttaa Suomeen, on rekisteröidyttävä Digi- ja väestötietovi-
rastossa. Rekisteröitymiseen tarvitaan passi tai muu virallinen kuvallinen henkilökortti, oles-
kelulupa (EU/ETA alueen ulkopuolelta tulijat), oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus sekä 
muut keskeiset dokumentit ja niiden viralliset käännökset (esim. avioliittotodistus ja lasten 
syntymätodistukset) laillistettuina. Suomalainen henkilötunnus postitetaan maahanmuutta-
jalle rekisteröinnin tuloksena, jos hän ei ole sitä aiemmin saanut. Joroisiin muuttavien ulko-
maalaisen rekisteröintipalvelut ovat Kuopiossa. Ajan voi varata sähköisesti osoitteessa: 
https://www.ajanvaraus.fi/isl/frontend/choose-a-time 
 
3.2.4 Työ- ja elinkeinotoimisto 

Työ- ja elinkeinotoimiston roolia kotouttamisessa on selostettu laajasti luvussa 2. Pohjois-
Savon TE-toimisto palvelee maahanmuuttaja-asiakkaita monikanavaisesti verkossa 
www.te-palvelut.fi –sivuilla ja puhelimitse. Henkilökohtainen tapaaminen edellyttää ajanva-
rausta. Työnhakijaksi rekisteröityneille maahanmuuttajille tarjotaan julkisia työvoimapalve-
luja palvelutarpeen mukaisesti.   
 
3.2.5 Kela 
Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturva-
etuuksiin. Kun ulkomaalainen muuttaa Suomeen, Kela tekee päätöksen hakemuksesta siitä, 
kuuluuko henkilö Suomen sosiaaliturvan piiriin eli onko hänellä oikeus Kelan myöntämiin 
sosiaaliturvaetuuksiin. Päätöksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturva-
lainsäädännön soveltamisesta.  
Jos henkilö on oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan, Kela lähettää hänelle kotiin sairausva-
kuutuskortin eli Kela-kortin, jota tarvitaan mm. apteekissa, lääkärissä ja hammaslääkärissä. 
Jokainen Suomessa pysyvästi asuva saa sen ilmaiseksi. 
Lähin Kelan toimisto sijaitsee Varkaudessa. Palvelupisteestä saa opastusta ja neuvontaa 
Kelan etuuksista. Ajan voi varata palvelupisteeseen tai puhelimitse asiointiin osoitteessa 
www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla palvelunumeroon. Joroisissa on asiointipiste, jossa 
saa mm. Kela-asioiden neuvontaa ja opastusta sekä tukea Kelan verkkopalveluasiointiin 
käytössä olevilla asiakaspäätteillä. Lisäksi asiointipisteestä saa Kelan esitteitä ja lomakkeita 
ja sinne voi jättää Kelalle toimitettavia hakemuksia. Kela palvelee myös sähköisesti interne-
tissä ja sillä on oma puhelinneuvonta maahanmuuttajille. Lisätietoja löytyy: 
http://www.kela.fi/maasta-ja-maahanmuutto. 
Kelan asiakkailla on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen, jos asiointi Kelassa ei onnistu 
omalla äidinkielellä eikä löydy muutakaan yhteistä kieltä Kelan toimihenkilön kanssa.  

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.kela.fi/maasta-ja-maahanmuutto
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3.3 Seurakunnat  
 
Maahanmuuttajien uskonnollinen tausta tulisi huomioida ja heille tulisi tarjota tietoa omaan 
uskontokuntaan kuuluvasta toiminnasta Suomessa. Uskonnot.fi –sivustolta löytyy lista Suo-
messa toimivista yhteisöistä jaoteltuna uskontokunnan mukaan.  
 
3.3.1 Joroisten evankelis-luterilainen seurakunta 
Joroisten evankelis-luterilaisen seurakunnan toiminta on kaikille avointa, myös maahan-
muuttajille. Luterilainen kirkko Suomessa on kehittänyt voimakkaasti viime vuosina moni-
kulttuurista työtään kokonaiskirkon tasolla ja paikallisseurakunnissa.  
Maahanmuuttajiin suuntautuvaa työtä tehdään erityisesti diakoniatyön toimesta ja se koh-
distuu haavoittuvissa olosuhteissa oleviin ihmisiin. Diakoniatyön periaatteisiin kuuluu avun 
antaminen erityisesti niille, joita ei muuten auteta. Eettisenä ohjeena on kaikkien ihmisten ja 
heidän vakaumuksensa kunnioittaminen. Diakoniatyön asiakkaaksi voi hakeutua siitä riip-
pumatta, mihin uskontokuntaan kuuluu vai kuuluko mihinkään. 
Diakoniatyöllä on avointa toimintaa, johon maahanmuuttajat perheineen ovat tervetulleita, 
samoin vapaaehtoistyöhön. Diakoniatyö auttaa myös taloudellisesti elämälle välttämättö-
missä asioissa. Maahanmuuttajien kohdalla on tuettu kielen opiskelua ja avustettu esimer-
kiksi kodin perustamisessa tai lasten tarpeissa hankkimalla kierrätystavaroita. Ryhmä-, leiri- 
ja retkitoimintaa tarjotaan perheille, opiskelijoille, sairaille sekä vanhuksille. Diakoniatyönte-
kijät ja papit tekevät henkilökohtaista asiakastyötä maahanmuuttajien kanssa. Maahan-
muuttajille on perustettu omia vertaistukiryhmiään tarpeen mukaan. 
 
3.3.2 Ortodoksinen seurakunta  
Varkauden ortodoksinen seurakunta ulottuu Joroisiin. Ortodoksinen kirkko on toiseksi suurin 
kirkkokunta maailmassa. Kirkon kansainvälisyys näkyy myös paikallisseurakuntien toimin-
nassa, joiden toiminta on avointa luonnollisesti maahanmuuttajillekin.  
Suomen ortodoksisen kirkon ja Varkauden ortodoksisen seurakunnan lähivuosien tavoit-
teena on voimistaa ja kehittää toimintaansa erityisesti Suomen muuttaneiden venäläisten ja 
muiden itäeurooppalaisten kanssa.  
 
3.3.3 Muut seurakunnat 
Suomen katolinen kirkko toimii Varkaudessa Jyväskylän katolisen seurakunnan kautta. Se 
järjestää kuukausittain palveluksia Varkauden ortodoksikirkossa. Katolinen kirkko on suurin 
kirkkokunta maailmassa, joten sen toiminta on hyvin kansainvälistä. 
 
3.4 Järjestöt  
Kansalaisjärjestöt luovat viranomaistyön rinnalle toisenlaisia mahdollisuuksia kotouttami-
selle. Järjestöt tukevat maahanmuuttajan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia toi-
minnan kautta ja mahdollistavat sosiaalisten verkostojen luomista. 
SPR Joroisten osastolla Ystävätoimintaa. Ystävä voi toimia auttajana esimerkiksi lääkäri-
käynneillä, kauppamatkoilla tai virastoasioiden hoidossa. 
Joroisissa toimii Myrskylyhty ry osoitteessa Koskentie 9, 79600 Joroinen.  
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Myrskylyhty ry:n toiminta on kaikille avointa. Päiväkeskus on auki arkipäivisin klo 8–13. Ruo-
katuki- ja olohuonetoiminnassa ensisijaisesti halutaan lisätä välittämisen ja ihmisarvon ko-
kemista sekä vähentää yksinäisyyttä.  
Myrskylyhty ry tarjoaa ruoka-apua vähentämään aineellista niukkuutta sekä tuomaan turvan 
monipuolisemmasta ravinnosta. Ruoka-apua on tarjolla yksi apukassi/talous/viikko.  
Myrskylyhty ry ylläpitää olohuonetoiminnassa kaikkien tasa-arvoisuutta ja mahdollisuutta 
yhdenvertaiseen osallistumiseen. Eri ryhmillä on mahdollisuus vetää teemaryhmiä, kuten 
esim. Meet Up-kansainvälinen toiminta Joroisissa, missä sekä kantaväestö että maahan-
muuttajat kokoontuvat yhdessä ruuan, kulttuurin ja yhdessäolon äärelle. Myrskylyhdyssä 
palvellaan suomen kielen lisäksi myös englannin ja venäjän kielillä. 
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4. JOROISTEN KUNNAN TOIMIALOJEN VASTUUNJAKO KOTOUTTAMISPROSES-
SISSA 
 
4.1 Kotouttamistoiminta Joroisten kunnassa 
 
Luvuissa 2 ja 3 on kuvattu kotouttamista tukevia toimia ja palveluja maahanmuuttajille. Alla 
olevaan kuvaan on keskitetysti koottu vastuunjakoa Joroisten kunnassa kotouttamistoimin-
taan liittyen. Lisäksi kotouttamisohjelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu kotouttamis-
asioihin liittyvää osaamisvajetta; kotouttamistietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi on tar-
koituksenmukaista nimetä Joroisten kuntaan kotouttamisasioista vastaava työryhmä, johon 
tarvitaan edustus sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja sivistystoimesta. 
 
Joroisten organisaatiomalli 

• perustetaan kotouttamisasioiden työryhmä, joissa edustus sosiaalitoimesta, terveys-
toimesta ja sivistystoimesta sekä keskushallinnosta (asuntoasiat) (1+1+2+1) 

• neuvonta ja palveluiden ohjaus asiointipisteen kautta 
• tarvittaessa päivitetään Joroisten maahanmuuttajien opas 
• maahanmuuttajien neuvonta eri toimipisteissä osana peruspalveluja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2: Kotouttamistoiminta Joroisten kunnassa 

 
  

Neuvonta 
• Joroisten maahanmuuttajaopas 
• Ohjaus- ja neuvontanumero (017) 578 440 
• Maahanmuuttajien neuvonta eri toimipisteissä osana  

peruspalveluja 

Tunnistaminen ja ohjaus 
• Maahanmuuttaja-asiakkaan kotouttamistarpeen  

tunnistaminen peruspalveluissa  
• Asiakkaan informointi oikeudesta alkukartoitukseen ja 

kotoutumissuunnitelmaan.  
• Tukea kotoutumiseen liittyviin asioihin ja ohjaukseen  

kotouttamisasioiden työryhmältä 
• Asiakkaan ohjaaminen joko TE-toimiston tai sosiaalityön 

asiakkaaksi. 

Kotouttamisasioiden 
työryhmä 
 

• Ohjaus ja neuvonta 
kotouttamisesta 
maahanmuuttajille 
ja kunnan toimi-
joille 

 
• Tietoisuuden levit-

täminen ja henki-
löstön koulutus- 
tarpeiden tunnista-
minen  
->  
Kotouttamisosaa-
misen lisääminen 

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma 
• Sosiaalityössä tehdään maahanmuuttajalle alkukartoitus 

ja kotoutumissuunnitelma. 
• Kotoutumissuunnitelman laadintaan pyydetään mukaan 

myös muita toimijoita yksilökohtaisen tarpeen mukai-
sesti. 
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Kotouttamisasioiden työryhmä 
Joroisten kunnan palvelut ottavat huomioon maahanmuuttaja-asiakkaat. Toiminnassa pyri-
tään huomioimaan myös maahanmuuttaja-asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet. Maahan-
muuttaja-asiakkaiden palveluiden tarjoamiseen liittyvää poikkihallinnollista yhteistyötä on 
kuitenkin lisättävä ja organisaation jäsenten tietoisuutta maahanmuuttaja-asioista tulee pa-
rantaa. Kotouttamisasioiden työryhmän tehtäväksi asetetaan maahanmuuttaja-asioiden 
koordinointi ja koko organisaation tietoisuuden lisääminen maahanmuuttaja-asioiden hoi-
dossa. 
Neuvonta 
Ohjausta ja neuvontaa varten Joroisissa on laadittu jo aiemmin opas maahanmuuttajille. 
Oppaan tiedot päivitetään ajan tasalle ja opas käännetään tarvittaville kielille. Opasta on 
saatavilla kunnan internetsivuilla ja painettuna versiona kunnan yksiköissä. 
Palveluoppaan lisäksi tarve on myös henkilökohtaiselle ohjaukselle ja neuvonnalle. Maa-
hanmuuttajalle suomalainen palvelujärjestelmä voi olla hankala hahmottaa kirjallisessa 
muodossa olevasta opasmateriaalista. Viranomaisella on työhönsä sisältyvä ohjaus- ja neu-
vontavelvollisuus, mutta maahanmuuttajaneuvonnan keskittäminen yhteen neuvontanume-
roon selkeyttää maahanmuuttajatyötä ja kotouttamisprosessia ja on myös asiakaslähtöinen 
maahanmuuttajapalvelu.  
Tunnistaminen ja ohjaus  
Kotouttamisosaamista on tarpeen lisätä siten, että kunnassa toimivat eri työntekijät tunnis-
taisivat maahanmuuttaja-asiakkaan kotouttamistarpeen sekä asiakkaan oikeuden alkukar-
toitukseen ja henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan. Joustavan palvelun mahdollista-
miseksi maahanmuuttaja-asiakkaita kohtaavien työntekijöiden tulisi osata ohjata asiakas oi-
kealle taholle, joko TE-toimistoon tai sosiaalityöhön alkukartoituksen ja kotoutumissuunni-
telman laatimista varten. 
Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma 
Lain kotoutumisen edistämisestä mukainen alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma laadi-
taan sosiaalityössä niille asiakkaille, joiden osalta vastuu edellä mainitusta prosesseista 
kuuluu kunnalle.  
 
4.2 Sopimus kuntaan osoittamisesta 
 
Lain kotoutumisen edistämisestä (2010/1386) 41 § mukaan kunta voi tehdä sopimuksen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa kuntaan osoittamisesta sellaisten henki-
löiden osalta, joille on myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan kansainvälistä suojelua tai 
jotka on otettu Suomeen erityisellä humanitäärisellä perusteella. Sopimus on monivuotinen 
ja sitä tarkistetaan vuosittain. 
Joroisten kunta tekee sopimuksen edellä mainitun lain kotoutumisen edistämisestä 41 § 
mukaisen sopimuksen ELY-keskuksen kanssa ja laatii osana kotouttamisprosessia ja tämän 
kotouttamisohjelman toimeenpanoa toiminnalliset järjestelyt onnistuneen kotouttamisen to-
teuttamiseksi kunnassa, mikäli kuntaan ollaan osoittamassa humanitäärisin perustein kun-
taan tulevia maahanmuuttajia. Kotouttamisen vaatimien palveluiden järjestäminen voi vaatia 
lisäresurssointia erityisesti maahanmuuttaja-asiakkaiden neuvonnan ja kotouttamissuunni-
telmien laatimiseksi, mutta myös esimerkiksi opetustoimen tai terveydenhuollon palveluiden 
järjestämiseksi. Näin ollen kotouttamistoiminnan tarpeet tulee jatkossa huomioida riittä-
vässä laajuudessa kunkin hallinnonalan talousarvioissa. 
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4.3 Kotouttamistoiminnan vaikutukset vuosittaiseen talousarvioon  
 
Joroisten kunnan talousarviossa ei ole tähän saakka varattu resursseja erikseen kotoutta-
miselle ja erityisesti maahanmuuttajien palveluihin, vaan palvelut on hoidettu osana perus-
toimintoja.  
Kunnan vastuulla olevat kotouttamistoimet edellyttävät kuitenkin määrärahavarausta vähin-
tään seuraaviin palveluihin ja toimiin: 

• alkukartoitusten ja kielitaidon arvioiden järjestäminen (esitetään lisämäärärahaa tar-
vittaessa) 

• maahanmuuttajaoppaan kääntäminen kohderyhmään kuuluvien kielen mukaisiksi, 
oppaan painattaminen 

• tulkkipalvelut 
Lisäksi kotouttamiseen liittyen on tunnistettavissa henkilöstön koulutustarpeita. Koulutusta 
kotouttamiseen ja maahanmuuttajatyöhön on tarpeen järjestää poikkihallinnollisesti.  
Mahdollinen sopimus pakolaisten vastaanottamisesta edellyttää myös henkilöstöresurssien 
lisäämistä ohjaustyöhön sekä määrärahavarauksia muun kotoutumista tukevan toiminnan 
järjestämiseen. Kuntaan osoitettujen henkilöiden palveluiden järjestäminen tulee myös huo-
mioida toimialoilla vuosittaisessa talousarviossa. 
Valtio korvaa kunnille maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi järjestettyjen toimen-
piteiden aiheuttamia kustannuksia kotoutumislain mukaisesti (Kotolaki 44–55 §). Turvapai-
kanhakija-asiakkaiden osalta valtio maksaa kunnille laskennallisen korvauksen alkukartoi-
tuksen järjestämisestä. Lisäksi kunta saa laskennallisen korvauksen kuntaan osoitettavien 
henkilöiden osalta kohderyhmään kuuluvien henkilöiden ohjauksen ja neuvonnan sekä 
muun heidän kotoutumistaan tukevan toiminnan järjestämisestä. Kuntaan osoitettavien hen-
kilöiden kustannuksista valtio korvaa kunnille todellisten kulujen mukaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon erityiskustannuksia, tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä toimeentulotukikustan-
nuksia. 
 
4.4 Kotouttamisohjelman seuranta ja päivittäminen 
 
Kotouttamisohjelma on laadittu nyt vuosille 2021–2025. Lain kotoutumisen edistämisestä 32 
§ mukaan kotouttamisohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja se on tarkistettava vä-
hintään kerran neljässä vuodessa. 
Kotouttamisohjelman päivittäminen on seuraavan kerran käynnistettävä vuonna 2024 siten, 
että ohjelman päivitys on hyväksyttävänä kunnanvaltuustossa viimeistään vuoden 2025 ai-
kana.  
Kotouttamisasioiden työryhmä huolehtii päivityksen käynnistämisestä ja esittää kunnanhal-
litukselle työryhmän nimeämistä kotouttamisohjelman päivittämiseksi. 
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Kotouttamiseen ja maahanmuuttajatyöhön liittyviä linkkejä 
 

• Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2010/20101386?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20ko-
toutumisen%20edist%C3%A4misest%C3%A4 

• Valtion kotouttamisohjelma: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79075  

• Kotouttamislain verkkokäsikirjat: 
https://beta.kotoutuminen.fi/verkkokasikirjat  

• Oleskeluluvat: 
https://migri.fi/oleskelulupa#02c3eb0f  

• Maahanmuuttajien sosiaaliturva, hyvinvointi ja terveys: 
http://stm.fi/maahanmuuttajien-hyvinvointi 

• Suomessa työskentelevän maahanmuuttajan sosiaaliturva: 
http://stm.fi/documents/1271139/1359676/Maahanmuuttajien_sosiaali-
turva_RGB_150dpi_110214.jpg/0ae41112-6137-42e8-9b29-
f5c8dfa5126c?t=1429856590000 

• Perustietoa Suomesta (Tervetuloa Suomeen): 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161191  

• Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta: 
http://www.infopankki.fi/fi/etusivu 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20kotoutumisen%20edist%C3%A4misest%C3%A4
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20kotoutumisen%20edist%C3%A4misest%C3%A4
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20kotoutumisen%20edist%C3%A4misest%C3%A4
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79075
https://beta.kotoutuminen.fi/verkkokasikirjat
https://migri.fi/oleskelulupa#02c3eb0f
http://stm.fi/maahanmuuttajien-hyvinvointi
http://stm.fi/documents/1271139/1359676/Maahanmuuttajien_sosiaaliturva_RGB_150dpi_110214.jpg/0ae41112-6137-42e8-9b29-f5c8dfa5126c?t=1429856590000
http://stm.fi/documents/1271139/1359676/Maahanmuuttajien_sosiaaliturva_RGB_150dpi_110214.jpg/0ae41112-6137-42e8-9b29-f5c8dfa5126c?t=1429856590000
http://stm.fi/documents/1271139/1359676/Maahanmuuttajien_sosiaaliturva_RGB_150dpi_110214.jpg/0ae41112-6137-42e8-9b29-f5c8dfa5126c?t=1429856590000
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161191
http://www.infopankki.fi/fi/etusivu
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