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1. LAKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISESTA 
 

 

Uusi laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) ja valtioneuvoston asetus 
kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta (570/2011) tulivat 
voimaan 1.9.2011.   

Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan 
mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Li-
säksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.  

Lakia sovelletaan henkilöön, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu 
 voimassa oleva oleskelulupa Suomessa tai henkilöön, jonka oleskeluoikeus 
on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti. 

Lakia sovelletaan myös henkilöön, joka saa ulkomaalaislaissa tarkoitettua 
kansainvälistä suojelua; jolle on myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 51, 
52 tai 89 §:n perusteella hänen haettuaan kansainvälistä suojelua; joka on 
otettu Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten 
velvoitteiden täyttämiseksi ulkomaalaislain 93 §: n perusteella; jolle on myön-
netty jatkuva oleskelulupa ulkomaalaislain 52 a §: n 2 momentin tai 54 §: n 5 
momentin perusteella.  

Ulkomaalaislain 5 luvun ja 6 luvun 45-49 §: n säännöksiä sovelletaan lisäksi 2 
momentissa tarkoitetun henkilön perheenjäseneen tai muuhun omaiseen, jos 
tällä on ollut perheside 2 momentissa tarkoitettuun henkilöön ennen tämän tu-
loa Suomeen. 

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikut-
teista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnas-
sa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja tukien samalla hänen mahdolli-
suuksiaan ylläpitää omaa kieltä ja kulttuuria.  

Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistä-
viä ja tukevia toimenpiteitä, voimavaroja ja palveluja sekä maahanmuuttajien 
tarpeiden huomioon ottamista muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä 
suunniteltaessa ja järjestettäessä. Kotouttamista tukevien ja edistävien toi-
menpiteiden ja palvelujen piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla 
on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa.  

 
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. Ohjelma tulee huomioida kuntalain (365/1995) 65 
§:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston, Kan-
saneläkelaitoksen ja muiden kunnan alueella toimivien viranomaisten on kun-
nan aloitteesta osallistuttava oman toimialansa osalta ohjelman laadintaan, to-
teutukseen ja toimeenpanon seurantaan. Paikalliset maahanmuuttaja-, kansa-
lais-, työntekijä- ja työnantajajärjestöt sekä uskonnolliset yhteisöt voivat tarvit-
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tavassa laajuudessa osallistua kotouttamisohjelman laadintaan, toteutukseen 
ja sen toimeenpanon seurantaan. 
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2. MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄT TOI-
MEENPITEET PARKANOSSA 

 

 
Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia 
palveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edis-
tävinä toimenpiteinä (Laki kotoutumisen edistämisestä 6 §). 
 

 Perustieto suomalaisesta yhteiskunnasta  
 

Maahanmuuttajalle annetaan tietoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä. Lisäksi tietoa annetaan palve-
lujärjestelmästä ja kotoutumista edistävistä toimenpiteistä.  

 
Perustietoaineisto annetaan kaikille Suomeen muuttaville oleskelulupapäätök-
sen tiedoksiannon, oleskeluoikeuden rekisteröinnin, oleskelukortin myöntämi-
sen tai kotikunta- ja väestötietojen rekisteröinnin yhteydessä. Sisäasianminis-
teriö vastaa perustietoaineiston yhteensovittamisesta, kääntämisestä ja jake-
lusta. Lisäksi Parkanon palveluista kertova esite on toimitettu poliisille ja 
maistraattiin jaettavaksi maahanmuuttajille. (Laki kotoutumisen edistämisestä 
7§.) 
 
Ohjaus ja neuvonta 
 
Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston ja muiden viranomaisten on annettava 
maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotouttamista edis-
tävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä (Laki kotoutumisen edis-
tämisestä 8 §). 

 
 Alkukartoitus  
  

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, 
opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden kotou-
tumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet.  
 
Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka 
on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi. Kunta käynnistää alkukartoituksen 
maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta anne-
tun lain mukaista toimentulotukea. Alkukartoitus käynnistetään kahden kuu-
kauden kuluessa asiakkuuden alkamisesta. Työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta 
voi käynnistää alkukartoituksen myös sitä pyytäneelle muulle maahanmuutta-
jalle, jos tämän arvioidaan sitä tarvitsevan. Alkukartoituksen perusteella arvi-
oidaan tarvitseeko maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman. Alkukartoituk-
sessa maahanmuuttajaa ohjataan hänen tarvitsemien palvelujen piiriin. Par-
kanon sosiaalitoimessa uusille asiakkaille pyritään varaamaan asiointiaika 
mahdollisimman pian ja laatimaan alkukartoitus jo ensimmäisen käynnin yh-
teydessä.  
 
Alkukartoitukseen sisältyy alkuhaastattelu ja tarvittaessa tarkentavia toimenpi-
teitä.  
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Alkuhaastattelussa selvitetään yleiset kotoutumisen valmiudet: 
1) luku- ja kirjoitustaito: 
2) suomen ja ruotsin kielen taito: 
3) opiskelutaidot ja – valmiudet 
4) aikaisempi koulutus ja työkokemus: 
5) erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet: 
6) omat työllistymis- ja koulutustoiveet; 
7) elämäntilanne ja siitä johtuvat palvelutarpeet 
 
Alkukartoituksen tarkentavia toimenpiteitä voivat olla: 
1) henkilön osaamisen kartoitus ja tunnistaminen; 
2) luku- ja kirjoitustaidon selvittäminen 
3) suomen ja/tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon selvittä-

minen; 
4) opiskelutaitojen selvittäminen; 
5) urasuunnittelu; 
6) palveluntarpeiden kartoitus. 
 
Alkukartoitus tehdään maahanmuuttajan äidinkielellä tai kielellä, jota maa-
hanmuuttajan voidaan katsoa riittävästi ymmärtävän. (Laki kotoutumisen edis-
tämisestä 9 § ja 10 §.) 

 
Kotoutumissuunnitelma  

 
Alkukartoituksen perusteella sosiaalitoimisto tai työ- ja elinkeinotoimisto arvioi 
tarvitseeko maahanmuuttaja henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman. Ko-
toutumissuunnitelma tulee laatia kahden viikon kuluessa alkukartoituksen laa-
timisesta. Kotoutumissuunnitelmaan on oikeus maahanmuuttajalla, joka on 
työtön ja on rekisteröitynyt työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon tai saa 
muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulo-
tukea. Kotoutumissuunnitelma voidaan laatia myös muulle maahanmuuttajal-
le, jos hänen arvioidaan alkukartoituksen perusteella tarvitsevan suunnitelmaa 
kotoutumisen edistämiseksi. Ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadit-
tava viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oles-
kelukortin myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. 
 
Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan yksilöllinen suunnitelma toimen-
piteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan mah-
dollisuuksia hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito sekä muita yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja ja tietoja sekä edistää hänen mah-
dollisuuksiaan osallistua yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. 
 
Kotoutumissuunnitelmassa voidaan myös sopia maahanmuuttajan oman äi-
dinkielen opetuksesta, yhteiskuntaan perehdyttävästä opetuksesta, luku- ja 
kirjoitustaidon sekä perusopetusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskou-
lutuksesta ja muista kotoutumista yksilöllisesti edistävistä toimenpiteistä. Täl-
laisia voivat olla esimerkiksi työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, maahanmuut-
tajan omaehtoinen koulutus, ammatinvalinnanohjaus ja työkokeilut.  
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Jos maahanmuuttaja ei ole sosiaalipalvelujen tarpeessa, maahanmuuttaja ja 
työvoimatoimisto voivat laatia suunnitelman keskenään. Jos maahanmuutta-
jalla ei ole velvollisuutta toimeentulotuesta annetun lain 2a §:n mukaan ilmoit-
tautua työttömäksi työnhakijaksi, maahanmuuttaja ja kunta laativat yhdessä 
suunnitelman. Maahanmuuttajalle, joka on sekä sosiaalitoimen että työ- ja 
elinkeinotoimiston asiakas, kotoutumissuunnitelma laaditaan aina yhteistyös-
sä. Kotoutumissuunnitelman laadinnassa voi olla läsnä myös muita tarvittavia 
yhteistyötahoja. Maahanmuuttajilla itsellään on vastuu kotoutumistoimenpitei-
siin osallistumisesta ja niihin sitoutumisesta. 
 
Kotoutumistuki on tarkoitettu kotoutumissuunnitelman aikaisen toimeentulon 
turvaamiseksi. Kotoutumistuki muodostuu työmarkkinatuesta tai toimeentulo-
tuesta. Oikeus kotoutumistukeen työmarkkinatukena määräytyy työttömyys-
turvalain mukaisesti ja oikeus kotoutumistukeen toimeentulotukena toimeentu-
lotuesta annetun lain mukaisesti. Kotoutumistuen saaminen edellyttää kotou-
tumissuunnitelman noudattamista ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin osallis-
tumista.  

 
Parkanossa maahanmuuttajat integroidaan peruspalveluihin. Jokaisella viran-
omaisella ja palveluiden tuottajalla on tiedotusvastuu maahanmuuttajille 
omasta toiminnastaan ja palveluistaan. 
 
Parkanossa toimii maahanmuuttokoordinaattori, joka tarvittaessa ohjaa ja 
avustaa maahanmuuttajia palvelujen piiriin. Maahanmuuttajille, joiden ei ole 
mahdollista asioida suomen, ruotsin tai englannin kielellä, järjestetään tulkki-
palvelua. 
 
Maahanmuuttajien kotouttamisessa suomenkielen oppiminen on ensisijaisen 
tärkeää. Suomenkielen opetusta pyritään järjestämään kaikille maahanmuut-
tajille. Suomenkielen opetuksella luodaan lisäksi mahdollisuuksia jatko-
opiskelua ja työelämään sijoittumista varten. Suomenkielen opetuksen lisäksi 
maahanmuuttajia kannustetaan säilyttämään oma äidinkieli ja kulttuuri-
identiteetti. 

Kotouttaminen on yksilöllinen ja vuosia kestävä kehitysprosessi, jonka aikana 
maahanmuuttaja hankkii tietoja ja taitoja osallistuakseen yhteisön toimintaan 
sen täysivaltaisena ja tasavertaisena jäsenenä. Viranomaisten järjestämien 
kotouttamistoimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on tarjota maahanmuutta-
jille tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja suomenkielen opetusta, jotta heillä olisi 
mahdollisimman hyvät edellytykset päästä koulutukseen ja työelämään, kui-
tenkin oma äidinkieli ja kulttuuri säilyttäen. Tavoitteena on myös edistää hyviä 
etnisiä suhteita kaupungissa. Kotouttamisen keskeisiä tavoitteita ovat lisäksi 
maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukemi-
nen. Samalla heitä autetaan selviytymään uudessa elämäntilanteessa ja käy-
mään läpi sopeutumisprosessiansa. Mahdollisimman varhainen osallistuminen 
suomenkielen ja yhteiskuntatiedon opetukseen nopeuttaa sopeutumista sekä 
omatoimista ja aktiivista selviytymistä uudella kotiseudulla. Maahanmuuttajia 
kannustetaan hakeutumaan jatkokoulutukseen, vapaaehtois- ja järjestötoimin-
taan sekä työelämään. (Laki kotoutumisen edistämisestä 11 § ja 12 §.) 
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 3. TOIMENPITEIDEN JÄRJESTÄMISVASTUU 
 
 

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen 
kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan velvolli-
suus on huolehtia, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. 
Lisäksi kunnan tulee huolehtia, että maahanmuuttajille kotouttamislaissa tar-
koitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sel-
laisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on myös huolehditta-
va oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä. (Laki kotoutumisen edis-
tämisestä 30 §.) 
 
Parkanon kaupunki on osallisena Pirkanmaalla toimivassa Alma-hankkeessa 
(Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke), jonka tavoitteena on kehittää 
maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä maahan-
muuttajien kanssa toimivien työntekijöiden valmiuksia ja osaamista.  
 
Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia 
peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista 
edistävinä toimenpiteinä (Laki kotoutumisen edistämisestä 6 §). 

  
Vastuu maahanmuuttajien kotouttamisohjelman toimenpiteistä ja heille suun-
nattujen toimenpiteiden yhteensovittamisesta kuuluu kunnan kaikille hallinto-
kunnille. Lähtökohtaisesti jokainen viranomainen vastaa oman hallinnonalansa 
toimenpiteistä. Jokaiseen viranomaisorganisaatioon ja tarvittaessa eri hallin-
non aloille on aihetta nimetä yhteys- ja vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat ko-
touttamisohjelmassa yhdessä sovittujen asioiden toteutumisesta ja tarvittavas-
ta tiedonkulusta. 
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4. KOTOUTUMISTA EDISTÄVÄT TOIMENPITEET 
     KOHDERYHMITTÄIN 

 

 
Työikäiset ja –kykyiset maahanmuuttajat ovat 17 – 64 –vuotiaita ja työ- ja 

elinkeinotoimistoon työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneita henkilöitä. Työ-
hallinto on päävastuussa työikäisen väestön kotouttamisesta ja työelämäkel-
poisuutta edistävien toimenpiteiden järjestämisestä, rahoittamisesta ja koordi-
noinnista. Aikuisväestön kotouttamisen keskeisten tavoitteiden, suomenkielen 
oppimisen ja yhteiskunnan lainalaisuuksien tuntemisen sekä työelämään pää-
syn, saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä työhallinnon, kunnan viranomaisten, 
oppilaitosten ja työnantajien kesken. Onnistunut kotoutuminen merkitsee työl-
listymistä avoimille tai tukityömarkkinoille tai muuhun työhön tai yritystoimin-
taan, jolla maahanmuuttaja voi turvata toimeentulonsa. 
Käytännössä työelämään kiinnittyminen vaatii suomenkielen riittävää hallintaa 
ja työelämään tutustumista esim. työkokeilun avulla. 
 
Sosiaalitoimi tarjoaa aikuisväestölle erilaisia aikuissosiaalityön palveluja erilai-
sissa elämäntilanteissa. Parkanossa aikuisväestölle on lisäksi tarjolla mm. A-
klinikan ja psykiatrian poliklinikan palveluja. Lisäksi maahanmuuttajille tarjo-
taan ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi talouteen liittyvissä asioissa.  
 
Maahanmuuttajaperheiden kotouttamistoimenpiteille on olennaista yhteistyö 

eri viranomaisten kesken. Ensisijainen vastuu perheiden kotoutumista edistä-
vien toimenpiteiden järjestämisessä on sosiaali- ja terveystoimella ja sivistys-
toimella. Parkanossa lapsiperheille tarjotaan sosiaalityötä, kasvatus- ja perhe-
neuvonnan palveluja, perhetyötä, äitiys- ja lastenneuvolapalveluja, päivähoi-
toa, perusopetusta, oppilashuoltotyöryhmä sekä koulukuraattorin ja kouluter-
veydenhoitajan palveluja.  

Vanhemmuutta pyritään tukemaan edellä mainituin palveluin.  Lisäksi lasten 
näkökulma pyritään ottamaan huomioon aikuisille suunnatuissa palveluissa. 
Kotouttamislaki edellyttää, että jokaisella lain kriteerit täyttävällä perheenjäse-
nellä on oikeus ja velvollisuus osallistua kotouttamista edistäviin toimenpitei-
siin. Näin myös perheenäideille on taattava mahdollisuus päästä opiskele-
maan suomenkieltä. 

Itsenäistyvät maahanmuuttajanuoret ovat 12 – 25-vuotiaita nuoria ja nuoria 
aikuisia, joiden irtautuminen vanhemmista ja lapsuuden perheestä voi sisältää 
samoja piirteitä ja ongelmia kuin nuorilla yleensäkin. Nuorten kanssa työsken-
telyssä hyödynnetään tarpeen mukaan jo edellä mainittuja sosiaali- ja sivistys-
toimen palveluja. 

 
Parkanon työ- ja elinkeinotoimisto tarjoaa maahanmuuttajanuorille ammatin-
valintaohjausta, nuorille suunnattuja työnhakukursseja ja työkokeilupaikkoja. 
Ammatin hankkimiseen liittyvä kotouttaminen tarkoittaa nuorten maahanmuut-
tajien kohdalla suomenkielen opetuksen lisäksi sellaisia valmiuksia, jotka liitty-
vät yhteiskunnan selviytymiseen sekä realistiseen jatkokoulutus- ja ammat-
tiuran luomiseen. 
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Parkanon sosiaalitoimi tarjoaa peruskoulun päättäneille nuorille nuorten työpa-
jatoimintaa, jossa paneudutaan yksilöllisesti nuorten tilanteisiin. Maahanmuut-
tajanuorten syrjäytymistä pyritään ehkäisemään myös etsivän nuorisotyön 
keinoin. 
 
Työelämän ulkopuolelle jääviä maahanmuuttajia ovat 65 vuotta täyttäneet 
ikääntyneet maahanmuuttajat, pitkäaikaissairaat ja vammaiset maahanmuut-
tajat. Tähän ryhmään voitaisiin lukea myös työikäiset luku- ja kirjoitustaidotto-
mat, perheenäidit ja vajaakuntoiset, mutta heitä ohjataan kuitenkin ainakin 
työvoimapoliittisesti rinnasteisiin aktiivitoimenpiteisiin tai esim. työkokeilun 
kautta työelämään. 
 
Pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävien erityisryhmien kotouttamisen tavoite-
taso eroaa jonkin verran maahanmuuttajien pääryhmistä. Keskeistä on kuiten-
kin antaa myös niille maahanmuuttajille, jotka eivät ikänsä tai vajaakuntoisuu-
tensa takia voi osallistua työ- ja elinkeinotoimiston järjestämiin aktiivisiin toi-
menpiteisiin, perustietoja arkielämässä selviytymiseksi, ohjausta ja neuvontaa, 
opettaa suomenkielen alkeita, kuntouttaa omatoimisuuden edistämiseksi, jär-
jestää sopeutumisvalmennuskursseja ja opastaa sosiaalipalveluiden käyttämi-
sessä. 
 
Erityisryhmien kotouttamisesta vastaavat sosiaali- ja terveystoimi ja Kela. Ke-
lalla on tärkeä rooli kuntoutuksen järjestämisessä ja rahoittamisessa. Sosiaali- 
ja terveystoimen ja Kelan yhteistyötä tarvitaan siten erityisryhmien kotoutta-
mista suunniteltaessa. Lisäksi Parkanossa ikäihmisten palvelutarvetta arvioi-
daan kotihoidossa ja kuukausittain kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-
työryhmässä. Vammaisille maahanmuuttajille on tarjolla omat vammaispalve-
lun ja kehitysvammahuollon palvelut.  
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      Liite 1 
 

KOTOUTTAMISEN YHTEISTYÖTAHOJA  
 
Parkanon kaupunki, Parkanontie 37, 39700 PARKANO, puh. 03 44331 (vaihde) 
 Sosiaalityö  Sosiaalityöntekijä   
       Sosiaaliohjaaja  
 Varhaiskasvatus          Varhaiskasvatuksen päällikkö  
 Terveyskeskus   Johtava lääkäri  
 Sivistystoimi         Koulutoimisto  
   Vapaa-aikatoimi 
 Asunnot             Asuntosihteeri  
 
 
Työvoimaviranomainen 

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto,  
Pellavatehtaankatu 25, 33100 TAMPERE 
 
Parkanon toimipaikka, Parkanontie 66, 39700 PARKANO,  
puh. 0295 045 500 (vaihde) 

 
Kela  

Parkanontie 33, 39700 PARKANO 
  
 
Väestörekisteri 

Tampereen maistraatti, Ikaalisten palveluyksikkö, Vanha Tampereentie 9, 
39501 IKAALINEN, puh. 029 553 7532 

 
Poliisi 

Parkanon palvelutoimisto, Satakunnankatu 23, 39700 PARKANO 
puh. 071 874 7690 

 
Tulkkipalvelut 

Pirkanmaan tulkkikeskus, puh. 03 5657 7314 
 
Parkanon seurakunta 

Kirkkopolku 3, 39700 PARKANO, puh. (03) 441 200 

 
Maahanmuuttajakoordinaattori 
 044 034 5750 

  
Maahanmuuttovirasto 
 http://www.migri.fi/ 
 
Maahanmuuttajien infopankki 
 http://www.infopankki.fi/ 
  

http://www.migri.fi/

