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Elä kuin inarilainen!



Kotoutunut muuttaja kokee 
yhteisöllistä inarilaisuutta ja sitoutuu 
Inariin. Muuttaja löytää mielekästä 
vapaa-ajan tekemistä, saa tehdä 

osaamistaan vastaavaa työtä, 
osaamista kasvatetaan mielekkäillä 

opinnoilla. Muuttajaa tuetaan 
sujuvalla palveluprosessilla.

M A A H A N M U U T T A J A N  
P A L V E L U P O L K U



INARIN KUNNANJOHTAJAN
TERVEISET

MAAHANMUUTTAJAN 
PALVELUPOLKU

SUJUVASTI ARKTISEEN 
ELÄMÄÄN -HANKE

Inarin kunta on aina ollut kansainvälinen alue, 
jonne on tultu käymään, asumaan, 
työskentelemään ja inspiroitumaan. Inari on 
houkutellut viime vuosina runsaasti 
kansainvälisiä matkailijoita, mutta työvoiman 
saatavuuden osalta Inarilla on samat haasteet 
kuin usealla muullakin Suomen kunnalla. Suurten 
ikä-luokkien eläköityessä kilpailu osaavista 
työntekijöistä on kiihtynyt. Työvoimapula on 
vaivannut kasvavaa matkailua, mutta lisäksi 
kunnan omassa palvelutoiminnassa osaajien 
tarve on voimakkaassa kasvussa. Erityisesti 
mainittava on sosiaali- ja terveydenhuolto, jonka 
työvoiman kasvutarpeet kulkevat käsi kädessä 
ikääntymiskehityksen kanssa.

Koska työelämän trendinä on, että tietyille aloille 
kuten matkailuun sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon työtehtäviin ei ole saatavissa 
tarpeeksi työntekijöitä paikallisilta työmarkkinoilta 
eivätkä tietyt työtehtävät kiinnosta paikallisia 
työnhakijoita, ratkaisuja on haettava laajemmalti. 
Erityisesti matkailun siivittämänä Lapissa on jo 
onnistuneesti tehty aktiivista ja tuloksekasta 
rekrytointia myös ulkomailta. Maahanmuuttajan 
asettautuessa elämään Lapissa haasteena ovat 
esimerkiksi pitkät välimatkat, palvelujen vähyys, 
joskus armoton sää, vähälukuinen väestömäärä 
ja erilaiset kulttuurit. 

Inarin kunnan Sujuvasti arktiseen elämään –
hankkeella pyritään osaltaan vastaamaan 
työelämän muutoksiin ja helpottamaan 
työperäisen maahanmuuttajan polkua 
maahanmuuttajasta inarilaiseksi. Tavoitteena on 
ollut kotouttamisen ja asettautumispalveluiden 
toimintamallin luominen sekä palveluiden 
toimivuuden varmentaminen. Työ tehtiin 
palvelumuotoilun keinoin Ramboll Finland Oy:n 
asiantuntijoiden johdolla ja tuloksena on 
palvelupolku toimintamallin osana. Kehittämisen 
visiona on ”elä kuin inarilainen” eli kunnan 
näkökulmasta päämääränä on myös uusien 
asukkaiden saaminen kuntaan. 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto 
Lapin Ely-keskuksen kautta (80 %) sekä Inarin 
kunta (20 %). Hankkeen hallinnoinnista on 
vastannut Inarin kunnan yritys- ja 
kehittämispalvelut, ja hankkeeseen on palkattu 
yksi kokoaikainen työntekijä. Hankeaika on 
1.9.2019 – 31.10.2021 ja hankebudjetti on 
150.746 euroa.

Palvelupolku on työperäisen maahanmuuttajan 
tarpeiden pohjalta rakennettu visio sujuvista 
asettautumisen palveluista. Palvelupolulla 
kuvataan ja osoitetaan pakolliset toiminteet, joita 
työperäinen maahanmuuttaja tulee kohtaamaan 
muuttaessaan Inariin, mutta myös toiminteet, 
jotka edesauttavat sitoutumista ja asettumista 
paikkakunnalle -inarilaistumista. 

Palvelupolku toimii ohjenuorana palvelujen 
kehittämiselle sekä työnantajille, 
maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ja 
maahanmuuttajille itselleen, kun polulla esitetyt 
toiminteet on toteutettu. Tähdellä (*) on merkitty 
palvelut, jotka ovat kehitteillä.

Palvelupolku tehtiin osana Sujuvasti arktiseen 
elämään –hanketta ja sen muodostamiseen 
osallistettiin eri vaiheiden ja toiminteiden kannalta 
oleelliseksi tunnistettuja tahoja, kuten: TE-
palvelut, KELA, verotoimisto, oppilaitokset kuten 
kansalaisopisto, perhepalvelut kuten päivähoito, 
yritykset kuten Inari-Saariselän Matkailu Oy, 
Inarin vuokra-asunnot Oy, kunta: yritys- ja 
kehittämispalvelut, sivistyspalvelut, sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja hallintopalvelut.

Toni K. Laine
Inarin kunnanjohtaja



MAAHANMUUTTAJAN 
PALVELUPOLKU
Palvelupolulla kuvataan ja osoitetaan pakolliset toiminteet, 
joita työperäinen maahanmuuttaja tulee kohtaamaan 
muuttaessaan Inariin, mutta myös toiminteet, jotka 
edesauttavat sitoutumista ja asettumista paikkakunnalle –
inarilaistumista. 

Toiminteet on jaettu kolmeen osaan seuraavasti:

ENNEN MUUTTOA

ENSIMMÄISTEN KUUKAUSIEN AIKANA

KOTOUTUMINEN

Palvelupolulla on osoitettu mahdollisesti erityistä tukea 
tarvitsevissa toiminteissa avustava henkilö / taho. 
• Maahanmuuttokoordinaattori* huolehtii kunnan palveluihin 

ohjaamisesta ja auttamisesta maahanmuuttajille. Inarin 
kunnan työntekijä.

• Maahanmuuttokummi* vapaaehtoistoimintaan perustuva 
tukihenkilö ja henkinen tuki maahanmuuttajalle. 
Kummihenkilö voi olla esimerkiksi syntyperäinen tai 
maahanmuuttajataustainen inarilainen henkilö.



OLESKELULUVAN 
HAKEMINEN

Saavun  EU:n 
ulkopuolelta

Saavun  EU:n 
sisältä

MIGRI

ENNEN 
MUUTTOA

TYÖLLISTÄVÄ- JA 
REKRY-YRITYS

MAKE INARI YOUR HOME

Kaikki hyödyllinen 
tieto yhdessä paikassa

MAKE INARI YOUR HOME
Make Inari Your Home kokoaa kaiken Inariin 
muuttamiseen ja asettumiseen tarvittavan tiedon 
yhdessä paikassa. Sivustolta löydät vinkit ja ohjeet 
kaikkiin tämän palvelupolun vaiheisiin ja toiminteiden 
suorittamiseen sekä voit tutustua Inariin, inarilaiseen 
elämään ja inarilaisuuteen jo ennen muuttoa VR-
koulutuspaketilla ja videomateriaalilla. Make Inari Your
Home –sivuston lisäksi voit tutustua suomalaiseen 
yhteiskuntaan valtakunnallisten palveluiden kuten Info 
Finlandin kautta.  

Saamelainen kulttuuri elää vahvana Inarissa ja voit 
tutustua saamelaiseen kulttuuriin ja nykypäivän 
elämänmenoon Saamelaiskäräjien, Siidan ja 
Saamelaiskeskus Sajoksen sivuilla.

ET TARVITSE 
OLESKELULUPAA

AVOIMET TYÖPAIKAT
Löydät Inarin alueen avoimia 
työpaikkoja Inarin kunnan 
nettisivuilta, EURES-
työnvälitysverkoston nettisivuilta
sekä ottamalla yhteyttä suoraan 
kiinnostavaan yritykseen. 

Voit myös hyödyntää 
valtakunnallisia työnvälityssivuja 
(esim.Duunitori.fi, Mol.fi, Monster.fi) 
ja alueella toimivia 
henkilöstöpalveluyrityksiä (esim. 
LaplandStaff, Barona Lapland, 
Staffpoint).

TYÖLLISTYMINEN
Mistä löydän 

työpaikan Inarissa?

Jos tulet Suomeen töihin ja olet jonkin muun kuin 
EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen, tarvitset 
oleskeluluvan. Voit hakea oleskelu-luvan Migristä
ennakkoon virtuaalisesti EnterFinland-sivuilta ja 
käydä tunnistautumassa lähimmässä Suomen 
edustustossasi. Ennen oleskeluluvan saamista 
sinulla tulee olla työpaikka Suomesta.  

Jos tulet Suomeen viisumilla, sinun tulee hakea 
oleskelulupaa Migristä, mikäli haluat työskennellä 
Suomessa tai oleskella yli 90 päivää.

https://www.inari.fi/en/services/make-inari-your-home.html
https://www.infofinland.fi/
https://www.samediggi.fi/
https://siida.fi/
https://www.sajos.fi/home/
https://www.inari.fi/fi/avoimia-tyopaikkoja.html
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://migri.fi/etusivu
https://enterfinland.fi/eServices/info/residencepermit


ASUMISEN VAIHTOEHDOT
Uusi koti Inarissa

ASUMISEN TOIMIJOITA
Vuokra-asunnot: Inarin vuokra-asunnot Oy, Bilto.Oy, Ivalon 
vuokra-asunnot, Kalottikeskus, Rakennusliike Holmberg Oy, 
Sorakukkola Oy, Uni Kodit
Asunnon ostajalle: Inaritalot Oy (talotehdas), 
Kiinteistömaailma Ivalo (kiinteistövälittäjä)

LAPSIPERHEEN 
PALVELUT

INARIN KUNTA
Löydät tietoa kunnan palveluista Inarin kunnan 
kotisivuilta. Kun muutat paikkakunnalle pidemmäksi aikaa 
ole yhteydessä kunnallisiin koulu- ja varhaiskasvatus-
palveluihin lapsen päivähoidon ja koulutuksen 
järjestämiseksi.

KOULUTUS-
MAHDOLLISUUDET

TUKIPERHETOIMINTA
Tukiperhetoiminnasta löydät lisää tietoa Suomi.fi-
palvelusta.

SEURAKUNTA
Inarin ev.lut seurakunta tarjoaa tukea eri 
elämäntilanteissa, mm. vertaisryhmätoimintoja, 
vapaaehtoistoimintaa, keskusteluapua ja taloudellista 
apua. Sunnuntaisin järjestetään messuja seurakunnan 
kirkoissa. Seurakunnassa järjestetään myös toimintaa 
lapsiperheille ja nuorille. Seurakunnan tilaisuudet ovat 
kaikille avoimia. 

MUUT USKONTOKUNNAT
Inarissa toimii mm. helluntaiseurakunta, 
ortodoksiseurakunta ja Jehovan todistajat.

MLL IVALON PAIKALLISYHDISTYS
MLL tarjoaa muun perhekahvilatoimintaa, lastenhoitoa ja 
kaveriksi maahanmuuttajaäidille –toimintaa.

SPR LAPIN PIIRI
SPR Lapin piiri tarjoaa muun muassa monikulttuurista 
toimintaa sekä nuoriso- ja ystävätoimintaa.

TE-TOIMISTO
TE-toimiston koulutuspalvelut tarjoaa 
tukea ja vaihtoehtoja oman 
ammatillisuuden lisäämisen ja työuran 
suunnittelemiseen.

KOKO SUOMEN 
KOULUTUSTARJONTA
Oppilaitokset ympäri Suomen 
mahdollistavat opiskelun etäopintoina, 
jolloin voit suorittaa haluamasi opinnot 
Inarista käsin!

ENNEN 
MUUTTOA

SAAMELAISALUEEN 
KOULUTUSKESKUS & 
REDU
Koulutuskeskuksissa voit täydentää ja 
lisätä omaa osaamistasi monipuolisilla 
koulutuksilla ja opinnoilla. 
Saamelaisalueen koulutuskeskus, 
järjestää koulutusta saamen kielestä ja 
kulttuurista, ammatillista koulutusta sekä 
lyhytkoulutuksia osaamisen 
täydentämiseen. Oppisopimuskoulutus
mahdollistaa ammattiin opiskelun työtä 
tehden. 

Lapin koulutuskeskus REDU on Lapin 
suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä, 
joka toimii koko Lapin alueella.

ASUMISEN VERKOSTOJA
Sodankylä-Inari-Utsjoki -alueen vuokra-asunnot -FB-ryhmä, 
Mun Lappi: Elämää Lapissa -FB-ryhmä, www.tori.fi, 
etuovi.com

OMISTUSASUNNON OSTO
Asunnon ostamisessa voit hyödyntää mm. InfoFinlandin 
ohjeita asunnon ostajalle. Ostamisessa apunasi toimivat 
pankki ja kiinteistövälittäjä. Rakennusluvista ja 
kaavoituksesta saat lisätietoa kunnan teknisistä palveluista. 
Jos olet kotoisin EU- tai ETA -alueen ulkopuolelta, saatat 
tarvita kiinteistön hankkimiseen luvan puolustusministeriöltä. 
Hae lupaa ennen kiinteistön hankkimista.

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI

MAAHANMUUTTOKUMMI

https://inarinvuokra-asunnot.fi/en/home/
https://www.inari.fi/en/home-page.html
https://www.suomi.fi/palvelut/tukihenkilo-ja-tukiperhetoiminta-inarin-kunta/d9dcc3d4-9d1a-47b4-a5ba-df0789bff44b
https://www.inarinseurakunta.fi/
https://ivalonhelluntaisrk.fi/
https://www.ortlappi.fi/
https://ivalo.mll.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/lappi
https://www.lapinte-palvelutarjotin.fi/
https://www.sogsakk.fi/fi
https://www.inari.fi/fi/yritys-ja-kehittamispalvelut/yrittajan-inari/yrityskoulutuspalvelut/oppisopimuskoulutus.html
https://www.redu.fi/fi/Etusivu
http://www.tori.fi/
https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/housing/owner-occupied-housing
https://www.inari.fi/en/services/housing-and-construction.html
https://www.defmin.fi/luvat_ja_asiointi/kiinteistonostajien_luvat


HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Mielekästä tekemistä

KIELITAIDON 
KEHITTÄMINEN

Tarjoaa yleissivistävää koulutusta 
laajalla tarjonnallaan.

KANSALAISOPISTO

Järjestää monipuolista toimintaa ja 
tapahtumia kuntalaisille.

VAPAA-AIKATOIMI JA 
LIIKUNTAPALVELUT

Monikulttuurisessa Inarissa tarjotaan 
hyvät mahdollisuudet eri 
kulttuurimuotojen harrastamiselle.

KULTTUURIPALVELUT

Inarin kunta on aktiivinen 
tapahtumakunta, kaikki tapahtumat 
löydät yhdestä paikasta.

KUNNAN 
TAPAHTUMAKALENTERI

Urheiluseuroja jääkiekosta 
jousiammuntaan sekä myös dartsiin.

URHEILUSEURAT

Monipuolinen yhdistystoiminta
tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden 
osallistua yhteiskunnan toimintaan ja 
erilaisiin harrastuksiin.

MUU JÄRJESTÖTOIMINTA

Kuntalaiset voivat lunastaa 
henkilökohtaisen kausiluvan oman 
kunnan alueelle Metsähallitukselta.

KUNTALAISOIKEUDET 
KALASTUKSEEN JA 
METSÄSTYKSEEN

ENNEN 
MUUTTOA

KIELIMESTARI*

KANSALAISOPISTO

KIELIKAHVILATOIMINTA*

KOTOUTUMISKOULUTUS

TYÖPAIKKASUOMI

VERKKOKOULUTUKSET
Kielenoppaana paikallisen kielen oppimiseen arjessa.

Voit oppia uuden kielen alkeet tai jakaa oman kielen osaamista 
muille osallistujille.

Kurssitarjontaa Suomen ja saamen kielen alkeista 
jatkokursseihin*. 

Suomen kielen sekä suomalaisen työelämän, kulttuurin ja 
yhteiskunnan tapojen opetusta. Kotoutumiskoulutukseen 
hakeudutaan TE-toimiston tai kunnan sosiaalipalveluiden kautta.

Työelämälähtöistä suomenkielen koulutusta, jonka järjestää 
Lapin ELY-keskus yhteishankintakoulutuksena. Tuotteita on 
kolme: Rekrykoulutus, Täsmäkoulutus ja Muutoskoulutus, joista 
Täsmäkoulutus on yleisin. Täsmäkoulutuksen rahoittavat 
työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto ja sen kesto on 
vähintään 10 koulutuspäivää. Koskee myös EU:n ulkopuolelta 
tulevia 

Suomen kielen kursseja järjestetään verkossa ympäri Suomea, 
joihin voit osallistua myös ennen muuttoa. Suomen kielen 
itseopiskelumateriaaleja löytää verkosta, esim. Moninetistä.

https://www.opistopalvelut.fi/inari/
https://www.inari.fi/en/services/education-and-culture/culture-in-inari.html
https://www.inari.fi/fi/tapahtumat.html
https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/yhdistysten-yhteystiedot.html
https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/yhdistysten-yhteystiedot.html
https://www.eraluvat.fi/en/front-page.html
https://www.opistopalvelut.fi/inari/
https://finnishcourses.fi/fi
https://moninet.rovala.fi/learn-finnish/


OLESKELULUVAN HAKEMINEN JA 
OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI
3 kk kuluessa saapumisesta

MIGRI

HENKILÖTUNNUKSEN 
HAKEMINEN 

KOTIKUNNAN 
REKISTERÖIMINEN

DIGI- JA VÄESTÖVIRASTO (DVV)

Jos tulet EU-maiden ulkopuolelta, voit hakea oleskelulupaa 
etukäteen virtuaalisesti EnterFinland –palvelussa ja 
tunnistautua henkilökohtaisesti Suomen edustustossa 
ulkomailla. Jos tulet Suomeen matkustusviisumilla, voit hakea 
oleskelulupaa Suomesta käsin ja tunnistautua Migrin
palvelupisteellä. Jos olet EU-kansalainen, et tarvitse 
oleskelulupaa tullessasi, mutta sinun on rekisteröitävä 
oleskeluoikeutesi Migriin 3 kk sisällä Suomeen saapumisesta. 

Oleskeluluvan saaminen ja oleskeluoikeuden rekisteröinti 
edellyttävät aina henkilökohtaista tunnistautumista paikan 
päällä.  Lähin Migrin toimipiste sijaitsee Rovaniemellä ja ajan 
voi varata etukäteen Migrin nettisivuilta. Maahanmuuttovirasto 
voi myöntää suomalaisen henkilötunnuksen tehdessään 
myönteisen päätöksen oleskelulupahakemukseen tai 
rekisteröidessään EU-kansalaisen oleskeluoikeuden. 

Huomioi, että Pohjoismaan kansalaiset rekisteröivät 
oleskelunsa Digi- ja väestötietovirastossa.

VEROKORTIN 
HAKEMINEN

VEROTOIMISTO
HENKILÖTUNNUS
Suomalaista henkilötunnusta käytetään mm. 
viranomaisten kanssa asioitaessa, henkilöllisyyden 
tunnistamisessa ja virallisissa asiakirjoissa. Saat 
suomalaisen henkilötunnuksen, kun henkilötietosi 
rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Henkilö-
tunnuksen saaminen edellyttää aina henkilökohtaista 
tunnistautumista paikan päällä viranomaisen toimi-
pisteessä. Voit saada suomalaisen henkilö-
tunnuksen Migristä oleskeluluvan hakemisen tai 
oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä (ks. 
Migri) tai töihin tullessasi asioidessasi Vero-
toimistossa. Henkilötunnusta voi myös hakea 
erikseen Digi- ja väestötietovirastosta, mikäli sen 
saamisen edellytykset täyttyvät, mutta et ole vielä 
saanut suomalaista henkilötunnusta. Lähin DVV:n
toimipiste sijaitsee Rovaniemellä ja voit varata ajan 
etukäteen DVV:n sivuilta. 

KOTIKUNTA
Jos muutat Suomeen pysyvästi, voit tietyin 
edellytyksin rekisteröidä kotikuntasi Inariin Digi- ja 
väestöviraston Rovaniemen toimipisteellä. Kun 
sinulla on kotikunta, voit käyttää niitä palveluja, joita 
kunnat tarjoavat vain omille kuntalaisilleen. Joskus 
kotikunta on tarpeen myös, jotta voisit käyttää valtion 
viranomaisten tarjoamia palveluja tai saada rahallisia 
etuuksia tai tukia. Lisää tietoa toiminteesta löydät 
DVV:n nettisivuilta sekä InfoFinlandilta.

Jos asut Suomessa yli 6 kk, tarvitset 
verokortin aina, kun saat palkkaa tai muita 
tuloja (esim. Kelan etuuksia). www.vero.fi

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 
kuukautta, työnantajasi perii palkastasi 35 % 
lähdeveroa tai voit hakea verokortin 
Verotoimistosta. 

Verokorttia varten tarvitset suomalaisen 
henkilötunnuksen. 

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää aina 
henkilökohtaista tunnistautumista paikan 
päällä. Voit saada henkilötunnuksen 
asioidessasi paikan päällä Ivalon 
Verotoimistossa.

Verotoimistoon voi varata yksilö- tai 
ryhmäajan etukäteen Verohallinnon 
valtakunnallisesta puhelinpalvelusta ja 
selvittää samalla käyntiä varten tarvittavat 
lomakkeet ja dokumentit. 

ENSIMMÄISTEN 
KUUKAUSIEN 
AIKANA

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI & 
TULKKIPALVELUT

TYÖLLISTÄVÄ- JA REKRY-YRITYS

MAAHANMUUTTO-
KOORDINAATTORI & 
TULKKIPALVELUT

https://dvv.fi/en/individuals
https://dvv.fi/en/individuals
https://dvv.fi/en/foreigner-registration
https://www.infofinland.fi/en/moving-to-finland/registering-as-a-resident/municipality-of-residence-in-finland
http://www.vero.fi/


PANKKITILIN, -KORTIN JA –
TUNNUKSEN HAKEMINEN

PANKKI

TERVEYSPALVELUT

INARI KOTIKUNTANA

Pankkitiliä tarvitaan raha-asioiden hoitoon. Pankkitilin 
avaamisen yhteydessä kannattaa hakea myös 
verkkopankkitunnuksia, joiden avulla voi hoitaa esimerkiksi 
monia viranomaisasioita verkossa. Huomaathan hakea 
henkilötunnuksen ennen pankkiasiointia, sillä tarvitset sitä 
esim. tilin avaamisessa ja verkkopankkitunnusten 
saamisessa.

TYÖSUHTEESSA

Jos kotikuntasi on Inari (tai muu kunta 
Suomessa), voit käyttää kunnan 
tarjoamia julkisia terveyspalveluita.

Työnantajilla on velvollisuus kustantaa 
työntekijöilleen ennaltaehkäisevä 
terveydenhuolto ja olet työsuhteessa 
oikeutettu tähän.

Millaisia terveyspalveluita saan?

KELA

VAKUUTUS

Sinulla voi olla oikeus Kelan etuuksiin, 
jos asut vakinaisesti tai työskentelet 
Suomessa. Jos olet sairausvakuutettu 
Suomessa, saat Kela-kortin.

Sen maan eurooppalaisella 
sairaanhoitokortilla, jossa olet vakuutettu, 
olet oikeutettu lääketieteellisesti 
välttämättömään hoitoon samalla hinnalla, 
kuin henkilöt, jotka asuvat Suomessa.

HOITO-OIKEUSTODISTUS
Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, 
selvitä Kelasta oikeutesi julkisiin 
terveyspalveluihin ja hoito-
oikeustodistukseen.

ENSIMMÄISTEN 
KUUKAUSIEN 
AIKANA

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI & 
TULKKIPALVELUT

TYÖLLISTÄVÄ- JA REKRY-YRITYS

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI & 
TULKKIPALVELUT

YKSITYISET 
TERVEYSPALVELUT
Inarissa toimii julkisten palvelujen lisäksi 
myös yksityinen lääkäriasema Terveystalo

https://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut.html
https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
https://www.kela.fi/sairaanhoito-suomessa-nain-haet
https://www.terveystalo.com/fi/


LASTEN KOULU

LASTEN PÄIVÄHOITO

INARIN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN 
PALVELUT

SEURAKUNTA

Inarin ev.lut seurakunnassa järjestetään mm. perhekerhotoimintaa ja 
lasten kerhotoimintaa sekä nuorille mm. nuorten iltoja, rippikouluja, 
retki-ja leiritoimintaa. Seurakunta toimii myös partion 
taustayhteisönä. Diakoniatyö järjestää erilaisia 
vertaisryhmätoimintoja ja vapaa-ehtoistoimintaa. Myös taloudellisen 
avun hakeminen on mahdollista diakoniatyön kautta. Papit ja 
diakoniatyöntekijät tarjoavat myös keskusteluapua tarvittaessa.

MLL-PERHEKAHVILAT JA LASTENHOITO
Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset Inarissa ja 
Ivalossa pitävät perhekahviloita, jotka ovat avoimia 
vertaiskohtaamisen paikkoja. Ivalon paikallisyhdistys järjestää 
perhekahvilaa myös Saariselällä. Yhdistykset järjestävät myös 
monenlaista muuta toimintaa, johon perheet ja lapset voivat 
osallistua, kuten Ystäväksi maahanmuuttajaäidille –toimintaa.

SPR LAPIN PIIRI

SPR Lapin piiri tarjoaa muun muassa monikulttuurista toimintaa sekä 
nuoriso- ja ystävätoimintaa.

Oppivelvollisuus koskee Suomessa kaikkia lapsia 6-20 ikävuoden 
välillä. Inarin kunta tarjoaa laadukkaat sivistyspalvelut eri ikäisille 
lapsille huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet: varhaiskasvatus, 
esi- ja perusopetus. Vanhemmat voivat hakea lapselleen 
vuorohoitopaikkaa, jos he ovat vuorotyössä tai heidän opiskelunsa 
ajoittuu iltaan tai viikonloppuun. Inarin kunta järjestää myös ei-
lakisääteistä 1-2-luokkalaisten vuorohoitoa iltaisin, öisin ja 
viikonloppuisin, mikäli em. hoitoa tarvitaan vanhempien työn-, 
opiskelun tms. vuoksi. 1. luokan oppilaille järjestetään hoitoa 
koulun lomien aikana. 

TUKIPERHETOIMINTA
Kunta järjestää erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen 
perheelleen tukihenkilön tai -perheen.

ENSIMMÄISTEN 
KUUKAUSIEN 
AIKANA

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI

MAAHANMUUTTOKUMMI

https://www.inarinseurakunta.fi/
https://ivalo.mll.fi/
https://rednet.punainenristi.fi/lappi
https://www.inari.fi/en/services/education-and-culture.html
https://www.suomi.fi/palvelut/tukihenkilo-ja-tukiperhetoiminta-inarin-kunta/d9dcc3d4-9d1a-47b4-a5ba-df0789bff44b


KIELITAITO
Alkeista osaamiseen : 

työelämässä

TYÖPAIKKASUOMI
Työnantajan yhteishankintana 
järjestämä koulutus työajalla 
työntekijöilleen.

Lapin ELY-keskus koordinoi 
yhteishankintakoulutusta ja siinä on 
kolme tuotetta: Rekrykoulutus, 
Täsmäkoulutus ja Muutoskoulutus.

SUOMI TOISENA KIELENÄ
Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa tarjotaan 
laadukasta suomenkielen opetusta eri 
tasoisille oppijoille läpi kasvatuksen oppijan 
tarpeen mukaan.

LASTEN KIELITAITO
Alkeista osaamiseen : 

vapaa-ajalla

KANSALAISOPISTO
Kansalaisopistossa voit opiskella 
kursseilla suomen ja saamenkielen 
alkeista jatkokursseihin.

Koulu  & 
varhaiskasvatus

Yhteisön jatkuva tuki
Inarin kunta asukkaineen ja sidosryhmineen tukee kielitaidon kehittymistä 
tarjoamalla arjessa mahdollisuuksia kasvokkain harjoitteluun

KOTOUTUMINEN

FINNISHCOURSES.FI
Suomen kieltä on mahdollista opiskella 
myös InfoFinlandin ylläpitämässä 
palvelussa kaikille avoimina verkko-
opintoina.

https://www.opistopalvelut.fi/inari/
http://www.finnishcourses.fi/


INARILAISUUDEN KOKEMINEN

AINOLA
Osallisuuskeskus Ainolassa voi osallistua tapahtumiin, 
harrastajaryhmien kokoontumisiin, lukea lehtiä, 
kahvitella paikallisten kanssa, asioida virtu-pisteellä tai 
TE-toimiston puhelimella.

SAAMELAISKULTTUURI
Saamelainen kulttuuri elää vahvana Inari-
Saariselällä ja saamelaisten tapahtumiin 
ovat kaikki tervetulleita. Saamelaiskäräjien, 
Siidan ja Saamelaiskulttuuri Sajoksen 
sivuilla löydät lisää tietoa saamelaisuudesta 
ja sen merkityksestä alueen identiteettiin.

KANSALAISOPISTO
Kansalaisopistossa voi Inarissa opiskella 
kursseilla kielten lisäksi kädentaitoja, 
kuvataiteita, musiikkia, tanssia ja liikuntaa.

PERHEKAHVILATOIMINTA
Perhekahvilassa sekä lapset että aikuiset tapaavat 
toisiaan ja toimivat yhdessä. Siellä kohtaavat myös 
eri sukupolvet ja kulttuurit.

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN 
PALVELUT
Monikulttuurisessa Inarissa tarjotaan hyvät 
mahdollisuudet eri kulttuurimuotojen ja 
harrastusten harrastamiselle.

VIRTUAALISET YHTEISÖT
Inarissa toimii aktiivinen maahanmuuttajien Facebook-
vertaisryhmä Arctic Life Inari sekä Inarin kunnan 
sosiaalisen median kanavista löytää ajankohtaista 
tietoa kunnan asioista.

TULKKAUSPALVELUT
Virallisten asioiden hoidossa sinulle 
hoidetaan tulkkauspalvelut viranomaisten 
toimesta. JÄRJESTÖTOIMINTA

Järjestötoimijat edistävät monin tavoin kansalaisten 
hyvinvointia, osallisuutta, arjen hallintaa, sosiaalista 
elämää ja myös työelämässä tarvittavaa osaamista.
Kyläyhdistykset ovat paikallisia kansalaisjärjestöjä, 
joiden rooli on olla kylän eri yhdistysten ja 
toimijoiden yhteinen foorumi 

Tervetullut 
olo

Sosiaalinen 
elämä

Vapaa-ajan 
mielekkyys  ja 

mahdollisuudet
Osallisuuden 

matala kynnys

Paikalliseen kulttuuriin 
ja toimintatapoihin 

tutustuminen
Yhteydet 

paikallisiin

KOTOUTUMINEN

MAAHANMUUTTO-
KOORDINAATTORI

MAAHANMUUTTOKUMMI

https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/osallisuuskeskus-ainola.html
https://www.samediggi.fi/
https://siida.fi/
https://www.sajos.fi/home/
https://www.opistopalvelut.fi/inari/
https://lapinpiiri.mll.fi/perheille/perhekahvilat/
https://www.inari.fi/fi/palvelut/sivistyspalvelut/kulttuuri.html
https://www.facebook.com/groups/364961547784683
https://www.inari.fi/
https://www.inari.fi/fi/osallistuminen/yhdistykset-ja-yhteisot/yhdistysten-yhteystiedot.html


TYÖTTÖMYYS
Jos jään työttömäksi?

OSAAMISEN TÄYDENTÄMINEN 
TAI LISÄKOULUTUS UUDELLE 
ALALLE

Rajattomat 
mahdollisuudet!

TE-TOIMISTO
Jäätyäsi työttömäksi, ilmoittaudu välittömästi 
työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimisto auttaa 
sinua etsimään ratkaisuja tilanteeseen ja uuden 
työn löytämiseen työllisyysneuvonnalla. TE-
toimisto voi mahdollistaa myös omaehtoisen 
opiskelun työttömyysetuudella sekä tarjoaa 
työhön valmennusta ja verkossa kotoutumis-
koulutusta maahanmuuttajille. TE-toimisto tarjoaa 
myös intensiivistä kielikoulutusta työttömälle.

Oppilaitokset järjestävät monialaista 
ammatillista koulutusta sekä nuorille että 
aikuisille. SAKK:n pääkoulu sijaitsee Inarissa ja 
tarjoaa 20 tutkintomahdollisuutta sekä ainoana 
ammatillisena oppilaitoksena saamen kielten ja 
kulttuurin koulutusta. REDU on Lapin suurin 
ammatillinen oppilaitos ja sen toiminta-alueena 
on koko Lappi.

Koulutuskeskuksissa voit täydentää ja lisätä 
omaa osaamistasi myös lyhytkoulutuksilla. Voit 
osallistua esimerkiksi lupakoulutuksiin ja 
suorittaa hygienia-, anniskelu- tai matkailualan 
turvallisuuspassin.

TE-TOIMISTO
TE-toimiston koulutuspalvelut tarjoaa tukea ja 
vaihtoehtoja oman ammatillisuuden lisäämisen 
suunnittelemiseen.

KELA
Kelasta voit saada työttömyyskorvausta 
työttömyytesi ajalle.

KUNNAN SOSIAALITOIMI
Sosiaalitoimi tarjoaa työttömille työllistymistä 
edistävää palvelua, kuntouttavaa työtoimintaa.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Mahdollisuuksia 

uusiin työtehtäviin!

INARIN KUNTA
Kunta tarjoaa oppisopimustukea yrityksille 
kouluttamiseen sekä järjestää ja koordinoi 
kursseja.

KOKO SUOMEN 
KOULUTUSTARJONTA
Oppilaitokset ympäri Suomen mahdollistavat 
opiskelun etäopintoina, jolloin voit suorittaa 
haluamasi opinnot Inarista käsin!

KOTOUTUMINEN

SAKK JA REDU
(Saamelaisalueen koulutuskeskus ja 
Lapin koulutuskeskus REDU)

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/index.html
https://www.sogsakk.fi/fi
https://www.redu.fi/fi/Etusivu
https://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/lappi#undefined
https://www.kela.fi/web/en
https://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalityo.html


YRITTÄJYYS

INARIN KUNNAN YRITYS- JA KEHITTÄMISPALVELUT
Inarin kunnan tarjoamasta yritysneuvonnasta saat apua yrityksen 
perustamiseen liittyvissä asioissa, tukineuvontaa, osaamisen lisäämisen 
neuvontaa, tukea verkostoitumiseen, mahdollisuuden tutustua 
yrityshankkeisiin sekä tukea kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

YRITTÄJYYDEN PALVELUT

TE-TOIMISTO
Aloittavan yrittäjän on mahdollista saada yrittäjätoimintaan kouluttavaa 
yrittäjävalmennusta sekä uutta yritystoimintaa ja työllistämistä 
edistävää starttirahaa TE-toimistolta.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖT
Inarissa toimivat yrittäjäjärjestöt, Ivalon yrittäjänaiset ry ja Inarin Yrittäjät 
ry, tarjoavat paikallisille yrittäjille erilaisia etuja, verkostoitumis-
mahdollisuuksia sekä vertaistukea. 

Unelmista totta !

InariSaariselkä Matkailu Oy
Matkailumarkkinointi

Metsähallitus
Maankäyttöluvat ja -oikeudet

Kiinteistökehitys Inlike Oy
Toimitilojen vuokraus

Inarin kunnan tekninen toimi
Rakennusluvat, tontit, valvonta

Arktisen Lapin YTA-alue
Ympäristöluvat ja -valvonta

Terveystalo
Työterveyshuolto

KOTOUTUMINEN

MAAHANMUUTTOKOORDINAATTORI

https://www.inari.fi/en/services/business-and-development-services.html
https://www.inarisaariselka.fi/en/
https://www.metsa.fi/en/
https://www.inari.fi/fi/palvelut/inarin-konserniyhtioiden-palvelut/osakeyhtiot/kiinteistokehitys-inlike-oy/toimitilapalvelut.html
https://www.inari.fi/en/services/housing-and-construction.html
https://www.arktisenlapinys.fi/yhteystiedot/
https://medinari.fi/


Tärkeitä linkkejä 
maahanmuuttajalle 

INARIN KUNNAN KOTISIVU
Tietoa Inarin kunnasta ja palveluista. 
https://www.inari.fi/en/

MAKE INARI YOUR HOME –SIVUSTO
Tietoa Inariin asettautumisesta ja elämästä Inarissa.
https://www.inari.fi/en/services/make-inari-your-
home.html

INFOFINLAND.FI
Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta maahanmuuttajalle 
ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville
https://www.infofinland.fi/

MIGRI
The Finnish Immigration Service
https://migri.fi/en/home

KELA
Social Insurance Institution of Finland 
https://www.kela.fi/web/en

VEROTOIMISTO
Finnish Tax Administration
https://www.vero.fi/en/individuals/

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO 
Digital and population data services agency 
https://dvv.fi/en/individuals

TE-PALVELUT
Public emloyment and business services 
http://www.te-palvelut.fi/te/en/

https://www.inari.fi/en/
https://www.inari.fi/en/services/make-inari-your-home.html
https://www.infofinland.fi/
https://migri.fi/en/home
https://www.kela.fi/web/en
https://www.vero.fi/en/individuals/
https://dvv.fi/en/individuals
http://www.te-palvelut.fi/te/en/
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