SUOMEEN MUUTTAJAN MUISTILISTA
Käy alussa näissä virastoissa. Ota virastoihin mukaan passi tai henkilökortti, oleskelulupa,
oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus ja muut tärkeät todistukset (esim. työsopimus tai
opiskelukortti).
1. Maahanmuuttovirasto, www.migri.fi
Maahanmuuttovirasto hoitaa ulkomaalaisten oleskeluun liittyvät lupa-asiat ja EU –kansalaisen
rekisteröinnin. Lupa- ja rekisteröintiasioita hoidetaan yhdeksässä toimipisteessä ympäri
Suomea. Jyväskylässä ei ole maahanmuuttoviraston toimipistettä. Jyväskylää lähinnä olevat
toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Lahdessa ja Kuopiossa. Suositellaan sähköistä
ajanvarausta.
2. Maistraatti, Yliopistonkatu 28, www.maistraatti.fi
Rekisteröidy Suomen väestötietojärjestelmään ja hae henkilötunnus (kaikki). Maistraatti
rekisteröi ulkomaalaisen Suomen väestötietojärjestelmään tilapäisesti tai vakinaisesti ja antaa
hänelle henkilötunnuksen. Perhesuhteiden kirjaamiseksi maistraatti tarvitsee laillistetut
todistukset käännöksineen. Rekisteröintiä varten henkilöllä on oltava asumiskäyttöön
tarkoitettu asunto. Rekisteröinnin suorittava maistraatti määräytyy asunnon sijaintikunnan
mukaan.

TERVETULOA
JYVÄSKYLÄÄN!

3. Kela, Vapaudenkatu 40 – 42, www.kela.fi
Kela maksaa rahallista tukea eri elämäntilanteissa. Tavallisesti Kela huolehtii perusturvasta
silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi. Voit hakea Kelasta oikeutta Suomen sosiaaliturvaan ja
sairausvakuutukseen. Kun sinulla on oikeus sosiaaliturvaan, voit hakea ja saada Kelasta tukia.
4. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE -toimisto), Vapaudenkatu 58 A, www.te-palvelut.fi
Jos olet työtön, ilmoittaudu työnhakijaksi. Voit hakea työ- ja elinkeinotoimistosta eli TEtoimistosta palveluita, jotka auttavat sinua kotoutumaan ja työllistymään. TE-toimisto auttaa
sinua työnhaussa, tarjolla on laaja palveluvalikoima, joka avulla työllistymistäsi voidaan tukea.
5. Verotoimisto, Vapaudenkatu 58 A, www.vero.fi
www.vero.fi -sivuilta löydät ohjeita verokortin hakemisesta, tulojen verottamisesta ja
verovähennyksistä. Tarvitset verotoimistossa asioidessa henkilötunnuksen ja oleskeluluvan
sekä selvityksen, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Voit saada henkilötunnuksen
verotoimistosta silloin, kun tarvitset sitä veroasioiden hoitamista varten. Henkilötunnuksen
saaminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä
MUITA TÄRKEITÄ PALVELUITA:
6. Aluehallintovirasto/Työsuojelu, Cygnaeuksenkatu 1, www.tyosuojelu.fi
Työsuojeluviranomaiseen voit ottaa yhteyttä työpaikkojen työympäristöasioihin, työoloihin ja
työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Työsuojeluun voit ottaa yhteyttä soittamalla puh. 0295
018 450 tai sähköpostitse tyosuojelu.lansi@avi.fi.
7. Sosiaalipalvelut, Hannikaisenkatu 37, www.jyvaskyla.fi
Jos sinulla ei ole työtä eikä rahaa elämiseen, voit kysyä oikeutta toimeentulotukeen ja
sosiaalipalveluihin sosiaalitoimistosta. Opastuksen puhelinnumero on (014) 2663624,
soittoaika klo 8.00 - 16.00.

HYÖDYLLISIÄ
OSOITTEITA:
www.infopankki.fi
www.lifeinfinland.fi
www.migri.fi
www.jyvaskyla.fi
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1) Maistraatti (väestötietojärjestelmään rekisteröinti)
Yliopistonkatu 28
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2) Kela (sosiaaliturva-asiat)
Vapaudenkatu 40 – 42, Maahanmuuttoasiat
3) Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) (työnhakuun ja
kotoutumiskoulutukseen liittyvät asiat)
Vapaudenkatu 58 A
3) Verotoimisto (verokortit ja ym. verotusasiat)
Vapaudenkatu 58 A
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4) Kotoutumispalvelut (pakolaisten ja paluumuuttajien
sosiaalipalvelut ja vastaanotto)
Ailakinkatu 17
5) Info Gloria (neuvontaa eri kielillä kaikissa arjen asioissa)
Matarankatu 6 A 1
Monikulttuurikeskus Gloria (paikka jossa tavata ihmisiä ja
opiskella esim. suomen kieltä)
Matarankatu 6 A 1
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6) Jyväskylä–neuvonta ja Linkki–piste (neuvontaa
Jyväskylän kaupungin palveluista, paikallisliikenteen
lipunmyynti) Asemakatu 7, Jyväskylä –neuvonta
7) Pääkirjasto (Kirjojen ja materiaalien lainaus,
kopiointimahdollisuus, asiakastietokoneita)
Vapaudenkatu 39-41
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8) Keskussairaala (kiireellinen sairaanhoito iltaisin ja
viikonloppuisin)
Huom! Kulje nuolen suuntaan, matkaa sairaalalle on noin 2,1
km. Seuraa liikenneopasteita. Keskussairaalantie 19

