
 

 

  

International Jyväskylä – Info Center 

 

Toteuttaja:   Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämishanke 

  Asemakatu 4 40100 Jyväskylä 

Kohderyhmä: Kaikki Jyväskylässä asuvat maahanmuuttajat maahantulon syistä tai taustasta 
riippumatta. Myös ulkomailta Jyväskylään muuttamista suunnittelevat. 

Kuvaus: International Jyväskylä – Info Center on monikielinen palvelupiste, josta voi 
saada ohjausta ja neuvontaa arjen asioihin 16 eri kielellä. International  
Jyväskylä – Info Centeristä voi kysyä asumisesta, työstä, koulutuksesta, 
oleskeluluvista, sosiaalipalveluista, vapaa-ajan toiminnasta ja monista muista 
asioista. International Jyväskylä – Info Center on avoin kaikille, jotka ovat 
tulleet Suomeen. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Paikalle voi tulla 
ilman ajanvarausta tai pyytää varaamaan ajan. 

Palvelut: Palvelun tarkoituksena on tukea Jyväskylässä asuvien maahanmuuttajien 
asettautumista Jyväskylään kotoutumisen mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa. 

Matalankynnyksen omakielinen ohjaus ja neuvonta 

Ohjaus ja neuvonta aikataulu: 

Ma Ti Ke To Pe 

englanti     
13-16 

englanti       
10-16 

englanti 
10-16 

arabia 
13-16 

englanti     
10-14 

kinjaruanda, 
swahili, 

ranska 13-16 

viro, venäjä 
13-16 

thai, lao 
13-16 

somali      
15-16 

persia, dari   
12-16 

  
albania 
14-16 

somali 
16-17, 

 
kurdi (sorani, 
gurani) 14-16 

  
somali          
15-16 

kysely tunti 
16-17 

  

 

Kaikki ohjaajamme palvelevat myös suomen kielellä. Ohjausta ja neuvontaa 
turkin kielellä saa ajanvarauksella.  

Keskiviikkoisin klo 16–17 kyselytunnin aikana saa tulla kysymään palvelusta tai 
varamaan aikoja. 

Huom! vallitsevasta koronatilanteesta johtuen palvelemme ensisijaisesti 
ajanvarauksella. Tilanteen rauhoituttua palaamme normaaliin 
päivystyspalveluun. 

 

 

 



 

 

Omakieliset alkukartoitukset  

Kunnan vastuulla oleville työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille. 
International Jyväskylä – Info Centeristä voi pyytää omakielistä 
alkukartoitusta, jos henkilö ei ole työtön työnhakija eikä ole tullut Jyväskylään 
pakolaisena tai oleskeluluvan saaneena turvapaikanhakijana. Alkukartoitus on 
kotoutumislain mukainen toimenpide. Alkukartoituksessa arvioidaan yhdessä 
asiakkaan kanssa hänen valmiuksiaan työllistyä tai opiskella. Lisäksi arvioidaan 
kielen opiskelun ja muiden toimenpiteiden tarvetta, jotta selviää, miten 
voidaan edistää asiakkaan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Alkukartoituksessa annetaan tietoa ja ohjausta Jyväskylän palveluista ja 
ohjataan sopiviin toimenpiteisiin.  

 

Lähipalvelut 

International Jyväskylä – Info Centerin työntekijät jalkautuvat Jyväskylän 
alueella eri paikkoihin ja tarjoavat omakielistä ohjausta ja neuvontaa 
lähipalveluna. International Jyväskylä – Info Center on mukana Lähiöohjelma 
2020–2022: Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle -hankkeen kanssa 
yhteistyössä ja tarjoa palvelua suunnitteilla olevalla yhteistoimintapisteellä 
kerran viikossa. Lisäksi International Jyväskylä – Info Center tarjoa lähipalvelua 
myös Monikulttuurikeskus Glorian tiloissa 2 kertaa viikossa. Päivitetty tietoa 
lähipalveluista löytyy liitteenä olevasta esitteestämme ja myös 
nettisivustamme: 
https://www.jyvaskyla.fi/HANKKEET/international-jyvaskyla-info-center 

 

Etäpalvelut 

Omakielistä ohjausta ja neuvontaa on myös mahdollista saada etäyhteydellä 
Microsoft Teamsin välityksellä varatulla ajalla. Lisaksi lähipalvelupisteiltä on 
mahdollista saada suojattu yhteys ohjaajiimme, kun on varannut ajan. Ajan voi 
varata soittamalla suoraan omakieliselle ohjaajalle. Omakielisten ohjaajien 
yhteystiedot löytyvät liitteenä olevasta esitteestämme ja myös 
nettisivustamme: 
https://www.jyvaskyla.fi/HANKKEET/international-jyvaskyla-info-center 

 

International Jyväskylä – Info Center on palvelu, joka kehitetään Maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapalvelujen kehittämishankkeessa yhteistyössä Monikulttuurikeskus Gloria ry:n yhteydessä 
toimivan Info Glorian kanssa.  

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämishanke 

Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämishanke on Jyväskylän kaupungin 
työllisyyspalveluiden hallinnoima hanke, joka on saanut erityisavustusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä. 
Hankkeessa luodaan maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvonnan palvelumallin järjestämisen ja 
toteuttamisen suunnitelman päätöksenteon pohjaksi. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2020 – 31.8.2021, 
jolloin Info Glorian kanssa yhteistyössä tarjotaan ja kokeillaan vieraskielisille Jyväskyläläisille yllä mainittuja 
toimenpiteitä International Jyväskylä – Info Centerissä. Lisää tietoa hankkeesta voi kysyä 
hankekoordinaattorilta Divya Narangilta: divya.narang@jyvaskyla.fi, 0503825700 

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/lahioohjelma-2020-2022-hyvinvointia-ja-elinvoimaa-huhtasuolle
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/lahioohjelma-2020-2022-hyvinvointia-ja-elinvoimaa-huhtasuolle
https://www.gloriajkl.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/HANKKEET/international-jyvaskyla-info-center
https://www.jyvaskyla.fi/HANKKEET/international-jyvaskyla-info-center
https://www.gloriajkl.fi/info-gloria/
mailto:divya.narang@jyvaskyla.fi

