
 

UUTISKIRJE 05-2018 

Arvoisa yhteistyökumppani! 

Tämä on Kotona Suomessa –hankkeen vuoden 2018 viides uutiskirje. Kirjeeseen on koottuna 
maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisia asioita Keski-Suomesta sekä valtakunnallisesti. 
Edelliset uutiskirjeet voit lukea osoitteessa kotouttaminen.fi. 

Tiedoksi 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen ja se 
vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on 
parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. 
 
Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, pyydämme sinua perumaan tilauksesi 
lähettämällä vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen hanna.wallenius@ely-
keskus.fi. Jos et peruuta tilaustasi, katsomme sinun antaneen suostumuksesi 
uutiskirjeemme lähettämisestä sinulle, jolloin hankkeen uutiskirje saapuu sinulle 
jatkossakin. Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy 
osoitteesta ely-keskus.fi. 

 
 

Opetushallitus on päättänyt rahoittaa jo seitsemännen peräkkäisen vuoden Jyvälän 
kansalaisopiston ponnistuksia 17-29-vuotiaiden matalasti koulutettujen nuorten 
kotoutumispolun sujuvoittamiseksi Jyväskylässä. Avaimet onnistumiseen -
koulutukseen voivat hakea kaikki oleskeluluvan saaneet työttömät ja vailla 
opiskelupaikkaa olevat nuoret, mutta etusijalla ovat alle 20-vuotiaat nuoret vailla 
ammattitutkintoa. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden suomen kielen opiskeluun 
nuoren oman taitotason mukaisessa pienryhmässä. Lisäksi opiskeluun sisältyy arjen 
hallintaan, sosiaalisen verkoston laajentamiseen, monipuolisten tietojen ja taitojen 
kartuttamiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä tunteja. Koulutus 
räätälöidään nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden ja myös henkilökohtaista 
neuvontapalvelua ja tukiopetusta on tarjolla sitä tarvitseville.   
 
Lukuvuonna 2018-2019 nuoren Avaimet onnistumiseen -polku voi kestää neljästä 
viikosta jopa kuuteen kuukauteen! Syyskauden opetus alkaa 17.9. ja opetusta on 
tarjolla noin 20 tuntia viitenä päivänä viikossa. Opetus jatkuu 14.12. saakka, jonka 
jälkeen on mahdollista jatkaa heti loppiaisen jälkeen ilman erillistä hakua samaa 
koulutusta omassa tutussa ryhmässä tai siirtyä taitotasoltaan haastavampaan 
ryhmään. Kevätkaudella opetus tapahtuu 7.1.-29.3.2019 välisenä aikana. Tämän 
jälkeen on tarjolla uusi intensiivijakso suomen kielen opetusta pienryhmissä neljänä 
päivänä viikossa 15.4.-20.6.2019. Opiskeluaika voidaan räätälöidä tarpeen mukaan ja 
opiskelemaan voi hakea myös kesken kauden. Opiskeluajalta on mahdollista hakea 
KELAn ylläpitokorvausta, mikäli nuorella on asiakkuus TE-toimistossa.  
 
Haku syyskauden ryhmään käynnistyy kesäkuun alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu 
laittamalla viestiä sähköpostitse avaimetonnistumiseen@jyvala.fi. 13.8. alkaen 
otetaan ilmoittautumisia vastaan myös puhelimitse numerossa 040 588 2380. 
Ilmoittautujille ja hakukriteerit täyttäneille nuorille varataan haastatteluaika 22.8.-

http://kotouttaminen.fi/keski-suomen-uutiskirjeet
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b


 

6.9. välisenä aikana. Haastattelun yhteydessä täytämme ilmoittautumislomakkeen ja 
testaamme kielitaitotason sekä teemme alustavaa kartoitusta nuoren tarpeista ja 
toiveista opiskelun suhteen. 
 
Avaimet onnistumiseen muuttaa! 
Koulutuksen päämajaksi tulee ensi syksystä alkaen Jyvälän Setlementti ry:n tilat 
Viitaniemessä. Eli jatkossa löydät meidät VIITAJYVÄSTÄ osoitteesta Viitaniementie 
11-13. Tervetuloa tutustumaan! 

Uusia hankkeita Keski-Suomessa 
 
Lentävä laulu -hankkeessa etsitään monikulttuurista musiikkituntemusta ja tällä 
hetkellä erityisesti sopivaa materiaalia kirjaan ”lauluja”. Seuraavana on vuorossa 
musisointi ja äänitteiden tuottaminen. Toiveena on tuottaa materiaali 
monikulttuurisessa tiimissä, joten myös soitto- ja laulutaitoisia tiimiläisiä etsitään. 
 
Millaisia lauluja Iranissa lauletaan? Entä Afganistanissa, Thaimaassa, Somaliassa? 
Etsimme lyhyitä, helppoja lauluja, kuten lastenlaulut ja kansanlaulut, joita voisi 
käyttää S2‐opetukseen, musiikinopetukseen, kulttuurikasvatukseen, aikuisille ja 
lapsille. Kerro meille laulusi, niin sanoitamme sen suomeksi ja lisäämme Lentävän 
laulun laulukirjaan! Voit jakaa laulun laulamalla, soittamalla tai vaikka lähettämällä 
youtube-linkin! Lisätietoja ja yhteydenotot: lentavalaulu@gmail.com 
 
 
Osana on maahanmuuttajien osallisuus- ja tutortoimintahanke, jonka tavoitteena on 
asiakkaan itsenäisyys ja osallisuus hänen omassa elämässään. Tavoite saavutetaan 
antamalla tietoja ja taitoja yhteiskunnassa toimimiseen. Kohderyhmänä on yli 3 
vuotta Suomessa asuneet henkilöt, joiden kotoutumisaika on ohi. Hankkeen rahoittaa 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja se kestää kolme vuotta. 
 
Hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia ryhmänohjaajia, jotka pitävät 
maahanmuuttajille valmennusryhmiä liittyen suomalaiseen palvelujärjestelmään. 
Ohjaus on hyvin käytännönläheistä ja konkreettista ja sen osana vapaaehtoiset 
jalkautuvat maahanmuuttajien kanssa palveluihin paikan päälle. 
 
VALMENNUSRYHMÄT: 
Käytännöllistä apua itsenäiseen palveluiden käyttämiseen. Valmennusryhmät 
kokoontuvat 8 kertaa. Ryhmät kokoontuvat osoitteessa Matarankatu 4. 
Eloryhmä: 28.8.2018 
Marrasryhmä: 6.11.2018 
 
Ryhmään ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä: 
Emmanuel Sibomana 
puh. 050 467 2976, emmanuel.sibomana@paremminyhdessa.org 
TAI 
Jenni Koivumäki 
puh. 050 439 8135, jenni.koivumaki@paremminyhdessa.org 
 
Mikäli olet kiinnostunut tulemaan hankkeeseen vapaaehtoiseksi, niin voit olla 
yhteydessä joko Emmanuel Sibomanaan tai Jenni Koivumäkeen. 



 

http://www.paremminyhdessa.org/kotimaantyo/hankkeet-2/osana/ 

Tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomessa 

Jyvälän Setlementin ajankohtaiset monikulttuuriset toiminnot 
 
Avaimet Onnistumiseen -kesäkurssi 28.5.-12.7.2018 
 
Jyvälän kansalaisopisto tarjoaa touko-heinäkuussa 2018 maahanmuuttajille 
räätälöidyn kieli- ja kulttuurikoulutuksen kotoutumisen tueksi. Koulutus on suunnattu 
17-29-vuotiaille, työttömille, vailla opiskelupaikkaa oleville ja oleskeluluvan 
saaneille nuorille. Opetus tapahtuu 5-10 hengen pienryhmissä. Kurssi on maksuton ja 
siitä on mahdollista hakea TE-toimiston kautta KELAn tukea. Kurssin rahoittaa 
Opetushallitus. 
Kesäkurssilla opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria, keskustellaan opiskelusta, 
työstä ja vapaa-ajasta ja tehdään retkiä ja vierailuja Jyväskylässä. Kurssi 
järjestetään ma-to klo 10-14.30. Haku on nyt käynnissä ja haastattelut uusille 
hakijoille pidetään toukokuussa. 
Lisätietoja: koordinaattori-kouluttaja Roija Aflatuni, p. 040 588 2380, 
roija.aflatuni@jyvala.fi 
 
Oma polku -hanke 
 
Oma polku -toiminnassa omankieliset ohjaajat tukevat turvapaikanhakijataustaisia 
nuoria arjen hallinnassa ja tulevaisuuden suunnittelussa sekä ohjaavat nuoria 
palvelupoluille tai auttavat harrastusten löytämisessä. Tarvittaessa yhteistyötä 
tehdään muiden nuoren verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Työmuotoina on 
yksilö- ja pienryhmätyöskentely. Toiminnan kautta tukea saava nuori voi nyt olla jo 
täysi-ikäinen, mutta kuuluu kohderyhmään, mikäli hän on Suomeen tullessaan ollut 
alle 18-vuotias ja vailla huoltajia ja hänellä on oleskelulupa. Tällä hetkellä käynnissä 
on omankielisten ohjaajien koulutus ja nuorten tavoittaminen. 
Oma polku on Setlementtiliiton Kotipolku - hankkeen osahanke, jonka Jyvälän 
Setlementti ry toteuttaa. Kotipolkua rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. 
Yhteistyötä tehdään alaikäisinä tulleiden asumisyksiköiden, oppilaitosten, etsivän 
nuorisotyön sekä muiden maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa.  
Lisätietoja: koordinaattori Maia Fandi, p. 050 465 8341, maia.fandi@jyvala.fi 
 
Kotokolo-kurssit (UMAKO-lukutaitokoulutus) 
 
Jyvälän Setlementissä on alkanut huhtikuussa kotivanhemmille ja muille kuin 
kotivanhemmille suunnatut Kotokolo-kurssit. Kurssit on tarkoitettu niille 
maahanmuuttajille, joiden elämäntilanteeseen sopii kevyempi opiskelu pienryhmissä 
ja joiden oleskelulupa ja kotoutumissuunnitelma ovat voimassa. Kurssit ovat 
ikärajattomia ja maksuttomia ja tarjoavat erityisohjausta luku- ja 
kirjoitustaidottomille. Kurssit ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia.  
Lisätietoja: koordinaattori Maia Fandi, p. 050 465 8341, maia.fandi@jyvala.fi 
 
 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja 
järjestöpalvelut järjestävät Keski-Suomen maakunnassa seitsemällä alueella 

http://www.paremminyhdessa.org/kotimaantyo/hankkeet-2/osana/


 

elinvoimapajoja yhteistyössä alueiden eri toimijoiden ja kuntien kanssa. 
Elinvoimapajoissa tuetaan järjestöjen ja kuntien yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden 
ja elinvoiman edistämiseksi uudessa toimintaympäristössä ja tulevaisuuden kunnan 
hyvinvointiroolin toteuttamisessa. Pajoihin toivotaan mukaan myös Keski-Suomessa 
toimivien monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajayhdistysten väkeä! 
 
Elinvoimapajoja järjestetään vuosien 2018-2020 aikana kerran vuodessa. Järjestöjen 
verkostoitumista ja elinvoimapajatyöskentelyä tuetaan tarjoamalla järjestöille 
syksyllä kullakin alueella muutosvalmiuksia tukevia koulutuksia tms. tilaisuuksia 
yhteistyössä KYT-järjestöpalveluiden kanssa. 
 
Mikäli haluat olla mukana alueesi elinvoimapajan suunnittelussa tai haluat kysyä 
lisätietoja, voit olla yhteydessä muutoskoordinaattori Anu Hätiseen, p. 050 599 6293 
tai etunimi.sukunimi@kyt.fi. Päivämäärät, paikkakunnat ja ilmoittautumis-
lomakkeet: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/  

 
 

Monikulttuurisuuskeskus Glorian kielikahvilan Kevätrieha/Spring Party 24.5. 
Lisätietoja: johanna.marttinen@gloriajkl.fi 
 
 
Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE (ePlatform for Adult Learning in 
Europe) järjestää torstaina 31.5. klo 11–17.00 avoimen online-keskustelun aiheella 
aikuisten maahanmuuttajien koulutus – yhdessä elämisen oppiminen. 
Osallistumalla jaat kokemuksesi ja työpaikkasi parhaat käytännöt Euroopan 
laajuiselle asiantuntijayhteisölle, edistät työsi vaikuttavuutta ja autat ratkomaan 
yhteisiä eurooppalaisia aikuisoppimisen haasteita. Keskustelu käydään englanniksi 
sivulla https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-
together  
  
Keskustelussa keskitytään seuraaviin kysymyksiin: 
  
Klo 11–12.50 / Kulttuuri 
- Kuinka kulttuuriopetusta tarjotaan ja rahoitetaan maassasi? Mitä opetus sisältää 
ja mitkä ovat sen haasteet?  
- Kuinka tehokkaita paikalliseen yhteiskuntaan perehdyttävät kurssit ovat? 
  
Klo 13.05–14.55 / Kulttuurienvälinen oppiminen 
- Kuinka aikuiskoulutus voi tuoda ihmisiä yhteen?  
- Missä kulttuurienvälistä oppimista tapahtuu ja mitkä ovat sen haasteet?  
  
Klo 15.10–17.00 / Muukalaisvihamielisyys ja maahanmuuttajavastaiset mielenilmaisut 
- Mitä aikuiskoulutus voi tehdä kamppaillakseen aktiivisesti 
muukalaisvihamielisyyttä vastaan ja parantaakseen kansalaistietoisuutta? 
  
Voit jakaa osallistumiskutsua vapaasti eteenpäin organisaatiossasi. 
 
 
Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen -webinaari 
 

https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/elinvoimapajat/
https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-together
https://ec.europa.eu/epale/en/discussions/epale-discussion-learning-live-together


 

Ajankohta: Suorana internetin välityksellä lähetettävä tilaisuus  
Perjantaina 8.6.2018 klo 9-11  
 
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarjan 
kesäkuun teemana on hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen. 
Tämän webinaarin järjestämisessä yhteistyötä on tehty myös oikeusministeriön 
TRUST-hankkeen kanssa. Webinaaria voi seurata omalta koneelta paikasta 
riippumatta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajien parissa 
työskentelevät ammattilaiset.  
 
Webinaarin tavoitteena on antaa tietoa väestösuhteista ja niiden merkityksestä 
maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tarkoituksena on myös käsitellä toimintaa ja 
kysymyksiä, joilla väestösuhteita ja maahanmuuttajien kotoutumista voidaan 
käytännössä edistää. Asiantuntijoina keskustelemassa ja kysymyksiin vastaamassa 
tilaisuudessa ovat: 
Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö 
Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, oikeusministeriö 
Miriam Attias, päällikkö, Naapuruussovittelun keskus, Suomen Pakolaisapu 
Marja-Liisa Helminen, yliaktuaari, Tilastokeskus ja  
Liisa Larja, yliaktuaari, Tilastokeskus 
 
Tilaisuuden juontajina toimivat Nexhat Beqiri (aluekoordinaattori, Kotona Suomessa 
–hanke) ja Mia Luhtasaari (hankekoordinaattori, TRUST-hanke). 
 
Ilmoittautuminen webinaariin tapahtuu webropolin kautta 5.6.2018 klo 12 mennessä. 
Ilmoittautuneille välitetään sähköpostiin pari päivää ennen tilaisuutta suoralinkki, 
josta pääset katsomaan webinaaria sekä osallistumaan keskusteluun esittämällä 
kysymyksiä tai kommentteja interaktiiviseen ilmoitusseinään perjantaina 8.6. klo 9-
11. Webinaarin seuraaminen onnistuu parhaiten Mozilla- ja Chrome-selaimilla. 
Webinaari on katsottavissa vapaasti myös jälkikäteen Kotouttamisen 
osaamiskeskuksen sivuilta. 
 
 
Paremmin Yhdessä ry:n kevään toimintaa: 
 
Kansainvälinen lasten ja nuorten päiväleiri 14.-15.6.2018 kello 10-16.00   
Leiri on tarkoitettu 7-14 -vuotiaille. Alle 7-vuotiaat voivat tulla mukaan aikuisen 
kanssa. Leirillä puuhaamme yhdessä kaikenlaista hauskaa, kuten pelailemme, 
ulkoilemme, musisoimme ja askartelemme. Mukaan otetaan 30 lasta. Leiri on 
maksuton ja siellä tarjoillaan lounas ja välipala. Leirille mukaan iloinen mieli ja 
ulkoiluun sopivat vaatteet.  
  
Ilmoittautuminen 9.6.2018 mennessä: annika.miettinen@paremminyhdessa.org  
Ilmoittautumisen yhteydessä kerro mahdollisista ruokarajoitteista sekä osallistuvan 
lapsen ikä. Leirillä otetaan valokuvia yhdistyksemme käyttöön. Ilmoittakaa, mikäli 
ettet halua lastanne kuviin. 
 
Avaimet oppimiseen-läksykerho  
Läksykerhoissa tuetaan monikulttuurisia tai maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria 
ja aikuisia läksyjen teossa ja kokeisiin valmistautumisessa, perusopinnoissa sekä 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1541311&SID=a9fefc92-221a-4cc6-92f2-2a3d80fc2200&dy=679551293


 

ammattiopinnoissa. Läksykerhossa voi saada apua kotitehtävien teossa tai harjoitella 
lisää suomen kieltä.  
 
Läksykerhot ovat tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15-17 
Monikulttuurisuuskeskus Glorian tiloissa, ellei toisin ilmoiteta.  
Läksykerhot jäävät kesätauolle 14.6.2018 

Tapahtumia muualla Suomessa 

Opetushallitus järjestää 4.6.2018 Helsingissä seminaarin ulkomaisten tutkintojen 
tunnustamisesta. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutettuja 
maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi 
kotoutumiskoulutuksessa, omakielisillä orientaatiojaksolla, kunnan 
kotoutumispalveluissa tai TE-toimistossa. Seminaari on maksuton ja kestää koko 
päivän. Päivän aikana Opetushallituksen asiantuntijat ovat käytettävissä osallistujien 
kysymyksiä varten. 
  
Tarkemmat tiedot sekä ilmoittautuminen: 
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_
ohjaustyota_tekeville_4_6_2018  
 
 
Puhetta perustaidoista – kesäseminaari aikuisten oppimisen kehittäjille 
ti 5.6.2018 klo 12 – 16, G18-sali, Yrjönkatu 18, Helsinki 
 
Suomessa elää satojatuhansia aikuisia, joiden heikot perustaidot (luku- ja 
kirjoitustaidot, numerotaidot ja tietokoneen käyttötaidot) vaikeuttavat pääsyä 
koulutukseen, opinnoissa suoriutumista, työllistymistä ja työssä pärjäämistä. 
Perustaitopuutteista seuraa opintojen keskeyttämisiä, työttömyyttä ja hankaluuksia 
suoriutua arjessa. Perustaitoja pystyy parantamaan minkä ikäisenä hyvänsä. 
Avainasemassa ovat oppilaitokset, työpaikat ja muut organisaatiot, joissa aikuiset 
toimivat, kuten kansalaisjärjestöt. Näiden organisaatioiden käyttöön on kehitetty 
hyviä toimintamalleja aikuisten perustaitojen parantamiseen. 
 
Puhetta perustaidoista -seminaarissa mallien kehittäjät esittelevät ratkaisujaan. 
Aihetta pohjustavat professori Kirsti Lonka ja kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo 
puheenvuoroillaan aikuisen moninaisista oppimisen mahdollisuuksista. Aikuisten 
perustaitojen parantamiseen tähtääviä malleja kehitetään opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnoimassa ESR-rahoitteisessa Taito-ohjelmassa. 
Kesäseminaarin järjestää ohjelman koordinaatiohanke TAIKOJA. 
 
Seminaari on suunnattu aikuisten oppimisen kehittäjille: oppilaitosten rehtoreille, 
johtajille ja päälliköille, koulutusalan kuntapäättäjille, elinikäisen oppimisen 
toteuttajille, työntekijöiden osaamisen kehittäjille ja muille työelämän edustajille 
sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 
 
Ennen seminaaria on mahdollisuus lounastaa omakustanteisesti ravintola Pjazzassa 
(Yrjönkatu 18) klo 11 alkaen. Seminaari alkaa klo 12 ja päättyy klo 16, jonka jälkeen 
voi vielä jatkaa tutustumista perustaitomalleihin klo 16.30 saakka. 
 

http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_ohjaustyota_tekeville_4_6_2018
http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_ohjaustyota_tekeville_4_6_2018


 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 25.5. 
Puhetta perustaidoista voi myös seurata etäyhteydellä omalta tietokoneeltaan 
(http://bit.ly/kesaseminaari2018). Mainitse ilmoittautuessasi, osallistutko 
tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. 
 
Lisätiedot: 
Ira Aaltonen, ira.aaltonen [at] omnia.fi 
Eeva Jeronen, eeva.jeronen [at] ok-sivis.fi 
Marjo Vaalgamaa, marjo.vaalgamaa [at] hamk.fi 

Avustukset 
Kesäkuussa 2018 avataan sekä Etelä-Suomen että Keski- ja Länsi-Suomen alueen ESR-
haku. Haettavissa ovat kaikki toimintalinjat, myös osallisuuden edistämisen 
hanketyö. Mahdolliset maakuntakohtaiset tarkennukset selviävät hakuohjeista, jotka 
julkaistaan rakennerahastojen verkkosivulla. Ennakkotietoa Etelä-Suomen 
hakuinfoista on saatavilla jo nyt (rakennerahastot.fi). 

Työkaluja 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt tutkimushankkeella 
maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta työllistymisen 
näkökulmasta. Tutkimushankkeen loppuraportti on nyt julkaistu ja saatavilla 
osoitteesta: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvalioku
nnan-julkaisuja.aspx    
Sivustolla on tiedotteen lisäksi linkki pdf-muotoiseen raporttiin: 
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotout
taminen_20180503.aspx  
 

 

Jos haluat tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista tai 
muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta sähköpostia: 
hanna.wallenius(at)ely-keskus.fi. 

 
 

Mansikan makeutta kesäänne! 

http://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/etela-suomen-alueellinen-esr-haku-avautuu-kesakuussa/maximized
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx

