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  PÄÄTÖS                         VN/21155/2020 
  29.1.2021    VN/2395/2021 

 

PÄÄTÖS KUNNILLE PAKOLAISTEN VASTAANOTOSTA VUONNA 2021 MAKSETTAVISTA  
LISÄTUISTA 

Työ-ja elinkeinoministeriön hallinnoiman Sylvia4-hankkeen rahoituksella 
(VN/21155/2020; SMDno-2020-2358) tuetaan pakolaisia vastaanottavia 
kuntia taloudellisin lisätuin. Tuet on tarkoitettu pakolaisten 
vastaanottoon varautumiseen sekä vastaanoton käynnistämiseen ja ke-
hittämiseen kunnissa. 
 
Sylvia-rahoitus on täysimääräisesti valtion talousarvion ulkopuolista han-
kerahoitusta. Hanke rahoitetaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotout-
tamisrahastosta (AMIF). 

 
Tällä päätöksellä vahvistetaan, että Sylvia-hankkeen lisätukia voidaan 
maksaa kunnille seuraavien ohjeiden ja niissä määriteltyjen maksatus-
hakemuslomakkeiden sekä muiden ohjeissa edellytettyjen liitteiden mu-
kaisesti vuonna 2021: 
• Ohje laskennallisen korvauksen lisäosan hakemiseen vuodelta 2020 

(Sylvia/LKlisäosa/Ohje/2021, annettu 29.1.2021)  
• Ohje lisätuen hakemiseen kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitsevien 

kiintiöpakolaisten vastaanottoon vuonna 2021 (Sylvia/Hätätapauk-
set/Ohje/2021, annettu 29.1.2021) 

• Ohje KEHA-keskukselle pakolaisten vastaanotosta kunnille makset-
tavien lisätukien myöntämiseen vuonna 2021 (TEM/KEHA/Sylvia-
lisätuet/2021, annettu 29.1.2021) 

 
Lisätukien ohjeet noudattavat valtioneuvoston sisäasioiden rahastoista 
antamassa asetuksessa (351/2015) määriteltyjä vakioyksikkökustannuk-
sia ja hyväksyttyä Sylvia5-hankkeen hankesuunnitelmaa. Tukia voidaan 
maksaa vain hankebudjetin rajoissa: laskennallisen korvauksen lisäosaa 
1 841 966,00 euroa ja hätätapausten vastaanoton lisätukea 288 810,00 
euroa. Sylvia5-hankkeesta rahoitettavat lisätuet maksetaan kunnille val-
tionavustuksena (ta-tili 32.01.01.3, ulkopuolinen rahoitus). Tukeen so-
velletaan tällä päätöksellä vahvistettuja lisätukien ohjeita ja valtionavus-
tuslakia (688/2001). 
 
Laskennallisen korvauksen lisäosa 
Laskennallisen korvauksen lisäosan haku järjestetään ajalla 
1.2.−30.4.2021. Kunnilta saapuvien maksatushakemusten asiatarkas-
tuksesta, maksatuspäätösten tekemisestä ja tukien maksatuksista vas-
taa KEHA-keskus. KEHA-keskus laskuttaa Sylvia-hanketta maksetuista 
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lisätuista KEHA-keskukselle annetun ohjeen mukaisesti. Työ- ja elinkei-
noministeriö vastaa Sylvia-hankkeen kokonaiskoordinaatiosta ja hanke-
rahoituksen käytöstä. 

Lisätuki hätätapausten vastaanottoon 

Kunnat hakevat lisätuen kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitsevien kiin-
tiöpakolaisten eli ns. hätätapausten vastaanottoon suoraan työ- ja elin-
keinoministeriöstä Sylvia-hankkeelta. Kunnat voivat hakea lisätukea hä-
tätapausten vastaanottoon ajalla 1.2.2021−13.12.2021.  
 
Tällä päätöksellä vahvistetuissa lisätukien ohjeissa täsmennetään tukien 
haku- ja maksatusprosesseja. Kuntien tulee käyttää hakemisessa oh-
jeissa määriteltyjä hakulomakkeita ja -liitteitä. 

 
 

 
Sonja Hämäläinen  Paula Karjalainen 
Maahanmuuttojohtaja  Neuvotteleva virkamies, 
Työvoiman maahanmuutto ja tiimiesimies 

 kotouttaminen -yksikkö 
  
 Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
 
LIITTEET Ohje kunnille laskennallisen korvauksen lisäosan hakuun vuodelta 2020 

(Sylvia/LKlisäosa/Ohje/2021) 
• Hakulomake Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan 

hakemiseen (Sylvia/LKlisäosa/Hakulomake/2021) 
• Henkilöluettelo Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan 

hakemiseen (Sylvia/LKlisäosa/Henkilöluettelo/2021) 
 
Ohje kunnille Sylvia-hankkeen hätätapausten vastaanoton lisätuen ha-
kemiseen vuonna 2021 (Sylvia/Hätätapaukset/Ohje/2021) 
• Hakulomake Sylvia-hankkeen hätätapausten vastaanoton lisätuen 

hakemiseen vuonna 2021 (Sylvia/Hätätapaukset/Hakulo-
make/2021) 

• Henkilöluettelo Sylvia-hankkeen hätätapausten vastaanoton lisä-
tuen hakemiseen (Sylvia/Hätätapaukset/Henkilöluettelo/2021) 

 
Ohje KEHA-keskukselle pakolaisten vastaanotosta kunnille maksetta-
vien lisätukien myöntämiseen vuonna 2021 (TEM/KEHA/Sylvia-lisä-
tuet/2021) 

 
JAKELU ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA 
 ELY-keskukset, maahanmuuttopäälliköt ja -yhdyshenkilöt  
 Kunnat 
 
TIEDOKSI    Työ- ja elinkeinoministeriö/erityisavustajat Karjalainen ja Rekilä 
 Työ- ja elinkeinoministeriö/Maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö 
 Työ- ja elinkeinoministeriö/laskentatoimi 
 Sylvia-hankkeen ohjausryhmä 
 Maahanmuuttovirasto/turvapaikkayksikkö 
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