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OHJE LISÄTUEN HAKEMISEEN KIIREELLISTÄ UUDELLEENSIJOITUSTA TARVITSEVIEN KIIN-
TIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOON VUONNA 2019 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille valtionavustuksena 
lisätukea vuonna 2019 kuntaan saapuvien hätätapausten vastaanotosta. Hätätapauksilla 
tarkoitetaan Suomeen kiintiöpakolaisina saapuvia henkilöitä, jotka UNHCR on määritellyt 
heidän tilanteensa vuoksi kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitseviksi.  

 
Lisätuella pyritään nopeuttamaan pakolaiskiintiöön kuuluvien hätätapausten sijoittamista 
kuntiin. Tämän vuoksi lisätuen saaminen edellyttää kunnalta sitoutumista ennakkoon vä-
hintään viiden hätätapauksena saapuvan kiintiöpakolaisen vastaanottoon vuoden 2019 
aikana.  
 
Tämä ohje on vahvistettu työ- ja elinkeinoministeriön 16.10.2018 antamalla päätöksellä. 

Tuen edellytyksenä on vastaanottoon sitoutuminen ennakkoon 

Lisätuki voidaan myöntää kunnalle, joka täyttää seuraavat edellytykset: 
 

 Kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa kirjallisesti ennakkoon varautumisesta vä-
hintään viiden hätätapauksena tulleen kiintiöpakolaisen vastaanottoon vuoden 2019 
aikana.  

 Kunta on sopinut varautumisesta ELY-keskuksen kanssa ennen kuntaan vastaanotet-
tavien henkilöiden varsinaista valintaa. 

 ELY-keskus on välittänyt tiedon kunnan varautumisesta Sylvia-hankkeelle sekä Maa-
hanmuuttovirastoon ennen kuin kunta tekee varsinaiset valinnat vastaanotettavista 
henkilöistä. 

 Kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotou-
tumisen edistämisestä ja sillä on voimassa oleva kotouttamisohjelma. 

Lisätuen määrä 

Lisätukea voidaan myöntää 
• 3 422,50 € alle 7-vuotiaasta ja 
• 1 150,00 € 7 vuotta täyttäneestä  
hätätapauksena saapuneesta henkilöstä. 
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Hakeminen ja hakuaika 

Kunta voi hakea lisätukea, kun hätätapauksena vastaanotettavat henkilöt ovat muutta-
neet kuntaan. Lisätuki haetaan suoraan työ- ja elinkeinoministeriöstä Sylvia/Hätätapauk-
set/Hakulomake/2019 -hakulomakkeella ja sen liitteenä toimitettavalla Sylvia/Hätätapauk-
set/Henkilöluettelo/2019 -henkilöluettelolla. 
 
Hakulomake ja henkilöluettelo ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilta kotouttaminen.fi-
sivustolla. 

 
Lisätukihakemusten on oltava työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistään maanantaina 
2.12.2019.  

 
Vuonna 2018 hätätapausten vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätuen jou-
lukuussa 2018 (1.1.–31.12.2018) kuntaan saapuneista hätätapauksista vuoden 2019 ai-
kana, kuitenkin viimeistään 2.12.2019 mennessä.  
 
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö/Kirjaamo 
Sylvia-hanke 
PL 32 
00023 VALTIONEUVOSTO.  

Henkilötietojen käsittely 

Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen 
myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja käsitellään vain osana 
lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa hanketarkastuksissa. Tietoja käsitellään sa-
lassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille 
toimijoille. 
 
Voit tutustua tietosuojaselosteeseen kotouttaminen.fi-sivustolla. 

Lisätietoja Sylvia-hankkeesta 

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisra-
haston rahoittaman Sylvia-hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälistä suojelua saa-
vien pakolaisten kuntiin sijoittamista ja kehittää vastaanotto- ja kotouttamistyötä. 

 
Sylvia-rahoitus on täysimääräisesti valtion talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta. Syl-
via4-hankkeesta rahoitettavat lisätuet maksetaan kunnille valtionavustuksena (ta-tili 
32.01.01.3, ulkopuolinen rahoitus). Tukeen sovelletaan tätä ohjetta ja valtionavustuslakia 
(688/2001). 

Lisätietoa saatavilla kotouttaminen.fi-sivustolla 

• Hakuohjeet ja lomakkeet  
• Lisätietoa Sylvia4-hankkeesta ja hankehenkilöstön yhteystiedot 
• Lisätietoa valtion korvauksista pakolaisten vastaanottoon  

  

LIITTEET  Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2019 maksettavista lisätuista, annettu 
16.10.2018 

Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake/2019 -lomake 

Sylvia/Hätätapaukset/Henkilöluettelo/2019 -luettelo 

https://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
https://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
https://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
https://kotouttaminen.fi/lisatuki-hatatapausten-vastaanottoon
https://kotouttaminen.fi/sylvia
https://kotouttaminen.fi/pakolaisten-vastaanoton-kasikirja
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