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 Ohje kunnille TEM/1537/00.04.03/2018 
 

 

 16.06.2019 Sylvia/Bonus/Ohje2019 

OHJE KUNNILLE VUONNA 2019 TEHDYISTÄ KUNTAPAIKKAPÄÄTÖKSISTÄ MAKSETTAVAN 
BONUSRAHAN HAKEMISEEN 

 

Hakuaika 1.1.–31.3.2020 

Kunnat voivat hakea bonusrahaa ajalla 1.1.–31.3.2020 KEHA-keskuk-
sesta tämän ohjeen mukaisesti. Bonusraha on tarkoitettu kansainvälistä 
suojelua saavien vastaanottoon valmistautumiseen ja kotouttamisen ke-
hittämiseen kunnissa. Bonusraha maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön 
Sylvia-hankkeesta. 
 
Tämä ohje on vahvistettu työ- ja elinkeinoministeriön 16.9.2019 anta-
malla päätöksellä. 
 
Bonusrahan myöntäminen edellyttää sitoutumista pakolaisten vas-
taanottoon 
 
Bonusrahan hakeminen ja sen myöntäminen kunnalle edellyttää kun-
nalta määrällistä kuntapaikkapäätöstä ja sitoutumista pakolaisten vas-
taanottoon. Kunta vastaa asumisen sekä palvelujen järjestämisestä kun-
tapaikoille saapuville, kansainvälistä suojelua saaville pakolaisille. 
 
Lisätuki haetaan KEHA-keskuksesta 
 
Bonusrahaa haetaan KEHA-keskuksesta, joka vastaa kuntien maksa-
tushakemusten asiatarkastuksista, maksatuspäätösten tekemisestä ja 
myönnettävien tukien maksatuksista. 
 
KEHA-keskuksella on valtionapuviranomaisena tarvittaessa oikeus tu-
kien takaisinperintään valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti.  
 
Bonusrahan kustannukset katetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
noiman Sylvia-hankkeen rahoituksesta. Hanke rahoitetaan turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF). Vastuu hankerahoituk-
sen käytöstä on Sylvia-hankkeella ja lisätukia voidaan maksaa vain 
hankkeen ohjeiden sekä hankebudjetin mukaisesti. 
 
Tutustu myös muihin Sylvia-hankkeen lisätukiin 
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Kuntia tuetaan Sylvia-hankkeesta pakolaisten vastaanotossa myös las-
kennallisen korvauksen lisäosalla sekä lisätuella hätätapausten vastaan-
ottoon. Lue lisää hankkeen lisätuista hankkeen sivuilta:  
kotouttaminen.fi/sylvia. 

Ohjeen sisältö 
 

1. Bonusrahan myöntämisen kriteerit 
 Määrällinen kuntapaikkapäätös vuonna 2019 

 Kohteena kansainvälistä suojelua saavat 

 Sitoutuminen pakolaisten vastaanottoon kuntapaikoille 

 Kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa 

2. Bonusraha uudesta kuntapaikkapäätöksestä 
3. Bonusraha kuntapaikkamäärän korottamisesta 
4. Bonusrahan hakeminen KEHA-keskuksesta 
5. Bonusrahan maksaminen 
6. Yhteystiedot lisätietoja varten 

http://www.kotouttaminen.fi/sylvia
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1. Bonusrahan myöntämisen kriteerit 

 Määrällinen kuntapaikkapäätös vuonna 2019 
 
Bonusraha voidaan myöntää joko uudesta, määrällisestä kuntapaikka-
päätöksestä (ks. kappale 2) tai kuntapaikkamäärän korottamisesta (ks. 
kappale 3). Kuntapaikkapäätöksen tai sen korottamisen tulee olla tehty 
vuonna 2019 ja edellytetyn kuntapaikkojen määrän tulee koskea 
yhden kalenterivuoden aikana tarjottavia kuntapaikkoja. Pää-
tökseksi katsotaan kunnassa pakolaisten vastaanotosta päättävän toi-
mielimen määrällinen päätös.  
 
Kuntapaikkapäätöksen tulee vastata todelliseen, ajankohtaiseen 
kuntapaikkojen tarpeeseen. Bonusrahaa ei myönnetä, jos tarvepe-
ruste kuntapaikoille ei täyty. ELY-keskukset koordinoivat kunta-
paikkatilannetta ja kuntapaikoille tehtäviä osoituksia alueellaan. 

 
 Kohteena kansainvälistä suojelua saavat 
 
Pakolaiset, joita kunta vastaanottaa vuonna 2019 tehdyllä päätöksellä, 
voivat olla kiintiöpakolaisia tai kansainvälistä suojelua saaneita turvapai-
kanhakijoita. 
 
 Sitoutuminen pakolaisten vastaanottoon kuntapaikoille 
Kunnan tulee tarjota bonusrahaan oikeuttava määrä kuntapaikkoja kan-
sainvälistä suojelua saavien kuntaan siirtymiseen ja valmistautua järjes-
tämään vastaanottoon liittyvät palvelut.  
 
Sylvia-hanke seuraa kuntiin siirtymisen toteutumista bonusrahaa saa-
vien kuntien osalta kuntapaikkapäätöstä koskevan kalenterivuoden lop-
puun asti (ELY-keskusten ylläpitämät kuntiinosoitusrekisterit, UMAREK, 
laskennallisten korvausten maksatusjärjestelmästä saatavat tiedot).  
 
Jos kunta kieltäytyy vastaanottamasta kuntaan ohjattuja kansainvälistä 
suojelua saavia henkilöitä tai ei muuten määrällisestä, Sylvia-tukeen oi-
keuttavasta päätöksestään huolimatta toteuta vastaanottoa, sen on sel-
vitettävä syyt tilanteeseen alueensa ELY-keskuksen kanssa. Mahdolli-
sista jatkotoimenpiteistä neuvotellaan työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa. Bonusraha voidaan periä takaisin. 
 
 Kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa 
 
Kunnalla tulee olla voimassa oleva kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-
keskuksen kanssa pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen 
edistämisestä, jotta kunta on oikeutettu Sylvia-hankkeen lisätukiin. Ko-
touttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa on mahdollista 
tehdä kohtuullisen ajan puitteissa kuntapaikkapäätöksen jälkeen. Ko-
touttamisohjelman ja ELY-keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen 
puuttuminen ovat perusteita bonusrahan takaisinperimiseen. 
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2. Bonusraha uudesta kuntapaikkapäätöksestä 

Kunnat voivat hakea bonusrahaa uuden kuntapaikkapäätöksen perus-
teella, jos kunnassa on tehty vuonna 2019 
 

• ensimmäistä kertaa tai vähintään neljän vuoden tauon jälkeen 
päätös vähintään 20 kuntapaikasta (bonus 20 000 euroa) tai  

 
Edellytetyn kuntapaikkamäärän tulee kohdistua yhdelle kalenterivuo-
delle. Jos kunta tekee päätöksen kahdelle tai useammalle vuodelle, tu-
lee bonusrahan edellyttämä kuntapaikkamäärä (esim. 20 paikkaa) koh-
dentaa yhdelle päätöksen vuosista. Jos kunnan päätöksessä ei eritellä 
selkeästi kuntapaikkojen määrän kohdentumista eri vuosille, jaetaan 
kuntapaikkojen kokonaismäärä tasan päätöksen mukaisille vuosille, jotta 
yhden vuoden kuntapaikkamäärä on määriteltävissä. 
 
Jos kunta tekee päätöksen kuntapaikoista marraskuussa 2019 tai sen 
jälkeen, katsotaan päätöksen koskevan vuotta 2020. 
 
Kunta, jolla on ELY-keskuksen kanssa ns. avoin sopimus kuntaan osoit-
tamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, eikä aiempaa määrällistä pää-
töstä kuntapaikoista viimeisen neljän vuoden ajalta, on oikeutettu bonus-
rahaan, jos se tekee päätöksen bonusrahan edellyttämästä kuntapaik-
kamäärästä vuoden 2019 aikana. Tällöin päätös katsotaan uudeksi pää-
tökseksi.  
 
Kunnalla katsotaan olevan neljä vuotta edellisestä kuntapaikkapäätök-
sestä, jos kunnan edellinen määrällinen päätös on tehty vuonna 2015 tai 
sitä ennen. 

 

3. Bonusraha kuntapaikkamäärän korottamisesta 

Kunnat voivat hakea bonusrahaa kuntapaikkamäärän korottamisen pe-
rusteella, jos kunnassa on tehty vuonna 2019 päätös vuotuisen kunta-
paikkamäärän korotuksesta  
 

• 20 kuntapaikalla (bonus 20 000 euroa) tai 
 
Korotus tulee olla tehty suhteessa edeltävän vuoden kuntapaikkamää-
rään. Jos kunnalla ei ole ollut edellistä vuotta koskevaa päätöstä vas-
taanotosta, tulee korotus tehdä suhteessa edeltävään, viimeisimpään 
vuotuiseen määräpäätökseen. Bonusraha voidaan myöntää kunnalle 
samalla rahoituskierroksella kuitenkin vain kerran. Bonusrahaa ei ole 
mahdollista myöntää samasta päätöksestä kahdesti. 
 
Jos edellisestä määrällisestä päätöksestä on yli neljä vuotta, katsotaan 
päätös uudeksi päätökseksi (ks. kappale 2). Kunnalla katsotaan olevan 
neljä vuotta edellisestä kuntapaikkapäätöksestä, jos kunnan edellinen 
päätös on tehty vuonna 2015 tai sitä ennen. 
 
Jos kunta tekee päätöksen korotuksesta marraskuussa 2019 tai sen jäl-
keen, katsotaan päätöksen koskevan vuotta 2020. Korotus tehdään täl-
löin suhteessa vuoden 2019 kuntapaikkamäärään tai sitä edeltävään, 
viimeisimpään vuotuiseen määräpäätökseen. 
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4. Bonusrahan hakeminen KEHA-keskuksesta  

Kunnat voivat hakea bonusrahaa KEHA-keskuksesta Sylvia/Bonus/Ha-
kulomake/2019 -lomakkeella (liitteenä) hakuaikana 1.1.–31.3.2020.  
 
Hakemukseen tulee liittää kunnan virallinen päätös, josta käy ilmi myön-
nettyjen kuntapaikkojen määrä. Virallinen päätös tarkoittaa sen virallisen 
toimielimen päätöstä, jolla on kunnassa oikeus päättää vuotuisesta kun-
tapaikkamäärästä tai sen korottamisesta. 
 
Jos kunta hakee bonusrahaa korotuksen perusteella, tulee hakemuk-
seen liittää myös edellisen, korotettavan kuntapaikkapäätöksen päätös-
asiakirjat. 
 
Allekirjoitettu maksatushakemus liitteineen lähetetään KEHA-keskuk-
seen ensisijaisesti sähköisen asioinnin palvelun kautta: 
Kuntien asiointilomake (ely-keskus.fi) . Huom! Asiointilomakkeen 
Asia-kohtaan tulee merkitä: Sylvia-lisätuki TEM/1537/00.04.03/2018.  
 
Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää liitteineen myös paperisena. 
KEHA-keskuksen maksatusyksiköiden osoitteet löytyvät keha-keskus.fi-
sivustolta. Tällöin kuoreen tulee tehdä merkintä: Sylvia-lisätuki 
TEM/1537/00.04.03/2018. 
 
Hakemusten tulee saapua KEHA-keskukseen hakuajan puitteissa. Puut-
teellisin tiedoin täytettyjä tai hakuajan ulkopuolella saapuvia hakemuksia 
ei käsitellä. 

 

5. Bonusrahan maksaminen 

Bonusraha maksetaan kunnalle kertakorvauksena, kun kunnan korvaus-
hakemus on käsitelty ja hyväksytty.  
 
Ajalla 1.1.–31.3.2020 järjestettävässä Sylvia-hankkeen lisätukien 
haussa kunnalle voidaan myöntää bonusraha vain yhden kerran.  
 
Sylvia-lisätuet ovat hankerahoitusta ja niitä maksetaan hankebudjetin 
sallimissa rajoissa kuntapaikkapäätöspäivämäärien mukaisessa järjes-
tyksessä. 

 

6. Yhteystiedot lisätietoja varten 

Korvausten hakeminen 
 
Lisätietoja Sylvia-lisätuen hakemisesta saa sähköpostitse osoitteesta  
maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi. 
 
Lisäksi kunnat voivat olla yhteydessä alueensa ELY-keskuksen maa-
hanmuuttoyhdyshenkilöihin ja maahanmuuttopäällikköön. 
 
Sylvia-hanke tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman, turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahaston rahoittaman Sylvia-hankkeen tavoitteena on 
edistää kansainvälistä suojelua saavien pakolaisten kuntiin sijoittamista 
ja tukea vastaanotto- ja kotouttamistyön kehittämistä kunnissa. 

https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_kunta.xsn
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/
mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
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Sylvia-rahoitus on täysimääräisesti valtion talousarvion ulkopuolista han-
kerahoitusta. Sylvia4-hankkeesta rahoitettavat lisätuet maksetaan kun-
nille valtionavustuksena (ta-tili 32.01.01.3, ulkopuolinen rahoitus) tämän 
ohjeen ja valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti. 

 
Lisätietoa hankkeesta ja hankehenkilöstön yhteystiedot saa osoitteesta 
kotouttaminen.fi/sylvia.  
 
Valtion maksamisesta korvauksista pakolaisten vastaanotosta saa lisä-
tietoa kotouttaminen.fi-sivustolta.  

 
 
 
LIITTEET Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2020 maksettavista 

lisätuista, annettu 16.9.2019. 
 
 Sylvia/Bonus/Hakulomake/2019 -lomake 
 

http://www.kotouttaminen.fi/sylvia
http://www.kotouttaminen.fi/sylvia
http://www.kotouttaminen.fi/pakolaisten-vastaanoton-kasikirja
http://www.kotouttaminen.fi/pakolaisten-vastaanoton-kasikirja
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