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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Y-tunnus
2296962-1

PL 1000, 50101 MIKKELI
Kutsunumero 0295 020 000

kirjaamo.keha@ely-keskus.fi
www.keha-keskus.fi

OHJE KOTOUTUMISEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAN LAIN (1386/2010) MUKAISTEN KUSTANNUSTEN
KORVAAMISESTA KUNNILLE
(ensisijaisesti noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annettua lakia ja asetusta sekä TEM ohjetta 29.10.2013
(TEM/2331/00.03.05.02/2013), KEHA-keskuksen antama ohje täydentää ohjetta korvausten maksuun hakemisen
osalta. Ohje päivitetään vastaamaan TEM antamaa ohjetta sen päivittyessä).

KEHA-keskus korvaa kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentin mukaisista henkilöistä aiheutuneet kustannukset
kunnalle ELY-keskuksen ja kunnan välisen sopimuksen nojalla.

Laskennallinen korvaus
Korvauksen määrä

· alle 7 vuotiaasta 6 845 € /vuosi (570,42 €kuukaudessa, 19,01 € päivä)
· yli 7 vuotiaasta 2 300 € / vuosi (191,67 € kuukaudessa, 6,39 € päivä)

Korvausta maksetaan
· pakolaiskiintiössä hyväksytyistä maahanmuuttajista 4 vuodelta ja
· turvapaikkamenettelyn kautta tulleista 3 vuodelta
· ml. perheenyhdistämismenettelyn kautta tulleet

Korvaus alkukartoituksen järjestämisestä
KEHA-keskus korvaa kunnalle alkukartoituksesta laskennallista korvausta valtioneuvoston asetuksen
570/2011 mukaan. Korvaus maksetaan jos maahanmuuttaja ei kunnan haastattelua tehdessä ole aikeissa
hakeutua työmarkkinoille ja TE-toimiston järjestämään alkukartoitukseen.

Korvauksen määrä
· kertakorvaus on 700 € henkilöltä

SYLVIA-hankkeen kautta maksettavat kertaluontoiset tuet kansainvälistä suojelua saavien vas-
taanotosta
(Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi SYLVIA-hanketta, jonka Sisäministeriön hallinnoimasta AMIF-rahastosta saamasta
hankerahoituksesta maksetaan kunnille KEHA-keskuksen kautta kertaluontoisia lisätukia kansainvälistä suojelua saa-
vien vastaanotosta. Nämä tuet eivät perustu lakiin kotoutumisen edistämisestä, vaan ovat kunnille valtionavustusta ja
niiden hakemiseen ja myöntämiseen sovelletaan erillisohjetta ja valtionavustuslakia. Vuosittain jaossa oleva raha-
määrä määräytyy Suomeen tulevien kiintiöpakolaisten määrän perusteella vuosittaisen haun kautta. Vuoden 2015
lisätukien osalta ohje ja maksatushakemukset julkaistaan SYLVIA2-rahoituspäätöksen alkuvuodesta 2016 ja tuet hae-
taan takautuvasti. Vuoden 2016 osalta lisätuista tiedotetaan myöhemmin. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa kunnille
ohjeen Sylvia-korvausten hakemisesta tammikuussa 2016)

LASKENNALLISTEN KORVAUSTEN MENETTELY MUUTTUMASSA – LAKO AUTO HANKE AUTOMATI-
SOI KUSTANNUSTEN KORVAAMISTA

Laskennallisten korvausten automatisoinnilla tavoitellaan kuntien hallinnollisen taakan keventämistä. Kor-
vaukset pyritään pääsääntöisesti automatisoimaan 1.4.2016 alkaen.. Leikkauspisteen jälkeen kunta saa las-
kennallisen korvauksen automaattisesti ilman hakemusta kaikista henkilöpiirissä olevista henkilöistä, joilla
on korvausaikaa jäljellä, kotikunta merkitty väestörekisteriin ja henkilötunnus olemassa oleskelulupatie-
doissa. Kustannuksia tuskin saataneen heti täysimääräisesti automatisoinnin piiriin, mm. perheenyhdistämi-
sen kautta tulleiden osalta korvausten automatisointi on epävarmaa. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa
laskennallisia korvauksia koskevan ohjeen kunnille alkuvuonna 2016. Korvausten maksaja on edelleen
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KEHA-keskus. KEHA-keskus käsittelee myös edelleen automatisoinnin ulkopuolelle jäävien laskennallisten
kustannusten korvaushakemukset kuntien hakemusten perusteella.

TODELLISTEN KUSTANNUSTEN MUKAAN HAETTAVAT KORVAUKSET

Kotoutumistuki ja toimeentulotuki
· korvaus maksetaan 3 vuoden ajalta

Tulkitsemisen järjestäminen
· kunnalle korvataan tulkitsemisen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset
· korvauksella ei ole aikarajaa

Korvaus erityiskustannuksista
KEHA-keskus korvaa kunnalle kotoutumislain 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden sosiaali- ja
terveydenhuollosta aiheutuneita kustannuksia ELY-keskuksen ja kunnan välillä laadittujen erityiskustan-
nussopimusten perusteella. Ilman erityiskustannussopimusta haettuja korvauksia ei voida hyväksyä kun-
nille korvattaviksi.

· ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta kotoutumislain 28 §:n mukaiseen perheryhmäko-
tiin tai muuhun asuin yksikköön sekä perhehoidosta, asumisen tukipalveluista ja muista lastensuojelun
palveluihin rinnastettavista toimenpiteistä kunnalle aiheutuvat kustannukset siihen saakka kunnes nuori
täyttää 21 vuotta

· vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kun-
nalle aiheutuvat huomattavat kustannukset enintään kymmenen vuoden ajalta

· erityisistä syistä muut kunnalle aiheutuneet kustannukset enintään kymmenen vuoden ajalta.

· Lisäksi kunnalle voidaan korvata lain 53 §:n nojalla ihmiskaupan uhrille tämän asemasta johtuvien
erityistarpeiden vuoksi järjestettävästä toimenpiteestä ja palvelusta, jotka liittyvät henkilön turvalli-
suuden takaamiseen sekä muuhun uhriasemaan liittyvään

KORVAUSTEN HAKEMINEN

Korvausajan alkaminen
· Korvausaika alkaa pääsääntöisesti henkilön ensimmäisestä kotikuntaan rekisteröitymispäivästä tai

sen puuttuessa oleskeluluvan myöntämispäivästä

Korvausta tulee hakea viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka ai-
kana tapahtuneesta toiminnasta korvauksia haetaan.

Suomen kansalaisuuden saanut henkilö ei kuulu kustannusten korvausten henkilöpiiriin.

Korvauksia haetaan neljännesvuosittain

”HAKEMUS KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA KUNNALLE” TEM701 lomakkeen liitteeksi on toimi-
tettava seuraavat lomakkeet ja selvitykset

Alkukartoituksen järjestäminen
Alkukartoituskorvauksen erittely TEM710

Laskennallisten korvausten osalta
Laskennallisten korvausten erittely TEM702a
Henkilöluettelo, laskennalliset korvaukset TEM703
Henkilöluettelo, laskennalliset korvaukset, 0-6 – vuotiaat TEM703a
Henkilöluettelo, laskennalliset korvaukset, yli 7-vuotiaat TEM703b
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Kototutumis-, toimeentulotuki ja paluumuuttoavustus

Henkilöluettelo TEM704

Tulkitseminen
Liitteeksi toimitetusta tositteesta tulee näkyä tulkattavan nimi, syntymäaika, tilaaja, päivä-
määrä, kieli, palvelunkesto ja hinta

Erityiskustannusten osalta
Korvauserittely /yhteenveto, josta käy ilmi henkilön nimi, syntymäaika, kunnalle aiheutuneet
kustannukset ja kirjanpidon ote, tositejäljennökset, kustannuslaskelmat tms. riittävät selvi-
tykset

HAKEMUSLOMAKKEET LÖYTYVÄT ALLA OLEVASTA OSOITTEESTA
https://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yleiset/hakutulos/lomakehaku/in-
dex.html?e=1&s=66&r=1&stat=th&content=4

OHJE KOTOUTUMISEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAN LAIN (1386/2010) MUKAISTEN KUSTANNUSTEN KORVAA-
MISESTA KUNNALLE löytyy
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/41542

Allekirjoitetut korvaushakemukset ja liitteet toimitetaan (huom! allekirjoitusoikeus):

MAKSATUSALUEIDEN YHTEYSTIEDOT

Uudenmaan maksatusalue PL 1002
(Uusimaa) 00521 Helsinki

maksatusalue.uusimaa@ely-keskus.fi

Itäinen maksatusalue PL 1000
(Etelä-Savo, Pohjois-Savo, 80101 Joensuu
Pohjois-Karjala) maksatusalue.itainen@ely-keskus.fi

Eteläinen maksatusalue PL 3300
(Häme, Kaakkois-Suomi) 45101 Kouvola

maksatusalue.etelainen@ely-keskus.fi

Pohjoinen maksatusalue PL 200
(Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa) 90101 Oulu

maksatusalue.pohjoinen@ely-keskus.fi

Läntinen maksatusalue PL 1010
(Satakunta, Varsinais-Suomi) 20101 Turku

maksatusalue.lantinen@ely-keskus.fi

Keskinen maksatusalue PL 136
(Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, 33101 Tampere
Pirkanmaa, Pohjanmaa) maksatusalue.keskinen@ely-keskus.fi


