ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallintoa tehostettiin perustamalla vuoden 2015 alusta valtakunnallinen ELYkeskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). KEHA-keskukseen koottiin kattavasti
virastojen hallintoyksiköiden tehtäviä sekä toiminnan kehittämis- ja maksatustehtäviä. KEHA-keskuksen
henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti verkostomaisesti ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa eri puolilla Suomea.
Tästä organisaatiouudistuksesta johtuen ELY-keskusten ja TE-toimistojen myöntämien avustusten ja sopimusten
korvausten, laskujen sekä maksatusten käsittely on siirtynyt KEHA-keskukselle. Siirrosta ei ole aiheutunut
hakijoille erityisiä toimenpiteitä.

Edustajanpalkkioita ja kulukorvauksia maksetaan sekä maahanmuuttovirastosta (vastaanottokeskuksissa olevat lapset
ja nuoret) että KEHA-keskuksesta (oleskeluluvan saaneet lapset ja nuoret).
Ensimmäiseen kulu- ja palkkiohakemukseen tulee liittää aina käräjäoikeuden päätös alaikäisen edustamisesta.
Viranomaistapaamisiin tulee pyytää kuittaus 1.7.2016 alkaen. Kuittaukseen voi käyttää maahanmuuttoviraston
julkaisemaa esimerkiksi kuittauslomaketta. Laskulomakkeen kuittauskenttään on myöskin lisättävä viranomaisen nimi,
jonka kanssa olette asioineet edustettavanne kanssa. Maahanmuuttoviraston ohjeeseen ilman huoltajaa olevan
edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksista kannattaa tutustua huolellisesti: KEHA-keskus noudattaa
samaa ohjetta ja yhtenäisiä tulkintoja maahanmuuttoviraston kanssa. Mikäli maahanmuuttovirastolle kuuluva
hakemus tulee KEHA-keskuksen käsittelyyn, siirrämme sen ilman eri pyyntöä oikealle viranomaiselle korvauskäsittelyä
varten.
Oleskeluluvan saaneen, alaikäisenä yksin maahan tulleen edustajakorvauksen maksaminen ja palkkalaskelmat
(iPalkka)
Edustajakorvauksiin liittyvässä maksujärjestelmässämme on tapahtunut muutoksia. Edustajalle postitse saapuvan
kirjallisen maksupäätöksen lisäksi edustajalla on mahdollista jatkossa saada Postin Netposti –palvelun kautta
käyttöönsä sähköinen palkkiolaskelma, josta on nähtävissä maksukaudelta suoritetut verottomat ja verolliset
korvaukset. Postin Netposti on maksuton palvelu. Palkkionsaajan tulee tehdä sopimus Postin kanssa, jotta
palkkiolaskelmat ovat noudettavissa Postin palvelusta. Paperisia palkkiolaskelmia ei edustajalle enää voida toimittaa.
Postin sivulta löytyy ohjeet Netpostin käyttöönottoon.
Palveluun ja tarkempiin ohjeisiin pääset myös suoraan tästä linkistä:
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/palvelut-verkossa/netposti.html
Teethän sopimuksen palvelun käyttöönotosta, jotta saat palkkioerittelyn käyttöösi jatkossa helposti sähköisen
palvelun kautta.

Maksatusneuvonta
Oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajakorvaus haetaan aina KEHA-keskuksen Pohjoiselta maksatusalueelta, olipa
edustaja tai edustettava alaikäinen missä päin Suomea tahansa.
Kulukorvaushakemukset osoitetaan postitse osoitteella
Pohjoinen maksatusalue, PL 200, 90101 Oulu
Yhtenäistämme korvauskäsittelyä valtakunnallisesti, joten käytössä olevat haku- ja kustannuserittelylomakkeet
tullaan myöskin yhtenäistämään vuoden 2016 aikana yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa. Tiedotamme
edustajia muutoksista ja nostamme ajantasaiset hakulomakkeet ohjeineen KEHA-keskuksen internet-sivuille
lähiviikkoina. Korvausten hakemista ei kuitenkaan tarvitse viivyttää, vaan voitte hakea maksua nyt käytössä olevilla
lomakkeilla. Korvausten maksupäivät ovat aina noin kuun 15. ja viimeinen päivä. Ohjeita nostetaan jatkossa KEHAkeskuksen sivuille myös ajankohtaistiedotteina.





Maksatuksiin liittyvissä kysymyksissä meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteella:
maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
KEHA-keskuksen maksatusalueiden yhteystiedot löydät osoitteesta:
www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/
Ajankohtaistiedotteet ja maksupäivät löytyvät jatkossa sivuiltamme
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/elinkeinot/
(Sivusto päivittyy vuonna 2016)
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