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Ajankohtaista tietoa maahanmuuttoon liittyvistä
kuntakorvauksista
Sylvia-hankkeen lisäosa vuodelta 2021
Kunnat saavat lisäosaa vuonna 2021 kuntiin saapuneista kiintiöpakolaisista, turvapaikkamenettelyssä
kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneista, perheenyhdistämisen kautta
kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenistä sekä humanitaarisella perusteella Suomeen
Afganistanista vastaanotetuista henkilöistä (ulkomaalaislaki 87§ ja 88§).
Kuntakorvausjärjestelmän Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan haku avautuu
1.4.2022. Lisäosan laajennettua henkilöpiiriä koskevaa tukea voi hakea aluehallinnon
asiointipalvelusta 1.4.-15.6.2022 välisenä aikana. Korvaukset maksaa KEHA-keskus.
Tukea haetaan aluehallinnon asiointipalvelusta sahkoinenasiointi.ahtp.fi/palvelut.

Tilapäinen suojelu oikeuttaa vastaanottolain mukaisiin palveluihin eikä
kotoutumisen edistämisestä annettua lakia sovelleta
Euroopan Unioni on aktivoinut tilapäisen suojelun direktiivin. Direktiivi tuli voimaan 4.3.2022 EU:n
täytäntöönpanopäätöksellä 2022/382. Suomi on päättänyt suojelun laajentamisesta EU-tason
päätöstä laajemmin.
Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä,
Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä sekä muut
Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi vallitsevassa tilanteessa palata kotimaahansa.
Edellytyksenä on, että henkilö on asunut Ukrainassa ja lähtenyt sieltä Venäjän hyökkäyksen alettua
24.2.2022 tai sen jälkeen. Suomessa tilapäistä suojelua saavat myös ennen 24.2. Ukrainasta
paenneet, muut Suomessa jo oleskelevat Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä sekä
Ukrainassa laillisesti oleskelleet EU:n ulkopuoliset kansalaiset, jotka eivät voi palata kotimaahansa.
Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen
palveluihin, terveydenhuollon ja välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin, ja heidän välitön
toimeentulonsa turvataan. Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi oikeus tehdä töitä. Lapsilla ja
nuorilla on oikeus koulunkäyntiin. Tilapäisen suojelun piiriin kuuluville ohjeistusta valmistelee
Maahanmuuttovirasto. KEHA-keskus valmistelee TE-toimistojen käyttöön ohjepakettia.
Tilapäistä suojelua saavat rinnastuvat oikeuksiltaan pääosin turvapaikanhakijoihin. Erona
turvapaikanhakijoihin, ulkomaalaislain 109 §:n perusteella tilapäisen suojelun nojalla maahan
saapuneet kuuluvat tilapäisen suojelun ajan vastaanottolain piiriin ja ovat siten oikeutettuja
vastaanottolain mukaisin palveluihin. Tilapäistä suojelua saaviin sovelletaan kotoutumisen
edistämisestä annettua lakia, mutta he eivät kuulu kotoutumislain kuntaan osoittamista koskevien
säännösten soveltamisalaan. Tästä syystä kunnilla ei ole oikeutta hakea KEHA-keskuksen
korvausjärjestelmän kautta heistä aiheutuneita kustannuksia.

Lisätietoa
•
•
•
•
•

Lisätietoa KEHA-keskuksen maahanmuuton korvauksiin liittyvissä asioissa saat sähköpostitse
maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi.
Lisätietoa Sylvia-hankkeen kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuesta kotoutuminen.fi/sylvia.
Ajankohtaista tietoa aiheesta työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Kotoutuminen.fiverkkopalvelussa kotoutuminen.fi/ajankohtaista.
Maahanmuuttovirastolta usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan
migri.fi/ukk-ukraina.
Tietoa tilapäisestä suojelusta Ukrainasta paenneille migri.fi/tilapainen-suojelu.

