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Sähköinen asiointi korvaa tulostettavat ja tallennettavat kunnan kotoutumiskorvausten hakulomakkeet
1.1.2021 – liitelomakkeet uudistetaan
Maahanmuuton kuntakorvausten hakemukset jätetään ensi vuoden alusta ensisijaisesti aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi. Aluehallinnon asiointipalvelussa voit asioida
sähköisesti jättämällä korvaushakemuksen, vastata täydennys- tai lisätietopyyntöihin, jättää omaehtoisen
täydennyksen sekä vastaanottaa asiaa koskevat korvauspäätökset.

Kunnan tulee valtuuttaa asiointiin ennen aluehallinnon asiointipalveluun kirjautumista – hakemukset jätetään valtuutettuna
Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa turvallisen sähköisen tunnistautumisen. Korvaushakemuksen voi jättää kunnan valtuuttama henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan roolit ja valtuudet -palveluna
suomi.fi tunnistuspalvelussa. Huomaathan, että Katso-tunnistautuminen päättyy 31.12.2020 mennessä, joten yhteisöhakijoiden tulee siirtyä Suomi.fi valtuuksiin vuoden 2020 aikana.
Valtuuta näin
Henkilö, jolla on oikeus antaa kuntaorganisaatiossa Suomi.fi-valtuuksia kirjautuu Suomi.fi-valtuudet -palveluun osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.
- valitse aloitussivulla painike Asioi yrityksen puolesta
- vahvista ja jatka asiointipalveluun
- voit aloittaa valtuutuksien antamisen kohdasta Anna valtuus
- valtuutustyypiksi annetaan Asiointivaltuus
- Valitse Lisää henkilö, anna valtuutetun etunimi, sukunimi ja henkilötunnus ja paina Lisää, valitse Seuraava
- Kirjoittamalla hakukenttään ”valtionavustus” saat näkyviin asiointipalvelun suomi.fi valtuudet. Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava valtuus on nimeltään Valtionavustusten hakeminen
- valitse valtuus ja paina seuraava
- valitse valtuuden voimassaolo ja paina seuraava
- tarkista yhteenveto ja vahvista valtuus
Valtuus tulee näkyviin Annetut valtuudet -osioon. Painamalla valtuutetun nimeä näet henkilön valtuudet.
Henkilöitä kannattaa valtuuttaa useampia, ettei käsittelyyn tule katkoksia, mikäli asiointiin valtuutettu henkilö siirtyy esim. muihin tehtäviin.
Korvaushakemuksen jättäminen sähköisessä aluehallinnon asiointipalvelussa
Yhteisön puolesta asioiva kirjautuu asiointipalveluun Suomi.fi tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Asiointipalvelun käyttö
edellyttää yhteisöasiakkaalta myös Y-tunnusta sekä Suomi.fi valtuuksien käyttöä. Suomi.fi valtuusrooleja
käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää korvaushakemuksen on oikeudet edustaa yhteisöä. Asiointipalvelu toimii parhaiten seuraavilla selainversioilla: Mozilla Firefox (FF), versio 52 tai
uudempi, sekä Google Chrome, versio 70 tai uudempi.
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Kunta voi täyttää korvaushakemuksen sekä hakemuksessa tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon
"Kotoutumiskorvaukset kunnille" -kohdasta. Samasta palvelukohdasta löytyy myös asiointikohta paluumuuttajien korvauksille. Liitelomakkeet ja ohjeet löytyvät asiointipalveluun lisättyinä linkkeinä, ja ne ovat edelleen
saatavissa myös suomi.fi portaalista.
Hakemuksen voi tallentaa myös keskeneräisenä ja jatkaa täyttämistä myöhemmin. Kun hakemus on valmis,
se lähetetään käsiteltäväksi. Kunta saa asiointitililleen lähetyskuittauksen sekä valtuutetun sähköpostiosoitteeseen tiedon, kun hakemus on otettu käsittelyyn. Tarvittaessa viranomainen pyytää täydentäviä tietoja,
pyynnöstä saa valtuutettu tiedon asiointitilille ja sähköpostiin. Kunta vastaa saatuun täydennyspyyntöön
asiointipalvelussa: muutoin asiointiketju voi katketa! Asiointitilille tulevat kaikki korvausasian käsittelyä koskevat tiedot ja dokumentit, myös päätös, kun asia on ratkaistu. Dokumentit voi tallentaa tai tulostaa asiointitililtä kunnan omaan käsittelyjärjestelmään tai arkistoon tarvittaessa.
Siirry valtuuttamaan – jätä korvaushakemukset 1.1.2021 alkaen uudistetussa palvelussa
Valmistauduttaessa tulevaan asiointitavan muutokseen KEHA-keskus toivoo, ettei joulukuun aikana korvaushakemuksia toimitettaisi KEHA-keskukseen enää postitse tai asioi verkossa -kanavan kautta. Saapuneet
hakemukset käsitellään uudessa käsittelyjärjestelmässä, jonne viranomainen siirtää saapuneet hakemukset.
Vuoden 2020 hakemuksista kunta saa edelleen paperipäätöksen: sähköinen asiointiketju toteutuu vuoden
2021 alusta jätettävien hakemusten osalta. Mikäli hakemuksen määräaika on kuitenkin täyttymässä, voi
ja pitääkin hakemus jättää niiden hakemusten osalta, joiden hakuaika päättyy vuoden 2020 loppuun
mennessä, ELY asiointilomakkeen liitteenä (L 1386/2010 54§).

Uudistetut asiointi- ja liitelomakkeet löytyvät 15.12.2020 alkaen alla olevista osoitteista. Hakemuksen jättäminen onnistuu valtuutettuna 1.1.2021 alkaen. Tulostettavat ja tallennettavat hakemuslomakkeet poistuvat käytöstä 15.12.2020.
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
www.suomi.fi
Lisätietoja antaa: maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
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