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                  ASETTAMISPÄÄTÖS                     VN/11845/2022  
           27.4.2022                  VN/10846/2021  
                      SMDno-2021-497 

 
 

PAKOLAISTEN KUNTIIN OHJAAMISEN JA KOTOUTUMISEN TUEN TOIMINTAOHJELMAN SEKÄ 
SYLVIA6-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN ASETTAMINEN 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla toteutettavan Pakolaisten 
kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman (VN/3405/202) vuosille 
2022‒2027. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa ajalla 1.1.‒31.12.2022 AMIF-
rahaston ohjelmakauden 2014‒2020 uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla Syl-
via6-hankkeen (VN/10846/2021; SMDno-2021-497). 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa tällä päätöksellä ohjausryhmän Sylvia6-hankkeen 
toimikaudelle (31.12.2022 asti) ja Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen 
toimintaohjelmalle vuosille 2022‒2027. Työ- ja elinkeinoministeriön 31.12.2021 päätty-
neen Sylvia5-hankkeen (VN/21155/2020) ohjausryhmä on käsitellyt 10.2.2022 pide-
tyssä kokouksessa esityksen ohjausryhmän jäsenten nimeämisestä toimintaohjelmalle 
ja Sylvia6-hankkeelle. 

 
Toimintaohjelman ja Sylvia6-hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa pakolaisten kuntiin 
ohjaamista, varmistaa kuntapaikkojen saatavuus ja tukea pakolaisten vastaanoton 
sekä alkuvaiheen kotoutumispalveluiden järjestämistä ja pakolaisten osallisuutta. Toi-
mintaohjelma ja Sylvia6-hanke rahoitetaan täysimääräisesti AMIF-rahaston uudelleen-
sijoittamisen erillismäärärahalla, ja niiden toteutus sekä koordinointi sijoittuvat työ- ja 
elinkeinoministeriön Työvoiman maahanmuutto ja kotouttaminen (MAKO) -yksikköön. 
Vuoden 2022 talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettava osuus AMIF-ra-
haston uudelleensijoittamisen erillismäärärahasta on 7,35 milj. euroa. Vuoden 2022 
aikana toteutettavan Sylvia6-hankkeen AMIF-rahaston tukipäätöksen mukainen bud-
jetti on 2,68 milj. €.  

 
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virka-
mies Paula Karjalainen ja varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Katja Vänskä-Ra-
jala. Ohjausryhmän työskentelyä koordinoi ja sihteerin tehtävistä vastaa erillismäärära-
halla toteutettavasta toiminnasta vastaava työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö.  
 
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja seurata Sylvia6-hankkeen tukipäätöksen mu-
kaista toteuttamista sekä kustannuksia. Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumi-
sen tuen toimintaohjelman osalta ohjausryhmän tehtävänä on tuoda laaja-alaista tieto-
pohjaa toteutukselle vuosina 2022‒2027. Oikeudellinen vastuu hankkeen ja toiminta-
ohjelman toteutuksesta on työ- ja elinkeinoministeriöllä.  
 
Ohjausryhmän jäsenille ei makseta palkkioita. Sylvia6-hankkeesta matkakuluja voi-
daan korvata hankkeen toimikauden aikana vuonna 2022 käyttäen TA-tiliä 32.01.01.3 
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(ulkopuolinen rahoitus) hankkeen matkustusohjeen mukaisesti perustuen AMIF-rahas-
ton hallinnointiohjeisiin sekä valtion matkustussääntöön. Vuodesta 2023 alkaen mat-
kakustannuksia voidaan korvata toimintaohjelman määrärahasta käyttäen TA-tiliä 
26.01.26.2 (AMIF-erillismäärärahat) valtion matkustussäännön mukaisesti. 
 
Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman sekä Sylvia6-
hankkeen ohjausryhmän jäseniksi ja varajäseniksi nimetään: 
 

 Tulosalueen johtaja Susanne Tengman, Maahanmuuttovirasto, jäsen 
 Ylitarkastaja Kaisa Rontu, Maahanmuuttovirasto, varajäsen 

 
 Maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, Uudenmaan ELY-keskus, jäsen 
 Erikoissuunnittelija Satu Nila, Uudenmaan ELY-keskus, varajäsen 

 
 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus, jäsen 
 Ylitarkastaja Raili Nissinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, varajäsen 

 
 Maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jä-

sen 
 Maahanmuuttoasiantuntija Erja Leppälä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 

varajäsen 
 

 Maksatusryhmän päällikkö Anette Mäkelä, KEHA-keskus, jäsen 
 Maksatusjohtaja Pauliina Smolander, KEHA-keskus, varajäsen 

 
 Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Kuntaliitto, jäsen 
 EU-asiain päällikkö Annukka Mäkinen, Kuntaliitto, varajäsen 

 
 Kotoutumistuen koordinaattori Maria Pikkarainen, Suomen Punainen Risti, jä-

sen 
 Koordinaattori Tiina Salmio, Suomen Punainen Risti, varajäsen 

 
 Kotimaan ohjelmajohtaja Ben Malinen, Suomen Pakolaisapu, jäsen 
 Kehittämispäällikkö Tuuli Nikula, Suomen Pakolaisapu, varajäsen 

 
 Johtava sosiaalityöntekijä Jyri Mikkola, Turun kaupunki, jäsen 
 Erityissosiaalityöntekijä Anna Bergström, Turun kaupunki, varajäsen 

 
 Palveluesimies Matti Äikäs, Tampereen kaupunki, jäsen 
 Vastaava sosiaalityöntekijä Nelli Niemistö, Tampereen kaupunki, varajäsen 

 
 Erityisasiantuntija Henna Leppämäki, sosiaali- ja terveysministeriö, jäsen 
 Erityisasiantuntija Mikko Hytönen, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen 

 
 
 

 
Anna Bruun   Maria Tiainen 
Neuvotteleva virkamies  Hankepäällikkö 
Maahanmuuttojohtajan 

                      sijaisena    
 
 

LIITTEET Sylvia6-hankkeen tukipäätös 
Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman 
asettamispäätös 
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JAKELU TEM MAKO Työvoiman maahanmuutto ja kotouttaminen -yksikkö 
 Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikkö 

 Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö 
STM APO Palvelujärjestelmäyksikkö 
Uudenmaan ELY-keskus 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
KEHA-keskus 
Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Punainen Risti 
Turun kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Suomen Pakolaisapu 

 
TIEDOKSI  TEM/Työministeri ja esikunta 
 TEM/kansliapäällikkö 
 Sisäministeriö/EUSA-rahastot  
 ELY-keskusten maahanmuuttoyhdyshenkilöt 
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