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Työ- ja elinkeinoministeriö  
PL 32 
00023 VALTIONEUVOSTO 

VALTIONAVUSTUS KIINTIÖPAKOLAISIA VASTAANOTTAVILLE KUNNILLE TYÖNTEKIJÄN 
PALKKAUKSEEN  

Hakuaika 1.2.–30.4.2023  

Hakemus valtionavustuksen saamiseksi 

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001 ja Valtioneuvoston asetusta sisäasioiden 
rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027 (119/2022). 

Tallenna lomake koneellesi ennen täyttämistä. Tekstiä voi tarvittaessa jatkaa erilliselle paperille. 

Hakijan tiedot 

Hakijakunta Yhteistyökunnat 

Hakijakunnan Y-tunnus Hakijakunnan postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Hakijakunnan yhteyshenkilö 

Sähköposti Puhelinnumero 
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Avustuksen ehdot ja tiedot 

Hakijakunta on avustuksen ehtojen mukaisesti vastaanottanut kiintiöpakolaisia 
vuosien 2021 tai 2022 aikana tai aikoo vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuonna 
2023. 

Kiintiöpakolaisten vastaanottovuosi / vuodet 

2021 

2022 

2023 

Kunta / yhteistyötä tekevät kunnat ovat avustuksen ehtojen mukaisesti jo ennen 
hakua resursoineet pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen palveluja 
vähintään yhdellä koko- tai osa-aikaisella henkilöresurssilla. 

Kunnassa / kunnissa asiakasrajapinnassa työskentelevän henkilön nimi 

Titteli Sähköposti 

Kuvaus pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen palveluista ja asiakasryhmistä kunnassa / kunnissa 
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Avustuksen tuella palkattavan henkilön työnkuva liittyy avustuksen ehtojen 
mukaisesti kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumista 
edistäviin palveluihin kunnassa / kunnissa.   

Kuvaus avustuksella palkattavan henkilön työtehtävistä ja sijoittumisesta organisaatiossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aika, jolle kunta hakee avustusta (avustusta myönnetään enintään 30.6.2025 asti ja vähintään 12 
kuukauden ajalle) 

Tilinhaltijan nimi  Pankkitili (IBAN) BIC 
 

Päiväys  
 
 

 
 
 
 
 

Allekirjoitus (allekirjoittajalla tulee olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus)  
 
 
 
 
Nimen selvennys 
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Avustuksella korvattavat palkkakustannukset 

Avustuksen tuella palkattavan henkilön kuukausipalkka ilman työnantajan sivukuluja (€ / kk) 

 
 

Erittely arvioiduista 
palkkakustannuksista 

2023 2024 2025 Yhteensä 

Palkkakustannukset ilman 
työnantajan sivukuluja  
(sis. lomaraha) 

 

    

Työnantajan sivukulut  
(sis. lomarahan sivukulut) 

   

Palkkakustannukset 
yhteensä 
 
 

   

 

Muu rahoitus 

Avustuksella korvattaviin palkkakustannuksiin ei saa kohdentua muuta tukea tai avustusta, kuten 
esimerkiksi palkkatukea. Kunnan omarahoitusosuus tällä avustuksella tuettavista 
palkkakustannuksista on vähintään 20 %.  
 

Hakemukseen vaadittavat liitteet 

Jos avustusta hakee kunta, joka vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuonna 2023, hakemuksen liitteenä 
tulee olla ELY-keskuksen vahvistus siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa 
kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuonna 2023. ELY-keskuksen vahvistukseksi riittää sähköposti tai 
muu kirjallinen liite. Jos kunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosina 2021–2022 vastaavaa 
liitettä ei tarvita. 



 
5/7 

VN/2544/2023 
 
 

Suunnitelma avustuksen käytöstä pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen 
järjestämisessä 

Tarve; miksi avustusta haetaan? 
 

Tavoitteet; mitä avustuksella pyritään saamaan aikaan? 
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Kiintiöpakolaiset työn kohderyhmänä; miten avustus tukee kiintiöpakolaisten vastaanottoa ja 
kotoutumista kunnassa ja alueella? 
 
 

Monialainen yhteistyö; miten avustus tukee kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä pakolaisten 
vastaanotossa? Entä yhteistyötä muiden paikallisten tai alueellisten toimijoiden kanssa? 
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Hakulomakkeen täyttöohje  

Hakijan tiedot 

• Hakijakunnan tiedot: Hakijakunnan nimi ja yhteystiedot. Jos avustusta haetaan yhdessä 
muiden kuntien kanssa, yhteistyökuntien nimet. Avustuksen saaja voi olla kiintiöpakolaisia 
vastaanottava kunta tai yhteistyötä tekevät kiintiöpakolaisia vastaanottavat kunnat yhdessä. 
Avustuksen mukaiset palkkakustannukset maksetaan kuitenkin vain hakijakunnalle. 
 

• Hakijakunnan yhteyshenkilön tiedot: Hakemuksesta vastaavan yhteyshenkilön nimi ja 
yhteystiedot.  
 

Avustuksen ehdot ja tiedot 

• Kiintiöpakolaisten vastaanotto: Työ- ja elinkeinoministeriö tarkistaa ehdon täyttymisen 
tiedoista, joita Maahanmuuttovirasto toimittaa Suomeen saapuneista kiintiöpakolaisista. Jos 
kunta vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuonna 2023, tuen ehtona on, että kunta on sopinut 
vastaanotosta ELY-keskuksen kanssa kirjallisesti.  
 

• Kunta on resursoinut pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen palveluja: Tiedot 
kunnassa työskentelevästä henkilöstä. Jos työntekijöitä on useita, voidaan antaa esihenkilön 
tiedot. 
 

• Avustuksella palkattavan henkilön työnkuva: Avustuksen tuella palkattavan henkilön 
työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumista edistäviin 
palveluihin kunnassa. Kiintiöpakolaisten tulee olla työn keskeisin kohderyhmä, mutta työ voi 
edistää myös muiden kotoutuja-asiakkaiden kotoutumista ja palveluita kunnassa tai alueella. 

 
• Muut tiedot: Aika, jolle kunta hakee avustusta, kunnan tilitiedot sekä allekirjoitus.  

 

Avustuksella korvattavat palkkakustannukset 

• Erittely palkkakustannuksista: Erittely avustuksen tuella rekrytoitavan henkilön 
palkkakustannuksista ilman työnantajan sivukuluja ja työnantajan sivukuluista. Myönnettävä 
avustus on 80 % rekrytoitavan henkilön vuosipalkasta, josta on vähennetty työnantajan 
lakisääteiset sivukulut. Avustuksella ei korvata työnantajan lakisääteisiä sivukuluja, kuten 
työnantajan sairasvakuutus- ja työeläkemaksuja. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan 
vuosittaisista palkoista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 70 000 
euron kokonaisvuosipalkkaa (sisältäen työnantajan lakisääteiset sivukulut). 
Palkkakustannusten korvausaika kunnalle voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun työ- ja 
elinkeinoministeriö vastaanottaa hakemuksen. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä ajalla 
1.2.2023–30.6.2025.  
 

• Lomarahat: Lomakorvaus on tukikelpoinen silloin kun se on ansaittu ja maksettu 
myöntöpäätöksen mukaisella ajanjaksolla. Lomapalkkavaraukset eivät ole tukikelpoisia 
kustannuksia. Lomarahan työnantajan sivukulut eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia.  

 
• Muu rahoitus: Avustuksella korvattaviin palkkakustannuksiin ei saa kohdentua muuta tukea 

tai avustusta, kuten esimerkiksi palkkatukea. Kunnan omarahoitusosuus tällä avustuksella 
tuettavista palkkakustannuksista on vähintään 20 %. Muuta rahoitusta ei tarvitse avata 
hakulomakkeessa.  
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