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Toimintaohjelma/Kiir.uud.sij./Ohje/2023 

OHJE LISÄTUEN HAKEMISEEN KIIREELLISTÄ UUDELLEENSIJOITUSTA TARVITSEVIEN KIIN-
TIÖPAKOLAISTEN VASTAANOTTOON VUONNA 2023 

 
Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen 
tuen toimintaohjelmasta (jatkossa Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) 
maksetaan kunnille valtionavustuksena lisätukea kuntaan saapuvien kiireel-
listä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotosta.  
 
Lisätuki myönnetään Suomeen kiintiöpakolaisina saapuvista henkilöistä, 
jotka UNHCR on määritellyt heidän tilanteensa vuoksi kiireellistä uudelleen 
sijoitusta tarvitseviksi (nk. hätätapauksina vastaanotettavat henkilöt). 
 
Lisätuella pyritään nopeuttamaan pakolaiskiintiöön kuuluvien kiireellistä uu-
delleensijoittamista tarvitsevien henkilöiden sijoittamista kuntiin. Tämän 
vuoksi lisätuen saaminen edellyttää kunnalta sitoutumista ennakkoon vä-
hintään viiden kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevan kiintiöpakolaisen 
vastaanottoon vuosittain.   
 
Tukeen sovelletaan tätä ohjetta ja valtionavustuslakia (688/2001). Lisätukia 
voidaan maksaa vain Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman ohjeiden sekä 
lisätuesta annetussa päätöksessä vahvistetun määrärahan mukaisesti. 
 
Tämä ohje on vahvistettu työ- ja elinkeinoministeriön 21.12.2022 antamalla 
päätöksellä pakolaisten vastaanoton lisätuista. Ohje on voimassa 
21.2.2022 alkaen. Ohje päivitetään vuosittain.  

Hakuaika on jatkuva 1.2.2023 alkaen  

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen haku on jatkuva Kuntiin ohjaami-
sen toimintaohjelman ohjelmakauden (2022–2027) ajan. Lisätuen ehdot 
tulee kuitenkin täyttyä vuosittain ja tukea on haettava alla esitettynä aikana.  
 
Vuonna 2023 kunnat voivat hakea lisätukea vuonna 2023 kuntaan saapu-
neista lisätukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten 
vastaanotosta. Lisäksi kunnat voivat hakea lisätukea marras- ja joulu-
kuussa 2022 kuntaan saapuneista kiireellistä uudelleensijoittamista tarvit-
sevista. Kunnan tulee toimittaa hakemus vuonna 2023 Suomeen saapu-
neista kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevista kiintiöpakolaisista vii-
meistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.  
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Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman lisä-
tuet maksetaan kunnille valtionavustuksena AMIF-rahaston uudelleensijoit-
tamisen erillismäärärahasta (momentilta 26.01.26.2 AMIF-erillismäärära-
hat). Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa määrärahan käytön ohjeistuksesta 
ja seuraa määrärahan käyttöä.  
 
Lisätuen maksatuksesta vastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-kes-
kus). Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan uudelleensijoittamisen eril-
lismäärärahasta myönnettävistä avustuksista säädetään valtioneuvoston 
asetuksessa sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 
(119/2022).  

Tuen edellytyksenä on vastaanottoon sitoutuminen ennakkoon 

Lisätuki voidaan myöntää kunnalle, joka täyttää seuraavat edellytykset: 
 
 Kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa varautumisesta kiireellistä 

uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanottoon 
vuoden 2023 aikana. Kunta on sopinut varautumisesta ELY-kes-
kuksen kanssa ennen kuntaan vastaanotettavien henkilöiden varsi-
naista valintaa. ELY-keskus on välittänyt tiedon kunnan varautumi-
sesta kirjallisesti sekä Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmalle että 
Maahanmuuttovirastoon ennen kuin kunta tekee varsinaiset valin-
nat vastaanotettavista henkilöistä. Tiedon voi välittää joko sähkö-
postitse (kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi ja turvapaikkayk-
sikko.kunta@migri.fi) tai UMA-järjestelmän kautta.  

 Kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan osoit-
tamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ja sillä on voimassa oleva 
kotouttamisohjelma. 

 
Jos kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätukea haetaan kuntaan alaikäi-
senä ilman huoltajaa saapuneesta kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitse-
vasta kiintiöpakolaisesta, ennakkoon ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus 
kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien vastaanotosta ei ole lisätuen eh-
tona. Lisäksi lisätuki voidaan myöntää kunnalle poikkeustapauksissa, joissa 
kuntiin sijoittamisesta vastaavat viranomaiset katsovat perustelluksi osoit-
taa kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitseva kiintiöpakolainen kuntaan, 
joka ei ole tehnyt ennakkositoumusta. 
 
Lisätuki voidaan myöntää edellä esitettyjen ehtojen täyttyessä myös 
vuonna 2022 kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolais-
ten vastaanottoon sitoutuneille kunnille, jos henkilöiden vastaanotto on kun-
nasta riippumattomasta syystä siirtynyt vuodelle 2023.  
 
Vuoden 2023 pakolaiskiintiössä Suomeen valittavien kiireellistä uudelleen-
sijoittamista tarvitsevien henkilöiden saapuminen voi ajoittua valinta- ja 
matkajärjestelyistä johtuen myös vuodelle 2024. 
 
Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätukea maksetaan vain ensimmäiselle 
todelliselle kotikunnalle, jonka asukkaaksi lisätuen henkilöpiiriin kuuluva 
henkilö rekisteröidään Suomeen tullessaan.  

  



3/4 
 
 
 

 
 

Lisätuen määrä 

Lisätukea voidaan myöntää 
• 3 422,50 € alle 7-vuotiaasta ja 
• 1 150 € 7 vuotta täyttäneestä  

kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevasta kiintiöpakolaisesta. 

Hakeminen ja hakuaika 

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen hakuaika alkaa 1.2.2023. Kunta 
voi hakea lisätukea, kun kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevat kiin-
tiöpakolaiset ovat muuttaneet kuntaan. Kunnan tulee hakea lisätukea 
vuonna 2023 kuntaan saapuneista kiireellistä uudelleensijoittamista tarvit-
sevista kiintiöpakolaisista viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 
mennessä.  
 
Lisätuki haetaan KEHA-keskuksesta. Kunnat hakevat lisätukea aluehallin-
non sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi.  
 
Korvaushakemuksen voi jättää vain valtuutettu henkilö. Valtuutuksen saa-
neet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-
tunnistuksen kautta. Korvaushakemus ja hakemuksen liitteet voidaan täyt-
tää asiointipalveluvalikon kohdassa ”kotoutumiskorvaukset kunnille”. 

 
Liitteenä KEHA-keskuksen ohje maksatuksen hakemisesta aluehallinnon 
asiointipalvelussa. 

 
Henkilötietojen käsittely 

Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain 
lisätuen myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja 
käsitellään vain osana lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa hanke-
tarkastuksissa. Tietoja käsitellään salassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta 
muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille. 
 
Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen tietosuojaseloste 

Lisätiedot 

Korvausten hakeminen 
 

Lisätietoja lisätuen hakemisesta saa sähköpostitse KEHA-keskuksesta 
osoitteesta: maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi. 

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma 
 
Lisätietoja avustuksen ehdoista ja hakemisesta saa sähköpostitse Kuntiin 
ohjaamisen toimintaohjelman koordinaatiotiimiltä osoitteesta syl-
via.tem@gov.fi ja 1.1.2023 alkaen osoitteesta kuntiinohjaami-
nen.tem@gov.fi.  
 
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmaa hallinnoidaan työ- ja elinkeinoministe-
riössä työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumismisyksikössä. Toimintaoh-
jelman tavoitteena on sujuvoittaa pakolaisten kuntiin ohjaamista ja kotoutu-
misen tuen kehittämistä. 
 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
https://kotoutuminen.fi/kiireellisen-uudelleensijoittamisen-lisatuki-2023
mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
mailto:sylvia.tem@gov.fi
mailto:sylvia.tem@gov.fi
mailto:kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi
mailto:kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi
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Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma rahoitetaan EU:n turvapaikka-, maa-
hanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillis-
määrärahalla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla määrärahaa 
kohdennetaan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen korvausten maksa-
tuksesta kunnille vastaavalle KEHA-keskukselle. 
 
Lisätietoa saatavilla kotoutuminen.fi-sivustolla 
 

• Hakuohjeet 
• Lisätietoa toimintaohjelmasta  

  

LIITTEET Henkilöluettelo (Toimintaohjelma/Kiir.uud.sij./Henkilöluettelo/2023) 
 
 KEHA-keskuksen ohje maksatuksen hakemisesta aluehallinnon asiointipal-

velussa. 
 

Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2023 maksettavista lisä-
tuista, annettu 21.12.2023.  
 

 

https://kotoutuminen.fi/kiireellisen-uudelleensijoittamisen-lisatuki-2023
https://kotoutuminen.fi/kuntiin-ohjaamisen-toimintaohjelma
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