
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

  Ohje kunnille  VN/11845/2022 
  21.12.2022  VN/34840/2022 

Toimintaohjelma/Lk.lisäosa/Ohje/2023 

OHJE KUNNILLE LASKENNALLISEN KORVAUKSEN LISÄOSAN HAKUUN VUODELTA 2022 

 Hakuaika 1.2.–30.4.2023 

Kunnat voivat ajalla 1.2.–30.4.2023 hakea laskennallisen korvauksen 
lisäosaa vuonna 2022 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 
tämän ohjeen mukaisesti. Laskennallisen korvauksen lisäosa on 
tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen 
järjestämiseen ja kehittämiseen kunnissa. 
 
Tämä ohje on vahvistettu työ- ja elinkeinoministeriön 21.12.2022 
antamalla päätöksellä pakolaisten vastaanoton lisätuista.  
 
Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelman 
(jatkossa Kuntiin ohjelma) lisätuet maksetaan kunnille 
valtionavustuksena AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen 
erillismäärärahasta (momentilta 26.01.26.2 AMIF-erillismäärärahat). 
Vastuu rahoituksen käytöstä on työ- ja elinkeinoministeriöllä.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan uudelleensijoittamisen 
erillismäärärahasta myönnettävistä avustuksista säädetään 
valtioneuvoston asetuksessa sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 
2021-2027 (119/2022). Tukeen sovelletaan tätä ohjetta ja 
valtionavustuslakia (688/2001). Lisätukia voidaan maksaa vain tämän 
ohjeen sekä päätöksessä vahvistetun määrärahan mukaisesti. 

Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta 

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa aluehallinnon 
asiointipalvelusta osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. KEHA-keskus 
vastaa kuntien maksatushakemusten asiatarkastuksista, 
maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksista.  

Tutustu pakolaisten vastaanoton lisätukiin  

Kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia tuetaan Kuntiin ohjaamisen 
toimintaohjelmasta myös kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuella 
sekä avustuksella, joka on tarkoitettu työntekijän palkkaukseen. 
 
Tutustu lisätukiin Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman sivuilla.  

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
https://kotoutuminen.fi/kuntiin-ohjaamisen-toimintaohjelma
https://kotoutuminen.fi/kuntiin-ohjaamisen-toimintaohjelma
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Laskennallisen korvauksen lisäosan määrä  

Laskennallisen korvauksen lisäosa on suuruudeltaan 
• alle 7-vuotiaista henkilöistä 2053,50 euroa ja  
• 7 vuotta täyttäneistä henkilöistä 690 euroa. 

Laskennallisen korvauksen lisäosan myöntämisen kriteerit  

 Tukeen oikeuttavat oleskeluluvan perusteet 
 
Kunta on oikeutettu kertakorvauksena maksettavaan laskennallisen 
korvauksen lisäosaan seuraavista ulkomaalaislain (301/2004) 
henkilöryhmistä, jotka tulivat kuntaan vuoden 2022 aikana: 
 
1) Kiintiöpakolaiset  

Kiintiöpakolaiset voivat kuulua vuoden 2022 tai aiempien vuosien 
kiintiöön. 

 
2) Turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella 

oleskeluluvan saaneet  
Oleskeluluvan perusteen tulee olla ulkomaalaislain 87 § 
(turvapaikka) tai 88 § (toissijainen suojelu). 

 
3) Perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet 

kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenet ja muut omaiset 
Oleskeluluvan perusteen tulee olla ulkomaalaislain 114 § tai 115 §. 

 
4) Yksilöllisen ja inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan 

saaneet 
Oleskeluluvan perusteena tulee olla ulkomaalaislain 52 §.  

 
5) Valtioneuvoston päätöksellä humanitaarisella perusteella 

Suomeen Afganistanista vastaanotetut henkilöt  
Vastaanoton perusteena tulee olla ulkomaalaislain 93 § (muu 
humanitaarinen maahantulo). 

 
Kunta on oikeutettu laskennallisen korvauksen lisäosaan Suomessa 
vuonna 2022 syntyneiden lasten osalta, jos lapsen vanhemmat tai 
toinen heistä kuuluu vuoden 2022 Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman 
piiriin. Laskennallisen korvauksen lisäosaa ei makseta vuonna 2022 
syntyneistä lapsista, joiden vanhemmat ovat tulleet maahan jo aiempina 
vuosina. 

 
Laskennallisen korvauksen lisäosaa ei makseta henkilöistä, joiden 
oleskeluluvan peruste on:   

• maasta poistumisen estyminen (oleskeluluvan peruste 
ulkomaalaislain 51 §),  

• ihmiskaupan uhri (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 52 a §) 
tai  

• tilapäislupa ulkomaalaislain 89 §:n perusteella.  

 Muutto kuntaan vuonna 2022 
 

Laskennallisen korvauksen lisäosaa maksetaan vain ensimmäiselle 
todelliselle kotikunnalle, jonka asukkaaksi lisätuen henkilöpiiriin kuuluva 
henkilö rekisteröidään Suomeen tullessaan tai johon hän muuttaa 
vastaanottokeskuksesta oleskeluluvan saatuaan. 
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Vastaanottokeskuksesta muuttavien, oleskeluluvan saaneiden 
henkilöiden kohdalla kunta ei ole oikeutettu laskennallisen korvauksen 
lisäosaan, jos henkilö saa kotikuntamerkinnän jo kunnan alueella 
olevassa vastaanottokeskuksessa ollessaan ja henkilön osoitteeksi on 
väestörekisteriin merkitty kyseisen vastaanottokeskuksen osoite. Kunta 
on oikeutettu laskennallisen korvauksen lisäosaan vasta silloin, 
kun henkilö on muuttanut vuonna 2022 vastaanottokeskuksesta 
kuntaan ja hänen pysyväksi osoitteekseen merkitään 
väestörekisteriin muu kuin vastaanottokeskuksen osoite.  
 
Jos henkilö muuttaa kotikunnan saatuaan toiselle paikkakunnalle, vain 
ensimmäinen todellinen kotikunta on oikeutettu laskennallisen 
korvauksen lisäosaan riippumatta ajasta, jonka henkilö on 
ensimmäisessä kotikunnassaan asunut.  

 Kotouttamisohjelma ja sopimus ELY-keskuksen kanssa 
 
Kunnalla tulee olla voimassa oleva kotouttamisohjelma ja ELY-
keskuksen kanssa tehty sopimus pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja 
kotoutumisen edistämisestä ollakseen oikeutettu lisätukeen. 

Lisäosan hakeminen KEHA-keskuksesta 

Lisäosa haetaan KEHA-keskuksesta. Kunnat hakevat laskennallisen 
korvauksen lisäosaa aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 
osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi.  
 
Korvaushakemuksen voi jättää vain valtuutettu henkilö. Valtuutuksen 
saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta 
Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Korvaushakemus ja hakemuksen liitteet 
voidaan täyttää asiointipalveluvalikon kohdassa ”kotoutumiskorvaukset 
kunnille”. Liitteenä KEHA-keskuksen ohje maksatuksen hakemisesta 
aluehallinnon asiointipalvelussa.  
 
Hakemusten tulee saapua asiointipalveluun hakuajan (1.2.–30.4.2023) 
puitteissa. Puutteellisin tiedoin täytettyjä tai hakuajan ulkopuolella 
saapuvia hakemuksia ei käsitellä. 

Laskennallisen korvauksen lisäosan maksaminen 

Laskennallisen korvauksen lisäosa maksetaan kunnalle 
kertakorvauksena riippumatta kunnassa asuttujen päivien määrästä. 
Laskennallisen korvauksen lisäosaa maksetaan vain ensimmäiselle 
todelliselle kotikunnalle (ks. edellä kohta Muutto kuntaan vuonna 2022). 
 
Lisätukea voidaan myöntää vain siihen varatun määrärahan sallimissa 
rajoissa.  

Henkilötietojen käsittely 

Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan laskennallisen korvauksen 
lisäosan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen myöntämisen kannalta 
tarpeellinen tieto. Henkilöluettelon tietoja käsitellään vain osana lisätuen 
maksatusprosessia ja mahdollisissa hanketarkastuksissa. Tietoja 
käsitellään salassa pidettävinä, eikä niitä luovuteta muille virastoille tai 
valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille.  
 
Voit tutustua tietosuojaselosteeseen kotoutuminen.fi-sivustolla. 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
https://kotoutuminen.fi/laskennallisen-korvauksen-lisaosa-2023
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Lisätiedot 

Korvausten hakeminen 
 

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

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma 
 
Lisätietoja laskennallisen korvauksen lisäosan ehdoista ja hakemisesta 
saa sähköpostitse Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman 
koordinaatiotiimiltä osoitteesta sylvia.tem@gov.fi. 2.1.2023 alkaen 
toimintaohjelman sähköposti on kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi.  
 
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmaa hallinnoidaan työ- ja 
elinkeinoministeriössä työvoiman maahanmuutto- ja 
kotouttamisyksikössä. Toimintaohjelman tavoitteena on sujuvoittaa 
pakolaisten kuntiin ohjaamista ja kotoutumisen tuen kehittämistä. 
 
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma rahoitetaan EU:n turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen 
erillismäärärahalla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla 
määrärahaa kohdennetaan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen 
korvausten maksatuksesta kunnille vastaavalle ELY-keskusten ja TE-
toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus). 
 
Lisätietoa saatavilla kotoutuminen.fi-sivustolla 
 

• Hakuohjeet 
• Lisätietoa toimintaohjelmasta  

 
 

LIITTEET Henkilöluettelo (Toimintaohjelma/Lk.lisäosa/Henkilöluettelo/2023) 
 
KEHA-keskuksen ohje maksatuksen hakemisesta aluehallinnon 
asiointipalvelussa.  
 
Päätös kunnille pakolaisten vastaanotosta vuonna 2023 maksettavista 
lisätuista, annettu 21.12.2022.  

 

mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
mailto:sylvia.tem@gov.fi
mailto:kuntiinohjaaminen.tem@gov.fi
https://kotoutuminen.fi/laskennallisen-korvauksen-lisaosa-2023
https://kotoutuminen.fi/kuntiin-ohjaamisen-toimintaohjelma
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