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  ANVISNING TILL KOMMUNERNA  VN/32871/2021 
  22.12.2021   VN/10846/2021 

  
 Sylvia/Brådskande vidarebosättning/Anvisning/2022 

 

ANVISNING TILL KOMMUNERNA FÖR ANSÖKAN OM TILLÄGGSSTÖD FÖR MOTTAGANDE AV 
KVOTFLYKTINGAR I AKUT BEHOV AV VIDAREBOSÄTTNING 2022 

Från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt betalas som statsunderstöd tilläggs-
stöd för mottagande av kvotflyktingar i akut behov av vidarebosättning som anländer till 
kommunen 2022. Personer som anländer till Finland som kvotflyktingar kan ha klassifice-
rats av UNHCR som personer i akut behov av vidarebosättning på grund av sin situation 
(akuta fall). 

 
Med tilläggsstödet strävar vi efter att påskynda placeringen i kommunerna av dessa per-
soner, som ingår i flyktingkvoten. För att en kommun ska få tilläggsstöd förutsätts därför 
att kommunen på förhand har förbundit sig att ta emot minst fem kvotflyktingar i behov av 
akut vidarebosättning 2022.  
 
Denna anvisning har fastställts genom arbets- och näringsministeriets beslut 22.12.2021. 

En förutsättning för stödet är att kommunen på förhand har förbundit sig till att ta 
emot flyktingar. 

Tilläggsstödet kan beviljas en kommun som uppfyller följande villkor: 
 

 Kommunen har med närings-, trafik- och miljöcentralen (nedan NTM-centralen) på 
förhand skriftligt avtalat om beredskap att ta emot minst fem kvotflyktingar i akut be-
hov av vidarebosättning under 2022. Personer som valts till Finland inom flyktingkvo-
ten 2022 kan i akuta fall anlända även 2023, om det skett fördröjningar i urvalsförfa-
randet eller researrangemangen. I det skriftliga avtalet ska kommunerna också med-
dela om kommunens förbindelse är i kraft även 2023, om ankomsten av orsaker som 
inte beror på kommunen skjuts fram till 2023. Kommuner som förbundit sig att ta 
emot flyktingar kan ansöka om tilläggsstöd för akuta fall 2023 i utlysningen för det 
året.  

 Kommunen har avtalat om beredskap med närings-, trafik- och miljöcentralen innan 
urvalet av personer som ska tas emot i kommunen gjorts. 

 Närings-, trafik- och miljöcentralen har förmedlat information om kommunens bered-
skap till Sylvia-projektet och Migrationsverket innan kommunen väljer vilka personer 
den tar emot. Ett meddelande via UMA-systemet om att man förbinder sig att ta emot 
minst fem personer i akut behov av vidarebosättning ska även förmedlas separat till 
Sylvia-projektet. 

 Kommunen har ingått ett avtal med närings-, trafik- och miljöcentralen om anvisande 
av flyktingar till kommunen och integration i kommunen, och den har ett gällande pro-
gram för integrationsfrämjande. 

 
Om ovan nämnda villkor uppfylls kan tilläggsstöd beviljas också kommuner som år 2021 
förbundit sig att ta emot minst fem flyktingar i behov av brådskande vidarebosättning, om 
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mottagandet av orsaker som inte beror på kommunen har skjutits fram till 2022. Kommu-
ner som förbundit sig att ta emot flyktingar i akuta fall 2021 kan också ansöka om tilläggs-
stöd om flyktingar i akuta fall som har flyttat till kommunen i december 2021. 

Tilläggsstödets belopp 

Tilläggsstöd kan beviljas till ett belopp av 

 3 422,50 € för personer under 7 år 

 1 150 € för personer som fyllt 7 år  
som är i akut behov av vidarebosättning.  

Ansökan och ansökningstid 

Kommunen kan ansöka om tilläggsstödet när de personer med akut behov av vidarebo-
sättning som tagits emot har flyttat till kommunen. Tilläggsstödet söks direkt hos utveckl-
ings- och förvaltningscentret. 

 
Ansökningstiden för tilläggstödet är 1.2.–15.11.2022.   
 
(Kommunen kan ansöka om tilläggsstöd för 2023 för personer som i november och de-
cember 2022 tagits emot i akuta fall.) 
 
Anhållan om utbetalning ur Sylvia-projektet 2022 ska lämnas in till på en elektronisk blan-
kett i regionförvaltningens e-tjänst: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv     
 
Bifogat finns utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar om hur man anhåller om 
utbetalning i regionförvaltningens e-tjänst. 
 

Mer information 

 
Frågor om ansökan kan riktas till utvecklings- och förvaltningscentret: maahanmuutto-
korvaukset.keha@ely-keskus.fi 
 
Frågor om villkoren för stödet kan riktas till arbets- och näringsministeriet: syl-
via.tem@gov.fi 

Hantering av personuppgifter 

I den personförteckning som kommunerna ska bifoga ansökningarna samlas endast in 
sådana uppgifter som behövs för att tilläggsstödet ska kunna beviljas. Uppgifterna i per-
sonförteckningen behandlas endast som en del av tilläggsstödets utbetalningsprocess 
och vid eventuella projektrevisioner. Uppgifterna behandlas som sekretessbelagda och 
lämnas inte ut till andra myndigheter eller aktörer utanför statsförvaltningen. 
 
Länk till utvecklings- och förvaltningscentrets dataskyddsbeskrivning  

Mer information om Sylvia-projektet 

Sylvia-projektet samordnas av arbets- och näringsministeriet och finansieras av asyl-, mi-
grations- och integrationsfonden. Syftet med projektet är att främja placerandet av flyk-
tingar som får internationellt skydd i kommunerna och utveckla mottagnings- och integrat-
ionstjänsterna. 
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Sylvia-finansieringen är projektfinansiering som är helt och hållet utanför statsbudgeten. 
De tilläggsstöd som finansieras av Sylvia5-projektet betalas till kommunerna som statsun-
derstöd (budgetkonto 32.01.01.3, extern finansiering). På stödet tillämpas dessa anvis-
ningar samt statsunderstödslagen (688/2001). 

Läs mer på webbplatsen integration.fi 

 Anvisningar för ansökan 

 Mer information om Sylvia6-projektet och projektpersonalens kontaktuppgifter 

 Mer information om ersättningar från staten för mottagande av flyktingar  
  

BILAGOR   

Utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar för att lämna in ansökningar om ersätt-
ning för Sylvia-projektet i regionförvaltningens e-tjänst 
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