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ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM TILLÄGGSDEL TILL KALKYLERAD ERSÄTTNING FÖR 2022 

 Ansökningstid 1.4–15.6.2022 

Kommunerna kan i enlighet med denna anvisning under perioden 1.4–
15.6.2022 ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättning som 
betalas för mottagande av flyktingar som anlänt till kommunen 2021. 
 
Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för utveckling 
av mottagandet och integrationen av flyktingar kommunerna. 
 
Denna anvisning har fastställts genom beslut av arbets- och 
näringsministeriet den 30 mars 2022. Tilläggsdelen betalas från arbets- 
och näringsministeriets Sylvia-projekt, som finansieras med medel ur 
asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), och av AMIF-fondens 
separata anslag för vidarebosättning som anvisats till arbets- och 
näringsministeriet i budgeten för 2022. Arbets- och näringsministeriet 
ansvarar för användningen av finansieringen. Tilläggsstöd kan endast 
betalas ut i enlighet med projektets anvisningar och det anslag som 
fastställts i beslutet. 
 
Tilläggsdelen söks hos utvecklings- och förvaltningscentret 
 
Kommunerna kan ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen 
via regionförvaltningens e-tjänst (sahkoinenasiointi.ahtp.fi). Utvecklings- 
och förvaltningscentret sakgranskar kommunernas ansökningar om 
utbetalning, fattar beslut om utbetalning och betalar ut beviljade stöd. 
 
Bekanta dig med Sylvia-projektets tilläggsstöd 
 
Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar även 
med ett tilläggsstöd för mottagande av akuta fall. Läs mer om projektets 
tilläggsstöd på projektets webbsidor: kotoutuminen.fi/sv/sylvia-projektet. 
 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
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Beloppet av tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen  
 

Tilläggsdelens belopp är  
• 1 369 euro för barn under 7 år  
• 460 euro för personer som har fyllt 7 år. 

Kriterier för beviljande av tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen  

 Grunder för internationellt skydd som berättigar till stöd 
 
Kommunen är berättigad att som engångsersättning få en tilläggsdel till 
den kalkylerade ersättningen i fråga om följande grupper enligt 
utlänningslagen (301/2004) som har kommit till kommunen under 2021: 
 
1) Kvotflyktingar  

Kvotflyktingarna kan ingå i kvoten för 2021 eller för något tidigare år. 
 

2) Personer som i ett asylförfarande har fått uppehållstillstånd på 
grund av internationellt skydd  
Grunden för uppehållstillstånd ska vara 87 § (asyl) eller 88 § 
(alternativt skydd) enligt utlänningslagen. 

 
3) Familjemedlemmar till personer som får internationellt skydd 

som fått uppehållstillstånd genom familjeåterförening 
Grunden för uppehållstillstånd ska vara 114 § enligt utlänningslagen. 

 
4) Personer som genom statsrådets beslut på humanitära grunder 

har tagits emot till Finland från Afghanistan  
Grunden för mottagandet ska vara 93 § (annan humanitär inresa) 
enligt utlänningslagen. 

 
Kommunen är berättigad till tilläggsdelen till den kalkylerade 
ersättningen för barn som har fötts i Finland under 2021, om barnets 
föräldrar eller någondera av dem omfattas av Sylvia-tilläggsstödet för 
2021. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen betalas inte för barn 
födda 2021 vars föräldrar har kommit till landet redan under tidigare år. 

 
Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen betalas inte för personer 
som har fått uppehållstillstånd på grund av   

• individuella mänskliga orsaker (grund för uppehållstillstånd: 52 § i 
utlänningslagen) 

• förhinder att lämna landet (grund för uppehållstillstånd: 51 § i 
utlänningslagen) 

• att personen är offer för människohandel (grund för 
uppehållstillstånd: 52 a § i utlänningslagen) 

• tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av 89 § i utlänningslagen 
• annan anhörig som får internationellt skydd (115 §). 

 Flytt till kommunen 2021 
 

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen betalas endast till den första 
faktiska hemkommun som en person som omfattas av Sylvia-
tilläggsstödet antecknas i när han eller hon kommer till Finland eller dit 
en sådan person flyttar från flyktingförläggningen efter att ha fått 
uppehållstillstånd. 
 
När det gäller personer som flyttar från förläggningen och som fått 
uppehållstillstånd är kommunen inte berättigad till tilläggsdelen till den 
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kalkylerade ersättningen, om personen får en anteckning om 
hemkommun redan vid förläggningen i kommunen och förläggningens 
adress är registrerad som personens adress i befolkningsregistret. 
Kommunen är berättigad till tilläggsdel till den kalkylerade 
ersättningen först när personen under 2021 har flyttat från 
förläggningen till kommunen och en annan adress än 
förläggningens adress har registrerats som personens 
stadigvarande adress i befolkningsregistret.  
 
Om en person flyttar till en annan ort efter att en anteckning om 
hemkommun har gjorts, är endast den första faktiska hemkommunen 
berättigad till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen, 
oberoende av hur länge personen har bott i den första hemkommunen.  

 Program för integrationsfrämjande och avtal med NTM-
centralen 

 
För att en kommun ska vara berättigad till tilläggsstöd från Sylvia-
projektet ska den ha ett gällande program för integrationsfrämjande och 
ett avtal med NTM-centralen om anvisande av flyktingar till kommunen 
och främjande av integration. 

Hur man ansöker om tilläggsdel hos utvecklings- och förvaltningscentret 

Tilläggsdelen söks direkt hos utvecklings- och förvaltningscentret. 
Kommunerna ska ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen 
via regionförvaltningens e-tjänst på adressen sahkoinenasiointi.ahtp.fi.  
 
Endast en bemyndigad person kan lämna in ansökan om ersättning. 
Den bemyndigade uträttar ärenden för sin organisation genom att logga 
in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering. Ansökan om ersättning och 
bilagorna till ansökan kan fyllas i under ”Integrationsersättningar till 
kommunerna” i e-tjänsten. 
 
Bifogat finns utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar om hur 
man anhåller om utbetalning i regionförvaltningens e-tjänst.  
 
Ansökningarna ska lämnas in via e-tjänsten inom ansökningstiden (den 
1 april–15 juni 2022). Bristfälligt ifyllda ansökningar och ansökningar 
som lämnats in utanför ansökningstiden behandlas inte. 

Utbetalning av tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen 

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen betalas till kommunen 
som en engångsersättning oberoende av hur många dagar personen 
har bott i kommunen. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen 
betalas endast till den första faktiska hemkommunen (se avsnitt ”Flytt till 
kommunen 2021” ovan). 
 
Eftersom Sylvia-tilläggsstöden är projektfinansiering betalas de ut inom 
projektbudgetens ramar. 

Behandling av personuppgifter 

I den personförteckning som kommunerna ska bifoga ansökan om 
tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen samlas endast in sådana 
uppgifter som behövs för att tilläggsstödet ska kunna beviljas. 
Uppgifterna i personförteckningen behandlas endast som en del av 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/
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tilläggsstödets utbetalningsprocess och vid eventuella projektrevisioner. 
Uppgifterna behandlas som sekretessbelagda och lämnas inte ut till 
andra myndigheter eller aktörer utanför statsförvaltningen. 
 
Du kan läsa dataskyddsbeskrivningen på webbplatsen integration.fi. 

 

Kontaktuppgifter för mer information 

Ansökan om ersättningar 
 

Mer information om ansökan om tilläggsstöd kan fås via e-postkontakt 
till utvecklings- och förvaltningscentret: 
maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi  

Sylvia-projekten 
 
Sylvia-projektet samordnas av arbets- och näringsministeriet och 
finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Syftet med 
projektet är att främja placerandet av flyktingar som får internationellt 
skydd i kommunerna och utveckla mottagnings- och integrationsarbetet. 
 
Sylvia-finansieringen är projektfinansiering som är helt och hållet utanför 
statsbudgeten. De tilläggsstöd som finansieras av Sylvia6-projektet 
betalas till kommunerna som statsunderstöd (budgetkonto 32.01.01.3, 
extern finansiering). På stödet tillämpas denna anvisning samt 
bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001). 
 
Ytterligare information om projektet samt kontaktuppgifter till 
projektpersonalen finns på webbplatsen integration.fi.  
 
Mer information om de ersättningar som staten betalar för mottagandet 
av flyktingar finns på webbplatsen integration.fi. 

 
 
BILAGOR 

 
Blanketten Sylvia/Tilläggsdel/Personförteckning/2022 
 
Utvecklings- och förvaltningscentrets anvisningar för att lämna in 
ansökningar om ersättning för Sylvia-projektet i regionförvaltningens e-
tjänst 
 
Beslut om tilläggsdel till kalkylerad ersättning som betalas till 
kommunerna 2022 

https://kotouttaminen.fi/sv/tillaggsdel-till-den-kalkylerade-ersattningen
mailto:maahanmuuttokorvaukset.keha@ely-keskus.fi
http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet
http://kotouttaminen.fi/sv/sylvia-projektet
https://kotouttaminen.fi/sv/handbok-om-mottagande-av-flyktingar
https://kotouttaminen.fi/sv/handbok-om-mottagande-av-flyktingar
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