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OHJE MAAHANMUUTON KUNTAKORVAUSTEN HAKEMISEEN 

KEHA-keskuksen maksatusyksikkö maksaa korvauksia kunnille, joilla on sopimus ELY-keskuksen 
kanssa kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä sekä kotouttamisohjelma laadittu.  

Kunta voi hakea laskennallista korvausta ihmiskaupan uhreista ja heidän perheenjäsenistään, 
kunnan tekemästä alkukartoituksesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, 
paluumuuttoavustuksesta ja tulkkauspalvelusta sekä korvausta paluumuuttajista. 
Erityiskustannuksia korvataan ELY-keskuksen ja kunnan välillä laadittujen 
erityiskustannussopimusten perusteella. Muista kuin ihmiskaupan uhreista ja heidän 
perheenjäsenistään maksaa KEHA-keskus laskennallista korvausta kuukausittain automaattisesti 
ilman erillistä hakemista. Korvausten maksamisessa sovelletaan kotoutumisen edistämistä 
koskevaa lakia (1386/2010) ja asetusta sekä TEM:n ohjetta. 

− https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386  

− https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/41542  

KORVAUS HAETAAN ALUEHALLINNON ASIOINTIPALVELUN KAUTTA 

Korvausta kunnan tekemästä alkukartoituksesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, 
paluumuuttoavustuksesta ja tulkkauspalvelusta sekä laskennallista korvausta ihmiskaupan uhreista 
haetaan jättämällä hakemus aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi.  

Jos kunta hakee korvattavaksi tulkitsemisesta aiheutuneita kustannuksia, tulee hakemukseen liittää 
tosite, josta näkyy tulkattavan nimi, syntymäaika, tilaaja, päivämäärä, kieli, palvelunkesto ja hinta. 

Erityiskustannuksista voi hakea korvausta, jos siitä on ELY-keskuksen kanssa laadittu sopimus. 
Erityiskustannusten osalta on hyvä huomioida, että, perusterveydenhuoltoa ei korvata, vaan se 
katetaan valtionosuusjärjestelmästä ja laskennallisella korvauksella. 

Kunta voi hakea korvausta kahdella hakemuslomakkeella, joista toinen kohdistuu paluumuuttajista 
haettaviin korvauksiin. 

Hakemusten liitelomakkeet löytyvät Suomi.fi portaalista ja linkitettynä asiointipalveluun 

− Alkukartoituskorvauksen erittely TEM710 

− Laskennallisten korvausten henkilöluettelo TEM703 

− Täydentävän / ehkäisevän toimeentulon sekä paluumuuttoavustuksen henkilöluettelo 
TEM704 

Paluumuuttajia koskevan hakemuksen osalta haettavan korvauksen liitteet: 

− Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki TEM707 ja TEM708 

Korvattavat kustannukset 

KEHA-keskus korvaa kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) 2 §:n 2 ja 3 momentin 
mukaisista henkilöitä aiheutuneet kustannukset kunnalle ELY-keskuksen ja kunnan välisen 
sopimuksen nojalla. Korvausaika alkaa pääsääntöisesti henkilön ensimmäisestä kotikuntaan 
rekisteröitymispäivästä tai sen puuttuessa oleskeluluvan myöntämispäivästä. Korvauksia haetaan 
neljännesvuosittain. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101386
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/41542
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KEHA-keskus korvaa kunnalle alkukartoituksesta laskennallista korvausta valtioneuvoston 
asetuksen 570/2011 mukaan. Korvaus maksetaan, jos maahanmuuttaja ei kunnan haastattelua 
tehdessä ole aikeissa hakeutua työmarkkinoille ja TE-toimiston järjestämään alkukartoitukseen. 
Kertakorvauksen määrä on 700 € henkilöltä. 

Laskennallinen korvaus maksetaan pakolaiskiintiössä hyväksytyistä maahanmuuttajista 4 vuodelta, 
turvapaikkamenettelyn kautta tulleista 3 vuodelta, ml. perheenyhdistämismenettelyn kautta tulleet. 
Korvauksen määrä on alle 7-vuotiaasta 570,42 euroa /kk ja yli 7-vuotiaasta 191,67/kk. Keha-keskus 
maksaa laskennallisen korvauksen pääsääntöisesti automaattisesti, lukuun ottamatta ihmiskaupan 
uhreja ja heidän perheenjäseniään, joista kunta hakee korvausta neljännesvuosittain. 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, paluumuuttoavustus sekä tulkitseminen maksetaan 
todellisten toteutuneitten kustannusten mukaan. Toimeentulotukea voi saada 3 vuoden ajalta, 
paluumuuttoavustuksen ja tulkitsemisen järjestämiselle ei ole aikarajaa.  

Korvaus erityiskustannuksista maksetaan kunnille ELY-keskuksen ja kunnan välillä laaditun 
sopimuksen perusteella. 

Korvausta tulee hakea viimeistään kahden vuoden kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jonka aikana tapahtuneesta toiminnasta korvauksia haetaan. Suomen kansalaisuuden saanut 
henkilö ei kuulu kustannusten korvausten henkilöpiiriin. 

KEHA-KESKUS YHTEYSTIEDOT 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskus 

Postiosoite: PL 1000, 50101 Mikkeli 

Sähköposti: kirjaamo.keha@ely-keskus.fi 

Puhelin: 0295 020 000 

WWW-sivut: www.keha-keskus.fi 

Y-tunnus: 2296962-1 
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