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Hankeorganisaation kuvaus Hankeorganisaatio koostuu hankepäälliköstä ja hankekoordinaattorista,
 joiden tukena toimii toteuttajaorganisaation lisäksi nimetty ohjausryhmä.
Määräaikainen hankehenkilöstö työskentelee työ- ja elinkeinoministeriön
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alueet ja kasvupalvelut -osastolle sijoittuvassa alue- ja kaupunkikehitys
-ryhmässä, joka vastaa kotouttamisen toimeenpanon ja kuntaan
ohjaamisen kehittämisestä ja ohjauksesta sekä kotouttamisen
kustannusten korvaamisesta kunnille KEHA-keskuksen kautta.

Yhteistyötahon nimi Yhteistyötahon rooli hankkeessa

ELY-keskukset ELY-keskukset ovat pakolaisten kuntiin
sijoittamisessa keskeinen yhteistyökumppani. TEM
tekee ELY-keskusten kanssa tiivistä yhteistyötä
mm. kuntiin sijoittamisen koordinoinnissa ja
seurannassa. ELY-keskukset ovat tärkeä toimija
hankkeen maksamien lisätukien markkinoinnissa
ja ohjeistamisessa kunnille. Lisäksi hankkeessa
toteutettavia koulutuksia suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

KEHA-keskus KEHA-keskus vastaa kunnille pakolaisten
vastaanotosta maksettavien korvausten
maksatuksista ja on näin ollen keskeinen toimija
hankkeesta maksettavien lisätukien näkökulmasta.
Hankkeesta kunnille myönnettävien lisätukien
rahoituskierros toteutetaan pääsääntöisesti KEHA-
keskuksen kautta.

Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttovirasto on keskeinen operatiivinen
toimija kuntiin sijoittamisessa. Työ- ja
elinkeinoministeriö tekee Maahanmuuttoviraston
kanssa yhteistyötä tiedonvaihdon, kuntiin
sijoittamisen kehittämisen ja seurannan osalta.
Maahanmuuttovirastolla on edustaja hankkeen
ohjausryhmässä. Hanke tekee yhteistyötä myös
Maahanmuuttovirastossa toimivien kuntiin
sijoittamista kehittävien hankkeiden kanssa.

Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmänä jatkaa Sylvia-hankekokonaisuudelle nimetty
ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina pakolaisten vastaanoton ja
kuntakorvausten kannalta keskeiset yhteistyötahot mukaan lukien kuntien
edustus ja järjestösektorin toimijoita. Ohjausryhmään on nimetty edustus
seuraavista organisaatioista: Maahanmuuttovirasto, ELY-keskukset,
 KEHA-keskus, Kuntaliitto, Tampereen ja Turun kaupunki, SPR sekä
Suomen Pakolaisapu ry. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää
tarvittaessa.

Toteutetaanko hankkeen
toimintoja osittain
ostopalveluna?

Kyllä

Perustelut ostopalveluiden
käytölle

Hankkeen puitteissa järjestettävät laajemmat kunnille suunnatut
koulutukset, jotka edellyttävät myös ulkopuolisten asiantuntijoiden
hyödyntämistä, toteutetaan ostopalveluna. Lisäksi hankkeen
järjestämien tilaisuuksien ja hankkeessa tuotettavien koulutus- ja
viestintämateriaalien toteuttaminen edellyttävät ostopalveluiden
hyödyntämistä osittain. Em. toimintoihin liittyviä ostopalveluita
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ovat esim. kokoustila- ja tarjoilukustannukset, asiantuntijapalkkiot,
 tulkkauspalvelut, tilaisuuksien suoraan verkkolähetykseen liittyvät
tekniset palvelut ja viestintämateriaalien visuaalinen suunnittelu ja taitto.
Lisäksi hankkeeseen tehdään ulkoinen arviointi ja hankkeen päätyttyä
tilintarkastus ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Muuta EU-rahoitusta
haetaan tai on haettu?

Ei

Mitä muuta EU-rahoitusta
hankkeelle haetaan?

tyhjä

Organisaation viimeisen kolmen vuoden aikana saama EU-rahoitus

Rahoituslähde Rahoitusohjelma Rahoitusmäärä

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto

Sylvia3b 2 000 000,00

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto

Sylvia3 3 882 040,00

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotouttamisrahasto

Sylvia2 3 752 217,00

Pakolaisrahasto Sylvia 3 041 824,00

Erityistavoite AMIF_6

Kansallinen tavoite AMIF_6_1

Tukimuoto Toimintatuki

Hankkeen nimi Sylvia4 - Pakolaisten kuntiin sijoittamisen tehostaminen

Hankkeen kohderyhmä Ensisijaisia hyödynsaajia ovat pakolaisia vastaanottavat kunnat
Suomessa. Kunnat voivat käyttää hankkeesta maksettavia lisätukia esim.
kiintiöpakolaisten vastaanoton ja kotouttamisen alkuvaiheen palveluiden
järjestämiseen, henkilöstöresursseihin, pakolaisten vastaanottoon tai
muuhun kotoutumista edistävään toimintaan. Hankkeella sujuvoitetaan ja
nopeutetaan uudelleensijoittamista ja kuntavastaanottoa, josta hyötyvät
erityisesti Suomeen vastaanotettavat kiintiöpakolaiset.

Hankkeen nimi englanniksi Sylvia4 - Strengthening the Community Placement of Refugees

Hankkeen aloituspvm. 01.10.2018

Hankkeen lopetuspvm. 31.03.2021

Perustelut aloittamiselle
ennen rahoituspäätöstä

tyhjä

Toteutetaanko hanke
kertakorvaushankkeena?

Ei
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Hankkeen tausta ja
perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumislain mukaisesti
kotouttamispolitiikan yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja
ohjauksesta sekä ohjaa ELY-keskuksia kotouttamiseen liittyvissä
tehtävissä. ELY-keskukset vastaavat operatiivisella tasolla pakolaisten
kuntaan osoittamisesta. Turvapaikanhakijamäärien noustua vuonna
2015 myös kuntapaikkatarve on kasvanut merkittävästi. Kansainvälistä
suojelua saavien määrän noustua kuntapaikkatarpeeseen on pyritty
vastaamaan kuntien vastaanottoverkostoa laajentamalla ja saamalla
uusia kuntia mukaan vastaanoton piiriin sekä kannustamalla kuntia
nostamaan kuntapaikkamääräänsä. Mm. kunnille vastaanotosta
maksettavien laskennallisten korvausten tason, vastaanotto- ja
kotouttamistyöhön tarvittavien resurssien ja osaamisen sekä kunnan
yleisen asenneilmapiirin on todettu vaikuttavan kuntien halukkuuteen
tehdä päätöksiä pakolaisten vastaanoton aloittamisesta. Työ- ja
elinkeinoministeriön Euroopan Pakolaisrahaston sekä AMIF-rahaston
tuella toteuttamien hankkeiden tulosten ja kokemusten perusteella
kunnille maksettavat lisätuet ovat osaltaan vaikuttaneet kuntien
pakolaisten vastaanottoa koskevaan päätöksentekoon myönteisesti.
Sylvia4-hankkeella jatketaan aiemmista hankkeista saatujen kokemusten
pohjalta kuntien tukemista pakolaisten vastaanoton aloittamisessa
ja kehittämisessä sekä pyritään ylläpitämään kuntapaikkojen määrä
tasolla, jota kansainvälistä suojelua saavien sujuva kuntiin osoittaminen
edellyttää myös tulevina vuosina. Hankkeen toiminnoilla pyritään
entisestään sujuvoittamaan kiintiöpakolaisten mukaan lukien kiireellistä
uudelleensijoittamista tarvitsevien hätätapausten kuntiin sijoittamista,
 jotta henkilöt voidaan vastaanottaa kiireellisyyden edellyttämässä
aikataulussa. Samalla vahvistetaan edelleen pakolaisten vastaanottoon
sekä kotoutumisen edistämiseen liittyvää osaamista kunnissa
koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Hankkeen toiminnoilla

tuettava kuntiin sijoittumisen sujuvoituminen ja teemaan liittyvän
osaamisen kehittyminen kunnissa hyödyttää samanaikaisesti myös
turvapaikanhakijana tulleiden hallittua kuntiin sijoittumista ja vastaanottoa.

Yleistavoite Hankkeen tavoitteena on varmistaa kuntapaikkojen saatavuus
kansainvälistä suojelua saaville ja erityisesti kiintiöpakolaisille tukemalla
kuntia taloudellisesti ja lisäämällä vastaanottoon ja kotoutumisen
edistämiseen liittyvää osaamista kunnissa.

Hankkeen kuvaus Sylvia4-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista
kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille
henkilöille ja erityisesti kiintiöpakolaisina saapuville tukemalla kuntia
taloudellisin lisätuin sekä lisäämällä kuntien osaamista kansainväliseen
suojeluun, pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen
liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen toiminnoilla voidaan myös
vaikuttaa asenneilmapiiriin tarjoamalla tietoa ja tukemalla pakolaisten
vastaanottoon liittyvän osaamisen kehittämistä kunnissa. Hankkeesta
pakolaisten vastaanoton tukemiseksi maksettavat lisätuet ovat kuntien
haettavissa kunkin rahoituskierroksen ohjeistuksen mukaisesti KEHA-
keskuksesta, joka tekee päätökset kunnille myönnettävistä tuista ja
laskuttaa hanketta toteutuneiden kustannusten mukaan.
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Tavoite Toiminto Toiminnon kuvaus Tulostavoite

Kuntapaikkamäärän
ylläpitäminen
riittävällä tasolla ja
kuntiin sijoittamisen
sujuvoittaminen
motivoimalla
kuntia pakolaisten
vastaanottoon ja sen
kehittämiseen

1) Laskennallisen
korvauksen
lisäosalla tuetaan
kaikkia pakolaisia
vastaanottavia
kuntia vastaanoton
jatkamiseksi. Lisäosaa
maksetaan kunnille
vuosina 2018 ja 2019
kuntiin muuttavista,
 kansainvälisen
suojelun perusteella
oleskeluluvan saaneista
henkilöistä, alle 7-
vuotiaista 1 197,
88 euroa/hlö ja 7
vuotta täyttäneistä
402,50 euroa/hlö.
Lisäosaan varataan
hankebudjetista
yhteensä 4 717
230,00 € kahdelle
rahoituskierrokselle.
2) Bonusrahalla
kannustetaan
kuntia tekemään
päätös vastaanoton
aloittamisesta vähintään
neljän vuoden tauon
jälkeen tai korottamaan
kuntapaikkamääräänsä.
Bonusrahan saaminen
edellyttää sitoutumista
ELY-keskuksen kanssa
tehtävään määrälliseen
sopimukseen
pakolaisten kuntiin
osoittamisesta
ja kotouttamisen
edistämämisestä.
Bonusrahaa voidaan
maksaa kunnalle, joka
tekee seuraavanlaisen
kuntapaikkapäätöksen:
a) 150 kuntapaikkaa/
korotus 150
kuntapaikkaan: 100
000 euroa, b) 20
kuntapaikkaa/korotus
20 kuntapaikalla:

1) Vuositasolla 4 200
kansainvälistä suojelua
saavaa muuttaa hallitusti
kuntiin vuosina 2018–
2019. 2) 16 vastaanoton
aloittavaa tai
kuntapaikkamääräänsä
korottavaa kuntaa
vuosina 2018–2019.
Tätä kautta saadaan
580 kuntapaikkaa.
3) Hätätapausten
vastaanottoon
varautuneiden kuntien
verkoston kehittäminen
siten, että Suomen
pakolaiskiintiössä
vastaanotettavat
100 hätätapausta
saadaan sijoitettua
kuntiin kiireellisyyden
edellyttämässä
aikataulussa.
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Tavoite Toiminto Toiminnon kuvaus Tulostavoite

20 000 euroa.
Bonusrahaan varataan
hankebudjetista
yhteensä 480
000,00 € kahdelle
rahoituskierrokselle
(2 x 100 000 €,
 14 x 20 000 €). 3)
Lisätuki hätätapausten
vastaanottoon
vuosina 2019 ja
2020 varautuville
kunnille. Kunta, joka
varautuu hätätapausten
vastaanottoon, voi
saada lisätukea alle
7-vuotiaasta 3 422,
50 euroa ja 7 vuotta
täyttäneestä 1 150,00
euroa. Hätätapausten
vastaanotosta
maksettavaan
lisätukeen varataan
hankebudjetista
yhteensä 320
900,00 € kahdelle
rahoituskierrokselle.

Pakolaisten
vastaanottoon
ja kotoutumisen
edistämiseen liittyvät
koulutukset, osaamista,
 kokemusten ja
käytäntöjen vaihtoa
ja verkostoja tukevat
tilaisuudet kunnille
sekä koulutus- ja
viestintämateriaali
teemasta

Järjestetään pakolaisten
vastaanottoon
ja kotoutumisen
edistämiseen liittyviä
koulutuksia ja
tilaisuuksia, jotka
tukevat kuntien
vastaanottotyötä
ja sitä kautta
kuntiin sijoittamisen
kehittämistä
kuntatasolla. Kuntien
osaamista pakolaisten
vastaanottoon ja
kotouttamiseen
liittyvissä
kysymyksissä lisätään
tarveperusteisesti
järjestämällä
koulutusta sekä
tuottamalla materiaalia
teemaan liittyen.
Tilaisuuksia järjestetään

Hankkeen järjestämiin
koulutuksiin ja muihin
tilaisuuksiin osallistuu
yhteensä 400 henkilöä
kunnista ja muista
yhteistyöorganisaatioista
vuosina 2019-2020.
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Tavoite Toiminto Toiminnon kuvaus Tulostavoite

tarpeen mukaan
valtakunnallisella
tasolla tai alueilla
yhteistyössä ELY-
keskusten ja muiden
alueellisten toimijoiden
kanssa. Osallistutaan
myös muiden
tahojen järjestämiin
hanketavoitteita
edistäviin koulutuksiin ja
tilaisuuksiin. Koulutusten
ja tilaisuuksien
järjestelyissä
sekä koulutus- ja
viestintämateriaalin
tuottamisessa
hyödynnetään
ostopalveluja
tarpeen mukaan
mm. asiantuntija- ja
koulutuspalkkioiden
ja tila- ja
tarjoilukustannusten
osalta. Lisäksi
toteutetaan Sylvia-
hanketoiminnan
ulkopuolinen
arviointi, jonka
tavoitteena on selvittää
hankkeiden ja erityisesti
lisätukirahoituksen
vaikuttavuutta ja
kuntakentällä koettua
hyötyä koskien
kuntapaikkapäätöksentekoa
sekä pakolaisten
vastaanottoa. Arvioinnin
havaintoja ja suosituksia
voidaan hyödyntää
suunniteltaessa
kuntiin sijoittamisen ja
pakolaisten vastaanoton
jatkokehittämistoimia.

Tiedotussuunnitelma Hankkeelle laaditaan viestintäsuunnitelma hankkeen alkaessa.
Hankeviestinnän pääasialliset kohderyhmät ovat pakolaisten vastaanoton
ja kotouttamisen kannalta keskeiset yhteistyötahot (ELY-keskukset,
 KEHA-keskus, Maahanmuuttovirasto ja muut valtionhallinnon
substanssiministeriöt), hankkeen ohjausryhmä, kuntatyöntekijät ja
-päättäjät sekä järjestötoimijat. Hankeviestinnässä hyödynnetään
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työ- ja elinkeinoministeriön ja kotouttamisen osaamiskeskuksen,
 ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen sekä ohjausryhmään kuuluvien
tahojen viestintäkanavia, jakelulistoja ja sosiaalisen median
välineitä (Twitter). Hankkeella on lisäksi oma alasivu osoitteessa
kotouttaminen.fi/sylvia. Hankeviestintää toteutetaan rahaston
ohjeistuksen mukaisesti huomioiden rahastotunnusten näkyvyys. Hanke
voi saada medianäkyvyyttä teeman ajankohtaisuudesta riippuen.

Hankkeen riskiarvio Hankkeen tavoitteiden kannalta riskeiksi voidaan arvioida: - kunnilla ei ole
mahdollisuutta sitoutua määriteltyihin kuntapaikkamääriin saadakseen
bonusrahaa; syyksi voidaan arvioida tilanne, jossa moni kunta on
jo saanut kannustinrahoitusta vastaanoton käynnistämiseen, eikä
kunnan ole mahdollista korottaa kuntapaikkamäärää rahoituksen
myöntämisen edellyttämällä määrällä - kunnat eivät ole tietoisia hankkeen
maksamista lisätuista päättäessään kuntapaikoista, jolloin lisätuilla ei
ole tavoiteltua kannustinvaikutusta; tilanteeseen voi vaikuttaa se, että
kuntapaikkapäätöksiä tehdään pitkin vuotta, eikä hankkeen maksamien
lisätukien jatkuvuudesta voida tiedottaa riittävän ajoissa - kansainvälistä
suojelua saavien määrissä on vaihtelua ja tällä voi olla vaikutuksia myös
hankkeesta maksettavien lisätukien kannustavuuteen sekä välillisesti
kuntapaikkojen saatavuuteen - kansainvälistä suojelua saaneet eivät
halua muuttaa syrjäisempiin kuntiin, jolloin niissä oleville kuntapaikoille
ei saada tulijoita Edellä mainittuja riskejä pyritään ennalta ehkäisemään
mm. ennakoivan ja ajantasaisen tiedotuksen ja viestinnän keinoin.

Millainen alueellinen
vaikuttavuus hankkeella on?

Hanke on valtakunnallinen ja sitä toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön
alueet ja kasvupalvelut -osaston alue- ja kaupunkikehitys -ryhmässä.
Tilaisuuksia ja koulutuksia voidaan järjestää myös alueellisesti
yhteistyössä ELY-keskusten kanssa, jotta mahdollisimman monen
kunnan osallistuminen voidaan varmistaa. Kansainvälistä yhteistyötä
voidaan tehdä mm. UNHCR:n ja muiden pakolaiskysymyksiin liittyvien
kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan
voidaan osallistua hankkeen näkökulmasta relevantteihin kansainvälisiin
seminaareihin ja kokouksiin.

Vaikuttavuus Hankkeen toiminnoilla tuetaan kuntien valmiuksia vastaanottaa
kiintiöpakolaisia ja muita kansainvälistä suojelua saavia vahvistamalla
kuntien vastaanotto- ja kotoutumistyöhön käytettävissä olevia resursseja.
Toiminnoilla pyritään samanaikaisesti sujuvoittamaan ja kehittämään
kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen prosessia entisestään. Hankkeen
budjetista valtaosa kohdennetaan kunnille maksettaviin lisätukiin, joita
kunnat voivat hyödyntää vastaanoton ja kotoutumisen palveluiden
järjestämiseen. Samalla hankkeen järjestämillä koulutuksilla ja
viestinnällä vahvistetaan kuntien osaamista pakolaisten vastaanottoon ja
kotoutumisen edistämiseen liittyvissä teemoissa. Hankkeen toimintojen
myötä kehitettävät rakenteet, toimintamallit ja osaaminen edesauttavat
vastaanotto- ja kotoutumistyön juurtumista kuntiin ja näin ollen tukevat
vastaanottoverkoston jatkuvuutta ja kansainvälistä suojelua saavien
sujuvaa ja hallittua kuntiin sijoittamista myös pidemmällä aikavälillä.

Millä toimilla hakija pyrkii
vaikuttamaan toiminnan
jatkuvuuteen?

Hankkeesta maksettavilla lisätuilla kannustetaan kuntia jatkamaan
kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa ja kehittämään edelleen
vastaanoton ja kotoutumisen toimintamalleja ja palveluita. Hankkeen
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toteuttamilla koulutuksilla ja tilaisuuksilla sekä pakolaisten vastaanottoon
ja kotoutumiseen liittyvällä tiedotuksella ja viestinnällä tuetaan kuntien
vastaanottovalmiuksia ja kehitetään kuntahenkilöstön osaamista, joka
on käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen toiminnoilla
vahvistetaan kuntien edellytyksiä jatkaa ja kehittää pakolaisten
vastaanottoa ja tätä kautta varmistetaan riittävä kuntapaikkamäärä
kansainvälistä suojelua saaville myös lähivuosina. Toteuttamalla Sylvia-
hanketoimintaa koskeva ulkopuolinen arviointi pyritään selvittämään
hankkeiden ja erityisesti lisätukirahoituksen vaikuttavuutta sekä
koettua hyötyä koskien kuntien kuntapaikkapäätöksentekoa ja
pakolaisten vastaanottoa. Arvioinnin tavoitteena on myös nostaa esiin
näkökulmia ja suosituksia pakolaisten kuntiin sijoittamisen ja vastaanoton
jatkokehittämisen suunnittelun tueksi.

Ajanjakso Ajanjaksolla tehtävät toimenpiteeet

1.10.-31.12.2018 Hankkeen asettaminen ja käynnistymiseen liittyvät hallinnolliset valmistelut.
Hankkeen viestintäsuunnitelman laatiminen ja hankkeen käynnistymisestä
tiedottaminen. Ohjausryhmän asettaminen ja ensimmäinen kokous.
Hankkeesta maksettavien lisätukien hakuohjeistuksen viimeistely ja julkaisu.
Rahoituskierroksen viestinnän suunnittelu ja käynnistymisestä tiedottaminen.
Lisätukien hakemiseen liittyvän koulutuksen/infotilaisuuden valmistelu ja
järjestäminen.

1.1.-31.3.2019 Rahoituskierroksen avaaminen kunnille ja rahoituskierrosta tukeva viestintä ja
tiedottaminen. Kuntiin sijoittamista tukeva viestintä. Koulutuksen/tilaisuuden
suunnittelu pakolaisten vastaanottoon liittyvästä teemasta. Ulkopuolisen arvioinnin
kilpailutuksen valmistelu.

1.4.-30.6.2019 Kunnille suunnatun lisätukien rahoituskierroksen läpivienti yhteistyössä KEHA-
keskuksen kanssa. Rahoituskierrosta ja kuntiin sijoittamista tukeva viestintä.
Pakolaisten vastaanottoon liittyvän koulutuksen valmistelu ja tiedottaminen.
Pakolaisten vastaanottoon liittyvän tilaisuuden järjestäminen. Ulkopuolisen
arvioinnin kilpailutus ja käynnistäminen.

1.7.-30.9.2019 Ensimmäisen rahoituskierroksen maksatusten viimeistely. Toisen
rahoituskierroksen ohjeistuksen ja viestinnän valmistelu. Pakolaisten
vastaanottoon liittyvän koulutuksen järjestäminen. Kuntiin sijoittamista tukeva
viestintä. Väliraportoinnin valmistelu. Ulkopuolisen arvioinnin toteutus.

1.10.-31.12.2019 Toisen rahoituskierroksen ohjeistuksen viimeistely ja julkaisu. Rahoituskierroksen
viestinnän suunnittelu ja käynnistymisestä tiedottaminen. Lisätukien hakemiseen
liittyvän koulutuksen/infotilaisuuden valmistelu ja järjestäminen. Hätätapaus-
lisätuen maksatusten viimeistely. Kuntiin sijoittamista tukeva viestintä. Tulevan
vuoden toimintojen suunnittelu ja valmistelu sekä ennakkoviestintä. Ulkopuolisen
arvioinnin tulokset ja jatkosuositukset.

1.1.-31.3.2020 Toisen rahoituskierroksen avaaminen kunnille ja rahoituskierrosta tukeva viestintä
ja tiedottaminen. Kuntiin sijoittamista tukeva viestintä. Koulutuksen/tilaisuuden
suunnittelu pakolaisten vastaanottoon liittyvästä teemasta. Väliraportoinnin
valmistelu.

1.4.-30.6.2020 Kunnille suunnatun lisätukien rahoituskierroksen läpivienti yhteistyössä KEHA-
keskuksen kanssa. Rahoituskierrosta ja kuntiin sijoittamista tukeva viestintä.
Pakolaisten vastaanottoon liittyvän tilaisuuden järjestäminen.
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Ajanjakso Ajanjaksolla tehtävät toimenpiteeet

1.7.-30.9.2020 Toisen rahoituskierroksen maksatusten viimeistely. Pakolaisten vastaanottoon
liittyvän koulutuksen järjestäminen. Kuntiin sijoittamista tukeva viestintä.
Väliraportoinnin valmistelu.

1.10.-31.12.2020 Kyselyn valmistelu ja toteuttaminen kunnille ja keskeisille sidosryhmille Sylvia-
toiminnoista ja lisätukirahoituksen käytöstä. Kuntiin sijoittamista tukeva viestintä.
Hätätapaus-lisätuen maksatusten viimeistely.

1.1.-31.3.2021 Kyselyn tulosten yhteenveto. Ohjausryhmän viimeinen kokous. Hankkeen
päättämiseen liittyvät toimet mukaan lukien loppuraportoinnin valmistelu.

Indikaattori Määrä

AMIF_1_1 0

AMIF_2_2 0

AMIF_3_3 0

AMIF_6_1 7

AMIF_6_2 3

AMIF_6_3 1500

ISFB_1_1 0

ISFB_1_3 0

ISFB_2_1 0

ISFB_2_2 0

ISFB_2_2_2 0

ISFB_2_4 0

ISFB_2_5 0

ISFP_5_1 0

ISFP_5_2 0

ISFP_5_2_1 0

ISFP_5_2_2 0

ISFP_5_3 0

ISFP_5_3_1 0

ISFP_5_3_2 0

ISFP_5_4 0

ISFP_6_3 0

Sisällytetäänkö hankkeen
kustannuksiin arvonlisävero?

Kyllä

Prosenttimääräisenä
korvattavan kustannusmallin
valinta

17
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Perustelut 15% mallin
valinnalle

tyhjä

Muun rahoitusprosentin
selite

tyhjä

EU-rahoitusprosentti 100

Yhteisrahoitusprosentti 0

Muu EU-rahoitusprosentti 0

Henkilöstökustannukset

Tehtävä-
nimike

Tehtävän kuvaus Palkan peruste Luku-
määrä

Palkka
€

Sivu-
kulut %

Loma-
raha %

Yhteensä

Hankepäällikkö Hankepäällikkö
vastaa
hankekokonaisuuden
läpiviennistä ja
kokonaiskoordinaatiosta
kaikilla osa-
alueilla sekä
hanketoimintojen
yhteensovittamisesta
toteuttajan ja
sidosryhmien
kuntiin sijoittamista
ja kotoutumista
edistävään
toimintaan.
Hankepäällikkö
vastaa hankkeen
sidosryhmäyhteistyöstä
koskien mm.
kuntien motivoimista
vastaanottoon,
 budjetoinnista ja
lisätukien ohjeiden
linjauksista ja
valmistelusta,
 tilaisuuksien
ja koulutusten
suunnittelusta,
 kilpailutuksista
ja viestinnän
koordinaatiosta.

Kuukausipalkka 27 4 500,
00

21 6 155 835,
90

HankekoordinaattoriHankekoordinaattori
vastaa hankkeen
hallinnosta,
 tilaisuuksien
järjestelyistä,

Kuukausipalkka 27 3 500,
00

21 6 121 205,
70
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Tehtävä-
nimike

Tehtävän kuvaus Palkan peruste Luku-
määrä

Palkka
€

Sivu-
kulut %

Loma-
raha %

Yhteensä

 taloudenseurannasta
ja rahoituskierrosten
maksatusten
läpiviennistä
yhteistyössä KEHA-
keskuksen kanssa.
Koordinaattorin
vastuulla on
hankkeen viestinnän
suunnittelu
ja toteutus.
Koordinaattori
osallistuu
hanketoiminnan
suunnitteluun ja
toteutukseen.

Henkilöstökustannukset
yhteensä

277 041,60

Lisätiedot Henkilöstökustannukset maksetaan Sylvia4-hankkeesta 1.1.2019 alkaen.
Siihen asti henkilöstökustannukset katetaan Sylvia3-hankkeesta (SMDno-
2016-1146).

Kuntapaikkamäärän ylläpitäminen riittävällä tasolla ja kuntiin sijoittamisen sujuvoittaminen motivoimalla
kuntia pakolaisten vastaanottoon ja sen kehittämiseen

Kustannuslaji Selite Käyttöosuus
hankkeessa

Euroa

Kohderyhmän
vakioyksikkökustannukset

Laskennallisen korvauksen lisäosa (vuositasolla 4 200
kuntaan muuttavaa 2018 ja 2019; 1680 alle 7-vuotiasta,
 1197,88 €/hlö; 6720 yli 7-vuotiasta, 402,50 €/hlö)

100 4 717 230,
00

Kohderyhmän
vakioyksikkökustannukset

Bonusraha (20 kuntapaikkaa/korotus 20 kuntapaikalla, 14
kuntaa; 150 kuntapaikkaa/korotus 150 kuntapaikkaan, 2
kuntaa)

100 480 000,
00

Kohderyhmän
vakioyksikkökustannukset

Lisätuki hätätapausten vastaanottoon varautuville
kunnille (vuosina 2019 ja 2020 vastaanotettavat 100
hätätapausta/vuosi; 40 alle 7-vuotiasta, 3422,50 €/hlö;
 160 yli 7-vuotiasta, 1150,00 €/hlö)

100 320 900,
00

Pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvät koulutukset, osaamista, kokemusten
ja käytäntöjen vaihtoa ja verkostoja tukevat tilaisuudet kunnille sekä koulutus- ja viestintämateriaali
teemasta

Kustannuslaji Selite Käyttöosuus
hankkeessa

Euroa

Ostopalvelut Koulutusten ja muiden ja tilaisuuksien järjestäminen
(asiantuntija- ja koulutuspalkkiot, tilavuokrat, tarjoilut,

100 105 000,
00
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Kustannuslaji Selite Käyttöosuus
hankkeessa

Euroa

 suoralähetystekniikka, ulkopuolinen fasilitointi
tarvittaessa)

Ostopalvelut Koulutus- ja viestintämateriaalien kustannukset (graafinen
suunnittelu, painokustannukset)

100 15 000,00

Ostopalvelut Käännökset ja tulkkaukset 100 5 000,00

Lisätietoja
hanketoimintokustannuksiin
liittyen

Vakioyksikkökustannuksiin varattavalla rahoituksella järjestetään kunnille
lisätukien rahoitushaku vuosina 2019 ja 2020.

Hanketoiminta-
kustannukset yhteensä

5 643 130,00

Muut hankekustannukset

Kustannuslaji Selite Käyttöosuus Summa

Ostopalvelut Tilintarkastus hankkeen päätyttyä 100 5 000,00

Ostopalvelut Sylvia-hanketoiminnan ulkopuolinen arviointi 100 25 000,00

Muut hankekustannukset
yhteensä

30 000,00

Vuosikohtaiset kustannukset

Kalenterivuosi Arvio kustannuksista

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 2 990 626,63

2020 2 965 626,63

2021 41 015,41

2022 0,00

Rahoitus

Kokonaisrahoitus yhteensä 5 997 268,67

Yhteisrahoitus euroa 0,00

EU-tuki euroa 5 997 268,67
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Rahoittajan nimi /
Hanketoteuttaja

Rahoituksen tyyppi: julkinen /
yksityinen

Euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö Julkinen 0,00

Lisätietoja hankkeen
rahoituksesta

tyhjä

Ennakon hakeminen EU-
rahoitusosuudesta

Ei

Perustelut tyhjä

Haettavan ennakon määrä
euroa

0,00

Talousarvion yhteenveto Euroa

Hankkeen kustannukset yhteensä 5 997 268,67

Suorat kustannukset 5 950 171,60

Henkilöstökustannukset yhteensä 277 041,60

Tehtävä 1 155 835,90

Tehtävä 2 121 205,70

Muu henkilöstökulu

Toiminto- ja muut hankekustannukset 5 643 130,00

Toiminto 1 5 518 130,00

Toiminto 2 125 000,00

Muut hankekustannukset 30 000,00

Epäsuorat kustannukset 47 097,07

Rahoitus Euroa

EU-rahoitusosuus yhteensä 5 997 268,67

Yhteisrahoitusosuus yhteensä 0,00

Hanketoteuttajan omarahoitusosuus 0,00

Hankekumppanin rahoitusosuus

Muu EU-rahoitus

Muuta tietoa hakemuksesta Sylvia4-hanke käynnistyy Sylvia3-hankkeen vielä ollessa toiminnassa.
Hankkeiden toiminnan päällekkäisyys on perusteltua kunnille
järjestettävien rahoituskierrosten valmistelun saumattoman jatkuvuuden
varmistamiseksi. Hankkeille ei kohdistu päällekkäisiä kustannuksia
yhtenäiseltä toiminta-ajalta (1.10.-31.12.2018).


