
Liite 5. Kotouttamistoiminnan rahoitus 

Valtio korvaa kunnille maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi järjestettyjen 
toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia kotoutumislain mukaisesti (6 luku). Korvattavia 
kustannuksia ovat 

 laskennallinen korvaus pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista 

tukevan toiminnan järjestämisestä 

 sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannukset 

 kunnan maksama toimeentulotuki 

 tulkkaus- ja käännöspalvelut 

 ilman huoltajaa maassa asuvien lasten ja nuorten tuki 

 alkukartoituksen järjestäminen 

 paluumuuttoavustus 

 entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten 

korvaaminen 

 sodissa vapaaehtoisina palvelleista henkilöistä aiheutuvien kustannusten 

korvaaminen 

 ihmiskaupan uhrin auttaminen. 

Kunnalle maksetaan valtion varoista laskennallista korvausta pakolaisen ja muun 

kansainvälistä suojelua saaneen henkilön ja tämän perheenjäsenen kuntaan osoittamisesta, 

ohjauksesta, neuvonnasta ja muusta kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. 

Korvausten piiriin kuuluvan 7 vuotta täyttäneen henkilön osalta korvaus on 2 300 euroa 

vuodessa ja alle 7-vuotiaan henkilön osalta 6 845 euroa vuodessa. 

Laskennallista korvausta maksetaan pääsääntöisesti kolme vuotta. Pakolaiskiintiössä 
Suomeen otetuista henkilöistä laskennallista korvausta maksetaan kuitenkin neljän vuoden 
ajalta. Neljän vuoden korvausaika koskee myös kiintiöpakolaisen perheenyhdistämisen 
kautta Suomeen saapunutta perheenjäsentä. 

Kunnalle, joka on maksanut kotoutumislain mukaiselle henkilölle toimeentulotukea, 

korvataan siitä aiheutuvat kustannukset enintään kolmelta vuodelta. 

Myös tulkkauskulut korvataan kunnalle, jos ne liittyvät korvausten piiriin kuuluvalle henkilölle 
järjestetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kotoutumissuunnitelman laatimiseen, 
maahantulon alkuvaiheen kotouttamispalvelujen käyttöön, perehdyttämiseen kunnassa 
(asioiminen kaupassa, postissa ja viranomaisissa, julkisen liikenteen käyttö jne.) sekä koulun 
tai päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön. 

Lisäksi voidaan tapauskohtaisesti korvata yllä mainittuihin tilanteisiin liittyviä kääntämisestä 
aiheutuneita kustannuksia, jos ne ovat olleet maahanmuuttajan kotoutumisen edistämisen ja 
asian selvittämisen kannalta välttämättömiä. 

Vuonna 2020 valtion kotouttamislain mukaisesti Kirkkonummenkunnalle maksetut 
laskennalliset ja tapauskohtaiset korvaukset olivat yhteensä 1 229 275,41 euroa. 

Opetushallitus myöntää valtionavustusta äidinkielen opetukseen saamenkielisille, 
romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille, S2-oppimäärän mukaan opiskelevien oppilaiden 
opetukseen tai muun opetuksen tukemiseen. 



Opetushallitus maksaa korvauksia myös valmistavasta opetuksesta kustakin oppilaasta 
1275,71€ jokaiselta läsnäolokuukaudelta. Vuonna 2019 Kirkkonummen saama korvaus 
valmistavanopetuksen järjestämisestä oli 160 739 €, mikä ylittää valmistavan opetuksen 
synnyttämät kulut. 

Avustusta on mahdollista saada myös maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen 
nivelvaiheessa, siirryttäessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. 

Edellä kuvattujen valtion korvausten ja avustusten lisäksi kotouttamistyöhön on mahdollista 
saada rahoitusta myös muilta tahoilta: 

 Euroopan sosiaalirahasto 

 Euroopan aluekehitysrahasto  

 Rakennerahaston hankerahasto-ohjelmat 

 Euroopan maaseutuohjelma 

 Leader 

 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF 

 Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto FEAD 

 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 

 Työllisyyden ja sosiaalisen innovaation ohjelma EaSI 

 Kansalaisten Eurooppa -ohjelma EACEA 

 lukuisat kotimaiset rahastot 

 


