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SOPIMUS KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA SAAVIEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISISTA  

PALVELUISTA AIHEUTUNEIDEN ERITYISKUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja 

Helsingin kaupunki sopivat uusista toiminnoista seuraavaa:  

1. Sopimuksen perusta 

Tämä sopimus perustuu kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (1386/2010, 

sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen kotoutumisen edistämistä koskevan lain 

mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille (29.10.2013 TEM/2331). 

2. Sopimuksen sisältö 

2.1 Kotoutumislain mukainen jälkihuoltonuorten tuettu asuminen (49 §) 

- Itsenäistymisasumista perheryhmäkodista siirtyville nuorille, jotka eivät ole vielä 

täysin valmiita asumaan yksin. 

- Tukiasumista nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea esimerkiksi 

asunnottomuuden, päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi. 

Kotoutumislain mukaisen jälkihuollon kustannuksia korvataan siihen saakka, kunnes 

nuori täyttää 21-vuotta. Tarkempi palvelukuvaus jälkihuoltonuorten tuetusta 

asumisesta sopimuksen liitteessä 1. 

2.2 Sosiaalista kuntoutusta perheille (49 §) 

- Erityistä tukea tarvitsevat perheet (esimerkiksi perheenyhdistämisperheet, 

yksinhuoltajat, turvakodista arkielämään palaavat perheet sekä perheet, jossa 

lapsilla on erityistarpeita). 

- Sosiaalinen kuntoutus muodostuu esimerkiksi ryhmätoiminnoista (keskustelu- ja 

toiminnalliset ryhmät), dialogityöpajoista, kulttuurivalmennuksista ja arjen 

leiritoiminnoista.  

Helsingin kaupunki palkkaa näihin toimintoihin henkilökuntaa (yhteensä 6 htv), joiden 

palkkauksesta aiheutuneet kustannukset korvataan täysimääräisenä. Lisäksi 

korvataan työtiloista- ja välineistä aiheutuneet kustannukset. Sopimuksen liitteenä on 

sosiaali- ja terveystoimialan selvitys todellisten kustannusten määräytymisestä (liite 3). 

Korvauksia maksetaan kaupungille kotoutumislain 2 §:n ja 3 momentissa mainituista 

henkilöistä. Kansainvälistä suojelua saaville Suomessa syntyneet lapset perivät 

vanhemman korvausajan. Korvausten piiriin kuuluvalla henkilöllä tulee olla 

kotikuntamerkintä Helsingissä. Pitkäaikaisten sosiaalikustannusten 

enimmäiskorvausaika on 10 vuotta ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä. Tarkempi 

palvelunkuvaus sosiaalisesta kuntoutuksesta sopimuksen liitteessä 2. 
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Korvauksia ei voida maksaa kaupungille, mikäli palveluun osallistuva henkilö on 

Suomen kansalainen. 

Jälkihuoltonuorten tuettu asuminen sekä perheiden sosiaalisen kuntoutuksen toiminnot 

tapahtuvat Toivolanmäen perheryhmäkodin yhteydessä. Tiloja koskevista 

muutostöistä ja remonteista sovitaan ELY-keskuksen ja kaupungin kesken erikseen.  

3. Korvaukset 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (jäljempänä 

KEHA-keskus) korvaa Helsingin kaupungille kohdassa 2 mainituista toimenpiteistä 

aiheutuvat todelliset kustannukset täysimääräisenä sopimuksen voimassaoloaikana 

puolivuosittain.  

Kustannukset korvataan valtion toimesta kaupungille kotoutumisen edistämisestä 

annetun lain 1386/2010 ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen 29.10.2013 mukaisesti. 

Toteutuneista korvattavista kustannuksista Helsingin kaupunki tekee selvityksen ELY-

keskukselle puolivuotiskausittain. Ensimmäinen selvitys ajanjaksolla 1.1.-30.6. 

toimitetaan elokuun puoliväliin mennessä ja koko vuotta koskeva selvitys seuraavan 

vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvityksen yhteydessä kaupunki toimittaa 

ELY-keskukselle myös toimintakertomuksen. ELY-keskus laatii korvattavista 

kustannuksista päätöksen ja KEHA-keskus maksaa korvauksen kaupungille 

päätöksen perusteella. 

Lisäksi kaupunki toimittaa ELY-keskukselle arvion toiminnan kustannuksista ja 

toimintasuunnitelman seuraavalle vuodelle vuosittain joulukuun loppuun mennessä.  

4. Salassapitovelvollisuus ja tiedonsaantioikeus 

Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamista varten saatujen tietojen ja 

asiakirjojen julkisuuden ja salassapidon osalta noudatetaan, mitä tietojen ja asiakirjojen 

julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 

säädetään. 

Molemminpuolisen tiedonsaantioikeuden osalta noudatetaan, mitä kotoutumislain 88 

§:ssä tiedonsaantioikeudesta säädetään. 

4.1 Tietojen luovutus  

  

Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-

asetusta (EU 2016/679), tietosuojalakia (1050/2018) sekä muuta voimassa olevaa 

lainsäädäntöä. Helsingin kaupunki ja ELY-keskus ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. 

5. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 

keskinäisin neuvotteluin. Mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta, erimielisyydet 

ratkaistaan hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-oikeudessa. 

6. Sopimuksen voimassaolo ja tarkastaminen 
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Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun kumpikin osapuoli on sen 

allekirjoittanut. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Helsingin kaupunki ja 

Uudenmaan ELY-keskus keskustelevat kesällä 2020 sopimuksen jatkosta ja 

kokeiltavana olleista toiminnoista. Palvelut järjestetään perheryhmäkodin yhteydessä. 

Jos perheryhmäkotipaikkoja tarvitaan äkillisesti lisää, kaupunki ja ELY-keskus 

tarkastavat sopimuksen. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin 

sopijapuolelle. 

Helsingissä xx.xx.xxxx 

 Jaana Suokonautio 

maahanmuuttopäällikkö 

Helsingin kaupunki Uudenmaan ELY-keskus 

Satu Nila 

erikoissuunnittelija 

Helsingin kaupunki Uudenmaan ELY-keskus 

LIITTEET: 

1 Palvelukuvaus nuoren tuetun asumisen palvelu 

2 Palvelukuvaus sosiaalinen kuntoutus perheille 

3 Sosiaali- ja terveystoimialan selvitys kustannusten koostumuksesta ja rakenteesta  


