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Anvisning till kommuner om fakturering för de kostnader 

som orsakats av tjänster för personer som söker och får 

tillfälligt skydd under perioden 4.3–30.4.2022 
 

Bakgrund 

För att hjälpa människor som flytt från Ukraina aktiverade EU direktivet om tillfälligt skydd den 

4 mars 2022. Finland och de övriga EU-länderna började bevilja personer som flyr kriget i 

Ukraina tillfälligt skydd. De som söker och får tillfälligt skydd har rätt att bo på en förläggning, 

att få tjänster som förläggningen ordnar och att arbeta i Finland. För närvarande beviljas 

uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd till och med den 4 mars 2023. 

 

Över 5,3 miljoner människor har flytt från Ukraina sedan Ryssland inledde sin attack den 24 

februari 2022. Över 20 000 ansökningar om tillfälligt skydd har lämnats in i Finland, och under 

de senaste veckorna har antalet nya ansökningar stabiliserat sig och varit cirka 1 500. 

Ukrainska medborgare som har biometriska pass får vistas och röra sig visumfritt i Europeiska 

unionen i 90 dygn. Många ukrainare anlände till Finland med stöd av den visumfria perioden 

och bosatte sig på orter där de redan hade släktingar, bekanta eller en säsongsarbetsgivare 

som var bekant från tidigare år. Dessutom har många frivilliga hjälpt personer som flytt från 

Ukraina att flytta till olika kommuner i Finland. Många kommuner har plötsligt varit tvungna 

att ordna inkvartering och andra tjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd som 

förläggningen är skyldig att ordna enligt mottagningslagen. Med anledning av denna 

snabbt utvecklade och oväntade situation kan kommuner enligt denna anvisning få 

ersättning för de kostnader som orsakats av ordnande av mottagningstjänster i det 

inledande skedet för personer som söker och får tillfälligt skydd under perioden 4.3–30.4.2022. 

Ersättningar grundar sig på den så kallade mottagningslagen, det vill säga lagen om 

mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till 

offer för människohandel (17.6.2011/746). 

Ersättningar enligt mottagningslagen 

Till mottagningstjänsterna hör inkvartering, mottagnings- och brukspenning, socialservice, 

hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättartjänster samt arbets- och studieverksamhet. 

Personer som får tillfälligt skydd får hälso- och sjukvårdstjänster på samma grunder som en 

person som har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland.  

 

De kostnader som orsakats kommuner under perioden 4.3–30.4.2022 av mottagande av 

personer som söker och får tillfälligt skydd kan ersättas enligt följande: 

 

• Personalkostnader Om kommunen har anställt en person för att ordna 

mottagningstjänster för personer som söker eller får tillfälligt skydd, ska kommunen 

visa att personens arbetsinsats har använts för denna uppgift. Migrationsverket 

ersätter endast de kostnader som orsakats av arbete som hänför sig till tjänster enligt 

mottagningslagen. Om denna person har utfört andra uppgifter än ordnande av 

tjänster enligt mottagningslagen, ersätts kostnaderna för arbetsinsatsen inte till den 

del de föranletts av andra uppgifter. De personalkostnader som orsakats måste 

kunna visas i arbetstidsbokföringen så att arbetstiden uttryckligen har avsatts för 

tillhandahållande av mottagningstjänster för personer som söker eller får tillfälligt 
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skydd. Detta gäller även situationer där ersättning söks för kostnader för arbetstid 

som kommunens ordinarie personal använt.  

• Fastighetskostnader dvs. inkvartering: Om kommunen har inkvarterat personer som 

söker eller får tillfälligt skydd i sina egna lokaler eller ingått avtal om nödinkvartering 

på kommunens område med en separat aktör. Även övriga boendekostnader (t.ex. 

el, vatten) kan ersättas. 

• Material och förnödenheter: Kostnader för möblering och utrustning av lägenheter. 

• Inköp av tjänster: Tolkning: Tolkningskostnader som orsakats kommunen av 

tillhandahållande av mottagningstjänster.  

• Hälso- och sjukvårdstjänster: Kostnader som orsakats kommunen av hälso- och 

sjukvårdstjänster för personer som söker och får tillfälligt skydd, t.ex. hälsokontroller 

och vaccinationer.  

• Socialservice: nödvändig socialvård: Kostnader som orsakats kommunen av 

socialvårdstjänster, till exempel barnskydd. 

• Sociala förmåner: den oundgängliga försörjningen: Finansiellt stöd, mathjälp eller 

presentkort för anskaffning av livsmedel, som getts som nödvändig socialservice. 

• Eventuella övriga kostnader (ska specificeras om sådana finns) 

 

Migrationsverket ersätter inte kostnader som hänför sig till undervisning eller 

sysselsättningstjänster. Kostnader som orsakats av småbarnspedagogik eller grundläggande 

utbildning hör inte heller till de kostnader som Migrationsverket ersätter. De ersättningar som 

söks ska specificeras. 

Faktureringssätt 

Kommunerna ska skicka en faktura på kostnaderna till Migrationsverket samt bifoga till 

fakturan en utredning om kostnaderna enligt kostnadsslag senast den 31 maj 2022. 

Betalningstiden ska vara satt till den 31 augusti 2022. Migrationsverket strävar efter att 

granska fakturorna och betala dem så fort som möjligt, men det kan förekomma 

fördröjningar i behandlingen om ett stort antal kommuner fakturerar verket. 

 

Av utredningen ska framgå de kostnader som orsakats kommunen och de personer som sökt 

eller fått tillfälligt skydd och som bor på kommunens område samt de datum då de vistats i 

kommunen. Det måste kunna visas att de kostnader som faktureras har orsakats under 

perioden 4.3–30.4.2022 av personer som sökt eller får tillfälligt skydd och som bott i 

kommunen, och dessa kostnader måste kunna verifieras i kommunens bokföring. Kopior av 

fakturor som kommunen fått ska inte bifogas till den faktura som skickas till Migrationsverket. 

De måste dock på begäran finnas tillgängliga. Det kommer att göras stickprovskontroller i 

kommunerna efter ersättningen av kostnaderna.  

 

Utredningen ska innehålla kontaktuppgifterna för den som gjort utredningen, så att 

Migrationsverket vid behov kan ta kontakt för att få närmare uppgifter om de fakturerade 

kostnaderna. 

 

Fakturan och utredningen om kostnaderna ska skickas till Migrationsverket som nätfaktura. 

 

Migrationsverkets nätfakturaadress: 

 

OVT 003710199535 

Opus Capita Solutions förmedlarkod E 204503 

Migrationsverkets FO-nummer 1019953-5 

Momsnummer FI10199535 

 

Anteckna följande som referens på fakturan: 2320M-3007 Ukrainan kulut.  
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Kostnadsslag 

I den utredning som bifogas till fakturan ska kostnaderna specificeras enligt följande 

kostnadsslag. Specifikationen ska enbart innehålla sådana kostnader och kostnadsslag som 

de facto har orsakats kommunen. 

 

1. Personalkostnader 

2. Fastighetskostnader (kostnader för fastigheter som kommunen äger eller hyr) 

3. Material och förnödenheter 

4. Inköp av tjänster (tolkningstjänster) 

5. Hälso- och sjukvårdstjänster 

6. Socialservice 

7. Sociala förmåner 

8. Eventuella övriga kostnader (ska specificeras om sådana finns) 

 

Migrationsverket granskar de fakturor som kommunerna skickar och verket kan begära 

ytterligare utredningar om kostnaderna innan ersättning betalas ut. Det bör noteras att 

ersättning enbart betalas ut för personer som har registrerat sig som sökande av tillfälligt 

skydd eller som får tillfälligt skydd. Om det vistas personer på kommunens område som inte 

har registrerat sig, ska kommunen svara för de akuta och nödvändiga tjänsterna för de 

personer som vistas på sitt område (SHM kommuninfo 1/2022, VN/7766/2022). 

 

Den utredning som bifogas till fakturan ska innehålla en försäkran, som kommundirektören 

(eller en person som har namnteckningsrätt i kommunen) och den person som gjort 

utredningen har undertecknat, där kommunen försäkrar att de kostnader som faktureras har 

orsakats kommunen av personer som söker eller fått tillfälligt skydd mellan den 4 mars och 

den 30 april 2022. Exempelvis följande försäkran kan användas: 

 

Vi försäkrar att de kostnader för vilka ersättning söks har orsakats X kommun av 

personer som söker eller som fått tillfälligt skydd under perioden 4.3.2022–

30.4.2022. 

 

underskrift och namnförtydligande av kommundirektören och den person 

 som gjort utredningen 

Migrationsverkets och statens revisionsverks granskningsrätt 

Migrationsverket, eller en revisor som verket har bemyndigat, samt statens revisionsverk har 

rätt att granska kommunens räkenskaper gällande den verksamhet som orsakat kostnader 

för vilka kommunen söker ersättning. Räkenskapsföringen måste ordnas så att de realiserade 

kostnaderna kan verifieras i kommunens bokföring på ett tillförlitligt sätt skilt från kommunens 

övriga verksamhet. 

Ytterligare information 

Frågor om fakturering ska skickas till Migrationsverkets ekonomiförvaltning till e-postadressen 

vastaanottotalous@migri.fi. 
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