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Migrationsverkets anvisning om inkvartering och 

handledning enligt kommunmodellen 
 

 

 

I denna anvisning ges information åt kommunerna som deltar i 

kommunmodellen om produktion av inkvartering och handledning åt 

personer som söker och får tillfälligt skydd. I anvisningen preciseras 

kommunernas och förläggningarnas ansvar enligt den servicebeskrivning som 

finns som bilaga till avtalet om kommunmodellen samt ges information om 

tillhandahållandet av mottagningstjänster.  

 

Syftet med kommunmodellen är att göra det möjligt för personer som söker 

och får tillfälligt skydd att bo där de har etablerat sig när de har anlänt till 

Finland. Det är fråga om en snabb och tillfällig lösning som innebär att 

kommunen producerar inkvarterings- och handledningstjänster åt en 

förläggning och de personer som söker och får tillfälligt skydd. 

 

Kommunmodellen genomförs som ett gott samarbete mellan 

Migrationsverket, förläggningarna och kommunerna. 
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1. Kommunmodellen 

För att hjälpa dem som flytt från Ukraina infördes EU-direktivet om tillfälligt 

skydd 4.3.2022. Finland och de övriga EU-länderna började bevilja tillfälligt 

skydd åt dem som flyr från kriget i Ukraina. Den som sökt eller får tillfälligt skydd 

har rätt att bo på en förläggning, få de tjänster som förläggningen ordnar och 

arbeta i Finland. Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd beviljas i detta 

skede fram till 4.3.2023.  

 

Ukrainska medborgare får vistas och röra sig visumfritt med biometriskt pass i 

90 dygn. Många ukrainare har kommit till Finland med hjälp av visumfri 

rörlighet och bosatt sig på orter där de har släktingar, bekanta eller 

säsongsarbetsgivare 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 och som enligt 

mottagningslagen ska ordnas av en förläggning.  

 

Syftet med kommunmodellen är att göra det möjligt för personer som söker 

och får tillfälligt skydd (senare person) att bo där de har etablerat sig när de 

har anlänt till Finland. I kommunmodellen ersätts kommunerna för produktion 

av överenskomna inkvarterings- och handledningstjänster från 1.5. 2022. 

Ersättningarna grundar sig på lagen om mottagande av personer som söker 

internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för 

människohandel (746/2011). Det är frivilligt för kommunerna att delta i 

kommunmodellen.  

 

2. Centrala definitioner 

 

Person som söker eller får tillfälligt skydd; Tillfälligt skydd är avsett för personer 

som flyr kriget i Ukraina. Syftet med tillfälligt skydd är att snabbt kunna erbjuda 

dessa personer temporärt skydd. Mer information: https://migri.fi/sv/tillfalligt-

skydd 

 

Person som söker internationellt skydd; En person som söker internationellt 

skydd (asyl) har ansökt om internationellt skydd i enlighet med 95 § i 

utlänningslagen (301/2004). 

 

Lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om 

identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011); Syftet med 

den s.k. mottagningslagen är att trygga försörjningen för och omsorgen om 

personer som söker internationellt skydd och får tillfälligt skydd. Lagen reglerar 

förläggningsverksamheten och mottagningstjänsterna. 

 

Förläggning är en plats där en asylsökande eller person som får tillfälligt skydd 

inkvarteras och där det ordnas mottagningstjänster och annan praktisk 

verksamhet som hör till mottagningen. En förläggning kan vara en inrättning 

eller grunda sig på bostäder som förläggningen hyr ut.  

https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd
https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd
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Mottagningstjänster och annan praktisk verksamhet som hör till mottagningen; 

Tjänster som hör till mottagningen är inkvartering, social- och 

hälsovårdstjänster, mottagnings- och brukspenning, arbets- och 

studieverksamhet, tolktjänster och stöd för frivillig återresa. Annan 

mottagningsverksamhet är till exempel rådgivning och handledning. 

 

Offentliga och privata tjänster utanför förläggningen; En del av de tjänster 

som förläggningen tillhandahåller produceras eller ordnas av offentliga eller 

privata serviceproducenter utanför förläggningen. Sådana tjänster är 

vanligtvis till exempel vissa hälso- och sjukvårdstjänster och barnskydd. 

 

Privat inkvartering; Klienten kan själv ordna sin inkvartering. Klienten får de 

övriga mottagningstjänsterna från den förläggning där han eller hon har 

registrerats som klient. En klient som bor i privat inkvartering bor i allmänhet hos 

sin familj, sina vänner eller släktingar. Klienten kan också hyra en bostad åt sig 

själv. Enligt mottagningslagen ersätter förläggningen inte kostnader för privat 

inkvartering och inte heller boendekostnader (t.ex. hyra, vatten/el) beaktas 

som utgifter i beräkningen av mottagningspenningen. Om en person inte 

längre kan bo i privat inkvartering ska han eller hon kontakta förläggningen. 

Han eller hon anvisas en inkvarteringsplats vid en sådan förläggning där det 

finns plats. 

 

Servicepunkt för privat inkvartering; Servicepunkten för privat inkvartering 

ordnar och producerar mottagningstjänster för klienter som bor i privat 

inkvartering. 

 

 

3. Migrationsverkets roll 

Migrationsverket ser till att det finns tillräckligt med förläggningar och 

mottagningskapacitet. Migrationsverket kan själv driva förläggningar eller 

avtala med en kommun, en samkommun, ett annat offentligrättsligt samfund 

eller en privat sammanslutning eller stiftelse om att ordna och producera 

förläggningsverksamhet.  

 

Det ankommer på Migrationsverket att styra, planera och övervaka 

mottagningssystemet och förläggningarnas praktiska verksamhet. 

Migrationsverket ger myndighetsanvisningar som stöd för den lagstiftning som 

styr mottagningsverksamheten.  

 

 

4. Kommuner som deltar i kommunmodellen 

 

I kommunmodellen deltar de kommuner som har ingått ett avtal med 

förläggningen i sin region om att agera enligt kommunmodellen och 

producera mottagningstjänster. Avtalet är en förutsättning för att ersättningar 

enligt kommunmodellen ska kunna betalas ut från och med 1.5.2022. Det är 

frivilligt för kommunerna att delta. 
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Migrationsverket fastställer vilken av förläggningarna i regionen som ansvarar 

för avtalet med respektive kommun och diskussionerna i anslutning till det. 

 

 

5. Personer som omfattas av kommunmodellen 

 

Kommunmodellen gäller endast personer som ansökt om och får tillfälligt 

skydd. Kommunmodellen gäller inte personer som endast har ansökt om 

internationellt skydd (asylsökande). Om en person har en anhängig ansökan 

om internationellt skydd och samtidigt har ansökt om och/eller fått tillfälligt 

skydd, kan han eller hon delta i tjänsterna och aktiviteterna enligt 

kommunmodellen.  

 

En person som omfattas av kommunmodellen ska vara registrerad som klient 

vid en förläggning som ingått avtal med kommunen och man ska ha kommit 

överens med förläggningen om att personen hör till kommunmodellen. 

Kommunen ska omedelbart underrätta förläggningen om nya personer som 

omfattas av kommunmodellen. 

 

Syftet med kommunmodellen är inte att personerna flyttas och överförs 

mellan kommunerna som deltar i kommunmodellen genom att flytta 

inkvarteringen från en kommun till en annan. 

 

De personer som bor i privat inkvartering omfattas inte av kommunmodellen.  

 

 

6. Förläggningens uppgifter i kommunmodellen 

I kommunmodellen avtalar förläggningen med kommunen om produktion av 

inkvarteringstjänster och rådgivning och handledning som ingår i 

inkvarteringstjänsterna. Förläggningen samarbetar intensivt med kommunen, 

förläggningen stöder kommunens handlednings- och rådgivningsarbete och 

kommunen kan i problemsituationer vända sig till förläggningen.  

 

Förläggningen för bok över de kommuninvånare som har registrerats som 

klienter i kommunmodellen. Personerna registreras i ärendehanteringssystemet 

för utlänningsärenden (UMA-systemet) som klient vid en förläggning. 

Registreringen fungerar som grund för ersättning av kostnaderna och för 

kommunens fakturering av kostnaderna för kommunmodellen.  

 

 

7. Kommunens uppgifter i kommunmodellen  

 

• Kommunen avtalar med regionens förläggning om produktion av tjänster 

och om åtgärder enligt kommunmodellen.  

• Kommunen producerar vederbörligen möblerade bostäder avsedda för 

boende enligt bestämmelserna (inkvarteringstjänst) för de personer som 
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omfattas av kommunmodellen och som man kommit överens om med 

förläggningen. 

• Kommunen tillhandahåller rådgivning och handledning som ingår i 

inkvarteringstjänsten för personer som omfattas av kommunmodellen och 

som man kommit överens om med förläggningen.  

• Kommunen ansvarar för bostaden och boendet under personens hela 

vistelse i kommunen, om kommunen fakturerar förläggningen för 

produktionen av inkvarteringstjänster till personen i fråga. 

• Kommunen för ett register över de personer som bor i kommunmodellen. 

• Kommunen ansvarar för kvaliteten och ändamålsenligheten hos de 

tjänster som produceras. 

 

I kommunmodellen producerar kommunen inkvarteringstjänster för personer 

som söker och får tillfälligt skydd samt ger dem handledning och råd som 

berör inkvartering och vardagsliv. Förläggningen ansvarar för att ordna andra 

mottagningstjänster.  

 

Kommunmodellen omfattar inte de tjänster och den verksamhet som 

kommunen annars ordnar åt personerna. Dessa är till exempel 

småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, 

elevvård (inkl. skol- och elevhälsovård), barnskydd och brådskande hälso- 

och sjukvård i akuta situationer samt ordnande av covid-19-vaccinationer för 

personerna. Kommunen kan också erbjuda olika slags annan verksamhet som 

främjar integration och välbefinnande, såsom hobbymöjligheter. 

 

 

7.1. Inkvartering 

 

Personer som omfattas av kommunmodellen inkvarteras i bostäder som ägs 

eller hyrs av kommunen och som uppfyller boendekraven. Enligt 

miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och 

arbetsutrymmen (1008/2017) avses med en sådan bostad en helhet med kök, 

kokvrå eller kokutrymme, som består av ett eller flera bostadsrum, som är 

avsedd för åretruntboende och som har en egen direkt ingång. Kommunen 

ansvarar för inkvarteringens kvalitet och ändamålsenlighet.   

 

I den inkvartering som kommunen producerar ingår möbler och nödvändig 

utrustning, el, vatten, avfallshantering, servicearbeten, försäkringar samt 

återställande av bostaden efter att personen flyttat ut. 

 

Bostäderna som reserveras för inkvartering borde vara belägna på ett bra 

avstånd från kollektivtrafiken. Förbindelsen till exempelvis en matbutik ska vara 

rimlig.  

 

Kommunen eller någon annan instans får inte ta ut avgift eller kräva annat 

vederlag för inkvarteringen.  

 

Om kommunen beslutar att upphöra med en persons inkvartering i den 

bostad som erbjudits honom eller henne, ska både personen och 

förläggningen underrättas om detta minst 30 dagar innan inkvarteringen 

upphör. Anmälan ska göras skriftligen.  
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7.2. Rådgivning och handledning 

 

Till inkvarteringstjänsten hör rådgivning och handledning. Den dagliga 

rådgivningen och handledningen sker i regel som kommunal verksamhet och 

inte från förläggningen. 

 

Rådgivning och handledning omfattar åtminstone: 

• rådgivning och handledning i anslutning till boende (inkl. säkerhet samt 

städning och underhåll av bostaden) 

• rådgivning och handledning i anslutning till skötseln av vardagliga 

ärenden (till exempel bankkonto, hobbyer, skattekort, ansökning till skola 

och småbarnspedagogik, kontakt till arbets- och näringstjänsterna, frågor i 

anslutning till arbete, ansökning om mottagningspenning) 

• annan rådgivning och handledning som det överenskommits om med 

förläggningen, till exempel om förläggningens verksamhet och 

mottagningstjänsterna. 

 

Det är bra om kommunen ålägger den som bor i inkvartering enligt 

kommunmodellen att sköta sina ärenden omsorgsfullt och i samverkan med 

kommunen. En person som inkvarteras i kommunmodellen är skyldig att se till 

att bostaden städas och underhålls regelbundet. Det är kommunens uppgift 

att ge de inkvarterade anvisningar i saken.  

 

Kommunen ska också handleda och hjälpa personen att söka sig till 

förläggningens tjänster, om han eller hon behöver socialservice eller hälso- 

och sjukvårdstjänster. Kommunen ska samarbeta bra och intensivt med 

förläggningen och se till att informationsutbytet är ändamålsenligt och 

tillräckligt. Genom rådgivningen och handledningen strävar man också efter 

att utveckla personernas självständighet och hjälpa dem att uträtta ärenden 

på eget initiativ. 

 

I den ersättning som betalas till kommunen för inkvartering har rådgivningen 

och handledningen beaktats. Kommunen kan producera rådgivning och 

handledning på det ändamålsenliga sätt som den önskar. 

 

Kommunen behöver inte producera handledning och rådgivning för personer 

som bor i privat inkvartering i kommunen. Förläggningen ansvarar för detta.  

 

För samarbetet lämnar kommunen uppgifter om dem som arbetar med 

inkvarterings- och handledningstjänsterna och den personal som deltar i 

arbetet till förläggningen.  

 

Kommunen kan använda sådana tolknings- och översättningstjänster som 

behövs för att producera handledningstjänsten (se kapitel 10). 

 

 

8. Förläggningens tjänster och verksamhet i kommunmodellen 
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8.1. Socialservice 

Enligt mottagningslagen har en person rätt att få socialservice enligt 14 § i 

socialvårdslagen (1301/2014), om en yrkesutbildad person inom socialvården 

bedömer att servicen är nödvändig under den tid då personen har rätt till 

mottagningstjänster. Socialt arbete som avses i 15 § och social handledning 

som avses i 16 § i socialvårdslagen utförs vid en förläggning av en 

yrkesutbildad person inom socialvården. Arbetet omfattar rådgivning, 

handledning, utredning av sociala problem och andra stödåtgärder som 

upprätthåller och främjar individernas och familjens trygghet och förmåga att 

klara sig samt en fungerande gemenskap. 

 

Förläggningen ansvarar för bedömningen av behovet av nödvändig 

socialservice och för att ordna nödvändig socialservice för en person som 

omfattas av kommunmodellen. Kommunen hänvisar vid behov personen till 

socialservicen vid förläggningen. Vid behov kan blanketten för orosanmälan 

som fås från förläggningen användas. Förläggningen utreder personens och 

andra parters åsikter om stödbehovet, servicen och stödåtgärderna samt 

bedömer om personen har särskilda behov på grund av sin sårbara ställning. 

 

 

8.2. Mottagningspenning 

En person beviljas mottagningspenning för att trygga den försörjning som är 

nödvändig för ett människovärdigt liv och för att främja hans eller hennes 

möjligheter att klara sig på egen hand, om han eller hon är i behov av stöd 

och inte kan få försörjning genom förvärvsarbete, andra inkomster eller 

tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är 

försörjningspliktig gentemot honom eller henne eller på något annat sätt. 

Personens disponibla inkomster och medel påverkar möjligheten att få 

mottagningspenning och mottagningspenningens belopp.  

 

Mottagningspenningen består av mottagningspenningens grunddel och den 

kompletterande mottagningspenningen.  

 

Mottagningspenningens grunddel täcker  

• klädutgifter,  

• små hälso- och sjukvårdsutgifter: till exempel plåster, receptfria 

smärtstillande läkemedel, salvor, vitaminer,  

• utgifter för användning av lokaltrafik och telefon,  

• övriga utgifter som hänför sig till klientens och familjens dagliga försörjning 

samt  

• matutgifter när förläggningen inte ordnar måltidstjänst.  

 

Den kompletterande mottagningspenningen täcker utgifter som anses 

nödvändiga på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller 

förhållanden. När kompletterande mottagningspenning övervägs ska särskild 

uppmärksamhet fästas vid personer som har särskilda behov på grund av en 

sårbar ställning. 

 

Ansökan om mottagningspenning och kompletterande mottagningspenning 

görs hos den förläggning där klienten är registrerad. Personen / kommunen får 

blanketten från förläggningen.  
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Förläggningen beslutar om beviljande av mottagnings- eller brukspenning. I 

fråga om beslut om beviljande av mottagningspenning iakttas i tillämpliga 

delar lagen om utkomststöd (1412/1997). Mottagningspenningen betalas till 

ett finländskt bankkonto, Migrationsverkets förbetalda betalkort eller kontant. 

 

Kommunen kan vid behov hjälpa personen att ansöka om 

mottagningspenning. Förläggningen handleder kommunen i frågor som gäller 

mottagningspenningen. 

 

 

8.3. Arbets- och studieverksamhet 

Personer som omfattas av kommunmodellen är inte skyldiga att delta i arbets- 

och studieverksamhet som ordnas vid förläggningen. De ska dock 

självständigt genomgå kursen om det finländska samhället. Förläggningen ger 

tilläggsuppgifter om saken. Kursmaterialet finns på ukrainska på adressen: 

https://migri.fi/sv/kurs-om-det-finlandska-samhallet  

 

Personer som omfattas av kommunmodellen kan söka sig till arbets- och 

näringstjänsterna. Mer tilläggsuppgifter om rätten att arbeta för personer som 

får tillfälligt skydd och arbets- och näringstjänsterna finns på ANM:s webbplats: 

https://tem.fi/sv/-/personer-som-far-tillfalligt-skydd-har-ratt-att-arbeta-i-finland  

 

De kan också söka sig till finsk- eller svenskundervisning som ordnas av 

kommunen, läroanstalter, organisationer e.d. Deltagandet i undervisningen 

kan eventuellt stödjas med en kompletterande mottagningspenning från 

förläggningen. De integrationsfrämjande tjänster som arbets- och 

näringstjänsterna producerar är dock primära i förhållande till den övriga 

verksamheten. 

 

 

8.4. Rådgivning och handledning 

Även förläggningen ger vid behov de personer som omfattas av 

kommunmodellen råd och handledning. Förläggningen kan också sända 

instruktioner, information och material till kommunen och kommunen 

förmedlar och vidarebefordrar dem till personerna.  

 

Syftet med rådgivningen och handledningen vid förläggningen är inte att 

ersätta den rådgivning och handledning som ingår i den kommunala 

inkvarteringstjänsten eller att utföra överlappande arbete. 

 

 

8.5. Frivillig återresa  

Genom frivillig återresa kan en person med stöd återvända till sitt hemland 

eller till ett annat land där han eller hon har garanterat inresa. I stödet ingår 

handledning och rådgivning, hjälp med researrangemang, ersättning för 

resekostnader samt bidrag till den som återvänder, som kan vara antingen 

kontant eller stöd i form av förnödenheter. Betalning av bidrag och 

https://migri.fi/sv/kurs-om-det-finlandska-samhallet
https://tem.fi/sv/-/personer-som-far-tillfalligt-skydd-har-ratt-att-arbeta-i-finland
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kompensation förutsätter att klienten frivilligt avlägsnar sig från landet i 

varaktigt syfte.  

 

Stöd och rådgivning för frivillig återresa ges och bidrag och kompensation 

beviljas vid behov av den förläggning där personen har registrerats som klient.  

 

 

8.6. Avgifter för mottagningstjänster 

För mottagningstjänster kan tas ut en skälig avgift som är högst lika stor som 

de faktiska kostnaderna. Avgiften ska efterskänkas eller sänkas, om den 

äventyrar den oundgängliga försörjning eller lagstadgade 

underhållsskyldighet som behövs för att trygga ett människovärdigt liv. 

Bestämmelser om avgiftens belopp utfärdas genom förordning av statsrådet 

(975/2011). 

 

Hos den som använder social- och hälsovårdstjänster kan avgift enligt lagen 

om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) tas ut. Lagens 13 § 

tillämpas inte på personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd 

eller är offer för människohandel. 

 

Föreståndaren för den förläggning där personen har registrerats som klient 

beslutar om och bestämmer om betalningen av eventuella betalningar. 

 

Avtalet mellan kommunen och förläggningen eller det pris per dygn som ska 

ersätts kommunen påverkas inte av om personen som inkvarteras i 

kommunmodellen arbetar. Förläggningen beslutar om den avgift som tas ut 

för mottagningstjänsterna. Kommunen eller någon annan instans får inte ta ut 

ersättning av klienten för inkvartering enligt kommunmodellen.  

 

 

9. Ordnande av hälso- och sjukvårdstjänster 

 

Den som får tillfälligt skydd tillhandahålls hälsovårdstjänster på samma grunder 

som den som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. 

 

 

9.1. Koordinering av hälso- och sjukvårdstjänsterna i kommunmodellen 

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för en person som omfattas av 

kommunmodellen samordnas av den förläggning där personen är registrerad 

och med vilken kommunen har avtalat om produktion av inkvarteringstjänster 

enligt kommunmodellen. 

 

Hälso- och sjukvårdstjänster ordnas och produceras av etablerade privata 

serviceproducenter och den offentliga sektorn både vid förläggningarna och 

utanför förläggningarna. Hälso- och sjukvårdstjänsterna ordnas i praktiken i 

samarbete mellan dessa aktörer.  
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Sjukskötarna och hälsovårdarna som arbetar på förläggningarna koordinerar 

hälso- och sjukvården som helhet, ordnar inledande hälsoundersökningar, 

håller en kontinuerlig sjukmottagning och upprätthåller patientregistret på 

mottagningen.  

 

 

9.2. Praktiska arrangemang för hälso- och sjukvårdstjänster utanför 

förläggningarna 

Vid ordnandet av hälso- och sjukvårdstjänster iakttas följande allmänna 

utgångspunkter: 

 

• Migrationsverket har konkurrensutsatt vissa hälso- och sjukvårdstjänster från 

privata serviceproducenter för användning vid förläggningarna. Dessa 

tjänster är till exempel allmänläkar- och undersökningstjänster, 

utlåtandetjänster och screeningundersökningar av smittsamma sjukdomar 

som ingår i den inledande hälsoundersökningen. De konkurrensutsatta 

serviceproducenterna är de primära tjänsteproducenterna inom ovan 

nämnda tjänster. Till dessa tjänster söker man sig i huvudsak via 

centralernas sjukskötare och hälsovårdare och under ledning av dem.  

• Kommunerna har enligt praxis ordnat mödra- och barnrådgivningstjänster, 

mun- och tandvårdstjänster, skol- och studerandehälsovård och 

brådskande sjukvård av jourkaraktär inom sitt område. Förläggningarna 

ersätter kommunernas kostnader för dessa tjänster. 

• Kommunerna har enligt praxis ordnat covid-19-vaccinationerna inom sitt 

område. 

• Sjukvårdsdistrikten ordnar tjänster inom den specialiserade sjukvården. 

Förläggningarna ersätter sjukvårdsdistrikten kostnaderna för dessa tjänster. 

• Om en privat serviceproducent som konkurrensutsatts av Migrationsverket 

inte har möjlighet att producera tjänster, kommer förläggningen överens 

om att skaffa motsvarande tjänster av kommunen eller en annan privat 

serviceproducent.  

• Förläggningarna kan vid behov skaffa även andra tillgängliga 

hälsovårdstjänster av privata serviceproducenter inom sitt 

verksamhetsområde.  

• Personer som arbetar omfattas av företagshälsovården och kan också på 

så sätt få de hälsovårdstjänster de behöver.  

 

 

9.3. Avtal om samarbete 

Förläggningen och kommunen som deltar i kommunmodellen ska komma 

överens om hur hälso- och sjukvårdstjänsterna ska skötas. Praxisen kan variera 

från kommun till kommun. 

 

 

10. Tolkning 

En klient har rätt att få tolkning till mottagningstjänster eller till ett ärende som 

anhängiggjorts av en myndighet, om han eller hon inte behärskar finska eller 

svenska eller om han eller hon på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom 
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inte kan bli förstådd. Ärendet kan tolkas eller översättas till ett språk som 

klienten med fog kan antas förstå. 

 

Kommunen kan använda de tolkningstjänster som behövs för att producera 

kommunmodellens tjänster. Kommunen ska i möjligaste mån ordna tolkning 

eller översättning också i andra ärenden som gäller klientens rättigheter och 

skyldigheter. I alla vardagliga situationer ordnas dock inte tolkning, utan man 

strävar efter att sköta ärendena utan tolk. 

 

Vid tolkning används i regel distanstolkning. Tolkningen skaffas av den aktör 

vars tjänst den hänför sig till. 

 

 

11. Behandling av personuppgifter 

Kommunen ska föra register över de personer som inkvarteras i 

kommunmodellen. Efter att kommunmodellen har undertecknats kan 

kommunen och förläggningen utbyta information om dem som bor i 

kommuninkvartering.  

 

Kommunen är personuppgiftsbiträde för de tjänster som den producerar i 

kommunmodellen. De personuppgifter som behandlas av kommunen och 

som uppkommer vid produktionen av tjänsterna ingår i förläggningens klient- 

och/eller patientregister. 

 

Kommunen använder sina egna datasystem för att producera tjänsterna. 

 

Kommunen behandlar inte personuppgifter för andra ändamål än de som 

den fått i uppdrag.  

 

Som bilaga till kommunmodellen finns villkoren för behandling av 

personuppgifter, där man mer detaljerat går igenom behandlingen av 

personuppgifter.  

 

 

12. Beslut om klientens inkvartering  

Syftet med kommunmodellen är att personer ska kunna inkvartera sig i den 

kommun som de har sökt sig till vid ankomsten till Finland. Målet är att 

personen ska bo i samma kommun så länge som han eller hon får tillfälligt 

skydd. Om personen beslutar sig för att bosätta sig i Finland kan han eller hon 

eventuellt fortsätta att bo i en kommunal bostad.  

 

Migrationsverket eller förläggningen beslutar i regel om inkvarteringsplatsen 

för personer som anlänt till Finland efter 1.5.  

 

Migrationsverket ber att man gör en anmälan om personer som anländer 

med frivilliga transporter från Ukraina. Instruktioner för anmälan om 

privatpersoners eller aktörers transporter finns på Migrationsverkets webbplats: 

www.migri.fi.  

 

http://www.migri.fi/
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Kommunen behöver inte inkvartera personer som söker sig till kommunen, om 

kommunen inte vill eller har möjlighet till det. Om kommunen ändå är beredd 

att inkvartera personer ska kommunen kontakta närmaste förläggning för 

närmare instruktioner.  

 

Kommunen kan också meddela förläggningen i regionen eller till adressen 

kunnat@migri.fi om det är möjligt att i kommunen inkvartera personer som får 

tillfälligt skydd under förläggningens ledning.  

 

 

12.1. Klientomplaceringar 

Om en person som redan inkvarteras i kommunen vill flytta till en annan 

kommun ska man komma överens om omplaceringen med förläggningen 

och den mottagande kommunen. Omplaceringar mellan kommunerna är i 

regel inte önskvärda. Omplaceringen kan dock vara nödvändig till exempel 

om personen har en familjemedlem i en annan kommun eller på en annan 

förläggning, om personen inte får de hälso- och sjukvårdstjänster som han 

eller hon behöver i sin nuvarande hemkommun eller om personen har andra 

individuella specialbehov. Även arbete i en annan kommun kan utgöra en 

grund för omplacering. Då kan personen dock inte nödvändigtvis anvisas en 

mottagningsplats eller en inkvarteringsplats enligt kommunmodellen, utan 

personen kan bli tvungen att själv ordna sin inkvartering i privat inkvartering. 

Förläggningen bedömer behovet av omplaceringen. 

 

Förläggningen ska också kontaktas om en person som bor i privat inkvartering 

flyttar till en bostad enligt kommunmodellen eller från kommunmodellen till 

privat inkvartering.  

 

Kommunen ska omedelbart meddela förläggningen om en person planerar 

att flytta till en annan kommun. Kommunen ska också beakta att den inte får 

ersättning för en person som redan är registrerad som inkvarterad i en annan 

kommun.  

 

 

13. Ersättning för kostnader 

 

Förläggningen ersätter det kommunspecifika priset per inkvarteringsdygn som 

fastställts i avtalet om produktion av avtalsenliga inkvarteringstjänster och 

handledningstjänster. Priset betalas för varje inkvarterad person.   

 

Kostnaderna för inkvarteringstjänster ersätts enligt följande beräkningsformel: 

 

(Kommunens kvadratmeterpris enligt ARA-hyresnivån _______ 

€/m2* 60 m2 (tvåa)) /3 personer/30 dygn + övriga kostnader. 

 

Ersättningen för övriga kostnader är 2,4 € per person. I övriga kostnaderna 

ingår: Bostädernas möbler, el, vatten, avfallshantering, servicearbeten, 

försäkringar, restaurering av bostäder samt handledning och rådgivning till 

personerna. 

 

mailto:kunnat@migri.fi


  14(16) 

   

   

   

 

 

 

 

 

Förläggningen följer upp inkvarteringsdygn enligt kommunmodellen som 

grundar sig på klientregistreringar i centralens ärendehanteringssystem (UMA-

systemet). När registret sammanställs kontrolleras att de som hör till registret 

har sökt eller får tillfälligt skydd. Förläggningen skickar den klientlista som 

hämtats från registret till kommunen efter varje månads slut. Kommunen 

granskar listan och gör på basis av den en månatlig faktura till förläggningen. 

 

Förläggningen skapar egna kostnadsställen för varje kommun enligt 

kommunmodellen, som används för att följa upp kostnaderna för 

kommunmodellen.  

 

13.1. Uppgifter som ska lämnas som bilaga till fakturan 

Kommunen ska föra register över de personer som inkvarteras i 

kommunmodellen. Kommunen skickar varje månad följande uppgifter till 

förläggningen som bilaga till den faktura som skickas till förläggningen:  

 

• den inkvarterade personens namn 

• UMA-nummer 

• adress som kommunen har inkvarterat personen på 

 

Kommunens och förläggningens register kontrolleras efter att avtalet ingåtts. 

Det är bra om kommunen och förläggningen samarbetar intensivt och 

regelbundet går igenom antalet inkvarterade och namnen på dem som 

omfattas av kommunmodellen. 

 

Förläggningen ger närmare anvisningar till kommunen i frågor som gäller 

faktureringen. 

 

13.2. Övriga kostnader som ersätts 

Utöver inkvarterings- och handledningstjänster enligt kommunmodellen 

ordnar kommunen som normal kommunal verksamhet för dem som söker och 

får tillfälligt skydd även andra tjänster. Beträffande dessa ersätts kommunerna 

för ändamålsenliga och faktiska kostnader.  

 

Sådana tjänster är till exempel följande: 

• Hälsovårdstjänster: Mödra- och barnrådgivningstjänster, mun- och 

tandvårdstjänster, skol- och studerandehälsovård och brådskande 

sjukvård av jourkaraktär samt covid-19-vaccinationer inom sitt 

område. Dessutom kan man diskutera ordnandet av andra hälso- och 

sjukvårdstjänster separat. (Se kapitel 9) 

• Tolkning (se kapitel 10). 

• Barnskydd: Förläggningen ersätter kommunernas kostnader för 

barnskyddet. 

 

13.3. Kostnader som inte ersätts  

Kommunmodellen 

Förläggningen ersätter inte: 
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• tomma, möblerade bostäder eller beredskap,  

• inkvartering av en person som registrerats som boende i en annan 

kommun eller förläggning, 

• inkvartering av asylsökande eller andra än personer som får eller söker 

tillfälligt skydd, 

• inkvartering eller handledning av personer som bor i privat inkvartering 

enligt 18 § i mottagningslagen. 

 

Dessutom ska kommunen beakta att säsongsarbetare som inkvarteras på bär- 

eller lantgårdar inte omfattas av kommunmodellen. Inkvartering av 

säsongsarbetare på bär- eller lantgårdar är inte boende enligt 

kommunmodellen och förläggningen ersätter inte kostnaderna för detta.  

 

Grundläggande undervisning och förskoleundervisning 

 

Enligt 4 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är kommunen 

skyldig att för barn i läropliktsåldern som bor och vistas inom dess område 

ordna grundläggande utbildning samt förskoleundervisning året innan 

läroplikten börjar. Bestämmelsen gäller också personer som söker och får 

tillfälligt skydd och som har rätt till grundläggande utbildning och 

förskoleundervisning, men inte läroplikt. Kommunen svarar för kostnaderna för 

den grundläggande utbildningen och elevvården. 

 

Småbarnspedagogik 

Bestämmelser om barnets rätt till småbarnspedagogik finns i lagen om 

småbarnspedagogik (540/2018). Enligt den ska kommunen ordna 

småbarnspedagogik för barn vars hemkommun kommunen i fråga är. 

Dessutom ska kommunen ordna småbarnspedagogik för ett barn som är 

bosatt i kommunen på grund av sina vårdnadshavares arbete, studier, 

sjukdom eller av motsvarande skäl, även om barnets hemkommun inte är finsk 

eller barnets hemkommun enligt lagen om hemkommun är en annan.  

 

Småbarnspedagogiken är inte socialservice enligt mottagningslagen. När 

kommunen ordnar småbarnspedagogik för ett asylsökande barn med stöd av 

lagen om småbarnspedagogik ansvarar kommunen för kostnaderna för 

verksamheten. Om småbarnspedagogiken ordnas som en nödvändig 

stödåtgärd enligt barnskyddslagen har kommunen i dessa situationer rätt att 

fakturera förläggningen för stödåtgärder inom barnskyddet. 

 

 

14. Tillsyn 

Övervakningen och styrningen av mottagningen ankommer på 

Migrationsverket. Övervakningen utförs på det sätt som anges i 

övervakningsprogrammet för mottagningssystemet. 

 

Förläggningen ansvarar inte för kommunens verksamhet och kvaliteten på de 

inkvarterings- och handledningstjänster som produceras. Förläggningen 

övervakar inte heller den inkvartering som kommunen ordnar. Om det finns 
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brister i verksamheten som kommunen ordnar ska förläggningen vid behov 

kontakta Migrationsverket eller Regionförvaltningsverket.  

 

Den som sökt eller får tillfälligt skydd kan vid behov hänvisas till att lämna in ett 

klagomål om genomförandet av kommunmodell- eller mottagningstjänster till 

adressen migri@migri.fi. 


