
HEMKOMMUN 
I FINLAND
Den här broschyren är för dig som   
• får tillfälligt skydd för personer som flytt 

från Ukraina och 
• har bott i Finland i ett år utan avbrott. 

Hemkommun söks hos Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata. 
Se hur det går till på sida 3.

När du får en hemkommun innebär det att du 
övergår från att vara kund inom mottagnings-
tjänsterna till att vara kund och kommuninvåna-
re i en viss kommun och ett visst välfärdsområ-
de. Hemkommunen bestäms enligt var du bor.

När du har fått en hemkommun har du samma 
rättigheter, skyldigheter och tillgång till tjänster 
som de personer som bor stadigvarande i Fin-
land. Det är en fördel om du ämnar stanna i Fin-
land tills vidare.

Boende

Du kan välja fritt i vilken kommun du vill bo.

Om du redan har skaffat en bostad i Finland på-
verkas ditt boende inte nödvändigtvis alls av att 
du får en hemkommun.

Om du tidigare har bott på en förläggning el-
ler i ett boende som ordnats av förläggningen 
måste du nu ordna och betala din inkvarte-
ring själv. Om du har små inkomster kan du få 
bostadsbidrag från FPA. FPA sköter den bosätt-
ningsbaserade sociala tryggheten i Finland.

Förläggningen stöder dig tills du kan flytta in i 
en egen bostad. Förläggningen kan till exempel 
ge dig råd när du söker en hyresbostad.

Arbete 

Din rätt att arbeta fortsätter som förut. Du kan 
även bli kund inom kommunernas syssel-
sättningsförsök. Från kommunernas syssel-
sättningstjänster kan du även hänvisas till kom-
munens eller välfärdsområdets övriga tjänster, 
såsom social- och hälsovårdstjänsterna.

Anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och 
näringsbyrån om du söker jobb eller behöver 
stöd för din sysselsättning. Vid arbets- och nä-
ringsbyrån får du gratis hjälp för att söka jobb.

Att du får en hemkommun i Finland påverkar inte 
ditt medborgarskap eller dina rättigheter i Ukrai-
na. En hemkommun i Finland är inte heller ett 
hinder om du senare vill återvända till Ukraina.

Även om du inte ansöker om hemkommun kan 
du fortsätta ditt liv i Finland som kund inom 
mottagningstjänsterna.
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Utkomst och social trygghet

Hittills har du haft möjlighet att få mottag-
ningspenning. När du får en hemkommun upphör 
din rätt till mottagningspenning. 

I stället kan du ansöka om förmåner hos FPA, så-
som barnbidrag och bostadsbidrag. Du kan även 
få grundläggande utkomststöd från FPA om du har 
behov av ekonomiskt stöd och du inte kan trygga 
din försörjning på annat sätt. 

Mer information om hur man söker förmåner fås 
från FPA.

Skola och dagvård för barn

När du får en hemkommun har du rätt till en 
plats inom småbarnspedagogiken för ditt 
barn under skolåldern även om båda föräldrar-
na eller den ena föräldern är hemma. 

Från och med det år som ditt barn fyller 6 år har 
barnet skyldighet att delta i förskoleunder-
visning. Förskoleundervisningen förbereder bar-
net för grundskolan.

När du och ditt barn har fått en hemkommun har 
ditt barn läroplikt, dvs. barnet måste delta i ut-
bildning enligt utbildningssystemet i Finland. 

Läroplikten gäller från det år då barnet fyller 7 år 
och börjar i skolan. Läroplikten upphör då barnet 
fyller 18 år. Läroplikten upphör tidigare om den 
unga har avlagt en examen i ett gymnasium eller 
en yrkesläroanstalt eller en motsvarande utbild-
ning i utlandet.

Om du önskar att ditt barn vid sidan om den fin-
ländska utbildningen tar del av distansundervis-
ning i Ukraina kan det göras på fritiden. Ingen 
utestängs från utbildningssystemet i Ukraina även 
om man inte deltar i distansundervisningen. Det 
lönar sig att tänka på att det krävs tid av barnet 
även på fritiden om man går i en skola eller stu-
derar vid en läroanstalt i Finland. 

Mer information och sökanvisningar fås från hem-
kommunen.

Social- och hälsovårdstjänster

Tidigare har du haft möjlighet att få social- och 
hälsovårdstjänster via förläggningen.

När du får en hemkommun får du rätt till de so-
cial- och hälsovårdstjänster som ordnas av 
välfärdsområdet. Din rätt till olika sociala 
tjänster blir avsevärt större: om du till exem-
pel har en funktionsnedsättning eller sjukdom 
kan du få hemtjänster för att klara dig i hemmet. 
Tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster förblir 
oförändrad.

På din hemkommuns webbplats hittar du infor-
mation om vilket välfärdsområde din kommun hör 
till. På välfärdsområdets webbplats finns informa-
tion om hur du får de tjänster du behöver.

MER INFORMATION  

På Migrationsverkets webbplats finns an-
visningar från olika myndigheter:  
migri.fi/sv/tillfalligt-skydd-och- 
hemkommun

I fortsättningen får du rådgivning om 
tjänsterna från din hemkommun och du 
kan vända dig till den om du har frågor 
om tjänsterna. Om din fråga gäller uppe-
hållstillstånd kan du fortsättningsvis kon-
takta Migrationsverket.

#hemkommun    #муніципалітетпроживання

http://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd-och-hemkommun
http://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd-och-hemkommun
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SÅ ANSÖKER 
DU OM 
HEMKOMMUN  
När du har bott i Finland i ett år kan du 
ansöka om hemkommun. Därefter har 
du samma rättigheter, skyldigheter och 
tillgång till tjänster som de personer 
som bor stadigvarande i Finland. För-
läggningen ger dig råd om att ansöka 
om hemkommun.

ANSÖK OM PERSONBETECKNING  

Du kan ansöka om en personbeteckning 
redan nu vid din förläggning, som vida-
rebefordrar din ansökan till Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata, el-
ler genom att besöka ett serviceställe för 
Myndigheten för digitalisering och befolk-
ningsdata. 

TILLSTÅND FÖR TILLFÄLLIGT SKYDD 
FÖRLÄNGS FRAM TILL 4.3.2024  

Migrationsverket förlänger med stöd av en 
lagändring alla uppehållstillstånd för till-
fälligt skydd från och med den 19 janua-
ri 2023. Tillstånden förlängs fram till den 
4 mars 2024. Om du har beviljats tillfäl-
ligt skydd behöver du inte själv ansöka om 
förlängning av ditt uppehållstillstånd.

Har du inte ännu ett tillstånd för till-
fälligt skydd? Om du inte ännu har an-
sökt om tillfälligt skydd ska du göra det 
hos polisen eller gränsmyndigheten. I fort-
sättningen beviljar Migrationsverket alla 
tillstånd för tillfälligt skydd fram till den 4 
mars 2024. 

För närmare information och anvisningar 
se: migri.fi/sv/tillfalligt-skydd

ANSÖK OM HEMKOMMUN PÅ NÄTET 
FRÅN OCH MED 1.3.2023

Du kan ansöka om hemkommun på webb-
platsen för Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata när
• du har bott i Finland i ett år
• du har beviljats tillfälligt skydd för 

minst ett år sedan och uppehållstill-
ståndet har förlängts till 4.3.2024

• du har en finsk personbeteckning.

GÖR SÅ HÄR

Ansök om hemkommun på ett webbformu-
lär som läggs ut på webbplatsen dvv.fi den 
1 mars 2023. Då behöver du inte besöka 
vårt serviceställe. Hemkommun kan inte 
sökas på blanketten för flyttanmälan. 

Studerar du? Har du ett jobb? Du kan 
ansöka om hemkommun redan nu om du 
har ett uppehållstillstånd för tillfälligt skydd 
som är i kraft i minst ett år och därtill
• en anställning eller en studieplats för 

minst 2 år i Finland eller 
• en familjemedlem som har en hemkom-

mun i Finland.

INFORMATION OM ATT SÖKA PER-
SONBETECKNING OCH HEMKOMMUN: 
dvv.fi/ukraina/sv

http://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd
http://dvv.fi/ukraina/sv
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