
KOTIKUNTA  
SUOMESTA
Tämä esite on sinulle, kun 
• saat Ukrainasta paenneille  

tarkoitettua tilapäistä suojelua ja 
• olet asunut Suomessa vuoden  

yhtäjaksoisesti.

Kotikuntaa haetaan Digi- ja väestö-
tietovirastosta. Katso sivulta 3,  
miten toimit.

Kotikunta tarkoittaa, että siirryt vastaanot-
topalveluiden asiakkaasta jonkin tietyn kun-
nan ja hyvinvointialueen palveluiden asiak-
kaaksi ja kuntalaiseksi. Kotikunta määräytyy 
sen mukaan, missä asut.

Kun olet saanut kotikunnan, sinulla on samat 
oikeudet, palvelut ja velvollisuudet kuin Suo-
messa vakituisesti asuvilla. Siitä on hyötyä, 
jos aiot toistaiseksi jäädä Suomeen.

Asuminen

Voit vapaasti valita, missä kunnassa asut.

Jos olet jo hankkinut asunnon Suomessa, 
kotikunnan saaminen ei välttämättä vaikuta 
asumiseesi lainkaan.

Jos olet aiemmin asunut vastaanottokeskuk-
sessa tai vastaanottokeskuksen järjestä-
mässä majoituksessa, sinun pitää nyt jär-
jestää ja maksaa majoitus itse. Jos tulosi 
ovat pienet, voit saada Kelasta asumistukea. 
Kela huolehtii Suomessa asumisperusteises-
ta sosiaaliturvasta.

Vastaanottokeskus tukee sinua siihen saak-
ka, että voit muuttaa omaan asuntoon. Vas-
taanottokeskus voi esimerkiksi neuvoa sinua 
vuokra-asunnon etsimisessä.

Työnteko

Työnteko-oikeutesi jatkuu kuten tähänkin 
asti. Voit myös päästä asiakkaaksi kun-
tien työllisyyskokeiluihin. Kuntien työl-
lisyyspalveluista sinut voidaan ohjata myös 
muihin kunnan tai hyvinvointialueen palvelui-
hin, kuten sosiaali- tai terveyspalveluihin.

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon,  
jos haet töitä tai tarvitset tukea työllisty-
miseen. TE-toimistosta saat ilmaista apua 
työnhakuun.

Kotikunta Suomessa ei vaikuta kansalaisuu-
teesi tai oikeuksiisi Ukrainassa. Kotikunta 
Suomessa ei myöskään ole este, jos haluat 
myöhemmin palata Ukrainaan.

Vaikka et hakisi kotikuntaa, voit jatkaa  
elämääsi Suomessa vastaanottopalveluiden 
asiakkaana.
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Toimeentulo ja sosiaaliturva

Tähän asti olet voinut saada vastaanottorahaa. 
Kun saat kotikunnan, oikeutesi vastaanotto-
rahaan päättyy. 

Sen sijaan voit hakea Kelan etuuksia, kuten 
lapsilisää ja asumistukea. Voit saada Kelasta 
myös perustoimeentulotukea, jos olet talou-
dellisen tuen tarpeessa etkä voi muilla tavoin 
turvata toimeentuloasi. 

Lisätietoa etuuksien hakemisesta saat Kelasta.

Lasten koulu ja päivähoito

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus saa-
da alle kouluikäiselle lapsellesi varhais-
kasvatuspaikka, vaikka molemmat vanhem-
mat tai toinen vanhemmista olisi kotona. 

Siitä vuodesta lähtien, kun lapsesi täyttää 
6 vuotta, hänellä on velvollisuus osallistua esi-
opetukseen. Esiopetus valmistaa lapsia perus-
kouluun.

Kun sinulla ja lapsellasi on kotikunta, lapsesi 
on oppivelvollinen, eli hänen on osallistut-
tava Suomen koulutusjärjestelmän mukaiseen 
koulutukseen. 

Oppivelvollisuus alkaa siitä vuodesta, kun lapsi 
täyttää 7 vuotta ja menee kouluun. Oppivel-
vollisuus päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. 

Oppivelvollisuus päättyy jo aikaisemmin, jos 
nuori on suorittanut tutkinnon lukiossa tai am-
matillisessa koulutuksessa tai vastaavan ulko-
maisen koulutuksen.

Jos toivot, että lapsesi osallistuu suomalai-
sen koulutuksen lisäksi Ukrainan järjestämään 
etäopetukseen, sen voi tehdä omalla ajalla. 
Ketään ei suljeta pois Ukrainan koulutusjärjes-
telmästä, jos etäopetukseen ei osallistu. Kan-
nattaa muistaa, että suomalaisessa koulussa 
tai oppilaitoksessa opiskelu vaatii lapselta ai-
kaa myös vapaa-ajalla. 

Lisätietoa ja hakuohjeita saat kotikunnastasi.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aiemmin olet voinut saada sosiaali- ja terveys-
palveluita vastaanottokeskuksen kautta.

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus sosi-
aali- ja terveyspalveluihin, jotka järjestää 
hyvinvointialue. Oikeutesi erilaisiin sosiaa-
lipalveluihin laajenee huomattavasti: esimer-
kiksi vamman tai sairauden vuoksi voit saada 
kotipalveluita, joilla tuetaan kotona selviyty-
mistä. Terveydenhuoltopalveluiden laajuus säi-
lyy ennallaan.

Kotikuntasi verkkosivuilta löydät tiedon, mihin 
hyvinvointialueeseen kuntasi kuuluu. Hyvin-
vointialueen sivuilta löydät tietoa siitä, miten 
saat tarvitsemiasi palveluita.

LISÄTIETOA 

Maahanmuuttoviraston sivuille on  
koottu eri viranomaisten ohjeita:  
migri.fi/tilapainen-suojelu- 
ja-kotikunta

Jatkossa saat palveluihin liittyvää  
neuvontaa kotikunnastasi ja voit  
kysyä heiltä, jos sinulla on palveluihin 
liittyviä kysymyksiä. Jos kysymyksesi 
liittyy oleskelulupiin, voit edelleen ottaa 
yhteyttä Maahanmuuttovirastoon.

#kotikunta   #муніципалітетпроживання

https://migri.fi/tilapainen-suojelu-ja-kotikunta
https://migri.fi/tilapainen-suojelu-ja-kotikunta
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NÄIN HAET 
KOTIKUNTAA
Kun olet asunut Suomessa vuoden,  
voit hakea kotikuntaa. Sen jälkeen  
sinulla on samat oikeudet, palvelut  
ja velvollisuudet kuin Suomessa vaki-
tuisesti asuvilla. Vastaanottokeskus 
neuvoo sinua kotikunnan hakemisessa.

HAE HENKILÖTUNNUS

Voit hakea henkilötunnusta jo nyt vastaan-
ottokeskuksestasi, joka välittää hake-
muksesi Digi- ja väestötietovirastoon, tai 
käymällä Digi-ja väestötietoviraston palve-

lupaikassa.

TILAPÄISEN SUOJELUN LUPA  
JATKUU 4.3.2024 ASTI

Maahanmuuttovirasto jatkaa kaikkia tila-
päisen suojelun oleskelulupia lakimuutok-
sen perusteella 19.1.2023 alkaen. Lupia 
jatketaan 4.3.2024 asti. Jos sinulle on 
myönnetty tilapäistä suojelua, sinun ei tar-
vitse itse hakea oleskelulupasi jatkamista.

Eikö sinulla ole vielä tilapäisen suo-
jelun lupaa? Jos et ole vielä hakenut 
tilapäistä suojelua, hae sitä poliisilta tai 
rajaviranomaiselta. Jatkossa Maahanmuut-
tovirasto myöntää kaikki tilapäisen suoje-
lun luvat 4.3.2024 asti. 

Katso lisätiedot ja ohjeet:  
migri.fi/tilapainen-suojelu

HAE KOTIKUNTAA VERKOSSA  
1.3.2023 ALKAEN

Voit hakea kotikuntaa Digi- ja  
väestötietoviraston verkkosivulla, kun
• olet asunut Suomessa vuoden
• sinulla on vähintään vuosi sitten myön-

netty tilapäisen suojelun oleskelulupa, 
jota on jatkettu 4.3.2024 asti

• sinulla on suomalainen henkilötunnus.

TOIMI NÄIN

Hae kotikuntaa verkkolomakkeella, joka 
julkaistaan dvv.fi-verkkosivulla 1.3.2023. 
Tällöin sinun ei tarvitse käydä palvelupai-
kassamme. Kotikuntaa ei haeta muutto- 
ilmoituslomakkeella. 

Opiskeletko? Oletko töissä? Voit hakea 
kotikuntaa jo nyt, jos sinulla on tilapäisen 
suojelun oleskelulupa, joka on vähintään 
vuoden ajan voimassa, ja lisäksi 
• vähintään 2 vuotta kestävä työsuhde 

tai opiskelupaikka Suomessa tai 
• sinulla on perheenjäsen, jonka  

kotikunta on Suomessa.

TIETOA HENKILÖTUNNUKSEN JA  
KOTIKUNNAN HAKEMISEEN: 
dvv.fi/ukraina

https://migri.fi/tilapainen-suojelu
http://dvv.fi/ukraina
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