
  
 

 

Q&A kuntamalli - Helsinki 
 

Mitä kuntamalli tarkoittaa? 

Maahanmuuttovirasto on käynnistänyt Ukrainasta paenneille henkilöille kuntamallin, jonka 

tarkoituksena on mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittuminen 

siellä, mihin he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan.  

Kuntamalli on nopea ja väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä 

suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluita. 

Kuntamalli on tässä vaiheessa määritelty kestämään syyskuun 2022 loppuun saakka ja 

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa mahdollisesta jatkosta 15.8.2022 mennessä.  

Kuntamallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten ja kuntien hyvässä 

yhteistyössä ja yhteistoimintana. Kuntamallissa kunta tuottaa majoituspalvelut, majoituksen ja arkeen 

liittyvän ohjauksen ja neuvonnan. Vastaanottokeskus vastaa muiden vastaanottopalvelujen 

järjestämisestä. Kunta tuottaa lisäksi kaikki ne palvelut, jotka kunta järjestää henkilöille muutenkin 

(esim. varhaiskasvatus, koulutus, lastensuojelu, kiireellinen terveydenhuolto jne). 

Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa, 

joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä. Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen 

kalustus ja varustus välttämättömillä tarvikkeilla, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä 

asuntojen ennallistaminen sen jälkeen, kun henkilö muuttaa pois asunnosta. 

 

Kuka voi hakea 

Asuntoja voi hakea Helsingin alueella Luonan Itäkeskuksen ja Helsingin vastaanottokeskuksen 

yksityismajoitukseen rekisteröityneet tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet asiakkaat, joiden 

yksityismajoitus on päättymässä. Mikäli hakijoita on enemmän kuin tarjottavia asuntoja, valinnassa 

käytetään tarveharkintaa. Valituille ilmoitetaan päätös n. 1 kk sisällä hakemuksen jättämisestä. 

 

Kuka päättää, ketkä pääsevät asuntoihin? 

Valinnasta päättävät Luonan Itäkeskuksen yksityismajoituspalvelupisteen sekä Helsingin 

vastaanottokeskuksen yksityismajoituspalvelupisteen sosiaalityöntekijät yhdessä Helsingin kaupungin 

edustajan kanssa.  

  

Voiko päätöksestä valittaa?  

Mikäli hakija on tyytymätön päätökseen, hän voi tehdä valituksen sähköpostitse 

kuntamalli.helsinki@luona.fi  

  

mailto:kuntamalli.helsinki@luona.fi


  
 
Missä kunnossa asunnot ovat? 

Asunnot ovat asumisen vaatimukset täyttäviä.  

Ympäristöministeriön asuin-, majoitus-, ja työtiloista annetun asetuksen (1008/2017) mukaan 

tällaisella asunnolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden 

asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua 

kokonaisuutta, jolla on oma välitön sisäänkäyntinsä. Kunta on vastuussa majoituksen laadusta ja 

tarkoituksenmukaisuudesta.  

Asunnot ovat kalustettuja ja niistä löytyy asumisen kannalta välttämättömät tarvikkeet (mm. astiat ja 

liinavaatteet). 

 

Mihin saakka asunto on käytettävissä?  

Asunto on käytettävissä siihen saakka kuin kuntamalli on voimassa, näillä näkymin 30.09.2022 

saakka. Lisätietoja jatkosta tulee 15.8.2022 jälkeen.  

 

Miten asunto vaikuttaa vastaanottorahaan? 

Ei vaikuta, on sama kuin yksityismajoittujalla. 

 

Voiko työssäkäyvä saada asunnon? 

Kyllä voi saada. 

 

 

 

 


