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Tietoa sinulle, joka olet hakenut tilapäistä suojelua 
Suomesta 
Tilapäinen suojelu on tarkoitettu sinulle, joka pakenet Ukrainan sotaa. Tilapäisen suojelun 
tarkoituksena on, että sinulle voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua.  

Näin tilapäisen suojelun hakemuksesi käsittely etenee  

1. Kun olet hakenut tilapäistä suojelua poliisin tai rajaviranomaisen luona Suomessa, 
poliisi tai rajaviranomainen rekisteröi hakemuksesi. 

2. Rekisteröinnin jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen hakemukseesi. 
• Maahanmuuttovirasto kuulee sinua ennen päätöksentekoa vain, jos se arvioi 

siihen olevan erityinen syy. 
3. Saat päätöksen tiedoksi. 

• Päätös lähetetään postitse siihen vastaanottokeskukseen, jossa majoitut. Jos 
asut yksityismajoituksessa, päätös lähetetään siihen osoitteeseen, jonka olet 
ilmoittanut osoitteeksesi Suomessa. Siksi on tärkeää, että jos osoitteesi 
Suomessa muuttuu, ilmoitat uuden osoitteen heti vastaanottokeskukseen, 
jonka kirjoilla Suomessa olet. 

• Jos et saa päätöstä tiedoksi postitse, saat päätöksen tiedoksi 
Maahanmuuttovirastossa tai poliisissa. 

4. Jos saat tilapäistä suojelua 
• Saat oleskelulupakortin. Oleskelulupakortti lähetetään sinulle postitse, kun se 

on valmistunut. 
• Jos olet hakenut myös turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto keskeyttää 

turvapaikkahakemuksesi käsittelyn siksi aikaa, kun oleskelulupasi tilapäisen 
suojelun perusteella on voimassa. 

Kuinka pitkä oleskelulupa on tilapäisen suojelun perusteella? 

Jatkossa myönnämme kaikki tilapäisen suojelun luvat 4.3.2024 asti.  

Jatkamme kaikkia tilapäisen suojelun oleskelulupia lakimuutoksen perusteella 19.1.2023 
alkaen. Lupia jatketaan 4.3.2024 asti. Sinun ei tarvitse itse hakea oleskelulupasi jatkamista. 

Voiko tilapäistä suojelua koskevasta päätöksestä valittaa? 

Jos saat tilapäistä suojelua, et voi valittaa myönteisestä päätöksestä, jos 

• olet hakenut turvapaikkaa ja  
• turvapaikkahakemuksesi käsittely on vielä kesken. 

Jos et saa tilapäistä suojelua, voit valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Saat päätöksen 
mukana ohjeet valituksen tekemiseen. Tätä kutsutaan valitusosoitukseksi. Vastaanottokeskus 
neuvoo sinua tarvittaessa saamaan avustajan, joka auttaa sinua valituksen tekemisessä. 

Lue lisää: migri.fi/tilapainen-suojelu   

https://migri.fi/tilapainen-suojelu


  2 (4) 
   
   
   

 
 
 
 
Oikeudet ja palvelut 

Jos haet tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, sinun on mahdollista majoittua 
vastaanottokeskuksessa ja saada vastaanottopalveluita. 

Majoittuminen  

Yksityismajoitus 

Voit halutessasi järjestää majoituksesi itse vastaanottokeskuksen ulkopuolella, esimerkiksi 
ystävän tai sukulaisen luona. Ilmoita asuinosoitteesi vastaanottokeskukseen, jossa olet kirjoilla. 
Ilmoita vastaanottokeskukselle, jos osoitteesi muuttuu. 

Sinun pitää pystyä maksamaan majoituksesi itse eli vastaanottokeskus ei voi tukea 
yksityismajoituksessa asumistasi rahallisesti. Jos tilanteesi muuttuu ja tarvitset majoitusta, sinulle 
järjestetään paikka vastaanottokeskuksesta, jossa on tilaa.  

Vastaanottokeskus 

Jos tarvitset majoitusta, sinut ohjataan vastaanottokeskukseen, jossa on tilaa. Perheet 
majoitetaan omaan asuntoon tai huoneeseen. Muille kuin perheille tarjotaan 
yhteismajoitusta, jossa miehet ja naiset asuvat omissa huoneissaan tai asunnoissaan.  

Vastaanottokeskus kertoo sinulle vastaanottokeskuksen säännöistä. 

Vastaanottoraha 

Voit tarvittaessa hakea ja saada vastaanottorahaa. Mahdolliset käytössäsi olevat varat ja 
ansiotulot vaikuttavat siihen, saatko vastaanottorahaa ja kuinka paljon. 

Vastaanottorahahakemus tehdään vastaanottokeskuksessa. Hakemuksessa sinun tulee 
ilmoittaa käytössäsi olevat varat ja ansiotulot. Saat lisätietoa ja neuvoja hakemuksen 
täyttämiseen vastaanottokeskuksesta. 

Vastaanottoraha maksetaan yleensä prepaid-kortille. Se voidaan maksaa poikkeustilanteissa 
myös käteisenä. Jos sinulla on henkilökohtainen, suomalainen pankkitili, vastaanottoraha 
voidaan maksaa myös tilillesi. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 

Sinun on mahdollista saada sosiaalipalveluita ja terveydenhuollon palveluita 
vastaanottokeskuksestasi. 

Tilapäisen suojelun luvan saamisen jälkeen sinulla on mahdollisuus saada 
terveydenhuoltopalveluita samalla laajuudella kuin Suomessa vakituisesti asuvat. 

Lasten koulunkäynti ja varhaiskasvatus 

Kaikilla Suomessa olevilla 6-17-vuotiailla lapsilla on oikeus käydä peruskoulua. Saat 
vastaanottokeskusta apua koulupaikan saamisessa lapsellesi. Koulunkäynti on maksutonta. 

Voit myös tarvittaessa hakea alle 6-vuotiaalle lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa kunnasta. 
Kunta ei välttämättä myönnä varhaiskasvatusta. Saat vastaanottokeskuksesta apua 
varhaiskasvatuspaikan hakemisessa.  
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Vastaanottokeskuksen työ- ja opintotoiminta 

Jos majoitut vastaanottokeskuksessa ja saat vastaanottorahaa, sinulla on velvollisuus 
osallistua keskuksen järjestämään työ- ja opintotoimintaan. Työtoiminta on esimerkiksi 
vastaanottokeskuksen siivousta, pihatöitä tai kunnostustöitä. Opintotoiminta on suomen tai 
ruotsin kielen opetusta.  

Voit myös opiskella keskuksen ulkopuolella tai tehdä ansiotyötä. Tällöin sinun ei välttämättä 
tarvitse osallistua työ- ja opintotoimintaan. Jos opiskelet keskuksen ulkopuolella, voit hakea 
opintojen kuluihin täydentävää vastaanottorahaa. 

Työnteko ja opiskelu 

Voit tehdä töitä ja opiskella heti sen jälkeen, kun olet rekisteröinyt tilapäisen suojelun 
hakemuksen poliisilla tai rajaviranomaisella. 

Jos sinulla ei ole pankkitiliä, palkkasi voidaan maksaa myös prepaid-kortille. Kysy tässä 
tilanteessa vastaanottokeskuksesta ohjeet työnantajallesi. 

Apua työllistymiseen 

Jos haluat tehdä töitä Suomessa, vastaanottokeskus voi ohjata sinut työnhakijoita auttavaan 
TE-toimistoon (te-palvelut.fi). TE-toimistossa sinua neuvotaan työnhaussa ja sinulle voidaan 
tarjota työllistymistäsi edistäviä palveluita. Voit päästä TE-palvelujen kautta muun muassa 
suomen tai ruotsin kielen kursseille. TE-toimistoissa on myös paljon tietoa avoimista 
työpaikoista. 

Työpaikkoja Suomesta voi löytää esimerkiksi myös verkkopalveluiden Jobs in Finland 
(jobsinfinland.fi) ja Töitä Suomesta (www.töitäsuomesta.fi) kautta.  

Muista oikeutesi 

Jos sinua esimerkiksi majoitusta tai muuta apua vastaan  

• painostetaan tekemään työtä huonoilla työehdoilla 

• myymään seksiä 

• kerjäämään tai tekemään rikoksia vastoin tahtoasi,  

kyse voi olla ihmiskaupasta. 

Voit pyytää apua vastaanottokeskuksesta tai muilta viranomaisilta. Ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmä on viranomainen, joka voi auttaa sinua, kun olet joutunut ihmiskaupan 
uhriksi. Hätätilanteessa soita kuitenkin aina yleiseen hätänumeroon 112. 

Lisätietoa ihmiskaupasta 

• ukrainaksi: ihmiskauppa.fi/ukr 
• venäjäksi: ihmiskauppa.fi/rus 
• englanniksi: humantrafficking.fi  

Suomessa jokaisella on oikeus ilmoittaa rikoksesta poliisille 

Poliisin tehtävä on varmistaa ihmisten ja ympäristön turvallisuus kaikissa tilanteissa ja kaikkina 
aikoina. Poliisi estää rikoksia ennalta ja selvittää niitä. Poliisin selvittämät rikokset siirtyvät 
syyttäjälle, joka tekee päätöksen mahdollisesta syytteen nostamisesta.  

Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisilaitoksella, riippumatta siitä missä rikos on 
tapahtunut. Lisää tietoa ilmoituksen tekemisestä saat osoitteesta: poliisi.fi/en.   

http://www.te-palvelut.fi/
https://jobsinfinland.fi/
http://www.t%C3%B6it%C3%A4suomesta.fi/
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/ukrayinskoyu_movoyu_%28ukraina%29
https://www.ihmiskauppa.fi/ihmiskauppa/kieliversiot/na_russkom_%28venaja%29
https://www.ihmiskauppa.fi/en
https://poliisi.fi/en
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Tulkkaus 

Viranomaistapaamisissa sinulla on oikeus tulkkaukseen omalla äidinkielellä tai 
ymmärtämälläsi kielellä. Harvinaisempien kielten tulkkien saatavuudessa voi kuitenkin olla 
ongelmia. 

Matkustaminen 

Kun olet saanut tilapäisen suojelun luvan, voit matkustaa EU-maissa, jos sinulla on voimassa 
oleva matkustusasiakirja. Jos olet hakenut myös turvapaikkaa, Maahanmuuttovirasto tekee 
turvapaikkahakemukseesi raukeamispäätöksen, jos poistut Suomesta. 

Kotimaahan paluu 

Niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu, et voi saada vapaaehtoisen paluun tukea. Ilman 
tukea paluu kotimaahan on mahdollista. 

Tietoa turvapaikkahakemuksesta  

• Sinulla on oikeus hakea turvapaikkaa milloin tahansa, vaikka olisit saanut tilapäistä 
suojelua. Voit hakea turvapaikkaa myös vasta sen jälkeen, kun oleskelulupasi 
tilapäisen suojelun perusteella on päättynyt.  

• Jos haluat hakea turvapaikkaa, ilmoita henkilökohtaisesti poliisin tai rajaviranomaisen 
luona, että haluat hakea turvapaikkaa. 

• Lue lisää turvapaikan hakemisesta: migri.fi/turvapaikan-hakeminen 

Tietoa muista oleskeluluvista 

• Jos sinulla on jokin muu peruste oleskeluluvalle, esimerkiksi työ tai perheside, voit 
tehdä sitä varten erillisen hakemuksen. 

• Lue lisää: migri.fi/oleskelulupa  

https://migri.fi/turvapaikan-hakeminen
https://migri.fi/oleskelulupa
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