
Päivitetty 8.3.2022 

Usein kysytyt kysymykset ukrainalaisten auttamiseksi 

Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä 

oleskella maassa viisumivapaasti tai jättää turvapaikkahakemuksen. Henkilö voi oleskella 

Suomessa kolme kuukautta viisumivapaasti, jos hänellä on biometrinen passi.  

Hän voi myös hakea turvapaikkaa Suomessa. Turvapaikkaa voi hakea henkilökohtaisesti 

poliisin tai rajatarkastusviranomaisen luona. Turvapaikkahakemusta ei voi jättää 

Maahanmuuttoviraston toimipisteessä tai vastaanottokeskuksessa.  

Jos henkilöllä on olemassa peruste muulle oleskeluluvalle, kuten perheside Suomeen tai 

työpaikka, hän voi hakea oleskelulupaa myös näillä perusteilla. Oleskelulupahakemus on 

maksullinen. 

EU-maat ovat päättäneet, että Suomi ja kaikki EU-maat ovat velvollisia tarjoamaan 

ukrainalaisille tilapäistä suojelua.  

Mitä tilapäinen suojelu tarkoittaa? 

Tilapäisen EU-direktiivin mukaan säädetään oikeudesta vastaanottopalveluihin, jotka 

sisältävät majoituspalvelun, toimeentulon sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden kattavuus 

vastaa kuntalaisten vastaavia palveluita. Henkilön tultua kirjattua tilapäisen suojelun piiriin 

hän saa välittömästi myös opiskelu- ja työnteko-oikeuden. Periaatteena on, että poliisi 

rekisteröi ja osoittaa vastaanottokeskuksen, johon tulija ohjataan. Velvoitetta asua 

vastaanottokeskuksessa ei ole, vaan henkilö voi myös asua yksityismajoituksessa, mutta 

näitä kustannuksia ei korvata.  

Mitä tehdä, jos paikkakunnalla on apua tarvitsevia ukrainalaisia? 

Ukrainan konfliktia paenneiden auttamisen vastuu ja sen rahoitus on ensisijaisesti 

viranomaisilla. Tärkein on ohjata avun tarvitsijat poliisille, koska heillä on EU:n tilapäisen 

direktiivin mukaan oikeus saada tilapäistä suojelua. Tällöin heillä on oikeus vastaanotto- ja 

terveyspalveluihin, välttämättömiin sosiaalipalveluihin ja välttämättömän toimeentulon 

turvaan. 

Turvapaikanhakijana henkilö voidaan tarvittaessa majoittaa vastaanottokeskukseen ja 

hänellä on oikeus vastaanottopalveluihin. Hän voi hakea tilapäistä suojelua myöhemmin, 

vaikka olisi hakenut turvapaikkaa aiemmin. 

Mikäli henkilö ei ole hakenut turvapaikkaa, niin hän on maassa turististatuksella. Mikäli 

hänellä ei ole sukulaisia, joiden luokse majoittua, eikä varaa maksaa majoituksestaan, 

kuuluu vastuu majoituksesta ko. kunnalle. Tarvittaessa Suomen Punaisen Ristin osastot 

tukevat toimintaa ensisijaisesti voimassa olevien sopimuksien ja viranomaisten 

avunpyyntöjen perustella.  

On tärkeä muistaa ja muistuttaa myös, että ystävän tai sukulaisen luona asuva, 

turistiviisumilla maassa oleva henkilö voi hakea turvapaikkaa missä vaiheessa tahansa. 



Vaikka olisi esimerkiksi ollut jo useamman viikon maassa turistiviisumilla. Erityisen 

haavoittuvassa asemassa olevien kannattaa ilman muuta hakea turvapaikkaa jo palveluiden 

takia, esim. äitiysneuvolaan pääsy on helpompaa. 

Mitä tehdä, jos osaston alueella on henkilöitä, joilla ei ole asuinpaikkaa? 

Paras olisi ohjata nämä henkilöt poliisille hakemaan turvapaikkaa. Jos he hakevat 

turvapaikkaa, heidät voidaan majoittaa vastaanottokeskukseen. Asuminen 

vastaanottokeskuksessa järjestetään niin, että he voivat asua yhdessä perheenjäsenten 

kanssa. Ilman huoltajaa olevat alaikäiset majoittuvat alaikäisille tarkoitettuun 

vastaanottokeskukseen. Keskuksia on eri kokoisia ja eri puolella Suomea. Henkilöt ohjataan 

siihen keskukseen missä on tilaa. Jos henkilöllä ei ole varaa matkustaa itse, niin kaupungin 

aikuissosiaalityö voi maksaa liput lähimpään vastaanottokeskukseen. 

Jos henkilö ei ole turvapaikanhakija, hänen pitää järjestää majoituksensa Suomessa itse. 

Siksi olisi tärkeä ohjata tällaiset henkilöt poliisille. Myös Maahanmuuttovirasto pyytää 

ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. Lukuisat 

toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia 

paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto on ottanut 3.3.2022 käyttöön 

ilmoituslomakkeen, johon Migri pyytää kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot Ukrainasta 

saapuvista kuljetuksista. Tämä lomake ja tarkemmat ohjeet alla olevasta linkistä. 

Voiko Punainen Risti mitenkään muuten auttaa paikkakunnalle saapuneita ukrainalaisia? 

Jo se, että ohjaamme ihmiset oikean avun piiriin on tärkeää auttamista paikallisella tasolla. 

Myös jossain tilanteissa paikkakunnalla voidaan tarvita Punaisen Ristin organisoimaa apua 

esimerkiksi asuntojen kalustamiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan liittyen. Näissäkin 

tapauksissa Punaisen Ristin osastot tukevat toimintaa ensisijaisesti voimassa olevien 

sopimuksien ja viranomaisen avunpyyntöjen perustella. Tällaisia avunpyyntöjä voi tulla 

myös vastaanottokeskuksilta tai niihin liittyvän hätämajoituksen puitteissa. Kaikista näihin 

tehtäviin liittyvistä kustannuksista on aina sovittava vastuullisen viranomaisen kanssa. 

Katastrofirahaston varoja voi käyttää ainoastaan voimassa olevien kotimaan avun sääntöjen 

puitteissa. 

Mitä tehdä, jos osastolle tarjotaan tiloja maahantulijoiden majoittamiseen? 

Kaikki tilatarjoukset voi ohjata Punaisen Ristin vastaanottokeskukseen jyvaskylavok@vokki.fi 

joko suoraan tai ottamalla itse tiedot ylös ja lähettämällä ne yllä olevaan sähköpostiin. On 

hyvin epätodennäköistä, että yksityisiä pieniä tiloja otettaisiin käyttöön, mutta yhteystiedot 

voi ottaa ylös ja kiittää ystävällisesti tarjouksesta.  

Punaisen Ristin Infopiste avuntarjoajille 

Infopiste on avoinna arkisin klo 9-16 ajalla 7.3.-31.4.2022. Tarvittaessa aukioloaikoja 

laajennetaan. Infopisteessä Suomen Punaisen Ristin työntekijät keräävät tietoa Punaiseen 

Ristiin saaduista avuntarjouksista yksityishenkilöiltä, yhteisöiltä, järjestöiltä, ja yrityksiltä 

sekä muilta mahdollisilta tahoilta. Tietoa kerätään muun muassa kuntien ja 

yksityishenkilöiden tarjoamista majoituskohteista, tavaralahjoituksista ja palveluista. 

mailto:jyvaskylavok@vokki.fi


Avuntarjouksia otetaan vastaan puhelimitse ja sähköpostitse sekä nettilomakkeella. 

Infopisteen puhelinnumero on 020 701 2001 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min) ja 

sähköposti avuntarjoukset@punainenristi.fi 

Linkkejä: 

Maahanmuuttoviraston ohjeet Suomeen saapuville ukrainalaisille: https://migri.fi/-

/toimintaohjeita-jos-saavut-ukrainasta-suomeen Ohjeet myös ukrainan kielellä sivun 

alalaidassa 

Punaisen Ristin ohjeet kriisin uhrien auttamiseksi: https://www.punainenristi.fi/punainen-

risti-auttaa-ukrainassa/ 

Ohjeet keräyksen osalta: https://rednet.punainenristi.fi/ukraina 

Jyväskylän kaupungin ohjeet (soveltuvat joiltain osin myös muihin kaupunkeihin): 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2022-03-07_ukrainan-tilanne-huolettaa-ohjeita-

jyvaskylan-asukkaille 

Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista Maahanmuuttovirastolle: https://migri.fi/-

/ilmoita-ukrainasta-saapuvien-kuljetuksista-maahanmuuttovirastolle-ennakkoon 

Lisätietoa myös keskustoimiston ylläpitämässä Usein kysytyt kysymykset sivulla: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64276?utm_campaign=Ukrainan%20kriisi%20-

%20uutiskirje&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 

Keskustoimiston kokoamat uutiskirjeet osastoille: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/64376 
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