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Tilapäinen suojelu

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, 
jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa.

Kenelle tilapäistä suojelua myönnetään?

• Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin 
Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia

• Muille kuin EU- ja Schengen-maiden kansalaisille, jotka ovat 
oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan 
turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista

• Ukrainalaisten perheenjäsenille



Tilapäisen suojelun myöntäminen

Haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta

• Haettava henkilökohtaisesti, hakemus on 
ilmainen

• Poliisi tai rajaviranomainen rekisteröi 
hakemuksen
• Oikeus tehdä töitä ja opiskella alkaa
• Rekisteröinnin yhteydessä annetaan 

todistus, jolla työnteko-oikeuden voi 
todistaa

• Jos todistusta ei ole saanut rekisteröinnin 
yhteydessä, sitä voi pyytää Migriltä: 
migri@migri.fi

Maahanmuuttovirasto myöntää

• Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen 
hakemukseen

• Käsittelyaika-arvio on noin 1 viikko

• Päätös annetaan tiedoksi postitse

• Oleskelulupakortti

• Henkilötunnus



Oleskelulupa koko suojelun ajaksi

• Tällä hetkellä EU:ssa käyttöön otettu tilapäinen suojelu on 
voimassa vuoden ajan EU-neuvoston päätöksen voimaantulosta 
eli 4.3.2023 saakka.

• Tämän jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vielä vuodella, 
ellei sen lakkaamisesta päätetä.

• Sitten neuvosto voi vielä jatkaa suojelua vuodella siten, että 
enimmäiskesto on kuitenkin enintään kolme vuotta.

• Hallitus on antanut eduskunnalle 3.11. esityksen, jonka 
tarkoituksena on, että tilapäisen suojelun perusteella 
myönnettävät oleskeluluvat olisivat voimassa koko sen ajan, kuin 
tilapäinen suojelu Euroopan unionissa jatkuu. 

• Tilapäistä suojelua saaneen ei tarvitsisi erikseen hakea 
oleskeluluvalleen jatkoa. Myös ensimmäinen lupa 
myönnettäisiin suoraan suojelun koko voimassaoloajaksi.



Hakemusmäärät

• Tilapäisen suojelun hakemuksia on tullut 30.10.2022 
mennessä vireille yhteensä 43 222 kappaletta.

• Ukrainan kansalaiset 42 691 hakemusta

• Muiden maiden kansalaiset 531 hakemusta

• Maahanmuuttovirasto on 16.10.2022 mennessä tehnyt 
päätöksen 40 857 tilapäisen suojelun hakemukseen.



Palvelut tilapäistä suojelua 
hakeville/saaville

• Asuminen vastaanottokeskuksessa

• Asumiseen vastaanottokeskuksen ulkopuolella ei myönnetä tukea

• Vastaanottopalvelut vastaanottokeskuksessa

• Terveydenhuoltopalvelut 

• Sosiaalipalvelut

• Vastaanottoraha (omat varat ja tulot vaikuttavat)

• Tietoa, neuvontaa ja ohjausta

• Palveluiden saaminen muuttuu useilla tilapäistä suojelua saavilla ensi 
keväästä alkaen, kun he ovat asuneet Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään 
vuoden ajan. Heidän on tämän jälkeen mahdollista saada kotikunta.

• Oikeus kuntien ja hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleviin 
palveluihin



Mitä työnantajan tulee tietää?

• Tilapäistä suojelua hakevan/saavan työllistäminen on helppoa

• Riittää, että työllistettävä on hakenut tilapäistä suojelua

• Työnantajan pitää varmistaa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeus 
Suomessa ja säilyttää tietoa työpaikalla

• Poliisin, rajaviranomaisen tai Migrin antama todistus rekisteröinnistä tai 
oleskelulupakortti tilapäisen suojelun perusteella



Muiden ulkomaalaisten palkkaaminen

Oleskelulupa

• EU- ja Schengen-maiden ulkopuolelta 
tulevat tarvitsevat oleskeluluvan

• Oleskelulupaa voi hakea työnteon, 
opiskelun tai perhesiteen perusteella

• Oleskeluluvan voi saada myös 
kansainvälisen suojelun perusteella

Työnteko-oikeus

• Oleskeluluvasta käy ilmi ulkomaalaisen 
työnteko-oikeus

• Työnteko-oikeuteen vaikuttaa 
oleskeluluvan peruste

• Turvapaikanhakijoilla on tietyin 
edellytyksin työnteko-oikeus

• Työnantajan pitää varmistaa ulkomaalaisen 
työntekijän työnteko-oikeus Suomessa ja 
säilyttää tietoa työpaikalla

• EU- ja Schengen-maiden kansalaisten tulee 
rekisteröidä oleskeluoikeus Migrissä, 
Pohjoismaiden kansalaisten DVV:llä





Miten edesauttaa sujuvaa käsittelyä

• Sähköinen hakemus nopeuttaa prosessia ja on halvempi 

• Huolellisesti täytetty hakemus

• Työnantaja voi joissain hakuperusteissa maksaa 
hakemuksen ja syöttää työehdot Enter Finlandissa jo 
ennen hakijan tunnistautumista (edellyttää, että hakija on 
antanut suostumuksensa ja antanut hakemuksen 
yhteydessä työnantajan y-tunnuksen)

• Jos mukana seuraa perheenjäseniä, tulee 
perheenjäsenten hakemuksiin liittää laillistetut 
perhesideasiakirjat (avioliitto- ja syntymätodistus)





Ensimmäiset oleskelulupahakemukset 
vuosina 2019–2022 

*sis. kausityötodistukset, vuonna 2021 kausityötodistushakemuksia oli 14 161 ja tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä 4888

Tutustu

tilastoihin: 
tilastot.migri.fi
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Työperusteiset oleskelulupapäätökset viimeisten 12 kk 

aikana



Migri.fi

• Verkkosivujamme päivitetään jatkuvasti

• Sivuilta löytyy kattavat ohjeet oleskelulupahakemuksiin liittyen

• Sivujen kautta pääsee käyttämään sähköistä asiointia (EnterFinland)

• migri@migri.fi


