
 
 

 
Mene ensin HKI-Vantaan lentoaseman poliisiasemalle 
rekisteröitymään tilapäistä suojelua hakevaksi. 
Turvapaikkaa voi hakea vain perustellusta syystä nyt 
kun tilapäisen suojelun asetus on tullut voimaan. 
 

Kun poliisi on rekisteröitynyt sinut turvapaikanhakijaksi tai 
tilapäistä suojelua hakevaksi, poliisi ohjaa sinut 
lähimpään vastaanottokeskukseen Uudellamaalla. 
Pysyvä vastaanottokeskuspaikka voi olla muualla 
Suomessa, vaikka majoittuisitkin kotimajoituksessa. Tällä 
hetkellä ohjeistus on hakea ensisijaisesti tilapäistä 
suojelua.  
  

Mene ensimmäiseksi poliisiasemalle, jossa voit hakea 
tilapäistä suojelua. Turvapaikkaa voi hakea vain 
perustellusta syystä. Poliisi ohjaa sinut lähimpään 
vastaanottokeskukseen Uudellamaalla. 
Vastaanottokeskuksesta sinut voidaan ohjata myös 
toisaalle Suomessa olevaan vastaanottokeskukseen. 
Sinut rekisteröidään vastaanottokeskuksen 
asiakkaaksi. 
 

Itä-Uudellamaalla majoittuvat ohjataan HKI-Vantaan 
poliisiasemalle https://poliisi.fi/helsinki-vantaan-
lentoaseman-palvelupiste-lupapalvelut, Lentäjäntie 1 
B, 4. kerros.  HKI-Vantaan Poliisin palvelupiste on auki 
klo 7–16. Varaudu odottamaan HKI-Vantaan 
poliisiasemalla ja ota evästä mukaan, palvelu on 
ruuhkautunut. 
 

Vastaanottokeskuksessa tehdään seuraavat 
toimenpiteet: 
 

• Asiakas saa vastaanottokeskuksen asiakaskortin 
ja kirjataan vastaanottojärjestelmään 
asiakkaaksi. 

• Kun majoitut kotimajoituksessa ystävän tai 
tuttavan luona, niin teet vastaanottokeskuksen 
kanssa ns. yksityismajoitussopimuksen.  

Vastaanottokeskuksessa ollessasi saat seuraavat 
palvelut: 

• Majoitus 
• Ruokapalvelu tai mahdollisuus tehdä itse 

ruokaa 
• Tulkkipalvelut 
• Sosiaalipalvelut: vastaanottorahan, tästä 

vastaanottokeskuksen työntekijä kertoo 
sinulle enemmän. 

Pikaohje Ukrainasta saapuville pakolaisille

Minulla on jo majoitus
tuttavan tai sukulaisen luona

Haluan kotimajoituksen, 
vaikka olen jo hakenut 

tilapäistä suojelua

Minulla ei ole majoitusta 
kun saavun Suomeen
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• Saat myös prepaid-kortin, mikäli olet oikeutettu 
vastaanottorahaan. Vastaanottorahapäätös on 
aina yksilöllinen, joten, jos sinulla on esim. 
suomalainen puoliso, joka käy töissä, niin mm. 
tällaiset seikat vaikuttavat siihen, saatko 
vastaanottorahaa vai et. Vastaanottokeskuksen 
sosiaalityöntekijä neuvoo sinua tässä 
tarkemmin. 

• Vastaanottokeskuksessa tehdään muutaman 
päivän kuluttua saapumisesta terveystarkastus, 
vaikka olisit kotimajoituksessa. 

• Vastaanottokeskus maksaa akuutit lääkärin 
määräämät lääkkeet, käsikauppalääkkeet tulee 
maksaa vastaanottorahasta. 

 

• Terveyspalvelut: sinulle tehdään 
terveystarkastus. Mikäli sinulla on kiireellinen 
ja vakava terveysongelma, johon lääkäri 
määrää lääkkeet, niin vastaanottokeskus 
maksaa nämä. Mikäli sinulla on vain pieni 
vaiva, esim. pääkipua tilapäisesti, maksat 
särkylääkkeet itse. 

• Työ-tai opintotoiminta 
 
 

Ukrainaisilla on oikeus oleskella Suomessa 90 päivää, 
joten sinun ei tarvitse käydä poliisin luona heti 
saavuttuasi. Kannattaa kuitenkin käydä muutaman 
päivän kuluessa poliisiasemalla, jotta saat sinulle 
kuuluvat oikeudet turvapaikanhakijana tai tilapäisen 
suojelun saajana. 
 

  

Mikäli olet jo ehtinyt hakea turvapaikkaa ennen 
10.3.2022, niin sinun tulee mennä uudestaan 
poliisiasemalle hakemaan tilapäistä suojelua. 
Turvapaikkaa voi hakea vain perustellusta syystä. 
 

  

 

Muut Uudenmaan alueen poliisilaitokset, jotka käsittelevät tilapäisen suojelun hakemuksia sekä myös 
turvapaikkahakemuksia 
 
Länsi-Uudellemaalle majoittuvat (esim. Vihti, Kirkkonummi, Lohja, Karkkila) majoittuvat ohjataan Espoon Poliisilaitokselle rekisteröitymään: 
https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/17869, Nihtisillankuja 4, 02630 Espoo 

Helsingissä majoittuvat ohjataan Pasilan Poliisitalolle, Pasilanraitio 11, 00240 Helsinki 

https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/17869


 
 

Tietoa tilapäisestä suojelusta 
 
Tilapäisen suojelun prosessi on nopeampi ja voit myöhemmin hakea oleskelulupaa muulla perusteella. Muistathan myös, että työnteko-oikeutesi alkaa vasta kun hakemus on 
käsitelty.  
 
Tilapäisen suojelun oleskeluluvat ovat tilapäisiä eli ns. B-oleskelulupia. Tilapäistä suojelua saavat henkilöt saavat henkilötunnuksen luvan saannin yhteydessä. Henkilötunnus ei 
takaa kotikuntaoikeutta ja tällä hetkellä tilapäisen suojelun saaneet henkilöt eivät saa automaattisesti kotikuntaa. Kotikuntarekisteröinneistä vastaa Digi-ja väestövirasto eli DVV. 
Tilapäisen suojelun oleskelulupa vuodeksi ei takaa kotikuntaoikeutta, vaan saadaksesi kotikuntamerkinnän seuraavien edellytysten tulee täyttyä tilapäisen luvan lisäksi. 
 
Sinulla on vähintään vuoden voimassa oleva tilapäinen B-oleskelulupa, ja lisäksi jokin seuraavista: 

• työsopimus tai opiskelutodistus, jonka mukaan työnteko tai opiskelu Suomessa kestää vähintään kaksi vuotta tai; 
• olet jo asunut Suomessa vähintään vuoden ajan tai; 
• sinulla on aiemmin ollut kotikunta Suomessa tai; 
• olet suomalaista syntyperää. 

Tietoa ukrainalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista 

Riippuu henkilön statuksesta, mihin terveyspalveluihin hän on oikeutettu.  

Tilapäistä suojelua saavat ovat oikeutettuja vastaanottokeskuksen tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vastaanottokeskukset maksavat vastaanottorahaa, josta parhaat 
neuvot saa vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijältä. Vastaanottoraha kattaa vain välttämättömät ruokakulut ja hygieniatarvikkeet. Henkilöt, jotka asuvat 
vastaanottokeskuksessa saavat majoituksen ilmaiseksi. Mikäli henkilö haluaa olla kotimajoituksessa, hän vastaa majoituksen kuluista itsenäisesti.  

Lisätietoa sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta 

https://stm.fi/-/kuntainfo-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelut-ukrainasta-tulleille-henkiloille 

Kotimajoitusverkosto 

Mikäli henkilö haluaa kotimajoitukseen, sekä majoittava että majoitettava saavat parhaat neuvot Kotimajoitusverkostosta. Keski-Uudenmaan Kotimajoitusverkostolla on oma 
Facebook-ryhmä. Lisäksi voit olla yhteydessä sähköpostitse ensineuvojen saamiseksi kotimajoitus.keskiuusimaa@gmail.com. 

https://stm.fi/-/kuntainfo-sosiaali-ja-terveydenhuollon-palvelut-ukrainasta-tulleille-henkiloille
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