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• Venäjän sotilaallinen hyökkäys 24.2. alkaen Ukrainaan, minkä seurauksena siviiliväestöä paennut maan rajojen muihin 
maihin

• Suomi sitoutunut auttamaan maahan saapuvia, Ukrainasta paenneita henkilöitä myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden osalta

• Suomessa oli 22.3. vireytetty 11.100 ukrainalaisten kansainvälisen suojelun hakemusta. Suojelua hakevista oli 42% 
lapsia. Aikuisista 85% naisia. Suomeen paenneiden määrä moninkertainen, koska suojelua ei haeta heti

• Ukrainalaisia ja Ukrainasta paenneita henkilöitä voi saapua Suomeen eri maahantulostatuksella ja oikeus sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluihin määräytyy sillä perusteella, millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa

- Ukrainan kansalaisella oikeus saapua Suomeen oman maan biometrisellä matkustusasiakirjalla ja oleskella vapaasti maassa 90 vuorokauden ajan

- Maahan voi saapua työntekoon tai opiskeluun perustuen tai muulla oleskeluluvalla

- Henkilö voi hakea kansainvälistä suojelua eli ilmoittautua turvapaikan hakijaksi

- Henkilö voi hakea EU:n tilapäisen suojelun direktiivin tilapäistä suojelua

- Tilapäisen suojelun ja turvapaikan hakemisen prosessi alkaa poliisin tai rajaviranomaisen kautta, josta henkilö ohjataan 
Maahanmuuttoviraston palveluihin

Taustaa



Vireille tulleet hakemukset

xx.xx.2019 - Etunimi Sukunimi - Esityksen nimi

Hakemusmäärät 1.1. - 28.3.2022

Hakemusmäärät 1.1. - 29.3.2022

Turvapaikka-
hakemukset

Tilapäisen suojelun 
hakemukset Yhteensä

Ukrainalaiset, koko vuosi 1 643 13 356 14 999

1.1.-23.2.2022 8 0 8

24.2. - 1 635 13 356 14 991

Venäläiset, koko vuosi 141 53 194

1.1.-23.2.2022 26 0 26

24.2. - 115 53 168

Muut kansalaisuudet, koko 
vuosi 664 129 793

Kaikki yhteensä 2 448 13 538 15 986



• Tilapäistä suojelua saava rekisteröidään vastaanottokeskuksiin, joista he saavat 
vastaanottolain 13 §:n mukaisia palveluja, joita ovat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, 
terveyspalvelut ja välttämättömät sosiaalipalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja 
opintotoiminta

• Henkilö voi asua myös yksityismajoituksessa, jolloin hän saa vastaanottolain 13 §:n mukaisia 
palveluja majoitusta lukuun ottamatta. Maahanmuuttovirasto ei koordinoi tai kustanna 
yksityismajoitusta.

• Tilapäinen suojelu koskee myös alaikäisiä ilman huoltajaa tulevia, jotka ovat myös 
vastaanottolain piirissä

• Tilapäistä suojelua hakeville myönnetään oleskelulupa ensin vuodeksi. Sen kestoa voidaan 
pidentää enintään yhteensä 3 vuoteen

• Tilapäistä suojelua saavilla on välittömästi myönteisen päätöksen jälkeen oikeus tehdä työtä 
ja opiskella

Tilapäinen suojelu



• Terveydenhuollon järjestämisvastuu vastaanottokeskuksilla, johon henkilö on rekisteröitynyt. 
VOK:t voivat  järjestää palvelun itse tai hankkia palvelun julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. 
Oikeus terveydenhuollon palveluihin saman laajuisesti kuin henkilöillä, joilla on kotikunta 
Suomessa. 

• Terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalla taholla velvollisuus tuottaa 
vastaanottokeskuksen vastuulla olevalle kiireellistä sairaanhoitoa (myös koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoa)

- THL:n mukaan kiireellistä sairaanhoitoa ml. Kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, 
päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Synnytyksen 
katsotaan kuuluvan kiireelliseen hoitoon

- Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneelta voidaan periä asiakasmaksulain mukainen vastaava 
asiakasmaksu kuin Suomessa .

- Hoidon kustannuksista vastaa se vastaanottokeskus, johon hoitoa saanut henkilö on rekisteröitynyt

• Matkailijoilla/turisteilla on oikeus kiireelliseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa. Kunta 
saa periä henkilöltä enintään palvelusta aiheutuvien kustannusten suuruisen maksun

Terveydenhuollon palvelut /tilapäinen suojelu 

tai turvapaikanhakija 



• Oikeus välttämättömiin sosiaalihuollon palveluihin (ml. Taloudellinen tuki eli 

vastaanottoraha). Järjestämisvastuu sillä vastaanottokeskuksella, johon henkilö on 

rekisteröitynyt. 

• Jos tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneella todetaan lastensuojelun 

tarve, lastensuojelun järjestämisestä vastaa oleskelukunta 

- Maahanmuuttovirasto korvaa kunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset

• Matkailijoilla/turisteilla on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa hänen yksilölliseen 

tarpeeseen perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään 

huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. Sosiaalipäivystyksen tehtävänä antaa välitön 

turva ja huolenpito erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa 24/7. 

Sosiaalipäivystys järjestää tarvittaessa hätämajoitusta, johon sisältyy ruokahuolto.

Sosiaalihuollon palvelut /tilapäinen suojelu tai 

turvapaikan hakija



• Perustoimeentulotukea voi saada, vaikka henkilöllä ei ole oleskelulupaa

• Jos henkilö on hakenut turvapaikkaa tai on tilapäistä suojelua hakeva tai saaja, hän 

kuuluu vastaanottopalvelujen piiriin, eikä hänellä ole yleensä oikeutta 

perustoimeentulotukeen

• Jos henkilö ei ole hakenut oleskelulupaa, hän rinnastuu toimeentulotuen näkökulmasta 

turistiin ja Kela katsoo oleskelun yleensä tilapäiseksi. Henkilölle turvataan välttämätön 

taloudellinen tuki (maksusitoumus elintarvikkeisiin ja välttämättömiin reseptilääkkeisiin)

• Ukrainasta saapuneen henkilön täytyy asioida palvelupisteessä

• Kelan Lahden palvelupiste Kirkkokatu 8, avoinna ma-pe klo 12-16. Toimeentulotuen 

puhelinpalvelu 020 692 207

Oikeus toimeentulotukeen ja tuen hakeminen



• Varautuminen käynnistettiin viikolla 9, kun Venäjän hyökkäys oli käynnistynyt

- Tiedote 25.2. tarjolla olevasta psykososiaalisesta tuesta. Kohderyhmänä alueen väestö

- Tiedote 17.3. yhtymän varautumisesta. Ohjeita ja neuvoja verkkosivuilla paijat-
sote.fi/ukraina.

- Viranomaisinfo 17.3. Ukrainasta sotaa paenneet ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen

- Hätämajoitusyksikön valmistelu. Entisen Huhmarannan lastenkodin (30-paikkainen) 
varustaminen, ruokahuollon ym. tukipalvelujen suunnittelu ja järjestäminen. 
Kriisiasunnot vastanneet yksittäisiin hätämajoitustarpeisiin

- Sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat alueellisessa koordinaatioryhmässä, jossa käyty 
läpi työnjakoa ja vastuita. STM:n kuntainfo 11.3.2022  

Phhykyn toimenpiteet sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen osalta

https://paijat-sote.fi/ukraina/


• PHTURVA:n esikunta aktivoitu

• Eri viranomaistahoista muodostuva alueellinen työryhmä kasattu koordinoimaan 

tilannetta ja muodostamaan tilannekuvaa. Kokoukset 1xviikko. Työryhmän 

kokoonpanoa laajennettu 

• Yhtymä (valmiuspäällikkö Jani Mäkinen) toiminut koordinaatioryhmän puheenjohtajana 

toistaiseksi

• Koordinaatiovastuu jatkossa? Migrillä ei kykyä ottaa vastuulle koordinaatiota.  Esitys: 

koordinaatiovastuu siirtyy viikosta 14 Lahden kaupungille

Alueellinen tilannekuva ja koordinaatio



• Auttamishalu vs. roolien, vastuiden ja prosessien hämärtyminen 

• Tilannekuvan ylläpitämisen tärkeys alueella. Migrin ja poliisin mukanaolo tärkeää kuntien lisäksi

• Maahantulostatuksen merkitys. Oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, asiakasmaksut 

• Terminologia esim. hätämajoitus. Sosiaalihuollon (yhtymän) järjestämä hätämajoitus, kun henkilön välttämätön 
huolenpito uhkaa vaarantua. Hätämajoituspaikkojen kartoitus: kyse tilanteesta, jossa VOK-paikat uhkaavat 
loppua kesken 

• Suunnitelma järjestelmästä, jossa kunnille korvataan tilapäisen suojelun hakijoiden majoittaminen ja 
vastaanottopalvelujen tuottaminen

- Yhtymän näkökulmasta olennainen kysymys on, miten vastaanottopalveluihin kuuluvat sosiaali-
ja terveydenhuollon palvelut järjestetään? 

• Kuntayhteistyö hyödyntäminen. Lahden alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi ja ohjaus ja neuvontapalvelujen 
hyödyntäminen

Huomioita ja huolenaiheita
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