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Ukrainalaisten jättämät tilapäisen suojelun hakemukset
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Ukrainalaisten jättämien turvapaikka- ja tilapäisen suojelun 

hakemusten määrät

• Ukrainalaiset ovat jättäneet noin 47 700 tilapäisen suojelun 
hakemusta. 

• Vuonna 2023 hakemuksia oli jätetty 24.1. mennessä noin 1 300. 

• Venäjän kansalaiset ovat jättäneet yhteensä 1210 
turvapaikkahakemusta Suomessa, sis. myös uusintahakemukset.

• Turvapaikkahakemusten lisäksi, Venäjän kansalaiset ovat jättäneet 
yhteensä noin 230 tilapäisen suojelun hakemusta. 

• Ukrainasta saapuvien pakolaisten määrissä ja tilanteessa EU-tasolla 
ei ole nähtävissä suuria muutoksia tulevina viikkoina. 



Vastaanoton tilanne Suomessa 

• Maahanmuuttovirasto lisännyt vastaanottokapasiteettiaan sodan 
alkamisen jälkeen. 

• Tällä hetkellä toiminnassa on 112 yksikköä ja 9 alaikäisyksikköä. 

• Vastaanottojärjestelmässä asiakkaita tällä hetkellä on noin 44 000.

• Käyttöaste vastaanottokeskuksissa on 78 %. 

• Vastaanottojärjestelmän asiakkaista ukrainalaisia on noin 86 %. 

• Vastaanottojärjestelmän asukkaista: 

• 47 % on vastaanottokeskuksissa 

• 40 % on yksityismajoituksessa 

• 13 % kuntamallin kautta majoittuneita 



Ukrainalaisten ja venäläisten ikä- ja sukupuolijakauma



Vastaanottojärjestelmässä kirjoilla olevat ukrainalaiset 

maakunnittain



Tilanne EU:ssa 

• Arviolta noin 14 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa sodan 
seurauksena.

• 5,9 miljoonaa elää Ukrainassa maan sisäisinä pakolaisina.

• Euroopassa elää pakolaisina 7,9 miljoonaa Ukrainasta paennutta (UNHCR). 

• EU-maissa on noin 4 miljoonaa aktiivista tilapäisen suojelun hakemusta. 
Suomessa on rekisteröity noin 1,2 % koko alueen hakemusmäärästä. 

• Ruotsissa on rekisteröity yli 51 000 tilapäisen suojelun hakemusta. (26.1.) Virossa
hakemusten kokonaismäärä on noin 42 000. (26.1.). 

• Viro ja Suomi ovat sopineet järjestelystä, jossa halukkaille 
ukrainalaispakolaisille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Virosta Suomeen. 
Järjestelyn on tarkoitus alkaa tammikuun aikana. 

• Sisäministeriön tiedote aiheesta (intermin.fi)

• Tilanne Suomen Venäjän vastaisella rajalla on vakaa ja hakemusmäärät ovat 
pysyneet matalina. 

https://intermin.fi/-/ukrainalaispakolaisille-tarjotaan-mahdollisuutta-siirtya-virosta-suomeen



