
Tilapäisellä oleskeluluvalla olevan siirtyminen kuntaan / Постійна прописка в муніципалітеті 

проживання 

 

Tilapäinen suojelu / Тимчасовий захист 

Ukrainalaiset voivat hakea Suomesta turvapaikkaa (Титульна сторінка сайту) tai tilapäistä suojelua 

(Інформація для українців). Molempia haetaan jättämällä hakemus joko rajaviranomaiselle tai poliisille. 

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena 

on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. 

Maahanmuuttovirasto on jatkanut tilapäisen suojelun oleskelulupia automaattisesti 4.3.2024 asti. 

Ukrainasta paenneiden ei siis tarvitse itse hakea jatkoa oleskeluluvalle. 

Katso lisätiedot: Toimintaohjeita kun saavut Ukrainasta Suomeen (migri.fi)/ Переїзд до Фінляндії) 

Kemijärvellä SPR:n Kemijärven vastaanottokeskus vastaa Ukrainasta saapuvien pakolaisten majoituksesta 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden organisoinnista. Vastaanottokeskukset vastaavat palvelujen 

organisoinnista myös yksityismajoituksessa oleville.  

 

Kotikunnan hakeminen on vapaaehtoista / Подача заяви на отримання муніципалітету 

проживання є добровільною 

Ukrainasta paennut voi hakea Digi- ja väestötietovirastolta (DVV) kotikuntaa verkossa 1.3.2023 alkaen, kun 

hän on asunut Suomessa vuoden ja hänellä on suomalainen henkilötunnus sekä vähintään vuosi sitten 

myönnetty tilapäisen suojelun oleskelulupa, jota on jatkettu 4.3.2024 asti. 

Kotikuntaa haetaan verkkolomakkeella, joka löytyy DVV:n verkkosivuilta. Asioida voi verkossa eikä tarvitse 

käydä DVV:n palvelupaikassa. Myös vastaanottokeskus auttaa tarvittaessa henkilötunnuksen ja kotikunnan 

hakemisessa. Ohjeita Ukrainasta saapuville | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)/ Інструкції для українців | 

Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi) 

Kotikunnan hakeminen on vapaaehtoista, ja elämää Suomessa voi halutessaan jatkaa myös 

vastaanottokeskuksen ja vastaanottopalveluiden asiakkaana. Kotikunnasta on kuitenkin hyötyä, jos aikoo 

toistaiseksi jäädä Suomeen. Kotikunta Suomessa ei vaikuta kansalaisuuteen tai oikeuksiin Ukrainassa. Se ei 

myöskään ole este, jos haluaa myöhemmin palata Ukrainaan. 

 

Miten kotikunta vaikuttaa ukrainalaisten elämään / Як муніципалітет проживання впливає на 

життя українців 

Vastaanottopalveluiden järjestäminen on vastaanottokeskusten vastuulla. Kun tilapäistä suojelua saava 

henkilö siirtyy kotikunnan saatuaan kuntaan, hänen kaikki palvelunsa siirtyvät Kemijärven kaupungin ja 

Lapin hyvinvointialueen järjestettäväksi. Oleskeluluvista vastaa edelleen Maahanmuuttovirasto. 

Jos ukrainalainen on jo aiemmin hankkinut asunnon Suomessa tai majoittuu esimerkiksi ystävän tai 

sukulaisen luona, kotikunnan saaminen ei välttämättä vaikuta asumiseen. Jos taas hän on aiemmin asunut 

vastaanottokeskuksessa tai vastaanottokeskuksen järjestämässä majoituksessa, majoitus pitää jatkossa 

järjestää ja maksaa itse. Pienituloinen voi saada Kelasta asumistukea.  

https://migri.fi/turvapaikan-hakeminen
https://migri.fi/uk/titul-na-storinka-sajtu?p_p_id=fi_yja_language_version_tool_web_portlet_LanguageVersionToolMissingNotificationPortlet&_fi_yja_language_version_tool_web_portlet_LanguageVersionToolMissingNotificationPortlet_missingLanguageVersion=1
https://migri.fi/tilapainen-suojelu
https://migri.fi/uk/informacia-dla-ukrainciv
https://migri.fi/kun-saavut-ukrainasta-suomeen
https://migri.fi/uk/pereizd-do-finlandii
https://dvv.fi/ohjeita-ukrainasta-saapuville
https://dvv.fi/instrukcii-dla-ukrainciv
https://dvv.fi/instrukcii-dla-ukrainciv
https://lapha.fi/


Oikeus vastaanottorahaan päättyy. Kotikunnan saanut ukrainalainen voi kuitenkin hakea Kelan etuuksia, 

kuten lapsilisää ja asumistukea. Tarvittaessa Kelasta voi hakea myös perustoimeentulotukea. 

Hakemisen helpottamiseksi Kela ottaa käyttöön uudenlaisen lomakkeen, jolla Kela-korttia ja lapsilisää voi 

hakea yhdellä kertaa. Mitä Kelan tuet ovat ja miten niitä voi hakea? - YouTube (Українська мова) 

Työnteko-oikeus jatkuu ennallaan. Tilapäistä suojelua saava voi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi 

työnhakijaksi. Kotikunnan myötä hänet siirretään kotikunnan työllisyyspalveluiden piiriin. Kuntakokeilulain 

muutoksen myötä siirtäminen kuntakokeilun asiakkaaksi voidaan tehdä 1.3.2023 alkaen jo ennen 

kotikunnan rekisteröintiä. 

Kiireelliset ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut / термінові соціальні та медичні 

послуги 

Turvapaikanhakijoiksi rekisteröityneille ja tilapäistä suojelua hakeneille vastaanottokeskus järjestää 

lainmukaiset terveydenhuollon palvelut. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita ei kuntalaisena enää saa vastaanottokeskuksen kautta, vaan niistä vastaa Lapin 

hyvinvointialue. Oikeus erilaisiin sosiaalipalveluihin laajenee, kun taas terveydenhuoltopalveluiden laajuus 

säilyy ennallaan. 

Kiireellisistä terveyspalveluista vastaa Lapin hyvinvointialue Kemijärven terveysasema.  

Henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa soita 112. Номер екстреної допомоги 112. 

Kiireellisestä sosiaalihuollon palveluiden tarpeesta voi olla yhteydessä Lapin hyvinvointialueen Kemijärven 

sosiaalipäivystykseen. 

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus / освіта та догляд у ранньому дитинстві та базова освіт 

Kotikunnan saaminen helpottaa päivähoidon järjestämistä: lapsella on subjektiivinen oikeus saada 

varhaiskasvatuspaikka, vaikka molemmat vanhemmat tai toinen heistä olisi kotona. Esiopetusikäisellä 

lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen, ja oppivelvollisuusikäisiä lapsia ja nuoria koskee 

oppivelvollisuus. 

Voit hakea lapsellesi koulupaikkaa, kun olet hakenut tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Kemijärvellä 

järjestetään esi- ja perusopetusta 6–16-vuotiaille lapsille. Jos olet saanut kotikunnan, lastasi koskee 

oppivelvollisuus, jolloin hänen tulee osallistua suomalaisen peruskoulun opetukseen.  

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat muuttaneet juuri Suomeen. 

Valmistavassa opetuksessa tutustutaan koulunkäyntiin ja opitaan suomen kieltä. Valmistava opetus kestää 

noin vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen ryhmään. Valmistavassa opetuksessa on 

mahdollista opiskella perusopetuksen oppiaineita lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Koulussa on maksuton kouluruokailu. Oppilaalla on myös oikeus oppilashuoltoon. 

 

Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma/ початкова оцінка і План інтеграції 

Mikäli olet työtön työnhakija työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen. Kunta käynnistää 

alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten kuin tilapäisesti toimeentulotuesta annetun lain 

(1412/1997) mukaista toimeentulotukea. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZFtGo7fmRoI&data=05%7C01%7C%7C6f9a4c9eb2c04bf8982308db1ee1c315%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638137727217100462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XPcDTw2JKwzkY0K31EjemTpoc8%2BUGRi7d4GgdXiVp0o%3D&reserved=0
https://www.kemijarvi.fi/fi/asukkaalle/tyollisyydenhoito/
https://lapha.fi/fi/terveysaseman-kiireellinen-hoito?id=Kemij%C3%A4rvi
https://lapha.fi/fi/sosiaalipaivystys?id=Kemij%C3%A4rvi
https://lapha.fi/fi/sosiaalipaivystys?id=Kemij%C3%A4rvi


Alkukartoituksessa arvioidaan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja 

muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. Alkukartoituksessa selvitetään tätä 

tarkoitusta varten aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja 

kotoutumiseen vaikuttavat seikat. 

Alkukartoituksen pohjalta laaditaan kanssasi yksilöllinen kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan niistä 

toimenpiteistä ja palveluista, joiden tarkoituksena on tukea mahdollisuuksia hankkia riittävä kielitaito ja 

työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot sekä edistää mahdollisuuksia osallistua yhdenvertaisena jäsenenä 

suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. 

 

Переїзд до Фінляндії | Maahanmuuttovirasto (migri.fi) 

Ласкаво просимо до Фінляндії! Ось так ви розпочинаєте своє життя, коли приїжджаєте до Фінляндії з 

України (migri.fi) 

Інструкції для українців | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi) 

Mitä Kelan tuet ovat ja miten niitä voi hakea? - YouTube ((Українська мова) 

https://migri.fi/uk/pereizd-do-finlandii
https://migri.fi/documents/5202425/123309453/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5,+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+(ukr).pdf/adc8064a-d4fd-e1d2-e5e3-a7384f3be0ed/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5,+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+(ukr).pdf/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5,+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+(ukr).pdf?t=1666085879692
https://migri.fi/documents/5202425/123309453/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5,+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+(ukr).pdf/adc8064a-d4fd-e1d2-e5e3-a7384f3be0ed/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5,+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+(ukr).pdf/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BE%D1%81%D1%8C+%D1%8F%D0%BA+%D0%B2%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5,+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%B6%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97+%D0%B7+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+(ukr).pdf?t=1666085879692
https://dvv.fi/instrukcii-dla-ukrainciv
https://www.youtube.com/watch?v=ZFtGo7fmRoI

