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Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja 
ukrainalaisten kansainvälinen suojelu

DEFENSOR LEGIS 1,5/2022

Ville Punto1

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 on saanut aikaan Euroopan suurimman pakolaiskriisin 
sitten 2. maailmansodan. Balkanin hajoamissotien jälkeen laajamittaisempi pakolaisuus Eu-
rooppaan on tullut pääosin Euroopan unionin ulkopuolelta. Merkittävä pakolaiskriisi koettiin 
vuonna 2015 kun ennätykselliset 1,26 miljoonaa, suureksi osaksi Syyrian, Irakin ja Afganistanin 
sisäisiä konflikteja paennutta haki turvapaikkaa EU:n jäsenvaltioista. Kriisi näkyi myös Suo-
messa, kun hakijamäärä nousi vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkien aikojen suurimpaan 
määrään, 32 476 turvapaikkahakemukseen. Suomessa hakijoiden kansallisuuksien jakauma ei 
kuitenkaan täysin noudattanut yleiseurooppalaista jakaumaa, vaan Suomeen saapui eniten ha-
kijoita Irakista ja Afganistanista sekä Somaliasta, syyrialaisten ollessa vasta neljänneksi suurin 
hakijaryhmä. 

Suomen ulkomaalaislain mukaan kansainvälisen suojelun muotoja on kaksi, turvapaikan eli 
pakolaisaseman antaminen ja toissijaisen suojelun myöntäminen. Vuoden 2015 pakolaiskriisin 
johdosta aikaisemmin voimassa ollut humanitaarisen suojelun kategoria poistettiin ulkomaa-
laislaista 16.5.2015, ettei suojelua olisi laajemmin saatavissa kuin muissa EU-maissa. Vuoden 
2015 pakolaiskriisi yllätti suomalaisen turvapaikkajärjestelmän, joka oli mitoitettu joidenkin 
tuhansien vuosittaisten hakemuksen käsittelyyn. Puutteellisen varautumisen ja turvapaikan-
hakijoiden oikeussuojaan vuonna 2016 tehtyjen heikennysten vaikutuksia oikeusturvaan on 
korjattu aivan viime vuosiin saakka.  

Yleisesti kansainvälisen suojelun järjestelmästä

Kansainvälisen suojelun antamiseen perustuvan järjestelmän taustalla on vuonna 1951 tehty ja 
vuonna 1967 laajennettu pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (ns. Geneven pako-
laissopimus). Sen mukaiset edellytykset täyttävä saa pakolaisaseman. Sitä täydentävän toissijai-
sen suojelun taustalla on keskeisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan velvollisuus 
suojata oikeutta elämään ja 3 artiklan kidutuksen kielto. Euroopan ihmisoikeussopimukseen 
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liittyneet valtiot ovat velvollisia pidättäytymään alueellaan oleskelevien maasta poistamisesta, 
jos se voisi johtaa 2 artiklan tai 3 artiklan loukkaukseen. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 13.12.2011 direktiivin 2011/95/EU vaatimuksis-
ta kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemisek-
si kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada 
toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (ns. määri-
telmädirektiivi) ja 26.6.2013 direktiivin 2013/32/EU kansainvälisen suojelun myöntämistä tai 
poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (ns. menettelydirektiivi). Ulkomaalaislain kan-
sainvälisen suojelun antamista koskeva järjestelmä perustuu olennaisesti näihin direktiiveihin 
ja niitä koskevaan Euroopan unionin tuomioistuimen tulkintakäytäntöön. 

Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaiselle annetaan turvapaikka, jos hänellä on pakolaisen 
määritelmässä mainituista syistä perusteltua aihetta pelätä vainoa lähtömaassaan ja hän on pelon 
vuoksi haluton turvautumaan tuon maan suojeluun. Määritelmän mukaan vainon syinä huo-
mioidaan alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen tai 
poliittinen mielipide. Mikäli vainon syy ei ole mikään näistä, pakolaisasemaa ei anneta. Vainon 
syy on kuitenkin tarkoitettu ymmärrettäväksi laajasti ja tulkituksi joustavasti. Turvapaikan an-
tamisessa korostuu hakijan yksilöllisen tilanteen arvioiminen. Konfliktien ja väkivaltaisuuksien 
aiheuttamien massaliikkeiden tilanteissa pakolaisasema voidaan myöntää myös laajemmalle 
ihmisryhmälle ilman yksilöllistä tutkintaa. Tällaista tietyn ryhmän toteamista oletuksenomai-
sesti prima facie pakolaiseksi on käyttänyt lähinnä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR eikä sitä ole 
käytetty arvioitaessa kansainvälisen suojelun tarvetta Suomen turvapaikkamenettelyssä.  

Ulkomaalaislain mukaan ulkomaalaiselle myönnetään toissijaista suojelua, jos on merkittäviä 
perusteita uskoa, että hän joutuisi lähtömaassaan todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa ja 
hän on vaaran vuoksi kykenemätön tai haluton turvautumaan tuon maan suojeluun. Vakavalla 
haitalla tarkoitetaan kuolemanrangaistusta ja teloitusta; kidutusta tai muuta epäinhimillistä tai 
ihmisarvoa loukkaavaa kohtelua tai rangaistusta tai mielivaltaisesta väkivallasta kansainväli-
sen tai maan sisäisen aseellisen selkkauksen yhteydessä johtuvaa vakavaa ja henkilökohtaista 
vaaraa. 

Toissijaisen suojelun myöntäminen voi perustua hakijan yksilöllisen tilanteen arviointiin 
taikka aseellisen konfliktin tilanteessa hänen lähtömaansa tai suppeammin määritellysti ko-
tialueensa yleiseen turvallisuustilanteeseen, jos mielivaltaisen väkivallan aste arvioidaan niin 
korkeaksi, että se voi kohdistua kehen tahansa alueella oleskelevaan. 

Kansainvälisen suojelun antaminen on tarkoitettu toissijaiseksi vaihtoehdoksi. Jos ulkomaa-
laisella on mahdollisuus ilman vaaraa asettua lähtömaansa toiselle alueelle kohtuullisiin olo-
suhteisiin, hänelle ei myönnetä kansainvälistä suojelua. Kyse on tällöin niin sanotusta sisäisen 
paon soveltamisesta. Mikäli ulkomaalaisella on myös muun kuin lähtömaansa kansallisuus, 
hänen edellytetään ensisijaisesti asettuvan toiseen kansallisuusvaltioonsa. Mikäli lähtömaan 
viranomaiset voivat tarjota tehokasta suojelua, ulkomaalaisen on ensisijaisesti vedottava lähtö-
maansa viranomaisten antamaan kansalliseen suojeluun. 

Kansainvälinen suojelu on tarkoitettu ohimeneväksi tilanteeksi. Mikäli vainon pelon pe-
rusteltavuus tai merkittävä peruste uskoa vakavaan haittaan poistuu lähtömaan olosuhteiden 
muuttuessa olennaisesti ja pysyvästi, suojelu voidaan lakkauttaa. Käytännössä kansainvälinen 
suojelu on kuitenkin muodostunut usein pysyväksi maahanmuuton muodoksi, koska ulko-
maalainen saa pysyvän oleskeluluvan neljän vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Kansainvä-
lisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneella tämä aika lasketaan maahantulopäivästä. 
Viranomaisresursseja ei myöskään ole tarkoituksenmukaista käyttää kansainvälistä suojelua 
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saaneen tilanteen jatkuvaan tarkasteluun. Käytännössä kansainvälisen suojelun lakkauttamista 
harkitaan, jos suojelua saanut syyllistyy Suomessa asuessaan vakavaan rikokseen tai useisiin 
rikoksiin. 

Tilapäisen suojelun antaminen Ukrainan pakolaisille

Euroopan unionin reagointi Venäjän hyökkäyksen aiheuttamaan ukrainalaisten pakolaisuuteen 
on ollut nopeaa ja yhtenäistä. Se on poikennut olennaisesti vuoden 2015 pakolaiskriisin hoita-
misesta. Pian hyökkäyksen jälkeen EU otti ensimmäistä kertaa käyttöön Neuvoston 20.7.2001 
antaman tilapäisen suojelun direktiivin 2001/55/EY. Direktiivin taustalla oli entisen Jugoslavian 
alueen hajoamissotien aiheuttama huoli uusien Euroopan tai lähialueiden konfliktien mahdol-
lisesti aiheuttamasta laajamittaisesta pakolaisuudesta EU:n jäsenvaltioiden alueille. 

Direktiivi otettiin käyttöön nopeasti neuvoston päätöksellä jo 4.3.2022 toteamalla Venäjän 
hyökkäyksen synnyttäneen Ukrainan alueen huomattavalla osalla aseellisen konfliktin, jolta 
pakenee tuhansia ihmisiä. Jäsenvaltiot tekivät päätöksen yksimielisesti, vaikka se olisi voitu 
tehdä myös määräenemmistöllä. Tilapäisen suojelun direktiivi sitoo kaikkia EU:n jäsenvalti-
oita paitsi Tanskaa, joka on jättäytynyt sen soveltamisen ulkopuolelle Lissabonin sopimuksessa 
vuonna 2007.  

Direktiivin yleisenä tavoitteena on turvata laajamittaisen maahantulon aikana suojelun yh-
denmukainen vähimmäistaso sekä jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmän toimintaedellytyk-
set ja keskinäinen tasapuolinen taakanjako. Tämä tarkoittaa, että Ukrainan sotaa pakenevien 
suojelun tason tulisi olla sama siitä riippumatta missä jäsenvaltiossa he hakevat tilapäistä suo-
jelua. Pakolaisuuden jakaantumista eri jäsenvaltioiden kesken tasoitettiin sillä, että Ukrainasta 
paenneet voivat valita, missä jäsenvaltiossa hakevat tilapäistä suojelua. Kustannusten jakautu-
misen tasoittamiseksi direktiivissä on myös rahoitukseen liittyviä säännöksiä.  

Tilapäistä suojelua hakevien kohdalla ei suoriteta yksilöllistä turvapaikkatutkintaa. Riit-
tävänä edellytyksenä tilapäisen suojelun saamiselle on pysyvä asuminen Ukrainassa Venäjän 
hyökkäyksen alkaessa 24.2.2022 tai sitä ennen. Suojelua annetaan Ukrainan kansalaisille, mut-
ta myös sellaisille maassa asuneille kolmansien maiden kansalaisille tai kansalaisuudettomille, 
jotka eivät voi palata turvallisesti alkuperämaahansa. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöitä, 
joille Ukraina on myöntänyt kansainvälistä suojelua tai jotka ovat asuneet siellä kansalaisuu-
dettomina. Muiden Ukrainassa asuvien kolmansien maiden kansalaisten myös sallitaan saapua 
EU:n alueelle, jotta he voivat palata lähtömaihinsa. Tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat myös 
perheenjäsenet ja perheeseen kuuluvat riippuvaiset lähisukulaiset. Toisistaan eroon joutuneet 
sotaa paenneet perheenjäsenet on tarkoitettu yhdistettäväksi samaan jäsenvaltioon. 

Tilapäisen suojelun kesto

Tilapäisen suojelun on tarkoitettu kestävän ensin vuoden ajan. Mikäli EU:n neuvosto ei erik-
seen totea Ukrainan tilanteen mahdollistavan turvallisen ja pysyvän paluun, tilapäinen suojelu 
jatkuu vuoden jälkeen automaattisesti kahdesti kuuden kuukauden jaksoissa eli yhteensä toisen 
vuoden ajan. Komissio voi ehdottaa tilapäisen suojelun jatkamista enintään yhden vuoden ajak-
si. Tällä hetkellä Suomessa tilapäisen suojelun oleskelulupa voidaan myöntää 4.3.2023 saakka. 
Tilapäisen suojelun jatkaminen tämän jälkeen riippuu EU:n neuvoston päätöksistä. Direktii-
viin perustuvan tilapäisen suojelun enimmäiskesto voi olla kolme vuotta. Tämän jälkeen kukin 
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jäsenvaltio joutuu kansallisesti päättämään mahdollisesta suojelun jatkamisesta. Olennaisessa 
asemassa on, miten Ukrainan tilanne kehittyy tulevaisuudessa ja milloin sota päättyy.  

Tilapäisen suojelun sisältö

Tilapäistä suojelua hakevalle myönnetään suojelun antamisen ajaksi oleskelulupa. Oleskelulupa 
antaa oikeuden vapaaseen työntekoon ja yritystoiminnan harjoittamiseen. Lapsilla on oikeus 
koulunkäyntiin. Alle kouluikäisten oikeus varhaiskasvatukseen ei ole selvää, mutta useat kun-
nat ovat ilmoittaneet sen mahdollistamisesta. Työnteko-oikeus ja lasten oikeus peruskoulutuk-
seen alkavat jo hakemuksen tekemisestä lähtien. 

Tilapäisen suojelun oleskelulupa ei anna oikeutta asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Tila-
päistä suojelua saavat eivät siis pääse Kelan sosiaaliturvan piiriin kuin erityisistä syistä. Poikke-
uksen voi tuoda vähintään kaksi vuotta kestävä työsuhde tai tutkintoon johtava opiskelupaikka 
taikka aikaisempi vakituinen asuminen Suomessa. 

Tilapäistä suojelua saavien majoittuminen järjestetään vastaanottokeskuksissa, elleivät he jär-
jestä ja kustanna asumistaan itse. Toimeentulo järjestetään vastaanottokeskuksen maksamalla 
vastaanottorahalla, jonka määrä on perustoimeentulotukea pienempi ja jonka myöntämisessä 
huomioidaan mahdolliset muut tulot ja mukana tuotu varallisuus. Terveys- ja sosiaalipalvelut 
järjestetään vastaanottokeskusten kautta. Oikeus sairaanhoitoon koskee välttämätöntä hoitoa, 
jossa on otettava huomioon erityistarpeet, jotka johtuvat esimerkiksi kidutuksen tai raiskauk-
sen uhriksi joutumisesta.

Tilapäistä suojelua saavien oikeudet ovat monelta osin samanlaiset kuin päätöstä hake-
mukseensa odottavilla turvapaikanhakijoilla. Molempien ryhmien palvelut järjestetään vas-
taanottokeskusten kautta eikä kummallakaan ryhmällä ole oikeutta kuin välttämättömään 
vähimmäissosiaaliturvaan. Erona turvapaikanhakijoihin on työnteko-oikeuden saaminen heti 
hakemuksen jättämisestä lähtien. Tilapäistä suojelua saaville kuitenkin myönnetään oleskelulu-
van perusteella henkilötunnus eikä heillä ole tämän vuoksi vaaraa joutua paperittomiksi. Heil-
lä on myös oikeus matkustaa EU:n alueella. Tilapäistä suojelua saavien oikeudellinen asema 
on kuitenkin tilapäinen, mistä on kyse myös niiden turvapaikanhakijoiden kohdalla, joille ei 
myönnetä kansainvälistä suojelua. Tilapäistä suojelua saava voi samalla tavoin kuin turvapai-
kanhakija hakea oleskelulupaa muulla perusteella ja edellytysten täyttyessä saada jatkuvaluon-
teisen oleskeluluvan. Tällöin ei kuitenkaan kyse ole enää kansainvälisen suojelun antamisesta, 
vaan maahanmuutosta muulla perusteella. 

Jatkuvan suojelun antaminen ukrainalaisilla sotapakolaisille

Ukrainan sotaa pakenevat voivat hakea tilapäisen suojelun lisäksi yksilöllisen tutkinnan edel-
lyttämää turvapaikkaa. Heidän turvapaikkahakemustaan ei kuitenkaan tutkita sinä aikana, kun 
heille annetaan tilapäistä suojelua. Kun tilapäisen suojelun antaminen aikanaan päättyy, tur-
vapaikkahakemuksen tutkintaa jatketaan. Arvioitaessa ukrainalaisten sotapakolaisten asemaa 
tilapäisen suojelun kontekstin ulkopuolella, kansainvälisen suojelun antaminen ei tulisi välttä-
mättä kyseeseen edes merkittävän osan kohdalla. 

Sotapakolaisuus ei automaattisesti tarkoita pakolaisen määritelmän mukaista pakolaisuutta. 
Henkilö, joka pakenee sotaa, on tyypillisemmin toissijaisen suojelun tarpeessa. Mikäli sodan 
aiheuttama perusteltu pelko vainosta johtuu pakolaisen määritelmän mukaisesta syystä, sotaa 
pakeneva voi olla myös pakolainen. Siviileihin kohdistuva mielivaltainen väkivalta on epäile-
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mättä vainoksi katsottava teko. Pelkistä sotilaallisista toimista aiheutuvalta vainolta kuitenkin 
tyypillisesti puuttuu pakolaisen määritelmän mukainen vainon syy. 

Venäjän armeijan vetäydyttyä Pohjois-Ukrainan alueelta Kiovan ympäristöstä on tullut esiin 
laajasti sen toteuttamia siviilien joukkomurhia ja muita vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten 
raiskauksia. Keskusteluun on noussut, täyttävätkö nämä joukkomurhat kansanmurhan tunnus-
merkistön. Mikäli näiden tekojen syynä osoitetaan olleen uhrien kansallisuus ja tarkoitukse-
na surmata mahdollisimman paljon ukrainalaisia eikä ainoastaan Venäjän armeijan tarkoitus 
terrorisoida siviileitä valtaamillaan alueella pelottelutarkoituksessa, teot voisivat täyttää vainon 
syyn. 

Tyypillisesti pakolaissopimuksen tarkoittamaa pakolaista vainoavat hänen kotimaansa viran-
omaiset, josta ei Ukrainan sodan kohdalla ole kyse. Ukrainalaiset pakenevat Venäjän miehi-
tysjoukkoja, joilla on hallussaan vain maantieteellisesti rajattu Ukrainan alue. Tällaisessa tilan-
teessa arvioitavaksi tulisi sisäisen paon mahdollisuus ja Ukrainan viranomaisten mahdollisuus 
tarjota suojelua. Näin ollen varsinaisen turvapaikan antaminen ei todennäköisesti tulisi kysee-
seen ukrainalaisten sotapakolaisten kohdalla.  

Toissijaisen suojelun tarpeen perustuessa aseellisesta konfliktista johtuvaan mielivaltaiseen 
väkivaltaan, kiinnitetään huomiota väkivallan asteeseen lähtömaassa. Tämänhetkisen viran-
omaistulkinnan mukaan ainoastaan Syyrian ja Jemenin konflikteissa väkivallan astetta pidetään 
niin korkeana, että kenen tahansa arvioidaan olevan vaarassa yksinomaan maassa oleskelun 
perusteella. 

Mikäli väkivallan tasoa ei pidetä riittävän mielivaltaisena koko maan alueella, arvioidaan vä-
kivallan asetetta hakijan kotialueella, esimerkiksi tietyn läänin alueella. Arviossa kiinnitetään 
huomiota väkivallan intensiivisyyteen tietyllä alueella ja tiettynä aikana sekä aseellisen konflik-
tin laatuun ja luonteeseen. Arvio voidaan perustaa jopa lääniä pienemmän alueen turvallisuus-
tilanteeseen, kuten tietyn läänin alueella olevan kunnan. Näin on arvioitu esimerkiksi Afganis-
tanin konfliktin luonnetta vuonna 2017 korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa 
KHO 2017:71. 

Ukrainassa aseellinen konflikti on tähän mennessä laajamittaisesti koskettanut Kiovan ym-
päristöä, maan itäosaa sekä Venäjän jo vuodesta 2014 miehittämän Krimin niemimaan lähi-
alueita. Tämän vuoksi toissijaisen suojelun edellytyksenä olevan merkittävä perusteen uskoa 
mielivaltaisesta väkivallasta aiheutuvan vakavaa haittaa ei todennäköisesti katsottaisi koskevan 
koko Ukrainan aluetta, vaan ainoastaan rintamalinjoja ja niiden lähialueita. Venäjän yksittäi-
siä ohjusiskuja esimerkiksi Lvivin alueelle ei todennäköisesti pidettäisi riittävän mielivaltaisina 
toissijaisen suojelun antamiseksi.  

Kansainvälistä suojelua pidetään lähtökohtaisesti henkilön viimeisenä vaihtoehtona. Mikäli 
lähtömaassa on alueita, joilla hänellä ei ole perusteltua aihetta pelätä vainoa tai ei ole merkittä-
viä perusteita uskoa vakavaan haittaan, hänen tulisi ensisijaisesti asettua tällaiselle alueelle. Oi-
keuskäytännössä on esimerkiksi Afganistanin kohdalla katsottu, että sisäinen pako maan pää-
kaupunkiin Kabuliin oli lähtökohtaisesti mahdollista, ellei hakijaan liittynyt erityisiä perusteita, 
joiden vuoksi tätä vaihtoehtoa ei pidetty kohtuullisena. (KHO 2017:73 ja 74) Koska Ukrainassa 
aseellinen konflikti ei ole samalla tasolla maan kaikissa osissa, sisäisen paon mahdollisuus voisi 
voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan estää kansainvälisen suojelun myöntämisen ukraina-
laisille. Todennäköisesti sisäistä pakoa pidettäisiin lähtökohtaisesti mahdollisena esimerkiksi 
Länsi-Ukrainaan. 
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Kansainvälistä suojelua koskevan järjestelmän arviointi Ukrainan sodan kontekstissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on perinteinen, 1900-luvun alun maailmansotien ajalta tyypilli-
nen sota, jossa yhden valtion armeija hyökkää toiseen suvereeniin valtioon. Sotaa käydään Uk-
rainan rajojen sisäpuolella, mutta ainakin toistaiseksi rajatulla alueella eikä sota ole ulottunut 
laajasti maan keski- ja länsiosiin. 

Ukrainan sota poikkeaa niistä konflikteista, jotka ovat viimeisten vuosikymmenien aikana 
aiheuttaneet pakolaisuutta. Syyriassa, Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa on ollut kyse maan 
sisäisistä aseellisista konflikteista, joissa osapuolena ei ole hyökkäävä naapurivaltio, vaan maan 
virallisen armeijan lisäksi monenlaisia intressejä edustavia aseellisia ryhmiä, joita tukevat tai 
vastustavat ulkopuoliset valtiot. Tämän vuoksi näiden konfliktien luonne poikkeaa Ukrainan 
sodasta. Vuoden 2015 pakolaiskriisin yhteydessä käydyssä julkisessa keskustelussa kummastel-
tiin miksi turvapaikkaa hakemassa olevat asekuntoiset nuoret miehet eivät ole jääneet taistele-
maan maansa puolesta sisäisiin konflikteihin. Ukrainan pakolaisten kohdalla vastaavaa kum-
mastelua ei ole esiintynyt, koska ukrainalaiset miehet ovat pääsääntöisesti jääneet taistelemaan 
ulkoista hyökkääjää vastaan ja pakolaisiksi ovat lähteneet pääasiassa naiset, lapset ja vanhukset. 
Ukrainan sodan perinteisemmän luonteen vuoksi sen aiheuttama pakolaisuus on ollut suurelle 
yleisölle helpommin ymmärrettävissä. 

Ulkomaalaislain voimassa olevat kansainvälisen suojelun antamista koskevat säännökset ei-
vät näyttäisi antavan kansainvälistä suojaa perinteistä sotaa pakeneville Ukrainan pakolaisille. 
Tämän vuoksi EU:n tilapäisen suojelun direktiivin käyttöön ottaminen on ollut välttämätöntä 
meneillään olevan pakolaiskriisin hoitamiseksi. Ilman EU:n yhteistoimintaa jäsenvaltioiden 
turvapaikkajärjestelmien toimintakyky olisi todennäköisesti halvaantunut ja jättänyt ukraina-
laiset pakolaiset vaille juridista kansainvälistä suojaa. 

EU:n toimin ukrainalaisille annettu tilapäinen suojelu kestää enintään kolme vuotta. Uk-
rainan sodan pitkittyessä ukrainalaisten suojelu on tämän jälkeen järjestettävä muilla tavoin. 
Voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan käytettävissä olevat keinot riippuvat ratkaisevasti 
Ukrainan tilanteen kehittymisestä tulevaisuudessa. Sodan toivoisi päättyvän mahdollisimman 
pian. Venäjän armeijan siviilikohteisiin ja maan infrastruktuuriin kohdistaman tuhon vuoksi 
pakolaisten paluuta Ukrainaan ei tule toteuttaa liian nopeasti rauhankaan tullessa. Pakolaisten 
ei tule edellyttää palaavan tuhottuihin kaupunkeihin ja kyliin liian aikaisin ennen kuin koh-
tuullisen elämän edellytykset on mahdollista turvata. Erityinen haaste syntyy, jos osia Ukrainan 
alueesta jää pitkäaikaisemmin tai jopa pysyvästi Venäjän haltuun.

Viimeistään Ukrainan sodan synnyttämä pakolaiskriisi osoittaa, että ainoastaan EU:n yh-
tenäisyys ja varautuminen yhteiseen turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan voi poikkeusoloissa 
antaa riittävää suojelua sitä tarvitseville pakolaisille. Tätä yksituumaisuutta on syytä jatkaa siinä 
vaiheessa, kun Ukrainan sota päättyy.
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