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Kansainvälinen yleistilanne

• Ukrainasta Euroopan alueelle sotaa 

paenneita rekisteröity 3.1.2023 

mennessä 7 915 287 henkilöä.

• Tilapäistä suojelua Euroopasta on 
hakenut 3.1.2023 mennessä 4 905 293 

henkilöä.

• Rajan ylityksiä Ukrainasta 24.2.2022 

jälkeen 17 139 782.

• Rajan ylityksiä Ukrainaan 24.2.2022 

jälkeen 9 180 679.
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Lähde: UNHCR, 3.1.2023



Tilanne Suomessa 11.1.2023

• Noin 47 000 ukrainalaista on hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta (MIGRI, 9.1.)

• Maahanmuuttoviraston tiedotteita.

• Tilapäisen suojelun tilastot | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

• Usein kysyttyä: Venäjän hyökkäys Ukrainaan | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

• Espoossa 24.2.2022 jälkeen perustetut vastaanottokeskukset:

• Espoon vastaanottokeskus, Luona Oy, 700 paikkaa. 

• Espoon vastaanottokeskuksen yksityismajoituksen palvelupiste, Luona Oy. 

• Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti.
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https://migri.fi/tilapaisen-suojelun-tilastot
https://migri.fi/ukk-ukraina


Tilanne Espoossa 11.1.2023
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Toimenpiteet:

• Kaupungin johtoryhmän asettama valmiusryhmä on kokoontunut viikoittain 8.3.2022 lähtien.

• Espooseen on perustettu ohjaus- ja neuvontapiste Ukrainasta paenneiden auttamiseksi.

• Ukraine Help Center Espoo | Espoon kaupunki

• Espoon kaupunki tekee laajaa yhteistyötä mm. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Migrin, STMn, 

Kuntaliiton ja isojen kaupunkien (C6) kanssa.

• Terveysturvallisuuden varautumista on tehostettu.

• Kaupungin toimintakyky on hyvä.

Viestintä:

• Espoon nettisivustolla Ukrainan tilanteeseen liittyvä sivu: www.espoo.fi/ukraina

https://www.espoo.fi/fi/ukraine-help-center-espoo
http://www.espoo.fi/ukraina


Espoon kaupungin toimintakykyarvio 11.1.2023

1−3 vrk 3−7 vrk 7−30 vrk Huomiot

Konsernihallinto Toimintakyky on hyvä.

Kasvun ja oppimisen toimiala Toimintakyky on hyvä.

Kaupunkiympäristön toimiala Toimintakyky on hyvä.

Elinvoiman tulosalue Toimintakyky on hyvä.

Muut
Toimintakyky on hyvä.
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Hyvä Tyydyttävä Huono



Muuta tietoa

• Suorat osoitteet koontisivulle suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

• Espoo.fi/ukraina / Esbo.fi/ukraina / Espoo.fi/en/Ukraine

• Espoo.fi:ssä julkaistut uutiset aiheesta

• Hyödyllisiä linkkejä luettavaksi, kuinka voi käsitellä työpaikalla kriisiä ja tukea kollegoitasi.
• Tukea Ukrainan tilanteen käsittelyyn | Espoon kaupunki

• Energiatilanteesta viestimiseen on varauduttu koontisivuilla:

• espoo.fi/energia / esbo.fi/energi / espoo.fi/en/energy

• Fingridin arvio sähkön riittävyydestä tulevana talvena

• Muutoksia tehoreservissä ja tuonnin saatavuudessa – Fingrid

• Sähköpulaan varautumisohjeita kuntalaisille

• Turvallinen arki | Näin selviät pitkästä sähkökatkosta | Espoon kaupunki
• Varautuminen sähkökatkoihin - HSY

• Motiva – Energiansäästökampanja

• Energiansäästökampanja - Motiva
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https://www.espoo.fi/fi/ukraina
https://www.espoo.fi/sv/ukraina
https://www.espoo.fi/en/ukraine
https://www.espoo.fi/fi/haku?q=ukraina&type=news
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/tukea-ukrainan-tilanteen-kasittelyyn
http://www.espoo.fi/energia
http://www.esbo.fi/energi
http://www.espoo.fi/en/energy
https://www.fingrid.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2022/fingrid-paivitti-arvion-sahkon-riittavyydesta-tulevana-talvena-muutoksia-tehoreservissa-ja-tuonnin-saatavuudessa/
https://www.espoo.fi/fi/turvallinen-arki
https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/varautuminen-sahkokatkoihin/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastokampanja

