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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Torstai 17.3.2022 klo 8.00–9.05 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Laajennetun kokoonpanon kokouksissa esitellään jatkossa koronatilanteen lisäksi myös 
katsaukset Ukrainan sodan vaikutuksista alueen viranomaisten ja organisaatioiden 
toimintaan. Asialistalle on lisätty SPR:n puheenvuoro maakunnan pakolaistilanteesta. 
 
Keski-Suomessa on edelleen runsaasti koronatartuntoja, vaikka julkinen keskustelu on 
ymmärrettävästi keskittynyt Ukrainan sotaan. Testauskäytänteiden muututtua tarkkaa 
tilastointia sairastuneista ei ole enää mahdollista tehdä. Tauti leviää herkästi, mutta 
sairastuneet ovat pääosin varsin lieväoireisia. Sairaalahoitoa tarvitseviakin potilaita on 
kutienkin edelleen myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Erityisenä huolena 
ovat viime aikoina hoivayksiköissä levinneet tartunnat. 
 
Rokotustahti kasvaa maltillisesti. Tarjolle on tullut myös uusi rokotevalmiste, joka 
soveltuu paremmin henkilöille, joille ei ole voitu antaa aiempia rokotteita. 
 

 
2. VNTIKE-tilannekatsausraportti/Ukraina  

 
Pauli Nurminen esitteli asiaa: 
- Venäjän joukot edenneet: tällä hetkellä n. 15 kilometrin päässä Kiovan keskustassa 
- Ukrainasta paennut jo yli 3 miljoonaa ihmistä, kaikki eivät ole hakeneet 

pakolaisstatusta. 
- Kansainväliset vaikutukset: elintarvikemarkkinoilla merkkejä kasvavasta 

protektionismista. 
- Mariupolissa 200 000 evakuoitua, määrä lisääntyy 
- Venäjä on sulkenut Ukrainan laivaliikenteen Mustanmeren rannikolla eristäen maan 

kansainväliseltä laivaliikenteeltä 
- EU ja muut toimijat ovat edelleen laajentaneet Venäjään kohdistuneita pakotteita 
- Muilta mailta (mm. USA) aseellista ja rahoituksellista avustusta tukemaan Ukrainan 

omaa puolustuskykyä 
- Fortumin Loviisan ydinvoimalan polttoaine tulee Venäjän kautta  
- Ukrainan lähialueet ovat pakolaisten suhteen kestämättömässä tilanteessa  
- Myös kyberhyökkäysten uhka huolettaa  
- Intia harkitsee öljyn hankkimista Venäjältä 
- Talous: Venäjä tulee todennäköisesti laiminlyömään velkajärjestelyitä. 
- Lääkkeiden hintatason arvioidaan nousevan Venäjällä (vähäisesti omaa tuotantoa). 
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- Venäjällä kansallistunne kasvanut ja EU-myönteisyys laskenut 
- Ruokaturvattomuutta kärsivien ihmisten määrä maailmassa tulee lisääntymään: 

omavaraisuutta kehitettävä myös jatkossa 
- Merkittäviä vaikutuksia maatalouteen ja turvetuotantoon (mm. lannoiteteollisuus) 
- Eurooppa riippuvainen Venäjän kaasuntuotannosta; hinnat moninkertaistuneet 
- Kaikki Ukrainasta saapuvat eivät hae kansainvälistä suojelua saapuessaan Suomeen 
- Tilapäinen suojelu myönnetään vuodeksi kerrallaan: nopeuttaa 

turvapaikkahakemusten käsittelyä. 
- Venäjän kansalaisten viisumihakemusten määrä kaksinkertaistunut  
- Finanssivalvonnan mukaan Suomen varautuminen kyberuhkiin ja -hyökkäyksiin 

kokonaisuutena kohtuullisen hyvällä tasolla. 
 

 
3. Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 

 
Jooel Niittynen esitteli asiaa: 
 
- Laajeneva pakolaiskriisi: UNHCR:n arvion mukaan Ukrainasta on paennut 

naapurimaihin jo lähes 3 miljoonaa ihmistä.  
- Suomeen hakeutuvien pakolaisten määrää hankala arvioida, koska kaikki eivät 

rekisteröidy viranomaisten järjestelmiin. 
- Varaudutaan suurempaan pakolaismäärään kuin vuonna 2015, tämän hetken arviona 

noin 35 00 ihmistä. 
- SPR:n koulutettuja avustustyöntekijöitä myös paikan päällä Ukrainassa 
- Tuetaan lisäksi Ukrainan ja lähimaiden Punaisen Ristin toimintaa 
- Avun tarve tulee jatkumaan pitkään konfliktin pituudesta riippumatta (mm. 

jälleenrakennus) 
- SPR osoittanut Ukrainaan tähän mennessä 1,1 miljoona euroa, lisäksi 

katastrofirahaston rahoituksella paikalle on lähetetty muun muassa telttoja ja huopia. 
- Infopiste avuntarjoajille punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle 
 
Kansainvälinen linja (tilanne ke 16.3.):  
- Ensimmäinen iso avustuskuljetus (200 tonnia avustusmateriaaleja) saapunut 

Ukrainaan tällä viikolla 
- ICRC suunnittelee mobiiliklinikoiden lähettämistä 
- Ukrainan operaatioissa mukana 16 kansainvälistä avustustyöntekijää paikallisten 

toimijoiden lisäksi. 
 

Lähialueyhteistyö:  
- Ruotsissa samankaltainen tilanne ja toimenpiteet, pakolaismääräarvio noin 80 000  
- Norja muodostamassa ilmasiltaa Puolasta ja muista naapurimaista 
- Virossa 16 00 paennutta, Liettuassa 13 000, Latviassa 14 000 
- Baltiassa alaikäisten määrä nousussa, kokonaisuudessakin paenneista merkittävä 

määrä (jopa noin puolet) lapsia. 
 

Jyväskylän vastaanottokeskus:  
- Hajasijoitusmalli: asukkaat majoitettu vuokra-asuntoihin ympäri Jyväskylää 
- Keskusmajoitusasiakkaita 173 (tilanne ke 16.3.) 

https://www.punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle/
https://www.punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle/
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- Migrin toimeksiannon mukainen maksimi 300, selvitetään myös muita vaihtoehtoja 
Keski-Suomessa.   

- Yksityismajoitusasiakkaita virallisetsi 72: määrä lisääntyy ja tilastointi haastavaa. 
- Kehotetaan kaikkia maahan tulevia ilmoittautumaan viranomaisille esim. 

maahanmuuttoviraston nettisivujen lomakkeella. 
- Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan turvapaikkaa tai tilapäistä suojaa hakevien 

hakemusmäärät nousussa (epävirallisten tietojen mukaan n. 5000), pääosin 
lapsiperheitä ja suurin osa yksityismajoituksissa. 

- Vastaanottopalvelujen piiriin pääseminen edellyttää poliisin tai rajaviranomaisen 
rekisteröintiä, muussa tapauksessa turististatus. 

 
 

4. VNTIKE-tilannekatsausraportti/Koronatilanne 
 
Valtioneuvoston tilannekeskus lähettää koronatilannekuvaa jatkossa tarpeen mukaan. 
Pauli Nurminen esitteli keskeisiä nostoja 25.2. päivitetystä raportista:  
 
- 23.2. mennessä 18 vuotta täyttäneistä 88,7 % on saanut vähintään ensimmäisen 

rokoteannoksen, 86,2 % vähintään kaksi ja 60,4 % kolme rokoteannosta.  
- 18 vuotta täyttäneessä väestössä kolmannen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut 

viikon aikana (17.–23.2.) arviolta 0,8 prosenttiyksiköllä. Kattavuuden kasvu on 
edelleen hidastunut. 

- Erityisenä huolena tartunnat hoitolaitoksissa; myös koronakuolemat kasvussa 
- Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä pysytellyt samalla tasolla 
- Maan hallitus on luopunut ravintolarajoituksista 1.3. kaikkialla Suomessa 
- Havaintona maskien käytön vähentyminen, tartuntapiikki vielä odotettavissa? 
- Kansainvälinen tilanne: Islanti luopunut koronarajoituksista, samoin Puola 

suurimmasta osasta. 
 
 

5. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite): 
- Korona ei ole ohi, vaikka huomio siirtynyt Ukrainan kriisiin 
- THL:n ilmaantuvuustilastoinnin mukaan (14.2.–13.3.) tapausmäärät vähentyneet 

myös Keski-Suomessa. Maanantaina kuitenkin yli 1000 uutta tapausta (tilastoviive?), 
tiistaina 41 ja kesiviikkona 345 tapausta KSSHP:n alueella.  

- Keski-Suomen 14 vrk ilmaantuvuus n. 1700 (todellisuudessa suurempi). 
- Keski-Suomessa suhteellisesti eniten uusia tapauksia Kivijärvellä  
- Koko Suomessa järjestelmiin kirjattuja tapauksia 25 757  

 
- Sairaalakuormitus 16.3.:  

o erikoissairaanhoidossa 369, perusterveydenhuollon osastoilla 451 ja 
tehohoidossa 38 koronapotilasta (vrt. 22.2. tilanne 317/367/34) 

o Kasvua eniten perusterveydenhuollon potilasmäärissä: teho- ja 
erikoissairaanhoidossa olevien koronapotilaiden määrä ei ole merkittävästi 
noussut. 

- Keski-Suomessa hoidettavien taustalla korostuvat rokottamattomuus ja riskiryhmät 
- 14 erikoissaraanhoidon potilasta, myös vakavia sairastumisia  
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- Koronakuolemien määrät kasvussa: joulukuussa kokonaismäärä 35, nyt jo 60. 
- Maskit, turvavälit ja huolellinen käsihygienia edelleen tärkeässä roolissa.  
- Koronanyrkin seuraava kokous maanantaina 21.3. 

 
Keijo Lukkarinen/Äänekosken tilanne:  

o sairaalahoidossa viime viikkoina enemmän koronapotilaita, kuin koko 
epidemian aikana 

o tartuntamäärät huipussa, tartuntoja myös vanhus- ja hoivayksilöissä 
o maksien laaja käyttösuositus jatkuu 
o uusi Nuvaxovid–rokote käytössä myös Keski-Suomessa: tarjotaan heille, jotka 

eivät ole voineet ottaa aiempia rokotevalmisteita. 
o ilmaantuvuusluvut ei kerro totuutta, tartuntamäärät moninkertaisia 

 
 

6. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
- Koronatilanne näyttää rauhoittuvan, joskin tartuntoja on edelleen paljon 
- Alueen maakunnissa kaikki jäljellä olleet päätökset kumoutuneet maaliskuun alussa  
- Anniskelualueiden aukioloaikoja, asiakasmääriä ja istumapaikkoja koskevat 

ravintolarajoitukset poistuneet käytöstä.  
- Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet voimassa kaikilla alueilla maaliskuun 

loppuun saakka. 
- Ravitsemusliikkeitä koskevia rajoitteita harkitaan tarpeen mukaan uudelleen, mikäli 

tautitilanne muuttuu ja sairaalakuormitus merkittävästi nousee.  
- STM:n asettama työryhmä kehittää koronapassia koskevaa lainsäädäntöä  
- Valmiustoimikunta kokoontuu kuukauden välein, seuraava kokous 17.3. 
- Suunnitteilla tilannekuvapalaveri alueen kunnille maaliskuun aikana 
- Valmiussuunnitelmia ja -toimintoja päivitetään säännöllisesti 
- Kybertuvallisuuskeskus on kehottanut organisaatioita kohotettuun 

kyberturvallisuuden seurantaan.  
 

7. Poliisin tilannekatsaus 
 
Timo Pulkkinen: 

- Koronalla ei ole tällä hetkellä erityistä vaikutusta poliisin toimintakykyyn 
- Toiminnallisesti painopisteenä turvalokaatioiden käsittely, resursseja lisätty mm. 

ulkomaalaisyksikön toiminnan tukemiseen 
- Ulkomaalaisyksikkö tekee yhteistyötä maahanmuuttovirastojen ja 

vastaanottokeskusten kanssa tilannekuvan ylläpitämiseksi. 
- Lupapalvelut ruuhkautuneet: lisäresursseja ja palvelupisteitä järjestetty 
- Valmistaudutaan kesän tapahtumiin operatiivisen toiminnan suunnittelussa 
- Ukrainan tilannetta seurataan ja kehitetään ja tarkastellaan varautumista omassa 

organisaatiossa.  
- Arjen ilmiöihin liittyviä seurantatoimia mm. mielenilmaukset vallitsevan tilanteen 

osalta 
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8. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
Pauli Nurminen: 
- Yksittäisiä koronatapauksia ja poissaoloja; pelastustoimen ja ensihoidon palvelutaso 

pystytty säilyttämään  
- Korostetaan suojaustoimenpiteitä mm. maskit, etäisyydet ja käsihygienia 
- Henkilöstöresurssihaasteet mm. useita avoimia rekrytointeja  

 
 

9. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
- Toimialoilla seurataan tiiviisti Ukrainan sodan vaikutuksia huoltovarmuuteen: häiriöitä 

on aiheutunut, mutta toistaiseksi ei merkittäviä vaikutuksia. 
- Suurimpana huolena energiansaanti (kaasu, öljy, sähkö, hake) ja pakotteisiin liittyvät 

häiriöt 
- Alkutuotannon haasteet mm. kalliit lannoitteet ja kausityöntekijöiden saatavuus 
- Kyberuhista varoitettu huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä Kyberturvallisuuskeskuksen ja 

Supon toimesta 
- Korona aiheuttaa edelleen häiriöitä eri aloille ja erityistoimenpiteitä on käytössä  
 

 
10. Puolustusvoimien tilannekatsaus    

 
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto:  
- Koronatilanne: 

o Rajoituksia on lähdetty purkamaan suunnitelmien mukaisesti alueellisesti ja 
joukko-osastokohtaisesti. 

o Koronatartuntoja on ilmennyt mm. paikallispuolustusharjoituksessa kahdessa 
eri harjoitus joukossa: 55 reserviläistä kotiutettiin. 

- Ukrainan tilanne:  
o Puolustusvoimat on reagoinut tilanteeseen 
o Alhainen kynnys valmiudensäätelytoimille  

 
Janne Telin / Ilmasotakoulu:  
- Ilmasotakoulussa tilanne on vakaa, eikä koronatilanteella ole vaikutusta 

Ilmasotakoulun virka-apuun, valmiuteen tai toimintakykyyn. 
- Puolustusvoimissa ja Ilmasotakoulussa turvallisuustasoa on nostettu mm. vartiointia 

ja valvontaa tehostamalla.  
- Varusmieskoulutus jatkuu suunnitelmien mukaan sopeutetusti: ylläpidetään 

kohortointia, jatketaan pidempiä vapaa- ja koulutusjaksotteluja sekä noudatetaan 
muita leviämisen estäviä varotoimenpiteitä.  

- Palkatun henkilöstön osalta koronarajoituksia on purettu. 
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11. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 

 
Ei ollut. 
 
 

12. Seuraavat kokoukset 
 
- Torstaina 31.3.2022 klo 8–9 (eTUVE) 
- Torstaina 21.4.2022 klo 8–9 (eTUVE) 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.05. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
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14.-16.3. Tapausten ilmaantuvuus 
Tapausta / 14 vrk / 100 000 as



Sairaala Nova3

Sairaalahoidossa olevat COVID-19-potilaat
22.2.2022:
317/367
teholla 34

16.3.2022:
369/451
teholla 38
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Sairaalahoidossa olevat 

Erikoissairaanhoidon osastoilla perusterveydenhuollon osastoilla tehohoidossa



 Juha Palonevan mukaan maakunnassa 39 ihmistä oli 
koronan takia sairaalahoidossa viime viikolla, ja 
heistä

 14 erikoissairaanhoidon potilaana

 Vakavia sairastumisia on kohtalaisesti tällä hetkellä

 Maskin lisäksi turvavälit + huolellinen käsihygienia
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