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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 
 
Aika:  Torstai 5.5.2022 klo 9.00–10.04 
 
Paikka:  Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 9.00. 
 
Koronatartuntoja on maakunnassa edelleen paljon ja etenkin hoivakodeissa ilmenneet 
tartunnat aiheuttavat huolta. Uusia koronarajoituksia ei ole asetettu ja tilanteen nähdään 
kokonaisuutena etenevän parempaan suuntaan. Myös koronaa koskeva uutisointi on 
laantunut. 
 
Venäjän sotatoimet ovat keskittyneet itäiseen Ukrainaan. Länsi ja monet EU-maat ovat 
osoittaneet vahvaa tukea Ukrainalle muun muassa tarjoamalla taloudellista ja aseapua. 
 
Erityisesti energiakysymykset keskusteluttavat laajasti. Venäläisellä fossiilisella energialla 
on keskeinen rooli monelle EU-maalle, joten Venäjä on pystynyt energian hintojen 
nousulla rahoittamaan sotatoimiaan. 
 
Suomen ja Ruotsin Nato-keskustelu on ollut viime päivinä vilkasta ja sen myötä myös 
Suomeen kohdistuvien hybridivaikuttamistoimien ja disinformaation on havaittu 
lisääntyneen. 
 

 
2. VNTIKE-tilannekatsausraportti/Ukraina  

 
Onniteltiin Pasi Vilhusta nimityksestä Pelastuslaitoksen valmiuspäälliköksi. 
 
Pasi Vilhunen esitteli asiaa: 
• Venäjän hyökkäykset jatkuvat eikä merkkejä loppumisesta ole nähtävillä 
• Livin kaupunkiin tehty isku ulottui jo syvemmälle Ukrainaan  
• Myös Ukrainan vastaiskuista on uutisoitu mm. iskut Venäjän asevoimin armeijan 

komentopaikoille aiheuttaen venäläisten kenraaleiden menehtymisen (Venäjä ei ole 
vahvistanut tietoa).  

• Suurlähetystöjen avautuminen Kiovassa enteilee hieman turvallisempia oloja, joskin 
myös niihin kohdistuneista vahingoista on tiedotettu. 

• Huoltovarmuus ja pakotteet:  
o Huolena polttoaineiden, lannoitteiden, rehujen ja komponenttien 

hinnannousu. 
• Sotatoimet tällä hetkellä keskittyneet Itä-Ukrainaan, siviilejä evakuoitu mm. 

Mariupolin Azovstalin tehdasalueelta. 
  



 
 
 

 

• Pakolaistilanne: 
o Yli 5,5 miljoonaa ihmistä paennut Ukrainasta, pakolaisten määrä pysynee 

nykyisellä tasolla myös lähitulevaisuudessa 
o Ukrainaan palanneitakin on: 1.5. lähes 40 000 henkilöä 
o Suomen vastaanottojärjestelmissä 2.5. noin 20 000 ukrainalaista 

• Laajaa informaatiovaikuttamista etenkin Venäjän sisällä  
• Kyberturvallisuushyökkäyksiä mm. yksilöiden sähköpostitileihin (keskeinen 

haavoittuvuuden osa-alue) 
• Poliisin esitutkinta aloitettu Suomen valtionhallintoon huhtikuussa kohdistuneista 

palvelunestohyökkäyksiä  
• Disinformaation ja propagandan on arvioitu olevan aiempaa kohdennetumpaa  
• Poliisi seuraa ja tilastoi Ukrainaan liitännäisten tehtävien sekä havaintotietojen ja 

ilmoitusten määriä  
• Voitonpäivän 9.5. odotetaan näkyvän yleisessä järjestyksessä ja turvallisuudessa. 

Poliisi on saanut ilmoituksen myös äitienpäivänä 8.5. järjestettävästä autokulkueesta, 
jonka liittynee voitonpäivään. 

 
 

3. Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 
 
Jooel Niittynen esitteli asiaa (liite 1): 
 
Punainen risti, tilanne 3.5.2022:  
• Avunsaajien määrä valtakunnallisesti 24 342 (alueellisesti 5 193) 
• Vapaaehtoisia 8 814 (1 705) ja uusia koulutetaan jatkuvasti. Tehtävinä 

kotouttamisen tukeminen esim. äiti-lapsi-kerhot ja ystävätoiminta sekä 
psykososiaalinen tuki. 

• Keräystulos yli 25 milj. euroa. 
• Kotinsa Ukrainassa jättäneitä yli 13 miljoonaa, joista yli 5,5 miljoonaa paennut 

maasta ja loput maan sisäisiä pakolaisia. Suurin osa naisia ja lapsia. 
 
Maahanmuuttovirasto, valtakunnallinen tilanne 3.5.2022: 
• Toiminnassa 67 vastaanottoyksikköä: 31 vastaanottokeskusta ja 13 sivutoimipistettä, 

13 yksityismajoituspalvelupistettä, 3 hätämajoitusyksikköä ja 7 alaikäisyksikköä. 
• Hakemukset 3.5.  

o Kansainvälisen suojelun hakemuksia 219 kpl, joista tilapäisen suojelun 
hakemuksia 205, suurin osa ukrainalaisille.  

o Turvapaikkahakemuksia 14 kpl kaikille kansalaisuuksille, näistä ei yhtään 
ukrainalaisille.  

• Ukrainalaisten hakijoiden kokonaismäärä tänä vuonna 21 770.  
• Sekä turvapaikkahakemuksen että tilapäisen suojelun hakemuksen jättäneitä 

ukrainalaisia yhteensä 1 105. 
• Vastaanottojärjestelmässä kirjoilla yhteensä 25 821 henkilöä. 
• Alaikäisyksiköissä kirjoilla 231 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä  
• Tilapäisen suojelun päätöksiä tehty 3.5. mennessä 16 000, suurin osa myönteisiä. 

 
  



 
 
 

 

Vastaanottotilanne Keski-Suomessa 4.5.2022 
• Salmiranta 110/150 paikkaa 
• Jyväskylä 500/500 hajapaikkaa 
• Jämsä 170/250 paikkaa 
• Yksityismajoittujia 514 
• SPR:n vastaanottokeskusasiakkaita Keski-Suomessa 1 294 
• Salmirantaan tehty Migrin ja terveystarkastajan tarkastukset: kosteutta tai 

lämpötilapoikkeamia ei havaittu. 
 
Maahanmuuttoviraston ns. “Kuntamalli”:  
• Kuntien majoittamat tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt saavat tarvitsemansa 

vastaanottopalvelut ilman, että kuntaan perustetaan omaa vastaanottokeskusta.  
• Kunnat saavat valtiolta korvausta sovittujen palveluiden tuottamisesta. 
• Kuntien tulee ilmoittaa halukkuutensa malliin osallistumiseen 

Maahanmuuttovirastolle. 
• Maahanmuuttovirasto yhdistää kunnan ja vastaanottokeskuksen, jotka tekevät 

palveluiden tuottamisesta keskinäisen sopimuksen. 
• Yhteyshenkilöinä Jyväskylän vastaanottokeskukseen kuntakoordinaattorit Nora 

Purojärvi ja Elisa Kuosmanen. 
 

 
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 

 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
• LSSAVIn alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu kuukauden välein, seuraava 

kokous 12.5.  
• LSS22-valmiusharjoitus Keski-Suomessa 5.–6.9., teemana väestönsuojelu ja 

säteilyonnettomuuden jälkivaihe. 
• Koronan osalta LSSAVIn alueella ei ole voimassa olevia rajoituspäätöksiä. Tartuntoja 

on alueella edelleen melko paljon. 
• Laajamittainen maahantulo:  

o Tilannetta hoidetaan eri rakentein eri puolella maata, AVIlla ei resursseja 
lisätehtäviin.  

o Teettää töitä useille AVIn vastuualueille 
o Tuetaan Migriä mahdollisuuksien mukaan 

• Kunnista ohjauspyyntöjä mm. opetus- ja kulttuuritoimen asioissa; AVI jakaa 
informaatiota ohjeistusten mukaisesti. 

• Pakoitteiden ja vastapakotteiden vaikutuksia alueella seurataan. 
• Huoltovarmuuskeskuksen toimialakohtaien tilannekuva laaditaan kahden viikon 

välein, seuraava 13.5. 
• 2.5. alkava kunta-alan lakko sulkee kouluja ja päiväkoteja sekä vaikuttaa kirjastoihin 

ja museoihin lakon piirissä olevissa kaupungeissa (10 kaupunkia ml. Jyväskylä). 
Osassa kaupungeista lakolla on vaikutusta myös terveyspalveluihin ja liikenteeseen. 

• Kunta-alan työnseisaus 3.-9.5.2022. Lakon piiriin kuuluu 81 000 työntekijää. 
• Kuntien varautuminen: Toukokuun aikana tullaan eduskunnan oikeusasiamiehen 

pyynnöstä selvittämään kuntien varautumista ja mahdollisuuksia ikääntyvien 
palveluiden järjestämiseen mahdollisissa poikkeusoloissa. Lisätietoja Emmi Häyrynen 
/ LSSAVI. 

  



 
 
 

 

5. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti esitteli asiaa 29.4. päivätyn Huoltovarmuuskeskuksen toimialakohtaisen 
tilannekatsauksen pohjalta: 

 
• Alkutuotanto:  

o Vaikutusta lannoitteiden tuottamiseen: muut hankitakanavat nostavat hintoja.  
o Lannoitekauppa jäämässä edellisvuosia vähäisemmäksi ja tulee vaikuttamaan 

sadon määrään.  
o Hintoihin vaikuttaa myös polttoaineiden hinnannousu. 

 
• Elintarviketeollisuus: 

o Raaka-aineiden, varaosien ja pakkausmateriaalien saatavuushaasteet. 
o Metsäteollisuuden lakko vaikuttanut etikettien saatavuuteen, lakon jälkeen 

tilanne tulee helpottumaan. 
o Kohonnut energian hinta merkittävässä roolissa: nostaa kuluja  
o Varaosien ja komponenttien saatavuusajat tulevat vaikuttamaan yritysten 

vaikuttaa investointeihin ja korjauksiin. 
 

• Maakaasua ei voi nopeasti korvata muilla energiamuodoilla. Energiamuodon 
vaihtaminen vaatii lupaprosessin ja lupakäsittelyn hitaus voi muodostua vaihdon 
esteeksi. 

 
• Maakaasun osalta ei toistaiseksi huoltovarmuusvaikutuksia, mutta tilanteen 

mahdollisesti heiketessä vaikutukset tulevat heijastumaan teollisuusyrityksiin. 
Vaihtoehtoisia toimintamalleja valmisteltu mm. Viron ja Suomen yhteinen LNG-
säiliöalus nestekaasun säilyttämiseen.  

 
• Puuhakkeen tuonnin keskeytys Venäjältä tulee aiheuttamaan niukkuutta 

puutähteestä ja puuttuva osa tullaan korvaamaan turpeella. Turve ei puolestaan ole 
tällä hetkellä päästökomponenttien vuoksi edullista käyttää: tulee vaikuttamaan 
kuluttajahintoihin. 

 
• Polttonesteiden osalta ei tällä hetkellä merkittäviä huoltovarmuusvaikutuksia. 

Vaihtoehtoisia reittejä on löydetty ja Norjan Brent-öljyä pystytään käyttämään 
polttonesteiden tuotantoon.  

 
• Sähköjärjestelmä vakaa. Tuotantokapasiteettia Venäjältä on rajoitettu 

käyttövarmuuden turvaamiseksi. Korvaavaa tuotantoa mm. Viron ja Ruotsin kautta. 
 

• ICT: Tietoliikenneverkkojen käyttö vakaalla tasolla. Yleisesti tietoturvaongelmiin on 
varauduttu ja tietoturvatasoa nostettu. Kansainvälinen laitteinen ja elektronisten 
osien pula hankaloittaa huolto- ja asennustoimintaa.  

 
• Kyberturvallisuus: Euroopan tasolla havaittu yleisesti tietojen kalastelujen ja 

haittaohjelmien lisääntymistä. Supo tiedottanut kriittisiä yrityksiä. 
 

• Teollisuussektori: Muovi, kumin ja tekstiilin osalta löydetty kohtuullisesti raaka-
aineiden vaihtoehtoisia toimittajia. 

 
• Yleisesti logistiikan haasteet Euroopan sisäisissä kuljetuksissa (mm. konttipula). 



 
 
 

 

 
• Itämeren liikenne tärkeä: mahdollinen häiriytyminen vaikuttaisi moniin toimialoihin 

mm. tekstiiliteollisuuteen.  
 

• Myös metsäteollisuudessa komponenttipulaa ja logistiikkaketjut koetuksella.  
 

• AdBlue-liuoksen osalta tilanne toistaiseksi hallinnassa, mutta hinnat korkeat pitkien 
kuljetusketjujen vuoksi. Myös yleisesti ottaen kemikaalien hinnoissa nousua ja 
epävarmuutta. 

 
• Venäjän puuntuonnilla merkitystä myös kaukolämpötuotantoon. 

 
• Teräksen saatavuutta seurataan, HVK:lla ei operatiivista roolia rakennusalaa koskien. 

 
• Ilmakuljetukset: tilanne vakaa, Venäjän ilmatilan kiertäminen aiheuttaa kustannusten 

nousua.  
 

• Maakuljetukset:  
o Polttoaineiden korkea hinta heikentää kilpailutilannetta.  
o Uuden kaluston toimitusajat pitkiä mm. rekkayhdistelmien toimitusaika n. 1,5 

vuotta.  
o Renkaat: Venäjä ja Ukraina merkittäviä renkaiden raaka-aineiden tuottajia. 

Lisäksi monilla rengasvalmistajilla on rengastuotantoa Venäjällä: tulee 
vaikuttamaan tulevaisuudessa renkaiden saantiin. 

 
• Konttipula jatkuu; myös konttien logistiikkaketjujen pitkittyminen vaikuttaa Suomen 

vientiin. 
 

• VR:n tavaraliikenteen alasajo vaikuttaa Suomen sisäiseen liikenteeseen; tavara 
kulkee enemmän satamien kautta. 

 
• Vesikuljetukset: huolta erityisesti ukrainalaisten sekä Venäläisen miehistön 

käytettävyydestä. 
 

• Vesihuollossa pitkät toimitusajat; jo ennen sotaa ilmeni pulaa tietyistä kriittisistä 
hyödykkeistä. 

 
• Kiinnostus viranomaisten ja järjestöjen laatimaa 72-tuntista varautumissuositusta 

koskien lisääntyy. Tilaisuudet ovat herättäneet laajaa kiinnostusta ja uusia 
tilaisuuksia on suunnitteilla syksyksi.  
 

 
Pekka Hokkanen: Sodalla on merkittäviä vaikutuksia huoltovarmuuteen ja 
maailmantalouteen. Väistämättömänä seurauksena on hintojen nousu ja inflaatiokehitys 
ja tulevaisuudennäkymä on vaikeasti ennustettava. Saatavuusongelmat, liikenteen ja 
logistiikan haasteet sekä etenkin energiakysymykset korostavat resilienssikyvykkyyden 
tärkeyttä. Sota tulee aiheuttamaan uudelleenarviointeja ja -allokointeja myös julkisiin 
resursseihin sekä kehittämistoimien kohdentamiseen. Haasteet ovat kiistatta merkittäviä 
ja tilanteen pitkittyessä voi olla odotettavissa olla myös protektionismin kaltaisia toimia.  
 

  



 
 
 

 

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite 2): 

 
• Sairaala Nova: 

o Työtaistelutoimet vaikuttavat edelleen Sairaalan Novan toimintaan 
 JHL:n työtaistelutoimet 3.-9.5. kohdentuvat erityisesti erilaisiin 

tukipalveluihin sairaalassa ja Jyväskylän kaupungin alueella 
päiväkotien ja varhaiskasvatuksen lakon kautta henkilöstön 
saatavuuteen.  

 Henkilöstövajeella vaikutuksia mm. potilasruokailuihin, väline- ja 
vuodehuoltoon, tekniikkaan, tekniikkaan (mm. kaasupullojen vaihdot), 
jätehuoltoon ja potilaskuljetuksiin. Lisäksi sairauspoissaoloja. 

o Toimitilojen remontteja mm. odotustiloissa muutostöitä, koronakohortti 
purettu, apuvälinekeskuksen siirto Kinkomaalta ja kesäkuun lopussa 
avattavaksi suunniteltu uusi nuorten hoitokoti Sairaala Novaan.   

 
• Koronatilanne (THL:n tilastointi): 

o Jätevesiseurannassa koronavirusten määrä jätevesissä vähentymässä 
o Uusien COVID 19 -tapausten määrä kääntymässä laskuun 
o Sairaalakuormitus: tehohoitoon joutuneiden koronapotilaiden määrä laskussa, 

erikoissairaanhoidon osalta tilanne ennallaan ja myös 
perusterveydenhuollossa lievää laskua.   

 
• Koronanyrkin tiedote 2.5.2022: 

o Hoivakotien asukkaat ja sote-henkilöstö tulee testata koronaepäilyissä 
virallisilla PRC-testeillä. 

o Koronatartuntojen määrä on viimeisten viikkojen aikana ollut 
laskusuuntainen. 

 
• Koronanyrkin kokouksesta (ma 2.5.2022): 

o Sairaala Novassa 5 potilasta koronan vuoksi (kaikki iäkkäitä ja suuren riskin 
potilaita) 

o Jyväskylän kaupungin sairaalassa 10 koronapotilasta 
o Äänekoskella sairaalassa 3 koronapotilasta, joista kaksi oli 

ulkopaikkakuntalaisia 
o Kaikkiaan perusterveydenhuollon puolella oli 16 koronapotilasta 

sairaalahoidossa 
o Uusia tartuntoja ilmennyt pitkäaikaishoivassa, vaikka rokotuskattavuus on 

hyvä 
o Myös koronakuolemia esiintynyt 

 
Todettiin, että KSTURVA:n sihteeristö jalkautuu Viitasaarelle tiistaina 17.5. klo 12–14 
(Viitasaaren valtuustosali). Ohjelmassa keskustelua pohjoisen Keski-Suomen kuntien 
(Uurainen, Saarijärvi, Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari) turvallisuussuunnittelusta ja 
valmiusasioista.  

 
Johanna Tuukkanen: Työtaistelutilanne on hyvin huolestuttava. Tilannetta tulee seurata 
myös yleisen turvallisuuden näkökulmasta. Sovintoesitystä ei ole odotettavissa lähipäivinä 
ja jatkuessaan tilanne aiheuttaa laajasti lisähaasteita riittävän hoidon järjestämiseen. 
 

https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronanyrkin_tiedote_Hoivakotien_asukkaa(65548)


 
 
 

 

7. Poliisin tilannekatsaus 
 
Timo Pulkkinen: 

• Koronatilanteella ei ole vaikutusta poliisin toimintakykyyn. Taudin läsnäolo 
edelleen tiedostetaan ja käytössä olevat suojautumistoimet on nähty riittävinä. 

• Ukrainan tilanne: etenkin kyberturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. seurataan 
vaikutuksia turvallisuusviranomaisten kenttään.  

• Valmiuden ja varautumisen toimenpiteillä ja suunnitelmilla luodaan kyvykkyyttä 
reagoida, mikäli tilanne heikkenee. 

• Poliisin operatiivinen toiminta: Kesän lähestyessä tehtävämäärät lisääntyvät 
etenkin viikonloppuisin. Esim. vappuviikonloppuna la-su Sisä-Suomen poliisin 
alueella oli yli 700 tehtävää.  

• Varaudutaan maakunnan alueen kesätapahtumiin.  
 

 
8. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 

 
Pauli Nurminen: 

• Itäisen Suomen pelastuslaitosten yhteinen tilannekuvatilaisuus: 
o Pelastuslaitosten varautumisen ja väestönsuojelun yhteistyöllä pitkät 

perinteet. 
o Koottiin työryhmiä varautumisen, väestönsuojelun ja riskienhallinnan 

edistämiseksi. 
 

• Keski-Suomen pelastuslaitoksen operatiivinen tilanne:  
o Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot aiheuttaneet henkilöstövajetta etenkin 

ensihoidossa, täydennystä saatu pelastustoimen resursseista: toistaiseksi 
ei vaikutusta palvelutasoon. 

o Sukellusvalmiuden palvelutaso on pystytty säilyttämään. Vesisukelluksen 
suorituskyvyn turvaamiseksi järjestetään myös lisäkoulutusta kesän aikana. 

o Valmiuspäällikkö Pasi Vilhunen aloittanut 2.5. 
o Myös koronapoissaoloja on edelleen ollut, mutta poissaolot on pystytty 

paikkaamaan voimassa olevilla resursseilla ja suorituskyky normaali. 
 

9. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto: 

o Seurataan Ukrainan tilannetta: puolustusvoimien vastuualueena sotilaallinen 
maanpuolustus. 

o Paikallispuolustusharjoitusten rooli vakiintunut: lisää valmiutta ja kykyä 
vastata erilaisiin riskeihin. 

o Kertausharjoitustoiminnan lisäresurssit: Aluetoimisto järjestää kesän ja syksyn 
aikana lisäharjoituksia. 

o Tiivis yhteistyö eri viranomaisten kanssa. 
 
Janne Telin / Ilmasotakoulu:  

• Puolustusvoimissa ja Ilmasotakoulussa turvallisuustasoa nostettu mm. vartiointia 
ja valvontaa tehostamalla. 

• Koronan osalta Ilmasotakoulussa tilanne on vakaa ja Ilmasotakoulu on 
toimintakykyinen.  

• Varusmieskoulutus jatkuu edelleen sopeutetusti.  



 
 
 

 

• Palkatun henkilöstön osalta koronarajoituksia on purettu.  
 

 
10. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 

 
Ei ollut. 
 
 

11. Seuraavat kokoukset 
 
- Keskiviikko 25.5.2022 klo 8–9 (eTUVE) 
- Torstai 16.6.2022 klo 9–10 (eTUVE) 

 
Kesäkuun kokouksessa arvioidaan kokousten kesätauon mahdollisuus. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.04. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 



OPERAATIO UKRAINA｜4.5.2022

Punainen Risti, tilanne 3.5.

o Arvio avunsaajien määrästä: 24 342 
(5 193)

o Vapaaehtoisia auttamassa: 
8 814 (1 705)

o Keräystulos: yli 25 miljoonaa
o Kotinsa on joutunut jättämään yli 13 

miljoonaa ihmistä, joista yli 5,5 
miljoonaa (UNHCR 2.5.2022) on 
paennut maasta ja loput ovat maan 
sisäisiä pakolaisia. Erityisen 
haavoittuvassa asemassa ovat naiset 
ja lapset, jotka muodostavat noin 90 
prosenttia kotinsa jättäneistä



OPERAATIO UKRAINA｜4.5.2022

Maahanmuuttovirasto, tilanne 3.5.
o Tällä hetkellä toiminnassa on yhteensä 67 vastaanottoyksikköä: 31 

vastaanottokeskusta, 13 niiden sivutoimipistettä, 13 yksityismajoituspalvelupistettä ja 
3 hätämajoitusyksikköä sekä 7 toiminnassa olevaa alaikäisyksikköä. 

o 3.5. tuli vireille kaikkiaan 219 kansainvälisen suojelun hakemusta. 
o Näistä 219 hakemuksesta: tilapäisen suojelun hakemuksia 205: ukrainalaisille 201, 

muille kansalaisuuksille 4
o Turvapaikkahakemuksia vireytettiin eilen yhteensä kaikille kansalaisuuksille 14, näistä 

ei yhtään ukrainalaisille. 
o Sekä turvapaikkahakemuksen että tilapäisen suojelun hakemuksen jättäneitä 

ukrainalaisia on 1 105, joten ukrainalaisten hakijoiden kokonaismäärä tänä vuonna on 
21 770, heistä 21 762 on hakenut 24.2. jälkeen. 

o Kirjoilla vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 25 821 henkilöä.
o Ilman huoltajaa olevia ukrainalaisia alaikäisiä on kirjoilla alaikäisyksiköissä 231. 

Turvapaikkahakemuksen on jättänyt 36 ja tilapäisen suojelun hakemuksen 212. 
Yhteensä 17 henkilöä on vireyttänyt molemmat. 

o Tilapäisen suojelun päätöksiä on tehty 3.5. mennessä 16 681. Näistä 16 528 on 
myönteisiä ja 153 on rauenneita. 



OPERAATIO UKRAINA｜4.5.2022

Vastaanottotilanne Keski-Suomessa, 
tilanne 4.5.

o Salmiranta: 110/150 paikkaa 
o Jyväskylä: 500/500 hajapaikkaa
o Jämsä: 170/250 paikkaa
o Yksityismajoittujia 514
o SPR vastaanottokeskusasiakkaita Keski-Suomessa yhteensä 1 294
o Salmirantaan tehty sekä Migrin että terveystarkastajan toimesta tarkastukset. 

Salmirannasta ei tarkastusten jälkeen ole löytynyt kosteutta eikä lämpötilapoikkeamia
o Maahanmuuttovirasto on valmistellut hallituksen toimeksiannosta toimintamallin (ns

”Kuntamalli”), jossa kuntien majoittamat tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt 
saavat tarvitsemansa vastaanottopalvelut ilman, että kuntaan perustetaan omaa 
vastaanottokeskusta. Kunnat saavat valtiolta korvausta sovittujen palveluiden 
tuottamisesta. Kuntien pitää ilmoittaa halukkuutensa malliin osallistumiseen 
Maahanmuuttovirastolle, joka yhdistää kunnan ja vastaanottokeskuksen, jotka 
tekevät sopimuksen

o Jyväskylän vastaanottokeskukseen on palkattu tätä varten kuntakoordinaattorit: Nora 
Purojärvi ja Elisa Kuosmanen
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Työtaistelutoimet
vaikuttavat
edelleen Sairaala
Novan toimintaan

 JHL työtaistelutoimet 3. – 9.5.2022 kohdentuvat
erityisesti erilaisiin tukipalveluihin sairaalassa ja
Jyväskylän kaupungin alueella päiväkoteihin ja
varhaiskasvatukseen

 Sairaalassa suurin huoli on viikonlopun
potilasruokailujen hoitumisesta, osa tuotepusseilla

 Välinehuollossa ja materiaalitoimessa henkilöstövaje
heijastuu leikkaussalien toimintaan ja vain osa
saleista saadaan huollettua ja tarvikehyllyt täytettyä

 Keskitettyyn vuodehuoltoon ei ole saatu työpanosta,
minkä seurauksena on joudutaan nyt toimimaan siten,
että sängyt puhdistetaan ja pedataan osastoilla
(hoitohenkilöstön toimesta)

 Tekniikassa päivystysvahvuus, jätehuolto ja
kaasupullojen vaihdot haasteena
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Remontteja
toimitiloissa

 Yhteispäivystyksessä alkoi 2.5. noin 4 viikkoa kestävä
muutostyö C-paariodotushuoneessa

 Remontin alta väistetty osittain käytävälle, johon
järjestelty sermeillä sänkypaikkoja (suro-paikat) ja
osittain D-paariodotuksen tiloihin

 Koronakohortti B-paariodotuksesta on purettu ja
kyseistä tilaa käytetään nyt sille potilassegmentille,
jolle se on suunniteltukin

 A-paariodotus säilyy lapsipotilailla ja pidetään erillään
muusta hälinästä

 Apuvälinekeskuksen tilat on viranomaistarkastettu ja
AVK siirtyy lähiaikoina Kinkomaalta F1/F2 pohjakrs.

 Kesäkuun lopussa suunniteltu avattavaksi uusi
nuorten hoitokoti rakennuksen 45 ylimpään 4. krs
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COVID-19
jätevesiseuranta
viimeisimmät havainnot
kuviossa 25.4.2022

…näyttäisi siltä, että
koronavirusten määrä sekä
jätevesissä että uudet
COVID-19 tapaukset olisivat
kääntyneet laskuun.
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Sairaalahoidossa olevat COVID-19-potilaat
Käynnissä olevat osastojaksot erikoissairaanhoidon osastoilla Käynnissä olevat osastojaksot perusterveydenhuollon osastolla Käynnissä olevat tehohoitojaksot

22.2.2022:
317/367
teholla 34

16.3.2022:
369/451
teholla 38

5.4.2022:
282/471
teholla 21



Koronanyrkin
tiedote 2.5.2022

Sairaala Nova6

Hoivakotien asukkaat ja sote-henkilöstö täytyy testata
koronaepäilyissä aina virallisilla testeillä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) tartuntatautien
torjunnan johtoryhmässä (ns. Koronanyrkki) todettiin tänään,
että hoivakotien asukkaiden ja sote-henkilöstön täytyy aina
koronaepäilyissä testata virallisilla PCR -testeillä. Kokouksessa
tuotiin esille että, koronaan sairastuneilla rokotetuilla
henkilöillä koronavirusmäärä voi olla vähäisempi ja myös
sairastettu tauti lieväoireisempi. Koska viralliset testit ovat
kotitestejä herkempiä tunnistamaan virusmäärältään
vähäisemmät taudit, on niiden käyttö hoivalaitoksissa
leviämisen estämisen kannalta tärkeää. Koronavirustartuntoja
tulee edelleen ilmi myös KSSHP:n alueella sekä hoivalaitoksissa
että sote-henkilöstöllä.

Yleisesti ottaen koronatartuntojen määrä on viimeisten
viikkojen aikana ollut kuitenkin laskusuuntainen.



Koronanyrkin
kokouksesta

 Sairaala Novassa oli maanantaina 5 potilasta
koronan vuoksi

 Kaikki viisi olivat iäkkäitä ja suuren riskin potilaita
 Jyväskylän kaupungin sairaalassa 10 potilasta
 Äänekoskella sairaalassa 3 potilasta, joista kaksi oli

ulkopaikkakuntalaisia
 Kaikkiaan perusterveydenhuollon puolella oli 16

sairaalahoidossa

 Yllättävän sitkeästi uusia tartuntoja ilmi
pitkäaikaishoivassa, vaikka rokotuskattavuus on hyvä

 Myös kuolemia esiintyy
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Kiitos
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