
Ukrainan tilanteen huomiointi Toivakan kunnassa  

 

Toivakan kunta sekä kunnan johtoryhmä seuraavat aktiivisesti Ukrainan sodan tilannetta ja sen vaikutuksia 

muuhun Eurooppaan sekä Suomeen. Korostamme, että tällä hetkellä jokaisen tulee elää arkeaan 

mahdollisimman normaalisti. On kuitenkin hyvä suojella lapsia ja nuoria liialta informaatiotulvalta, joka liittyy 

käynnissä olevaan sotaan.  

Keskusteluapuun ja henkiseen tukeen liittyvää ohjeistusta löydät täältä 

 

Apua Ukrainaan  

Toivakan kunta ei organisoi erillisiä raha- tai tavarakeräyksiä, vaan suosittelee, että omia lahjoituksia tehdään 

luotettavien järjestöjen, kuten Suomen Punaisen Ristin, Kirkon ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, 

Lääkärit Ilman Rajoja tai YK:n lastenjärjestö Unicefin kautta.  

Kunta itse on tehnyt lahjoituksen Pelastakaa Lapset ry:n kautta. 

Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka kohdentuu suoraan apua tarvitseville tai käytetään 

tiettyihin tarvikkeisiin, joista Ukrainassa eri alueilla on pulaa.  

Lisätietoja. 

 

Ukrainasta Suomeen saapuvien majoitus ja hakeutuminen tilapäiseen suojeluun 

Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä oleskella maassa 

viisumivapaasti (3 kk). 

 

Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi 

kerrallaan. Tilapäisen suojelun piiriin pääsy alkaa ilmoittautumisesta poliisille. Oleskeluluvan saanut voi 

työskennellä ja opiskella ja hänet majoitetaan vastaanottokeskukseen – hänellä on oikeus majoittua 

muuallakin, mutta jossain vastaanottokeskuksessa on oltava kirjoilla, jotta on oikeutettu 

vastaanottopalveluihin (joita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vastaanottoraha).  

 

Tilapäisen suojelun kautta oleskeluluvan saanut voi halutessaan jättää myös turvapaikkahakemuksen.  

 

Lisäohjeistusta aiheesta antaa Maahanmuuttovirasto. 

 

Toivakan kunta varautuu myös itse ukrainalaisten vastaanottamiseen sekä osoittamaan heille heidän 

tarvitsemaansa tukea ja palveluita. On kuitenkin syytä muistaa, että niin vastaanottamisesta kuin 

majoittamisesta vastaa Suomen Maahanmuuttovirasto (Migri). Lähin vastaanottokeskus Suomen Punaisen 

Ristin Länsi-Suomen piirin ylläpitämänä on Jyväskylässä, minkä järjestämiin tiloihin ukrainalaisia 

ensivaiheessa ohjataan. 

https://www.toivakka.fi/2022/02/25/huolestuttaako-ukrainan-tilanne-apua-tarjolla-huolten-kasittelyyn/
https://intermin.fi/ukraina/avun-tarjoaminen-ukrainalaisille
https://migri.fi/tilapainen-suojelu


 

Kuntaan on saapunut yksittäisiä yhteydenottoja siitä, että kuntalaisella olisi halu oman asunnon 

vuokraamiseen tai antamiseen ukrainalaisten käyttöön. Toivakan kunnalla ei ole keskitettyä palvelua, jonka 

kautta omaa asuntoaan voisi tarjota.  

 

Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että tarjolla olevan kiinteistön tiedot voi toimittaa esimerkiksi SPR:n 

kautta osoitteessa https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo .  

Jos majoitat ukrainalaisia läheisiäsi , niin ilmoitatko asiasta myös kuntaan sekä huolehdit siitä, että henkilöt 

ilmoittautuvat poliisille ja vastaanottokeskukseen. 

 

 Maahanmuuttovirasto pyytää, että heille ilmoitetaan kaikista saapuvista. Näin maahan tulleet voivat saada 

oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella ja he voivat saada oikeudet vastaanottopalveluihin. 

 

 Toivakan kuntaan ilmoitus tehdään suoraan kunnanjohtajalle: helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi 

 

Vastaanottokeskusten kapasiteetista vastaava tiimi käsittelee ilmoitukset ja on yhteydessä, jos tiloille on 

tarvetta. Alkuvaiheen hätämajoitusta olennaisempaa Toivakassa on varautua henkilöiden pidempään 

vastaanottamiseen, jolloin palveluverkosto edellyttää hätämajoitusta enemmän palveluita. Kunta 

valmistelee varautumista myös tähän. 

 

Muistathan, että yksityisen henkilön kotimajoittaessa pakolaisina maahan saapuneita, he eivät ole 

oikeutettuja korvauksiin, eikä toiminta  saa olla vastikkeellista. Jos tiedossasi on, että olisi suunnitteilla 

pakolaisten kuljetuksia Suomeen, niin niistä tulisi tehdä ilmoitus Maahanmuuttovirastolle. Jos kuljetus 

kohdistuu Toivakkaan, tulee asiasta ilmoittaa myös Toivakan kuntaan. 

Ilmoitus Maahanmuuttovirastolle  

 

Väestönsuojat  

 

Väestön suojaamisesta kantaa vastuun Keski-Suomen pelastuslaitos yhdessä muiden pelastuslaissa 

määriteltyjen toimijoiden kanssa. Yleisiä väestönsuojia ei Toivakan kunnassa ole ja ylipäätään myös 

kiinteistökohtaisia väestönsuojatiloja on hyvin rajallisesti. Jos niitä jossain tilanteessa otettaisiin käyttöön, 

niin ohjeet ja käskyn antaisi Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos vastaisi myös niiden asukkaiden 

evakuoinnista, joilla ei omaa väestönsuojaa ole.  

 

Keski-Suomessa ei ole yleisiä väestönsuojia. Väestön ei kuitenkaan tule  olla tästä huolissaan, sillä jos tarvetta 

suojautumiselle ilmenisi, Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijät huolehtisivat väestön suojaamiseen 

mailto:helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi
https://migri.fi/ilmoita-kuljetuksista


tarvittavista toimenpiteistä esimerkiksi siirtämällä (evakuoimalla) asukkaita turvallisille alueille tai 

osoittamalla suojapaikan lähialueelta.  

Lisätietoja 

 

Kotivara 

Kodeissa on yleisesti hyvä varautua pitämällä yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa 

häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana. Kotona olisi hyvä olla kolmen 

päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Kotona 

kannattaa myös pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa 

arjessa välttämätöntä. 

Joditabletteja ei tarvitse erikseen hankkia Ukrainan tilanteen vuoksi Joditabletit ovat yksi osa suositeltua 

kotivaraa. Joditableteista on tällä hetkellä apteekeissa pulaa, mutta niitä toimitetaan apteekkeihin jatkuvasti. 

Säteilyturvakeskus toteaa verkkosivuillaan, ettei tilanne Ukrainassa vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. 

Näin ollen STUK suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa, mutta Ukrainan tilanteen takia 

niitä ei ole tarvetta erikseen hankkia. Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin 

tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. 

 

Joditabletit kuuluvat koulujen tavanomaiseen varautumiseen ja se on huomioitu myös Toivakassa. 

 

Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen 

määräyksen niiden ottamisesta.  

 

Varautuminen yleisesti  

Toivakassa ja koko Keski-Suomessa eri viranomaiset tekevät laajaa yhteistyöstä sen varmistamiseksi, että 

muuttuvissa tilanteissa asukkaita voidaan ohjeistaa nopeasti ja suunnitelmat terveyden ja turvallisuuden 

varmistamiseksi on olemassa. Kunnan yksi lakisääteinen tehtävä on asukkaiden arjen turvaaminen erilaisissa 

poikkeustilanteissa. Arjessa on laadittu jo vuosikymmenten ajan ohjeita ja malleja erilaisten 

poikkeustilanteiden hoitamiseen ja tilanteita on myös harjoiteltu. 

 

Kunnan valmiussuunnitelmat sekä pelastussuunnitelmat ovat ajantasaiset. 

 

https://www.spek.fi/turvallisuus/varautuminen-kotona/vaestonsuojelu/

