MUISTIO

KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA 2/21
Aika:

Torstai 15.9.2021 klo 13.00–14.32

Paikka:

Hybridikokous: Microsoft Teams + Innova 2, Aristoteles&Kopernikus

Osallistujat:

Ansamaa Jussi
Helin Jukka
Helppikangas Pekka
Herranen Jussi
Hokkanen Pekka
Hänninen Antti
Karjalainen Laura
Kavasmaa Tomi
Kovalainen Petteri
Latvala Mikko
Litmanen Janne
Lukkarinen Keijo
Luostarinen Kari
Martikainen Tomi
Niittynen Jooel
Nurminen Pauli
Pulkkinen Timo
Siukola Antti
Valonen Aki
Vilhunen Pasi
Wiikinkoski Tarja (klo 13.30–14.00)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 13.00.
2. Edellisen kokouksen muistio
Hyväksyttiin 16.3.2021 pidetyn kokouksen muistio.
3. Alueellinen riskinarvio -tilannekatsaus
Pasi Vilhunen/Keski-Suomen pelastuslaitos:
o

Kansallinen alueellisten riskiarvioiden kehittämishanke:
• Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2021
• Tavoitteena kehittää alueellisten riskiarvioiden menetelmiä ja
valmisteluprosesseja (mm. yhtenäiset raportointipohjat ja skenaariopankki)
• Keskiössä laaja-alainen ja poikkihallinnollinen alueellinen valmistelu
▪ Tulokset työkaluna alueellisille riskiarvioille
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o

Keski-Suomen alueellinen riskiarvio:
• Vetovastuussa KSTURVA:n sihteeristö ja KSPELA
• Sihteeristö valmistellut asiaa jo edellisen sote-hankkeen aikana
• Varsinainen päivitystyö aloitetaan alkuvuodesta, suunnitelmia jo hahmoteltu
ja valtakunnallista tilannetta seurattu aktiivisesti

4. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä / tilannekeskus
Pauli Nurminen/Keski-Suomen pelastuslaitos:
Tilannekeskus:
- aloittanut toimintansa keväällä 2021
- ylläpitää ja jakaa maakunnan turvallisuustilannekuvaa
- laaja toimintaympäristö ja monitahoinen yhteistyökenttä
- jo edellisessä sote-hankkeessa haettiin koko maakuntaa palvelevaa roolia
- tiedon kokoamiseen, välittämiseen sekä analysoidun tilannekuvan välittämiseen ja
vastaanottamiseen sovitut menetelmät yhteistyötahojen kanssa
Tavoitetila:
- tuottaa merkittävää lisäarvoa pelastustoiminnalle koko pelastuslaitoksen alueella
- tuottaa ajantasaista turvallisuustilannekuvaa pelastuslaitokselle
- tuottaa viestintäpalveluita pelastuslaitokselle
- tuottaa TIKE-palvelut pelastustoiminnan johtokeskuksen käyttöön
- osaltaan ylläpitää teknisiä järjestelmiä
- tuottaa pelastuslaitoksen toimintaa tukevia tehtäviä
- 24/7 tilannekuvaa koko maakunnasta, taustalla päivystävä päällikkö
Kokemukset toiminnasta ovat olleet tähän mennessä myönteisiä.
5. Tulevat harjoitukset
o

LSSAVI-harjoitus 21 ja alueelliset valmiuskurssit
Tarja Wiikinkoski/LSSAVI
Vuoden 2021 alueellinen valmiusharjoitus:
• tavoitteena selventää toimintavaltuuksia ja eri yhteiskunnan toimijoiden
rooleja säteilyvaaratilanteissa sekä päivittää säteilyvaaratilanteeseen liittyviä
suunnitelmia, ohjeita ja valmiuksia
• suunnitelmissa viranomaisten ja kolmannen sektorin harjoituskalenteri, jotta
jatkossa voidaan hyödyntää samoja teemoja koko Suomessa alueelliset
näkökohdat huomioiden.
Keski-Suomi alueelliset maanpuolustuskurssit:
• Keski-Suomen peruskurssi pidettiin alkuvuodesta 2020, seuraava helmikuussa
2022
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•
•

Ensi vuodelle suunnitteilla jatkokurssi/erikoiskurssi alkutuotannon
varautumisesta yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Myös vesihuollosta
valmisteilla oma erikoiskurssi.
Korostettiin maanpuolustuskurssien merkitystä osana kokonaisturvallisuutta.

o

HILLA 21 -> HILLA 22
Aki Valonen/Vapepa
• Vuosittainen Vapepa-verkostojen ja punaisen ristin järjestämä harjoitus
• Ajankohta siirtynyt koronan vuoksi keväälle 2022 (14.–15.5.)
• Tavoitteena mm. auttamisvalmiuden kasvattaminen ja tietoisuuden
lisääminen.
• Tarjotaan koulutusta ja opastusta viranomaisille mm. johtosuhteiden
muuttumisesta tilanteen eri vaiheissa

o

PAPU 22
Petteri Kovalainen/Keski-Suomen aluetoimisto
• ensi vuonna viikolla 10 (7.-11.3.2022)
• noin 200 reserviläistä osallistuu kertausharjoitukseen
• muita viranomaisia poliisi ja pelastuslaitos
• samaan yhteyteen ei ole suunnitteilla laajempaa viranomaispäivää

6. Salmirannan vastaanottokeskuksen toiminnan muutokset
Tomi Martikainen:
• Turvapaikanhakijoiden määrä laskenut vuodesta 2015: vastaanottokeskusten
toiminnan sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen
• Maahanmuuttoviraston pyynnöstä valmisteltu uudelleenjärjestelyesityksiä, ja
Maahanmuuttovirasto antoi sitten niiden pohjalta toimeksiannon toiminnan
muuttamiseksi hajasijoitusmalliin:
▪ Vastaanottokeskus tuottaa edelleen samoja lakisääteisiä paleluja
(sosiaali- ja terveydenhuolto, työ- ja opintotoiminta, majoitus) ja
henkilökunta koostuu samoista henkilöistä ja työntekijäryhmistä
▪ Toiminta Salmirannan kiinteistöstä päättyy vuoden 2021 loppuun
mennessä ja asiakkaat sijoitetaan vuokra-asuntoihin. Henkilökunnan
toimitilat siirtyvät SPR:n Länsi-Suomen piirin tiloihin Tourulaan.
• Muuttoon liittyen:
▪ asumisenohjauksen merkitys korostuu
▪ henkilöstön työstä liikkuvampaa, säännölliset tarkastukset, muutto
aktivoi myös asiakkaita
▪ päivystyksellinen työntekijä todennäköisesti tarpeen
• Muuton vaikutukset
▪ vastaanottotyöhön kuuluva esikotouttava työ tehostuu
▪ asiakasmukavuus lisääntyy (monilta paikkakunnilta hyviä kokemuksia)
▪ vastaanottotoiminta voidaan skaalata paremmin valtakunnallisen
tilanteen mukaan
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Keskusteltiin varautumisesta mm. henkilöstön osalta mahdollisissa
poikkeustilanteissa. Tiivis yhteistyö spr:n ja vapepan kanssa korostuu. Maakunnan
majoitustarpeista koottu listaa monikantayhteistyönä mm. seurakunnan kanssa.
7. Muut asiat ja tukipyynnöt muille toimijoille
Todettiin ehdotus KSTURVA:n kokoonpanon täydentämisestä puolustusvoimien
strategisen ruokahuollon kumppanin Leijona Cateringin edustajalla. Kannatettiin esitystä
ja hyväksyttiin kokoonpanon muutos. Nimettiin jäseneksi Kirsi Miettinen.
Janne Litmanen: Häiriösuunnitelmien tiedoksisaaminen, yhdenmukaiset suunnitelmat
ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen. neljä aluetta keskisuomessa.
Todettiin tarve päivittää valmiussuunnitelman yhteyshenkilöiden yhteystiedot (PELA).
Päivitetyt yhteystiedot toimitetaan kuntiin.
Esitettiin kokoukselle tiedoksi OTKESin tutkintaryhmän raportti koronan ensivaiheen
toimista (Linkki).
8. Seuraava kokous
Tiistaina 15.3.2022 lähtökohtaisesti lähikokouksena.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.32.
Muistion vakuudeksi
Laura Karjalainen

