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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 
 
Aika:  Torstai 16.6.2022 klo 9.00–9.51 
 
Paikka:  Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 9.00. 
 
Maakunnan koronatilanne on edellisviikkojen kaltainen. Tartuntoja on edelleen verraten 
paljon mutta tilastoidut tartuntamäärät eivät anna todellista kokonaiskuvaa 
testauskäytänteiden muututtua. Sairaalakuormitus on pysynyt maltillisena, joskin 
koronasta johtuvat sairauspoissaolot kuormittavat edelleen terveydenhuoltoa. Keski-
Suomessa yleisin koronaviruksen omikronmuunnos on onnistunut kiertämään myös 
rokotesuojan. 
 
Keski-Suomessa ei ole voimassa olevia koronarajoituksia eikä korona näin ollen ole enää 
merkittävänä rajoittavana tekijänä tulevan kesän yleisötapahtumien järjestelyissä. 
 
Keskustelua käydään neljänsien ja viidensienkin koronarokotteiden roolista, aikataulusta 
ja rokotusjärjestyksestä. 
 
Merkkejä Ukrainan sotatoimien päättymisestä ei ole näköpiirissä. Oletettavaa on, että 
taistelut jatkuvat vielä varsin pitkään. Kiivaimpia taisteluita on käyty Itä-Ukrainassa. 
Haasteet ukrainalaisen viljan saamisesta maailmanmarkkinoille luovat aineksia myös 
globaalille ruokakriisille. Myös hintojen nousu ja inflaatiokehitys ovat edelleen tiiviisti esillä 
keskusteluissa.  
 
Hybridivaikuttamiseen liittyvää operatiivista ja henkistä valmiutta on syytä edelleen pitää 
yllä. Turkin viimeaikaiset ulostulot ovat hidastaneet Suomen Nato-jäsenyyden etenemistä. 
 

 
2. VNTIKE-tilannekatsausraportti/Ukraina  

 
Pasi Vilhunen esitteli asiaa 15.6. päivitetyn raportin pohjalta: 
 
Tilanne Ukrainassa:  
- Ukraina on ilmoittanut menettävänsä päivittäin 100–200 sotilasta kaatuneina ja 500 

haavoittuneina.  
- Venäjän joukkojen raportoidaan saavuttaneen Severodonetskin keskustan ja 

tuhonneen kaupungista pois vievät Donets-joen ylittävät sillat. Ukrainan mukaan 
Ukrainan joukot eivät kuitenkaan ole saarrettuina ja taistelut kaupungista jatkuvat.   

 
  



 
 
 

 

Kansainvälispoliittinen tilanne:  
- Turkin mukaan Venäjän vaatimukset tiettyjen sille asetettujen talouspakotteiden 

purkamisesta ovat oikeutettuja viljan maailmanmarkkinoille saamiseksi. Turkin 
ulkoministeri Çavuşoğlu ja Venäjän ulkoministeri Lavrov tapasivat viime viikolla 
Ankarassa. 
 

Tilanne Venäjällä:  
- Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä aikoo kasvattaa puolustusmenojaan 

noin 10–11 miljardilla eurolla, mikä olisi lähes 20 % lisäys puolustusbudjettiin. Brittien 
mukaan Venäjän aseteollisuuden on lisärahoituksesta huolimatta vaikea korvata 
Ukrainassa tuhoutunutta kalustoa mm. pakotteiden vuoksi. 

- Venäläisen tutkimuslaitoksen mukaan yli 60 % venäläisistä pitää länsimaiden 
pakotteita joko vähän tai ei lainkaan huolestuttavina. Suurinta huolestuneisuus oli 
Moskovassa ja muissa suurkaupungeissa. Yli 80 % ilmoitti, etteivät pakotteet ole 
vaikeuttaneet heidän elämäänsä. Hintojen nousu ja kauppojen tavaravalikoiman 
kaventuminen nähtiin suurimpina pakotteiden aiheuttamina ongelmina.  
 

 
3. Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 

 
Jooel Niittynen (liite 1): 
 
Yleinen tilannekuva (9.6.): 
- Kotinsa jättäneitä n. 14,5 miljoonaa, joista n. 7,6 miljoonaa paennut maasta ja loput 

maan sisäisiä pakolaisia (UNHCR) 
- Viranomaisten mukaan Ukrainaan on myös palannut yli 2 miljoonaa pakolaista  
- Arviolta 15,7 miljoonaa ihmistä tarvitsee kiireellisesti humanitaarista apua ja suojelua  
- Siviilien keskuudessa raportoitu tähän mennessä n. 4 266 kuolonuhria ja n. 5 178 

loukkaantunutta. 
- Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) operaatiossa Ukrainassa ja lähimaissa on 

jaettu tähän mennessä jo yli 2,3 miljoonaa kiloa humanitaarista apua.  
- Kansainvälinen komitea ICRC on vahvasti mukana auttamassa ukrainalaisen viljan 

saamista maailmanmarkkinoille: mikäli viljaa ei saada eteenpäin, tulee humanitaarinen 
kriisi entisestään laajenemaan ja vaikutukset heijastumaan myös pakolaistilanteeseen. 

 
Vastaanoton tilannekuva - maahanmuuttovirasto ja SPR (8.6.): 
- Maahanmuuttovirastolta useampia toimeksiantoja kapasiteetin nostoihin SPR:n 

yksiköissä  
- Olemassa oleviin keskuksiin lisätään kesän aikana yhteensä 450 majoituspaikkaa  
- Tällä hetkellä Suomessa toiminnassa yhteensä 70 vastaanottoyksikköä:  

o 35 vastaanottokeskusta 
o 18 niiden sivutoimipistettä 
o 14 yksityismajoituspalvelupistettä  
o 3 hätämajoitusyksikköä 
o lisäksi yhteensä 8 toiminnassa olevaa alaikäisyksikköä 

- SPR:n vastaanottokeskuksissa kirjoilla yhteensä 15 761 henkilöä 
- Suomen vastaanottojärjestelmässä yli 30 000 henkilöä 

  



 
 
 

 

Vastaanottotoiminnan kuntamalli: 
- Maahanmuuttovirasto on valtioneuvoston toimeksiannosta rakentanut kuntamallin, 

jossa kuntien majoittamat tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt saavat 
tarvitsemansa vastaanottopalvelut ilman, että kuntaan perustetaan omaa 
vastaanottokeskusta. 

- Kunnat saavat korvausta sovittujen palveluiden tuottamisesta. Kuntamalliin kuuluvat 
majoituspalvelut (kunta järjestää asunnon) ja asumisen ohjaus. Vastaanottokeskus 
vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnat ovat ilmoittaneet halukkuutensa malliin 
osallistumiseen Maahanmuuttovirastolle, joka on yhdistänyt kunnan ja 
vastaanottokeskuksen. 

- Kunta ja vastaanottokeskus tekevät sopimuksen kuntamallin toteuttamisesta. Länsi-
Suomen piirin vastaanottokeskukset (Jyväskylä, Seinäjoki ja Kokkola) ovat käyneet 
viime viikkoina neuvotteluita noin 20 kunnan kanssa 

- Sopimus on tehty tai tullaan tekemään Keski-Suomessa seuraavien kuntien kanssa: 
Multia, Keuruu, Uurainen, Hankasalmi, Kuhmoinen ja Petäjävesi. 

 
SPR vastaanottotilanne Keski-Suomessa (15.6.) 
- Salmiranta: 150 paikkaa  
- Jyväskylä: 550/700 paikkaa 
- Jämsä: 350 paikkaa 
- Yksityismajoittujia 50 Jämsässä ja 412 Jyväskylässä 
- VOK kuntamallisissa kunnissa reilu 50 asukasta 
- Yhteensä SPR VOK-toiminnan parissa n. 1 560 asukasta 
- Punaisen Ristin vastaanottokeskusten lisäksi Äänekoskella vastaanottotoiminnasta 

vastaa Hemcare, joka on laajentamassa Laukaaseen. 
- Punaisella Ristillä neuvottelut kesken myös Saarijärven kanssa  
 
Esiteltiin vastaanottotoiminnan arkea (dia 5). Jyväskylän vastaanottokeskuksen 
henkilökunta pystyy vetämään ryhmälle ohjaajien alkuinfon englanniksi, venäjäksi, 
espanjaksi, dariksi, persiaksi ja arabiaksi ilman tulkkeja. Lisäksi voidaan neuvoa hieman 
turkiksi. 
 
Arvioitiin Keski-Suomen pakolaistilanteen etenemistä lähiviikkojen ja kuukausien aikana. 
Maakuntaan saapuneiden pakolaisten määrissä on ollut aaltoilua, mutta 
kokonaisuudessaan kasvua on nähtävillä. Majoituskapasiteettia on kasvatettu ja pyritään 
edelleen kasvattamaan. Maahanmuuttovirasto pyrkii sijoittamaan pakolaisia laajasti 
ympäri Suomen, mutta Keski-Suomen hyvä vastaanottotoiminnan osaaminen ja laaja 
kuntayhteistyö selittävät osin maakunnan suhteellisen suuria pakolaismääriä. 
 
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Jussi Herranen:  
- LSSAVIn alueellinen valmiustoimikunta on jäänyt kesätauolle, seuraava kokous 18.8. 

Valmius kesänaikana tarvittaville ylimääräisille kokouksille on luotu. 
- Alueellisten riskiarvioiden päivitys alkaa: 

o SM:n toimeksiannon (17.5.2022) mukaisesti aluehallintovirastoja ja 
pelastuslaitoksia on pyydetty koordinoimaan alueellisten riskiarvioiden laadinta 
sekä kokoamaan laaja poikkihallinnollinen työryhmä. 

o LSSAVI:n alueen pelastuslaitosten yhteyshenkilöt on kutsuttu 
aloituskokoukseen 21.6.2022. 



 
 
 

 

- Alueellisia maanpuolustuskursseja järjestetään mm. Keski-Suomessa tällä viikolla 
meneillään oleva peruskurssi. 

- Valmiusharjoituksen infotilaisuus kuntien yhteyshenkilöille järjestettiin keskiviikkona 
15.6.2022. 

 
Koronan osalta ei muutoksia edellisiin viikkoihin verrattuna. 
 
Puheenjohtaja muistutti KSTURVA-sihteeristön roolista maakunnallisessa riskiarviotyössä. 
Työ tulee kytkeytymään laajemminkin Keski-Suomen alueellisten suunnitelmien 
laatimiseen mm. hyvinvointialueen ja kuntien valmiussuunnitteluun.  

 
 

5. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
- Huoltovarmuuden tilanne on hieman aiempaa parempi ja yleisesti ottaen 

huoltovarmuusvaikutukset ovat olleet hyvin hallittavissa. 
- EU:n uusi pakotepaketti 3.6. mm. venäläisen raakaöljyn ja öljyvalmisteiden 

tuontikielto: ei tällä hetkellä välittömiä vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen. 
- Maakaasua saadaan kesän ajan toimitettua Balticconnectorin kautta kriittisiin yrityksiin 

ja kotitalouksiin. 
- Syksyllä avautuu LNG-terminaali Inkoon satamaan. 
- Sähkön osalta tilanne tällä hetkellä normaali, vaikka sähköä ei Venäjältä tule. 
- Alkutuotanto: huolta globaalista ruokaturvasta, etenkin kotieläinpuolella rehun hinta 

korkea, mikä aiheuttaa taloudellisia haasteita lihakarjatiloille.  
- Elintarviketeollisuudessa tuotantokyky on miltei normaalitasolla.  
- Energiahuolto: talvea ajatellen varaosa- ja polttoaineen osalta haasteita odotettavissa.  
- Finanssisektori: joitakin palvelunestohyökkäyksiä on ilmennyt, mutta kokonaisuutena 

toistaiseksi ICT-puolella verkkojen tilanne rauhallinen. 
- Kriittinen teollisuustuotanto: tilanne rauhallinen, raaka-aineita ja materiaaleja saadaan 

melko hyvin. Vaihtoehtoisia energiamuotoja kartoitetaan kaasun korvaamiseksi joko 
LNG:llä tai polttoöljyllä. 

- Lämmityspuolella Suomen metsistä kerättävän puupolttoaineen korjuussa ja 
kuljetuksessa resurssipulaa; vaikutuksia odotettavissa ensi talvena. 

- Tekstiili- ja varustetoimikunnassa kriittinen tilanne tietyissä kuitu- ja lisenssikankaissa, 
merkittäviä haasteita saatavuudessa. 

- Logistiikka: yleinen polttoaineiden hinnannousu näkyy edelleen kaikissa 
kuljetusmuodoissa ja lisää kustannuksia sekä sitä kautta nostaa hintoja. 

- Vesihuolto: toimitukset asiakkaille sujuvat tällä hetkellä, ei isompia ongelmia. 
- Media-ala: toistaiseksi painopaperia on riittänyt lehtien toimituksiin. 
- Omatoimisen varautumisen koulutukset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta 

kansalaisissa. 
 

  



 
 
 

 

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti (liite 2): 
- Sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (Koronanyrkki) 

kokoontui edellisen kerran kuukausi sitten, seuraava kokous maanantaina 20.6.  
- Esiteltiin koronatilannetta THL:n tilastojen pohjalta: 

o Myönteinen kehityssuunta jo pidemmän aikaa, joskaan tauti ei ole kokonaan 
poistunut. 

o Viime vuoden kesäkuuhun tai kahden vuoden takaiseen tilanteeseen 
verrattuna (dia 2) olemme lähes samassa tilanteessa. Tänä vuonna 
tartuntamäärät ovat olleet suurempia. Tilanne kuitenkin lohdullisempi kuin 
vuodenvaihteessa. 

o Korostettiin, että tilastoinnissa ei näy kaikki tautitapaukset (kotitestit ja 
lievempi tautimuoto). 

- Sairaalakuormitus:  
o Tietojen keräysväliä harvennettu; tuorein tieto päivitetty 9.6.  
o Laskua havaittavissa: tehohoidossa koko Suomessa 9 koronapotilasta, 

erikoissairaanhoidossa 152 ja perusterveydenhuollossa 231 koronapotilasta. 
o Todettiin, että Novan sairaalakuormitus on ilman koronapotilaitakin 

kohtuullisen suuri, täyttöaste on jo noin 91 %. Kuormitus ei jakaannu 
tasaisesti osastojen ja erityisalojen välillä. Esimeriksi päivystyspoliklinikalla 
tarkkailuun jäävien osasto on tällä hetkellä täynnä. 

o Kuormitus on ollut kasvussa jo pidemmän aikaa, koska perusterveydenhuollon 
puolella olevat maakunnan alueelle hajautetut sairaalapaikat eivät vedä.  
Kyseisiltä vuodeosastoilta ei ole voitu siirtää sairaalahoitoa tarvitsemattomia 
potilaita edelleen esim. vanhuspalveluiden tehostettuihin asumispaikkoihin 
henkilöstövajeiden vuoksi. 

- Sairaala Novan päivystyksen remontti on valmistunut ja paariodotustilat on palautettu 
alkuperäisiin käyttötarkoituksiinsa. Myös päivystyksen koronakohortit on purettu.  

 
Johanna Tuukkanen:  

o Vuodeosastopaikkojen tilanne on erittäin huolestuttava: juurisyynä kiristyvästä 
hoitajamitoituksesta johtuva hoivayksikköpaikkojen vähäinen määrä. Ensi 
vuoden alusta mitoitus on edelleen kiristymässä.  

o Hoitajien sijaisia on ollut hankala saada ja kesälomakaudella tilanteen 
odotetaan entisestään heikkenevän.  

o Pohditaan kesäajan toimintatapoja, jotta äkillisesti sairastuneiden potilaiden 
hoito saadaan turvattua.  

 
 

7. Poliisin tilannekatsaus 
 
Timo Pulkkinen: 
- Koronan osalta tilanne on rauhallinen; ei vaikutusta resurssivahvuuksiin.   
- Ukraina: jatketaan sisäistä valmius- ja varautumissuunnittelua sekä tarkastellaan 

toimintakyvyn säilyttämiseen liittyviä toimia mahdollisissa poikkeustilanteissa. 
- Operatiivinen toiminta: 

o Tehtävämäärät nousseet yhteiskunnan avautumisen myötä ja nousevat 
edelleen kesän edetessä. Varaudutaan erityisesti lähiviikkojen 
yleisötapahtumiin.  

o Tutkinta ja rikostorjunta: muutamat laajemmat tapaukset työllistävät; ei 
merkittäviä vaikutuksia resursseihin.  



 
 
 

 

o Nuorison mopomiitit ja kokoontumiset: poliisin ei ole mahdollista puuttua 
kaikkiin tilanteisiin muiden tehtävien lomassa. Seurataan ilmiötä ja pyritään 
estämään vahinkojen ja vaaratilanteiden aiheutuminen. 

 
 

8. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
Pasi Vilhunen: 
- Yleisötapahtumat työllistävät myös Pelastuslaitosta (mm. valvonta ja 

pelastustoiminnan järjestelyt).  
- Jämsän paloaseman palvelutasoa nostetaan heinäkuun aikana: 1 min. lähtövalmius 

24/7.  
- Tehtävien lukumäärät: kesäkuun alku aikaisempia vuosia rauhallisempaa. 
- Muutamia isompia tulipaloja mm. Petäjäveden teollisuushallipalon alku.  
- Vahingontorjuntatehtäviä myös kesäkuun alussa aiempaa vähemmän, mm. 

toistaiseksi ei yhtään maastopaloa (vrt. vuosina 2020-2021 kesäkuun alussa 
mennessä maastopaloja oli yli 30). 

- Henkilöstöresurssit hyvällä tasolla, joitakin asematäydennyksiä tehty. 
- Maakunnallisen riskiarvioinnin laadinta:  

o Yhteyshenkilönä Mika Koskinen 
o KSTURVA:n sihteeristö poikkihallinnollisena työryhmänä  

- Syksyn valmiusharjoituksen suunnittelua: johtamisharjoitukseen on kutsuttu mukaan 
myös SPR ja VAPEPA, lisätietoja Pasi Vilhuselta. 

- Lähipäiville varoitus voimakkaasta tuulesta, ennustettavissa yksittäisiä puiden 
kaatumisia. 

 
 

9. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 
Janne Telin / Ilmasotakoulu: 
- Puolustusvoimissa ja Ilmasotakoulussa turvallisuustasoa on nostettu mm. vartiointia ja 

valvontaa tehostamalla.  
- Varaudutaan Nato-prosessin mahdollisiin heijastevaikutuksiin, mm. Suomeen 

kohdistuva laaja-alainen vaikuttaminen on todennäköistä esim. kyberhyökkäyksin ja 
informaatio-operaatioin.  

- Valppaus ja viranomaisten välinen yhteistyö ovat avainasemassa laaja-alaiseen 
vaikuttamiseen varautumisessa ja vastaamisessa. 

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

- Ilmasotakoulun uudet alokkaat astuvat palvelukseen 4.7.2022. Uusi saapumiserä 
astuu palvelukseen sopeutetusti, eli joitain koronarajoituksia on ainakin palveluksen 
alkuvaiheessa voimassa. Valmius pikaiseen koronarajoitusten palauttamiseen 
säilytetään. 

 
 

10. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 
Ei ollut. 

  



 
 
 

 

11. Seuraava kokous 
 
Torstaina 18.8.2022 klo 9–10 (eTUVE). 
 
Korostettiin KSTURVA-foorumin merkitystä nykyisessä maailmantilanteessa. Kiitettiin 
osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja toivotettiin turvallista kesää.  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.51. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
 



KSTURVA｜16.6.2022

Yleinen tilannekuva, päivitetty 9.6.
o Kotinsa on joutunut jättämään noin 14,5 miljoonaa ihmistä, joista 

noin 7,6 miljoonaa (UNHCR) on paennut maasta ja loput ovat maan 
sisäisiä pakolaisia

o Viranomaisten mukaan Ukrainaan on myös palannut yli 2 miljoonaa 
pakolaista 

o UNHCR:n mukaan arviolta 15,7 miljoonaa ihmistä tarvitsee 
kiireellisesti humanitaarista apua ja suojelua 

o Siviilien keskuudessa on tähän mennessä raportoitunoin 4 266 
kuolonuhria ja noin 5 178 loukkaantunutta

o Punaisen Ristin kansainvälisen liiton (IFRC) operaatiossa Ukrainassa ja 
lähimaissa on jaettu tähän mennessä jo yli 2,3 miljoonaa kiloa 
humanitaarista apua



KSTURVA｜16.6.2022

Vastaanoton tilannekuva - maahanmuuttovirasto ja SPR 
(päivitetty 8.6.)

o Maahanmuuttovirastolta on tullut 
useampi toimeksianto kapasiteetin 
nostoihin SPR:n yksiköissä 

o Yhteensä lisätään 450 
majoituspaikkaa olemassa oleviin 
keskuksiin kesän aikana

o Tällä hetkellä Suomessa 
toiminnassa on yhteensä 70 
vastaanottoyksikköä: 
o 35 vastaanottokeskusta
o 18 niiden sivutoimipistettä
o 14 yksityismajoituspalvelupistettä 
o 3 hätämajoitusyksikköä
o Lisäksi on yhteensä 8 toiminnassa 

olevaa alaikäisyksikköä

Kirjoilla SPR 
VOKeissa

Kirjoilla Suomen 
VO-järjestelmässä

keskusmajoittuneet 5 849 10 991

yksityismajoituksessa 9 912 19 352

Yhteensä 15 761 30 343

Yksiköt Toiminnassa
VOK, väliaikaismajoitus, 
sivutoimipiste 32

alaikäisten yksiköt 2

YM palvelupiste 8

Yhteensä 42

Punaisen Ristin VOK-yksiköt Suomessa:



KSTURVA｜16.6.2022

Vastaanottotoiminnan kuntamalli

o Maahanmuuttovirasto on valtioneuvoston toimeksiannosta rakentanut 
kuntamallin, jossa kuntien majoittamat tilapäisen suojelun piirissä olevat henkilöt 
saavat tarvitsemansa vastaanottopalvelut ilman, että kuntaan perustetaan omaa 
vastaanottokeskusta

o Kunnat saavat korvausta sovittujen palveluiden tuottamisesta. Kuntamalliin 
kuuluvat majoituspalvelut (kunta järjestää asunnon) ja asumisen ohjaus. 
Vastaanottokeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnat ovat ilmoittaneet 
halukkuutensa malliin osallistumiseen Maahanmuuttovirastolle, joka on yhdistänyt 
kunnan ja vastaanottokeskuksen

o Kunta ja vastaanottokeskus tekevät sopimuksen kuntamallin toteuttamisesta. 
Länsi-Suomen piirin vastaanottokeskukset (Jyväskylä, Seinäjoki ja Kokkola) ovat 
käyneet viime viikkoina neuvotteluita noin 20 kunnan kanssa

o Sopimus on tehty tai tullaan tekemään Keski-Suomessa seuraavien kuntien 
kanssa: Multia, Keuruu, Uurainen, Hankasalmi, Kuhmoinen ja Petäjävesi



KSTURVA｜16.6.2022

SPR vastaanottotilanne Keski-Suomessa, 
tilanne 15.6.

o Salmiranta: 150 paikkaa 
o Jyväskylä: 550/700 paikkaa
o Jämsä: 350 paikkaa
o Yksityismajoittujia 50 Jämsässä ja 412 Jyväskylässä
o VOK kuntamallisissa kunnissa reilu 50 asukasta
o Yhteensä SPR VOK-toiminnan parissa n. 1 560 asukasta
o Punaisen Ristin vastaanottokeskusten lisäksi Äänekoskella 

vastaanottotoiminnasta vastaa Hemcare, joka on laajentamassa Laukaaseen
o Punaisella Ristillä neuvottelut Saarijärven kanssa kesken



KSTURVA｜16.6.2022

Kurkistus vastaanottotoiminnan arkeen
Jyväskylään saapui eilen 50 
hengen bussi ja perjantaina tulee 
toinen. Jyväskylän 
vastaanottokeskuksessa 
henkilökunta pystyy vetämään 
ryhmälle ohjaajien alkuinfon 
englanniksi, venäjäksi, espanjaksi, 
dariksi, persiaksi ja arabiaksi ilman 
että tarvitsee ottaa tulkkeja. 
Lisäksi voidaan neuvoa hieman 
turkiksi. Kaikkia näitä kieliryhmiä 
löytyi eilen saapuneesta ryhmästä.



Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin 
tilannekatsaus 

KSTURVA
Laajennettu kokoonpano

16.6.2022
Jarkko Jäntti, turvallisuuspäällikkö ksshp



Sairaala Nova

Vuosi sitten 
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2 vuotta sitten 
kesäkuussa



Sairaala Nova3

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Sairaalahoidossa olevat COVID-19-potilaat

Käynnissä olevat osastojaksot erikoissairaanhoidon osastoilla Käynnissä olevat osastojaksot perusterveydenhuollon osastolla Käynnissä olevat tehohoitojaksot

19.5.2022:
205/367
teholla 20

9.6.2022:
152/231
teholla 9

Potilaiden määrä päivitetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
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