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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA 2/22 

 
Aika:  Torstai 15.9.2022 klo 13.00–14.39 
 
Paikka:   Jyväskylän keskuspaloasema  
  
Osallistujat: Helin Jukka 

Herranen Jussi 
Hokkanen Pekka 
Hänninen Antti 
Jokinen Arto 
Karjalainen Laura 
Kavasmaa Tomi 
Kilpeläinen Teemu 
Kinnunen Maarit 
Koskinen Mika 
Lehtonen Yrjö 
Lukkarinen Keijo 
Niittynen Jooel 
Nikkilä Erkki 
Nurminen Pauli 
Pulkkinen Timo 
Vilhunen Pasi 

 
     

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 13.00.  
 
KSTURVA:n toiminta käynnistettiin vuonna 2018 edellisen maakunnallisen riskiarvion 
laadinnan yhteydessä. Riskiarvion skenaariot ovat osoittautuneet hämmentävän hyvin 
paikkaansa pitäviksi. Viimevuosien maailmanlaajuiset kriisit ovat korostaneet entisestään 
toimikunnan merkitystä maakunnan yhteisen turvallisuuden ja varautumisen yhteistyössä. 
KSTURVA:n laajennetun kokoonpanon tilannekatsauskokoukset on koettu tärkeinä 
tiedonvaihtofoorumeina koronapandemian ja sittemmin Ukrainan sodan vaikutuksista 
viranomaisten toimintaan ja valmiuteen. 
 
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
 

2. Alueellisen riskiarvion menetelmäohje ja prosessikuvaus 
 

Pelastusylitarkastaja Jussi Herranen / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: 
- SM:n toimeksiannon mukaisesti alueellisten riskiarvioiden laadinnasta vastaavat 

aluehallintovirastot ja pelastuslaitokset. 
- Riskiarviotyön ohjausryhmässä edustus jokaiselta alueelta. Keski-Suomesta jäseninä 

Mika Koskinen ja Pasi Vilhunen / KSPELA. 
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Varautumisen projektikoordinaattori Mika Koskinen/Keski-Suomen pelastuslaitos esitteli 
alueellisen riskiarvion menetelmäohjetta sekä työskentelyn aikataulua.  
- Riskiarvioiden tavoitteellinen valmistumisaikataulu on 31.3.2023. 
- Keski-Suomessa riskiarvion laadinnassa hyödynnetään KSTURVA-rakennetta:   

KSTURVA:n sihteeristö valmistelee alueellisen riskiarvion ja tuo päätettäväksi 
KSTURVA:n seuraavaan kokoukseen maaliskuussa 2023. 

 
 

3. Varautumisen yhdyspintojen määrittäminen: kunnat ja hyvinvointialue 
 

Valmiuspäällikkö Pasi Vilhunen/Keski-Suomen pelastuslaitos ja ensihoidon ylilääkäri Tomi 
Kavasmaa/Keski-Suomen sairaanhoitopiiri esittelivät asiaa:  
- Korostettiin Hyvinvointialueen valmiussuunnittelun lisäksi maakunnallista yhteistyötä 

(KSTURVA) 
- Keskiössä poikkeustilanteiden johtamisen rakenteet ja viestintä 
- Pelastuslaitoksen suuronnettomuusharjoitukset: evakuointitilanteen harjoitus LSSAVIn 

valmiusharjoituksen yhteydessä 5.-6.9.2022. 
- Toteutetaan syksyn aikana sidosryhmäkysely varautumisen yhteensovittamisesta, 

menetelmistä ja resursseista.  
- SM:n tilaisuus 21.9.2022 varautumisen ja turvallisuuden yhteensovittamisrakenteiden 

vastuu- ja yhteyshenkilöille: Keski-Suomesta tilaisuuteen osallistuvat Pasi Vilhunen ja 
Jarkko Jäntti. 

- Keskusteluja käyty ensihoidon kiireettömän toiminnan tilannekeskuksesta 
 
 

4. Keski-Suomen hyvinvointialuevalmistelun ajankohtaiskatsaus 
 
Projektijohtaja Erkki Nikkilä esitteli asiaa: 
- Siirtymävaiheessa keskeistä turvallinen siirtymä ja palvelutuotannon turvaaminen  
- Talousarvion laadintaa haastaa laaja kokonaisuus: päällekkäisten toimintojen 

yhdistämistä ja täysin uuden luomista 
- Esiteltiin hyvinvointialuevalmistelun valtakunnallista vertailua. 
- Hyvinvointialuestrategia valmistunut: ohjaa toimintaa ja tavoitteita 
- Toimielinrakenne rakentumassa: aluevaltuuston iltakoulu -> aluevaltuuston kokous 

4.10. 
- Laaditaan puitesopimukset kuntien ja Keski-Suomen liiton kanssa strategisen ja 

operatiivisen yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista Keski-Suomessa.  
 

 
5. KSTURVA:n kokoonpanon tarkistus  

 
Todettiin henkilövaihdosten aiheuttamat tarkennukset kokoonpanoon. 
 
 

6. Muut asiat 
 
Ei ollut. 
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7. Seuraava kokous 

 
Torstaina 16.3.2023 klo 13–15. (Jyväskylän keskuspaloaseman luentosali). 
 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.39. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen  
 


