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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 
 
Aika:  Torstai 24.11.2022 klo 9.00–9.58 
 
Paikka:  Etäkokous Etuve 
  
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 
Koronan vaikutukset näkyvät maakunnassa edelleen etenkin lisääntyneinä  
poissaoloina. 
 
Ukrainassa sotatoimet jatkuvat. Viime päivinä on uutisoitu vakoiluun liittyvien toimien 
lisääntyneen myös pohjoismaissa. Huolta aiheuttaa energiahuollon haasteet etenkin 
sähkönjakelun ja riittävyyden osalta. Suomessa sähkön saatavuutta haastaa muun 
muassa Olkiluoto 3:n käyttöönoton viivästyminen. Venäjän iskut Ukrainan 
energiatuotantoon vaikuttavat laajasti koko Euroopan energiansaatavuuteen. 
 
Maakunnassa valmistellaan valmiuden ja varautumisen rakenteiden mahdollisimman 
sujuvaa siirtymistä hyvinvointialueille.  
 
Alueellisten valmius- ja turvallisuusfoorumeiden merkitys on keskeinen yhteisen 
tilannekuvan jakamisessa. 
 

2. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
- LSSAVIn valmiustoimikunnan seuraava kokous 15.12. 
- Viraston valmiussuunnittelu jatkuu; viimeisimpänä ohjeistukset sähkökatkoihin ja 

tietoverkkohäiriöihin varautumisesta.  
- Alueellisten riskiarvioiden laadinta on meneillään kaikissa alueen maakunnissa. 

Keski-Suomessa valmistelua johtaa Keski-Suomen pelastuslaitos. AVI on 
ohjausryhmässä ja valmisteluryhmissä mukana kirjoitustyössä. 

 
3. VNTIKE-tilannekatsausraportti/Ukraina  

 
Kuultiin yhteenveto 16.11.2022 julkaistusta raportista: 
- Talven myötä tilanne tuskin rauhoittuu ja voi jopa kiihtyä maaston muuttuessa 

kantavammaksi. 
- Venäjällä kunnostettu väestönsuojia 
- USA:n ja Kiinan presidentit ovat ilmoittaneet vastustavansa ydinaseiden käyttöä 

ja niillä uhkailua. Myös ruuan ja energian käyttöä aseena vastustetaan. 
 

Yleisesti todettiin mediauutisoinnin pohjalta, että iskut infraa vastaan ovat jatkuneet 
kuluneen viikon aikana.  

  



 
 
 

 

4. Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 
 

Maahanmuuttovirasto:  
- Vastaanottojärjestelmässä yhteensä n. 42 000 asiakasta  
- Suuntana asiakkaiden siirtyminen yksityismajoituksesta vastaanottokeskuksiin 
- Kuntamallista hyvää palautetta: tällä hetkellä kunnissa noin 5200 asukasta 
- Vastaanottojärjestelmään rekisteröitävien asiakkaiden viikkokohtaiset määrät 

laskusuunnassa 
- Kuntaan siirtyminen:  

o Turvapaikanhakija siirtyy kuntaan, kun hän on saanut oleskeluluvan. 
o Tilapäistä suojaa saava voi hakea kotikunnan rekisteröintiä Digi- ja 

väestövirastolta oltuaan maassa vuoden.  
o Kuntamerkinnän jälkeen asiakkailla on oikeudet kunnan palveluhiin.  
o Kuntaan siirtymisen edellytykset täyttyvät portaittain kevään 2023 aikana; 

hakemusten käsittelyssä ja rekisteröinneissä odotettavissa ruuhkaa huhti-
toukokuussa. 

o Suunnitellaan viestintää SM:n johdolla. 
o Valmistellaan ohjeistusta vastaanottokeskuksille ja asiakkaille. 

- Varautuminen ja valmius: 
o Vastaanottokeskuksissa vapaita paikkoja n. 4700, kuntamallissa n. 500. 
o Kilpailutuksen kautta avataan uusia vastaanottokeskuksia mm. 

Kotokunnan keskukset Jyväkylässä ja Joutsassa.  
o Varaudutaan mahdollisiin kapasiteetin nostotarpeisiin ja skenaarioihin 

tiiviissä yhteistyössä alueiden palveluntuottajien ja muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 

o Osallistutaan alueelliseen uhka- ja riskiarviotyöhön, valmiustoimikuntiin ja 
foorumeihin sekä Lama-suunnitelmien tekemiseen. 

 
Suomen Punainen Risti: 
- Esiteltiin SPR:n Länsi-Suomen piirin ja alueen muiden toimijoiden 

vastaanottotilannetta Keski-Suomessa. 
 

5. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Yleiset havainnot, tilanne 16.11.2022:  
- Huoltovarmuuden yleistilannekuva on pysynyt edellisen tilannekuvan (4.11.) 

kaltaisena.  
- Tilanne on pääpiirteissään vakaa, mutta epävarmuuksia on paljon ja siksi sen 

kehittymisen ennakoiminen edelleen hankalaa.  
- Epävarma tilanne vaikuttaa mm. yritysten investointi- ja rekrytointipäätöksiin. 
- Toimintakykyyn ja jatkuvuuteen liittyvät uhat voivat vaihdella saman toimialan 

yritysten välillä merkittävästikin, jolloin alan yleistilannekuva ei välttämättä vastaa 
yksittäisen toimijan tilannetta. 

- Kiinan pahentuva koronatilanne voi hidastaa toimitusketjujen toimintaa.  
- Suomessa korona yhdessä muiden liikkeellä olevien tautien kanssa asettaa 

yrityksissä painetta henkilöstön riittävyyteen, saatavuuteen ja joustokykyyn. 
- Talouden näkymät, korkojen nousu ja inflaatiokehitys huolestuttavat 

huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä.  
- Energian ja tuotantopanosten nousevat hinnat sekä komponenttien pidentyneet 

toimitusajat heikentävät kannattavuutta useilla toimialoilla. 



 
 
 

 

- Sähkönsaanti puhututtaa yrityksissä ja kuva saannin priorisoinnista 
häiriötilanteessa ei ole kaikille toimijoille täysin selkeä. Akuuttia ongelmaa 
sähköjärjestelmän huoltovarmuudessa ei ole. Lähikuukausien osalta on kuitenkin 
edelleen paljon epävarmuuksia, minkä vuoksi riski joutua sähköpulaan on 
normaalia korkeampi erityisesti talvella.  

- Polttoaineiden hintakehitys (erit. diesel) nähdään haastavana. Sähkökatkoilla voi 
myös olla tiedonvälitystä vaikeuttavia vaikutuksia. 

- Valtionhallintoon ja kriittisen infrastruktuurin yrityksiin kohdistuu tavanomaista 
enemmän kyberhyökkäyksiä. Myös fyysistä tarkkailua on havaittu esimerkiksi 
vesilaitoksia kohtaan. 

 
6. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 

 
Kuultiin esittely (liite): 
- Keski-Suomessa on koronan osalta stabiili tilanne. Tautia on liikkeellä, mutta 

sairaalakuormitus matalaa. 
- Yksittäisiä potilaita on lähes päivittäin sekä koronan kanssa ja koronan vuoksi. 

Luvut ovat olleet kahden viikon aikajaksolla laskusuuntaiset. Tällä hetkellä Keski-
Suomessa on sairaalahoidossa vähemmän koronapotilaita kuin 1–2 viikkoa sitten. 

- Mm. Pohjois- ja Etelä-Savossa koronapotilaiden määrä on viikossa lähes 
tuplaantunut. 

- Itä-Suomen yhteistyöalueen sairaalakuormitus koronan kanssa ja koronan vuoksi 
(24.11.2022): 

o 51 käynnissä olevaa osastojaksoa erikoissairaanhoidon osastoilla 
o 113 käynnissä olevaa osastojaksoa perusterveydenhuollon osastoilla 
o 4 käynnissä olevaa tehojaksoa. 

- Jyväskylän jätevesiseurannassa näkyy pidemmällä aikavälillä, että virusta on 
edelleen ollut koko syksyn ajan. Seurataan, miten tilanne kehittyy loppuvuotta 
kohden mentäessä. 

- ”Rokotenyrkin” kokous 16.11.2022:  
o Keski-Suomessa noudatetaan THL:n suosituksia eli tehosterokotteeseen 

ovat julkisella puolella oikeutettuja 65 vuotta täyttäneet sekä riskiryhmiin 
kuuluvat henkilöt.  

o Alle 65-vuotiaiden perusterveiden lisärokottamiselle ei katsottu olevan 
lääketieteellisin perustein tarvetta.  

o Myöhemmin ohjeistusta on tarkennettu ja lisärokotteeseen ovat 
oikeutettuja myös alle 12-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat lapset.  

 
7. Poliisin tilannekatsaus 

 
- Poliisin toimintakyky on normaali. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran 

kuormittaneet, mutta eivät vaikuta tehtävien hoitoon. Työpainetta esiintyy 
erityisesti rikostutkinnassa. 

- Varautumisen ja valmiuden toimenpiteitä ja ohjeistuksia tarkastellaan sekä 
suunnitellaan varautumista mm. sähkönjakelun häiriöihin. Tärkeää on 
toimintakyvyn turvaaminen sekä keskeisten poliisin tehtävien hoitaminen ja 
tiedonkulku myös poikkeustilanteissa. 

- Seurataan yleiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvien ilmiöiden kehittymistä 
ja kerätään tietoja eri toimijoilta. Poliisi toivoo jatkossakin tietoja kaikista 
poikkeuksellisista havainnoista, jotta voidaan muodostaa mahdollisimman kattava 
tilannekuva.  



 
 
 

 

  
8. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 

 
- Yksittäisistä sairauspoissaoloista huolimatta pelastus- ja ensihoitotehtävien sekä 

onnettomuuksien ehkäisyn palvelutuotanto on normaalilla tasolla.  
- Yleisötapahtumia ja mm. ilotulitusnäytöksiä on ollut viime vuotta enemmän, mikä 

näkyy onnettomuuksien ehkäisy- ja valvontatoiminnassa. 
- Rekrytointitilanne: 10 palomiehen/pelastajan virkaa on saatu hyvin täytettyä. 
- KSPELA on mukana hyvinvointialuevalmistelussa. Varmistetaan pelastustoimen ja 

kriisipäivystyksen toimintojen keskeytyksetön jatko myös 1.1.2023 alkaen.  
- Pelastusopistolla oli 22-23.11. Suurten evakuointien suuninttelu ja toteutus -

opintopäivät. Keski-Suomessa samankaltaisuuksia naapurimaakuntien 
suunnitteluprosesseihin. Turvallisuus- ja valmius foorumeiden rooli 
yhteensovittamisessa korostuu. 
  

9. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 

- Puolustusvoimissa ja Ilmasotakoulussa turvallisuustasoa on nostettu mm. 
vartiointia ja valvontaa tehostamalla. 

- Aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen harjoitustoiminta jatkuu 
puolustusvoimissa loppuvuoden aikana. 

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

- Ilmavoimien ja Ilmasotakoulun joulukuussa kotiutuvien varusmiesten 
joukkokoulutuskauden päättöharjoitus on meneillään Pirkkalassa ja jatkuu ensi 
viikolla. Harjoitukseen sisältyy lentotoimintaa myös yöaikana ja myös Keski-
Suomen taivaalla. 

 
10. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 

 
Ei ollut.  
 

11. Seuraava kokous 
 

Torstaina 15.12.2022 klo 9–10 (eTUVE)  
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58. 
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Koronaseuranta

Tiedonanto

Jaana
Leppäaho-Lakka
ylilääkäri
23.11.2022

 THL pyytää tiedot nykyään kerran viikossa tiistaisin
 Keski-Suomessa on stabiili tilanne
 Vaikka koronaa on liikkeellä, sairaalakuormitus on

matala
 Yksittäisiä potilaita on lähes päivittäin sekä koronan

kanssa että koronan vuoksi
 Koska potilaita on hyvin vähän, on parempi arvioida

lukuja pidemmältä ajalta. Pari viikkoa luvut ovat olleet
laskusuuntaiset.

 Keski-Suomessa sairaalassa on nyt vähemmän
koronapotilaita, kuin oli 1-2 viikkoa sitten.

Sairaala Nova2



Sairaalakuormitus koko maa, lähde THL

Sairaala Nova3
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Käynnissä olevat osastojaksot erikoissairaanhoidon osastoilla, koronan kanssa ja koronan vuoksi

Käynnissä olevat osastojaksot perusterveydenhuollon osastolla, koronan kanssa ja koronan vuoksi

Käynnissä olevat tehohoitojaksot, koronan kanssa ja koronan vuoksi



Sairaala-
kuormitus
17.11.2022
Itä-Suomen
yhteistyöalue

31 käynnissä olevaa osastojaksoa
erikoissairaanhoidon osastoilla
80 käynnissä olevaa osastojaksoa

perusterveydenhuollon osastoilla
3 käynnissä olevaa tehojaksoa

koronan kanssa ja koronan vuoksi

Sairaala Nova4

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta
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Jätevesiseuranta



Keski-Suomessa(kin) THL
linjauksen mukaisesti
 Kokouksessa 16.11.2022

”rokotenyrkki” totesi, että
koronatehosterokotteeseen ovat
julkisella puolella oikeutettuja 65
vuotta täyttäneet sekä
lääketieteellisiin riskiryhmiin
kuuluvat henkilöt. Alle 65 -
vuotiaiden perusterveiden
lisärokottamiselle ei
lääketieteellisin perustein
katsottu olevan lisätarvetta.

Sairaala Nova6

THL:n kansallisilla koronarokotussuosituksilla on vankka
perusta – lue kooste suositusten taustatekijöistä (16.11.2022)

THL päivitti suosituksia alle 12-vuotiaiden lasten koronarokotuksista
– osa lapsista voi hyötyä rokotteesta - Tiedote – THL (23.11.2022)
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