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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

Aika:  Torstai 3.11.2022 klo 9.00–9.49 
 
Paikka:  Etäkokous eTUVE 
  
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. 
 
Ukrainan sota ja sen aiheuttama inhimillinen kriisi jatkuvat, eikä viitteitä sotatoimien 
päättymisestä ei ole nähtävillä. Venäjä on tehnyt Kiovassa ohjusiskuja muun muassa 
kriittisen infran ja energiahuollon kohteisiin tavoitteenaan haitata energiatoimituksia 
Ukrainassa. Erityisen huolestuttavia ovat epäviralliset tiedot Venäjän johdon 
keskusteluista ydinaseiden käytöstä.  
 
Sotatilanne heijastuu myös Suomeen. Erityisesti sähkönsaannin ja -riittävyyden 
haasteet sekä energian hinnannousu keskusteluttavat. Suomessa on 
hybridivaikuttamisen yhtenä ilmentymänä tehty myös enenevässä määrin havaintoja 
epämääräisistä dronelennätyksistä sotilaallisten tai huoltovarmuuden kannalta 
tärkeiden kohteiden läheisyydessä. 
 
Unkarin odotetaan ratifioivan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemukset vielä 
tämän vuoden puolella. Turkin kanta on edelleen epävarma. 
 
Koronatartuntoja todetaan edelleen runsaasti muiden vuodenajalle tyypillisten 
flunssatartuntojen rinnalla. Koronaan sairastuneiden oireet ovat kuitenkin olleet 
pääsääntöisesti varsin lieviä. Neljänsistä rokotuksista on käyty yhteiskunnallista 
keskustelua. Koronatilannetta on syytä edelleen seurata tarkkaavaisesti. 
 
Todettiin, että aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi kokouksessa ei kuulla Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin eikä Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsauksia. 
Huoltovarmuuskeskuksen katsaus on muistion liitteenä 1. 
 
Kuultiin Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn aluehallintoviraston terveiset kokoukselle. 
Yksityiskohtaisempi tilannekatsaus on muistion liitteenä 2.  
 

  



 
 
 

 

2. VNTIKE-tilannekatsausraportti/Ukraina 
 
Esiteltiin tilanneraportin sijaan Sosiaali- ja terveysministeriön 12.10.2022 saapunut 
ohjauskirje. Asiaa käsitelty myös Hyvinvointialueen valmisteluryhmässä. 

 
3. Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 

 
Maahanmuuttovirasto: 
- Kuntamalli on lähtenyt hyvin toimimaan: mukana on jo n. 130 kuntaa ja uusia 

kuntia tulee mukaan koko ajan.  
- Vastaanottojärjestelmissä asiakkaita yhteensä n. 42 000. 
- Yksityismajoituksesta siirrytään vastaanottokeskuksiin. 
- Suomessa toiminnassa yhteensä 98 vastaanottopistettä: Kilpailutuksen myötä 

Kotokunta Oy avaa 15 uutta vastaanottokeskusta mm. Joutsaan ja Jyväskylään. 
- Venäjän kautta ei ole tullut niin paljoa turvapaikan tai tilapäisen suojelun 

hakijoita, kuin mihin on varauduttu. 
- Suomeen saapuneiden ukrainalaisten ikäjakauma osoittaa, että Suomeen saapuu 

paljon lapsia. Koulu- ja päivähoitopaikkoja on saatu kunnissa hyvin järjestettyä. 
- Vastaanottojärjestelmään rekisteröityjen asiakkaiden määrä vaihtelee viikoittain, 

tällä hetkellä määrät hieman laskusuunnassa. 
- Varaudutaan Ukrainan lisäksi myös muualta saapuviin turvapaikanhakijoihin esim. 

Lähi-itä ja Afrikka. 
- Vastaanottojärjestelmistä kuntiin siirtyminen: ukrainalaiset voivat vuoden 

Suomessa asuttuaan ukrainalaiset hakea kuntamerkintää. TEM järjestää asiaan 
liittyen 16.11.2022 pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivän. Lisätietoa 

 
Suomen Punainen Risti: 
- Esiteltiin SPR Länsi-Suomen piirin vastaanottotoiminnan ja kuntamallin tilannetta 

Keski-Suomen alueella. 
 
Keski-Suomen ELY-keskuksen edustaja lisäsi, että Keski-Suomeen tullaan 
perustamaan uusi alaikäisyksikkö. Kilpailutus on päättynyt ja joulukuun aikana on 
tarkoitus avata 20-paikkainen ryhmäkoti. Lisäksi suunnitelmissa on perustaa 
perheryhmäkoti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa. 
 
 

4. Poliisin tilannekatsaus 
 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Mikko Masalin esittäytyi.  
 
Kuultiin tilannekatsaus: 
- Poliisin toimintakyky Keski-Suomessa on normaali.  
- Varaudutaan sähkökatkoksiin ja sähkönsaannin haasteisiin. 
- Todettiin muutos poliisin kenttätoiminnan hallinnollisissa järjestelyissä Keski-

Suomessa. Keski-Suomen kenttätoiminnasta vastaavat Jyväskylän kenttäyksikkö 
ja Keski-Suomen kenttäyksikkö sekä yleispoliisiyksikkö. Lisätietoa muutoksesta 
lähetetään yhteistyökumppaneille.  

- Nuorison oirehtiminen ja huolta herättävä käytös on lisääntynyt. Poliisilaitos pohtii 
ennaltaehkäisevän toiminnan ja yhteistyön muotoja. 

- Ukrainan tilanne: tilapäisen suojelun hakemuksia jätetään Keski-Suomen poliisin 
toimipisteissä 6-10/arkipäivä. Määrissä on havaittavissa pientä nousua.  

https://kotoutuminen.fi/tapahtumat/2022-11-16/pakolaisten-vastaanoton-ajankohtaispaiva


- Poliisi on kiinnostunut kaikista selittämättömistä dronehavainnoista ja asiattomista
kulkijoista etenkin keskeisen infran lähettyvillä. Pienistäkin havainnoista
kehotetaan tiedottamaan poliisille matalalla kynnyksellä.

5. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus

Kuultiin katsaus (liite 3).

6. Puolustusvoimien tilannekatsaus

- Yleinen turvallisuustilanne: puolustusvoimissa ja Ilmasotakoulussa
turvallisuustasoa on nostettu mm. vartiointia ja valvontaa tehostamalla.

- Aktiivinen kansallinen ja kansainvälinen harjoitustoiminta jatkuu
puolustusvoimissa loppuvuoden aikana.

- Puolustusvoimille on myönnetty lisämäärärahoja reserviläisten kertaisharjoituksiin
tälle vuodelle. Harjoituksiin osallistuu loppuvuoden aikana noin 10 000
reserviläistä aiemmin suunnitellun lisäksi.

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

- Ilmasotakoulun varusmiehillä jatkuu normaali koulutushaaran mukainen koulutus
- Joulukuussa kotiutuvien varusmiesten palvelus huipentuu loppuvuoden aikana

järjestettäviin aselaji- ja päättöharjoituksiin.

Keski-Suomen aluetoimisto: 
- Kutsunnat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Seuraavan kahden viikon

aikana ohjelmassa ovat Jyväskylän kutsunnat.
- Yhteistyö kuntien ja kaupunkien kanssa on sujunut mallikelpoisesti.
- Aluetoimisto toteuttaa kertausharjoituksia suunnitelmien mukaisesti loppuvuoden

aikana.

7. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 

Ei ollut.

8. Seuraavat kokoukset

- torstai 24.11.2022 klo 9-10 (eTUVE)
- torstai 15.12.2022 klo 9-10 (eTUVE)

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.49. 



Tilannekatsaus 3.11.2022:
- huoltovarmuuden yleistilannekuva 21.10.2022 (merkittävimmät huomiot)
- ajankohtaista alueellisesta huoltovarmuudesta

9.11.20221
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Keittiölaitteiden ja niiden varaosien saatavuus on 
haastavaa
HVK on 29.9.2022 kehottanut HV-kriittisiä yrityksiä 
olemaan valppaana ja raportoimaan mahdollisesta 
epäilyttävästä toiminnasta tai liikehdinnästä 
kriittisten kohteiden lähistöllä. 
ELVAR-toimikunnissa on pohdittu sähkökatkoksen 
vaikutuksia

Painokoneet -> Sanomalehtien paino loppuu
Terveydenhuolto -> Pitkäkestoiset sähkökatkokset aiheuttavat 
evakuointitarpeen aika pian terveydenhuollon yksiköissä
Jätevettä ei puhdisteta sähkökatkon aikana, jonka 
seurauksena voi aiheutua ylivuotoa. 
Ennakoiva tieto sähkökatkoksesta on yrityksille hyvin tärkeää 
-> Miten tämän voisi ratkaista? Kansallisesti ja/tai 
alueellisesti?

Sähkökatkoksen alkaessa teleoperaattorit pystyvät 
jatkamaan toimintaansa seuraavasti:  

2G- ja 3G-verkot (puhe ja viestit) taajamassa toimivat 2h, 
taajaman ulkopuolella 3h. 
4G- ja 5G-verkot (datan siirto) toimivat ainoastaan 15 min. 
Kuitukaapeliyhteydet voivat katketa heti sähkökatkoksen 
alkaessa. Tämä tulee kaikkien ottaa huomioon 
varautumisessa. 

Länsi-Suomen 
ELVAR-toimikunnan 

havaintoja 
21.10.2022

9.11.20222

Havaintoja:



Kyselyyn osallistuivat Länsi-Suomen ELVAR-alueen 
maakunnalliset ELVAR-työryhmät eli

Keski-Pohjanmaan ELVAR-työryhmä
Pohjanmaan ELVAR-työryhmä
Etelä-Pohjanmaan ELVAR-työryhmä
Pirkanmaan ELVAR-työryhmä
Keski-Suomen ELVAR-työryhmä

Työryhmissä mukana pääasiassa elinkeinoelämän 
edustajia. 

Kysely toteutettiin: 27.9. – 5.10.2022

Kyselyssä jokainen arvioi 54 erilaisen uhkan 
merkittävyyttä arviointiasteikolla 0 – 5

Vastauksia yhteensä: 40 kpl

Kyselyn tulosten tarkoitus on tukea alueellista 
riskiarviotyötä

ELVAR-kyselyn 
toteutus

9.11.20223



Koko Länsi-Suomen ELVAR-alue

9.11.2022

4

TOP9-uhkat kaikkien maakuntien osalta Yht.
SÄHKÖENERGIAN SAANNIN, SIIRRON TAI JAKELUN HÄIRIINTYMINEN ALUEELLA 3,85

TIETOLIIKENTEEN TAI TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTETTÄVYYDEN HÄIRIINTYMINEN 
ALUEELLA

3,44

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGISEN (ICT) INFRASTRUKTUURIN VAURIOITUMINEN 
ALUEELLA

3,41

TUONTIPOLTTOAINEIDEN SAATAVUUDEN HÄIRIINTYMINEN 3,37

ALKUTUOTANNON TOIMINTAEDELLYTYSTEN HEIKKENEMINEN 3,17

POLTTOAINEJAKELUN HÄIRIÖ 3,10

KULJETUSTEN HÄIRIINTYMINEN 3,05

KAUKOLÄMMÖN TOIMITUSHÄIRIÖ 2,95

ELINTARVIKEHUOLLON HÄIRIÖT 2,93



9.11.2022

5

TOP11-uhkat Yht.
SÄHKÖENERGIAN SAANNIN, SIIRRON TAI JAKELUN HÄIRIINTYMINEN ALUEELLA 3,67

ALKUTUOTANNON TOIMINTAEDELLYTYSTEN HEIKKENEMINEN 3,56

KULJETUSTEN HÄIRIINTYMINEN 3,44

POLTTOAINEJAKELUN HÄIRIÖ 3,44

LAAJA TAI PITKÄKESTOINEN VEDENJAKELUHÄIRIÖ* 3,44

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGISEN (ICT) INFRASTRUKTUURIN VAURIOITUMINEN ALUEELLA 3,33

TIETOLIIKENTEEN TAI TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTETTÄVYYDEN HÄIRIINTYMINEN ALUEELLA 3,33

INFORMAATIO-OPERAATIO* 3,33

ELINTARVIKEHUOLLON HÄIRIÖT 3,33

TUONTIPOLTTOAINEIDEN SAATAVUUDEN HÄIRIINTYMINEN 3,22

PÄIVITTÄISTAVARAHUOLLON HÄIRIÖ* 3,11

Keski-Suomi

* Vaaleansiniset rivit uhkat eivät ole mukana koko Länsi-
ELVAR-alueen TOP9:ssä



Tilannekatsaus: viikko 43/2022
LSSAVI

2.11.20221

Liite 2 
KSTURVA 
3.11.2022



2.11.2022

2

Yleistä:

Virasto on toimintakykyinen 
Virastossa on tarkistettu omaa varautumista sähkökatkoksen ja tietoliikennekatkoksen 

varalle. 

Varautumisen yhteistoiminta ja yhteensovittaminen
LSSAVI:n alueellinen valmiustoimikunta

Kokouksessa 13.10.2022 käsiteltiin sähkökatkon vaikutuksia tietoliikenneverkkoon: Sähkökatkoksen 
alkaessa teleoperaattorit pystyvät jatkamaan toimintaansa seuraavasti:  2G- ja 3G-verkot (puhe ja viestit) 
taajamassa toimivat 2h, taajaman ulkopuolella 3h. 4G- ja 5G-verkot (datan siirto) toimivat ainoastaan 15 
min. Kuitukaapeliyhteydet voivat katketa heti sähkökatkoksen alkaessa. Tämä tulee kaikkien ottaa 
huomioon varautumisessa. 
Seuraava valmiustoimikunnan kokous 17.11.2022.

LSSAVI ja alueellinen varautuminen



LSSAVI ja alueellinen varautuminen

2.11.2022

3

Pelastustoimi ja varautuminen-vastuualue:

Alueellisten riskiarvioiden päivitystyö on alkamassa / alkanut pelastuslaitosten johdolla.
LSSAVI-vetoinen ohjausryhmä seuraa riskiarvioiden toteutumista alueellaan.
Huoltovarmuuden ylitarkastaja ja Länsi-Suomen ELVAR-koordinaattori ovat toteuttaneet ELVAR-jäsenkyselyn, 
jonka tuloksena saatiin elinkeinoelämän näkemys kriittisimmiksi uhkiksi / maakunta. Kyselyn tulokset 

voidaan antaa hyödynnettäväksi alueellisessa riskiarviotyössä. 

Kaksipäiväinen väestönsiirtojen johtamiseen keskittyvä LSS22-valmiusharjoitus on nyt pidetty 
LSSAVI:n toimialueen maakunnissa. 

Palautetilaisuus järjestetään 8.11.2022. 

Harjoitukseen osallistuneille organisaatioille on lähetetty tilaisuuteen erillinen kutsu ja ilmoittautumisohjeet.

Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue: 

OKM on pyytänyt AVIa järjestämään toimialueellaan tilaisuuksia varautumiseen ja häiriötilanteisiin 
varautumiseen liittyen.

Loppuvuoden 2022 aikana järjestettäviä tilaisuuksia:
Kyberturvallisuus ja informaatiovaikuttaminen sivistystoimessa. Tulossa syksyllä 2022.
Forum för välbefinnande i skola och läroanstalt, 8.-9.11.2022
Tieto tilaisuuksista lähetetään kaikkien kuntien kirjaamoihin kohderyhmäohjauksella. Lisäksi tiedotetaan uutiskirjeessä, AVIkouluttaa-

somekanavilla ja suorilla kontakteilla erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppilaitosten osalta valmiudet mahdollisiin sähkökatkoksiin varautumiseen ovat 
valmisteluvaiheessa. Opetushallitus on laatimassa tukimateriaalia aiheesta.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS –
LIIKELAITOKSEN

AJANKOHTAISKATSAUS

Liite 3 
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3.11.2022



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

Keskeiset tapahtumat toiminnassa
Pelastustoimi

■ Jämsän paloasemalla pelastustoimen operatiivisen valmiuden siirtyminen välittömään lähtövalmiuteen (ns. 24/7 paloasema) on 
alkanut 1.7.2022.

■ Keski-Suomen pelastuslaitos koordinoi alueellisen riskiarvion valmistelua, joka valmistuu 31.3.2023 mennessä.

Ensihoito

■ Hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt Jämsän ensihoitopalveluiden tuottamiseksi perustaa 18 ensihoitajan tointa 
ja viisi palomiehen virkaa. 



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

■ Ennusteen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen talous tulee toteutumaan  talousarvion mukaisena.  Tilikausi on 
suunniteltu 132 400 euroa alijäämäiseksi johtuen   pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksessä olevasta 
pelastustoimen 484 259 euron ylijäämästä.

■ Tilikausi on suunniteltu 132 400 euroa alijäämäiseksi johtuen pelastuslaitoksen vuoden 2021 
tilinpäätöksessä olevasta pelastustoimen 484 259 euron ylijäämästä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Energian (polttoaine, sähkö ja kaasu) kallistuminen talousarviossa arvioitua enemmän aiheuttaa pelastuslaitoksen 
talouteen yli 300 000 euron ylityspaineen.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

 Talouden toteutumista ja palvelutasoa seurataan viikoittaisissa johtoryhmän kokouksissa.

 Hankintoja on pyritty keskittämään toimialueilta keskushallintoon.

 Henkilöresurssien hyvällä suunnitelulla ja ennakointiryhmän ohjeistuksella on 
pyritty ehkäisemään mm. koronan aiheuttamia haittoja palvelutasoon ja taloudenhallintaan.

 Energian säästämiseksi on aloitettu tekemään toimenpiteitä



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista/muutoksista henkilöstömenoissa

■ Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion viitekehyksissä, suunnitelmien mukaisesti.



TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan

- tulee toteutumaan osittain

- ei tule toteutumaan

- toteutumista ei voida arvioida



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS
Palvelu Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 Tila

Onnettomuuksien 
ehkäisy

Noudatetaan erikseen 
vahvistettavaa, pelastuslain 
79 § mukaista ja riskien 
arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa 
on määritelty vuonna 2022 
tarkastusvuorossa olevien 
kohteiden palotarkastukset 
sekä muut 
valvontatoimenpiteet.

Vuositavoitt
eiden 
jatkuva 
seuranta 
toimenpider
ekistereistä

Valvontasuunni
telman vuoden 
2022 
suoritemäärät

Kaikki asetetut 
tavoitteet 
saavutetaan

A1-A6 kohteiden 
vuosittaisista palotarkastuksista 
on suoritettu 62%. Muita 
palotarkastuksia on suoritettu 
597 kpl. 
Asiakirjavalvontatehtäviä sekä 
muita asiantuntijapalveluja on 
suoritettu yhteensä 881 kpl. 
Paloturvallisuuden 
itsearviointilomakkeet on 
lähetetty asiakkaille 
helmikuussa 9 122 kpl, joista on 
käsitelty 58 %

Turvallisuusviestintä Otetaan huomioon 
valvonta- ja 
onnettomuustiedot sekä 
asiakasryhmien tarpeet. 
Sosiaalisen median 
valistusmateriaaliin 
tuottamista ja keinoja 
tehostetaan.

Vuositavoitt
eiden 
seuranta 
toimenpider
ekisteristä, 
toimintaa 
ohjaa 
vuosikello

Tavoitteena on 
kohdata 20 % 
Keski-Suomen 
asukkaista

Kaikki asetetut 
tavoitteet 
saavutetaan

COVID19 –tilanteesta 
johtuen turvallisuusviestinnän 
osalta ei tulla pääsemään 
asetettuihin tavoitteisiin vuonna 
2022. Median avulla eri 
tavoilla toteutettuna 
turvallisuusviestintä on 
3/4 vuosineljänneksen aikana 
kuitenkin ollut tehostettua, 
kohdennettua ja viikoittaista.
10 286/20 000 (51%) henkilöistä 
on tavoitettu



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS
Palvelu Toiminnallinen tavoite ja mittarit sekä tavoitetasot Toteutunut 30.9. Tila

Pelastus-
toiminta

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina 
mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa 
riskiluokittain.

• I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen 
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja 
tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään 
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 
minuutissa.

Ensimmäisen yksikön osalta 
täyttymisprosentti 47% ja ajan 
mediaani 6:11.

Pelastustoiminnan osalta 
täyttymisprosentti 56 % ja ajan 
mediaani 10:44

• II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen 
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja 
tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään 
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 
minuutissa.

Ensimmäisen yksikön 
osalta täyttymisprosentti 76 % 
ja ajan mediaani 7:29.

Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 78 % 
ja ajan mediaani 11:30



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS
Palvelu Toiminnallinen tavoite ja mittarit sekä tavoitetasot Toteutunut 30.9 Tila

Pelastus-
toiminta

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina 
mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa 
riskiluokittain.

• III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen 
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja 
tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään 
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 
minuutissa.

Ensimmäisen yksikön 
osalta täyttymisprosentti 96 % 
ja ajan mediaani 9:45.
Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 99 % 
ja ajan mediaani 12:42

• IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen 
yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja 
tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään 
vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 
minuutissa.

Ensimmäisen yksikön 
osalta täyttymisprosentti 100 
% ja ajan mediaani 15:28.
Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 97 % 
ja ajan mediaani 18:57



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS
Palvelu Toiminnalline

n tavoite
Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 Tila

Oma 
jatkuvuuden 
hallinta

Keski-Suomen 
pelastuslaitos 
kehittää oman 
toiminnan 
jatkuvuuden 
hallintaa 
kansallisen ja 
alueellisen 
riskiarvion uhkia 
vastaan.

Vuosittain tehtävä 
organisaation sisäinen 
riskiarvio KUJA-
konseptia hyödyntäen.

Omaisuuden 
hallintajärjestelmällä 
saadaan ajantasainen 
tilannekuva 
materiaalisesta 
varautumisesta

Vuoden 2021 
riskienarvion 
johtopäätökset.

Toteutussuunnitelmi
en noudattaminen.

Pelastustoiminnan 
suorituskykyvaatimus
ten toteutuminen 
kaikissa
häiriötilanteissa

Keski-Suomen pelastuslaitos 
koordinoi alueellisen riskiarvion 
valmistelua joka valmistuu 31.3.2023 
mennessä.
KSTURVA:n sihteeristö toimii 
alueellisen riskiarvion 
poikkihallinnollisena työryhmänä.
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Palvelu Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 Tila

Kuntien 
varautumisen 
tukeminen

Keski-Suomen 
pelastuslaitos 
toteuttaa 
yhteistyötä kuntien, 
yhteistyöviranomais
ten ja kolmannen 
sektorin kanssa 
valmiussuunnittelus
sa, erilaisissa 
harjoituksissa ja 
häiriötilanteidenjoht
amis-toiminnassa.

Osallistuminen Keski-
Suomen alueellisen 
turvallisuus- ja 
varautumistoimikunnan 
(KSTURVA) työhön.

Osallistuminen 
KSTURVA:n 
toimintasuunnitelman 
mukaisiin 
yhteisharjoituksiin.

Pelastuslain 48 §:n 
mukaisten harjoitusten 
toteuttaminen, joiden 
yhteydessä huomioidaan 
myös yhteistyötahot.

Osallistuttu aktiivisesti 
ja aloitteellisesti 
toimintaan.

Osallistuttu 
merkittävässä roolissa 
harjoitusten 
suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Aluehallintovirastolle on 
toimitettu edellisen 
vuoden marraskuuhun 
mennessä suunnitelma 
Pelastuslain 48§:n 
mukaisista 
harjoituksista.

Pääsääntöisesti 
kaksi henkilöä 
osallistuu 
kokouksiin ja 
työskentelyyn.

Harjoitukset 
pidetään 
suunnitelman 
mukaan ja 
niistä laaditaan 
raportit 3 
kuukauden 
kuluessa 
harjoituksesta.

Keski-Suomen 
turvallisuus- ja 
valmiustoimikunta 
(KSTURVA): 
Koronaviruspandemian 
ja Ukrainan sodan 
aikana KSTURVA–
rakennetta on 
hyödynnetty kriiseihin 
liittyvän tiedon ja 
tilannekuvan 
välittymisessä 
keskeisimmille 
turvallisuustoimijoille 
Keski-Suomessa.
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Ensihoitoyksiköiden tehtävämäärät yksiköittäin 1.1.2022-30.9.2022
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 Ensihoitotehtävien käyttöasteet 2022 ovat pysyneet hyvin 
samankaltaisina kuin vuoden 2021 käyttöasteet. Erityisesti 
Jyväskylän alueella on käyttöasteet hyvin korkeat ja ajoittain 
kiireellisten tehtävien saavuttaminen saattaa häiriintyä

 Hoitoalan työehtoneuvottelut haastoivat omalta osaltaan 
työntekijöiden saatavuutta

 Valmiuspoikkeamia kertyi muutamia
 Poissaolojen paikkaamiseen on tehty hyvää yhteistyötä 

pelastuksen kanssa
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SISÄINEN VALVONTA JA 
RISKIENHALLINTA
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta 

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 
 Varallaolojärjestelmän riskit: Pelastuslaitos suunnitelmallisesti purkaa varallaolojärjestelmää. Toimintavalmiuteen ja henkilöstön 
saatavuuteen sekä varallaolojärjestelmään liittyvät riskit korjataan tarvittaessa lisätalousarviolla, palvelutasopäätöksessä esitettyjen 
toimenpiteiden mukaisesti. 

 Henkilöstöresurssiriskit: Keskeisiä viranhaltijoita on siirtynyt eläkkeelle tai muihin tehtäviin joka on aiheuttanut osaamispääoman laskua 
organisaatiossa

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

 Raportoidaan pelastuslaitoksen johtokuntaa ja Jyväskylän kaupunginhallitusta/valtuustoa
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