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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

Aika:  Keskiviikko 15.2.2023 klo 8.00–8.46 
 
Paikka:  Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Koronan osalta tilanne on rauhallinen, mutta muut talvikauden flunssat aiheuttavat 
runsaasti poissaoloja.  
 
Ukrainassa taistelut jatkuvat kiivaina etenkin maan itäosissa, muun muassa 
Bah’mutin alueella. Keskusteluja käydään sodan seuraavista käänteistä ja Venäjän 
suunnittelemasta mahdollisesta suurhyökkäyksestä.  
 
Venäjän on raportoitu kärsineen merkittäviä miehistö- ja kalustotappioita. 
Länsimaiden aseavulla on suuri merkitys Ukrainan kyvylle puolustautua Venäjän 
hyökkäyksiä vastaan. 
 
Unkari ja Turkki eivät ole edelleenkään ratifioineet Suomen ja Ruotsin Nato-
jäsenyyksiä. Turkin päätös saadaan todennäköisesti vasta vaalien jälkeen. 
Viimeisimpänä käänteenä on keskusteltu Suomen ja Ruotsin liittymisestä Natoon eri 
tahdissa. Maiden ensisijaisena tavoitteena olisi yhtäaikainen jäsenyys. 
 
Sisäministeriö julkaisi tällä viikolla päivitetyn kansallisen riskiarvion. Maailma on 
kokenut merkittäviä muutoksia vuonna 2018 laaditun edellisen päivityksen jälkeen 
koronapandemian ja Ukrainan hyökkäyssodan myötä. Suomen turvallisuustilanne on 
tällä hetkellä vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa. Kansallinen riskiarvio toimii 
pohjana alueellisten riskiarvioiden valmistelussa.  
 
 

2. Turvallisuustilannekatsaus 
 
Valtioneuvoston tilannekeskus ei ole välittänyt edellisen kokouksen jälkeen uutta 
tilannekatsausraporttia, joten kuultiin julkisista lähteistä koottu esitys yleisestä 
turvallisuustilanteesta (liite 1): 
- Taisteluja käydään etenkin Bah’mutin ja Vuhledarian alueilla  
- Valmistaudutaan Venäjän mahdolliseen suurhyökkäykseen  
- Venäjällä merkittäviä kalusto- ja miehistötappiota mm. asevoimien eliittiin 

lukeutuvan Tyynenmeren laivaston 155. jalkaväkiprikaati on tuhoutunut miltei 
kokonaan. 

- Venäjän hyökkäyssota aiheuttanut kymmenien miljardien vahingot Ukrainan 
terveydenhuoltojärjestelmälle; yli 1200 terveydenhuollon rakennusta vaurioitunut. 



 
 
 

 

- Ukrainan energiahuollon haasteet: useita iskuja energiainfrastruktuuria vastaan 
mm. Ukrainan suuret lämpö- ja vesivoimalat vaurioituneet, voimalinjoja tuhottu ja 
ydinvoimaloita jouduttu irrottamaan verkosta. 

 
Alueellista riskiarviota valmistellaan valtakunnallisen riskiarvion pohjalta hyvässä 
yhteisyössä ja suunnitellussa aikataulussa.  
 
 

3. Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 
 
Maahanmuuttovirasto: 
- Tilanne on jatkuva mutta rauhallinen. Ukrainan vaikea energiatilanne huomioiden 

Suomessa oli varauduttu majoittamaan enemmänkin maahantulijoita talven 
aikana. 

- Tällä hetkellä maahantulijoiden määrä on noin 500 henkilöä viikossa. Alkuvuoden 
aikana Suomeen saapui yhteensä reilut 3000 turvapaikan ja tilapäisen suojelun 
hakijaa.  

- Vastaanottopalvelut toimivat hyvin ja vastaanottokeskuksissa on tilaa. 
- Ukrainalaisten kuntiin siirtyminen: kuntamerkintää voi hakea vuoden maassa 

oltuaan. Kyselyiden mukaan noin kolmasosa on aikeissa jäädä Suomeen. Migri 
seuraa tilannetta, kouluttaa vastaanottokeskuksia ja jakaa tietoa myös kuntiin. 
  

Esiteltiin SPR:n Länsi-Suomen piirin ja muiden alueen toimijoiden 
vastaanottotilannetta Keski-Suomessa (tilanne 14.2.2023, liite 2):  
- Jyväskylän ja Keski-Suomen vastaanottokeskuksissa tilanne on rauhallinen ja tällä 

hetkellä majoituskapasiteettia on hyvin. 
- SPR:n vastaanottokeskuksen toimipisteissä yhteensä 1954 majoittujaa, joista 

1485 vastaanottokeskusmajoituksessa.  
- Hemcare Oy:n asiakkaita noin 665 ja Kotokunta Oy:n asiakkaita noin 245. 
- Keski-Suomessa vastaanottojärjestelmän asiakkaita yhteensä noin 2900, joista 

reilu tuhat Jyväskylän alueella. Muun maakunnan alueella suurimpana 
keskittymänä Jämsä. 

- Vastaanottokeskustoiminnan ja kotoutumisen tuen volyymit ovat merkittävästi 
kasvaneet, mutta valmius on hyvällä tasolla. 

  
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
- Koronatilanteeseen osalta AVIlla ei ole uutta tiedotettavaa.  
- Korona luokitellaan edelleen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, joskin 

luokituksesta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Yleisvaarallisen 
tartuntataudin määritelmänä on taudin suuri tarttuvuus, tauti on vaarallinen ja 
taudin leviämisen estämiseksi voidaan tehdä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat 
tartunnan saaneeseen, tartunnalle altistuneeseen tai sairastuneeksi epäiltyyn 
henkilöön. Tartuntataudit jaetaan yleisvaarallisiin, valvottaviin ja muihin 
tartuntatauteihin. 

- Ukrainan tilanteeseen liittyen aluehallintovirastolle tai sen toimintaympäristölle ei 
kohdistu suoranaisia tehtäviä, mutta AVI seuraa tiiviisti mahdollisia 
seurausvaikutuksia muun muassa kybervaikuttamisen ja muun kohdennetun 
häirinnän osalta. 



 
 
 

 

- Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut myös paljon keskustelua varautumisesta ja 
valmiuden tärkeydestä.  

- LSSAVI järjestää tällä viikolla Keski-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin 
yhdessä Puolustusvoimien kanssa Laukaan Peurungassa. 

- Alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu toistaiseksi joka toinen kuukausi, 
vuoden ensimmäinen kokous pidettiin viime viikolla. 

- Alueelliset riskiarviot valmistuvat suunnitellusti maaliskuun loppuun mennessä ja 
tukevat kansallisen riskiarvion esityksiä alueellisesta näkökulmasta. 

- Suunnitellaan säteilymittaukseen liittyvää valmiusharjoitusta. Harjoituksen sisältö 
valmistellaan tukemaan viime kesänä julkaistua säteilymittausstrategiaa sekä 
helmikuun aikana lausunnolle tulevaa säteilymittausstrategian 
toimeenpanosuunnitelmaa. 

 
 

5. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Esiteltiin huoltovarmuuden tilannetta 10.2. julkaistun tilannekatsauksen pohjalta: 
- Ei merkittäviä muutoksia edelliseen tilanteeseen nähden. 
- Sähköpulan riskit ovat olleet leudon talven vuoksi hallittavissa, mutta myös ensi 

talvi tulee olemaan sähkötuotannon osalta haasteellinen. Tilannetta helpottaa 
myös Olkiluoto 3:n käyttöönotto maaliskuun lopulla. 

- Työtaistelutoimet huolestuttavat:  
o AKT:n lakon osalta etenkin polttoainehuollon tilanne. Lämmitykseen 

tarvittavia raaka-aineita on lämmityslaitoksissa hyvin varastoitu. 
o Kaupan alan lakko on jo päättynyt, ei merkittäviä vaikutuksia 
o AKT:n lakko vaikuttaa myös ahtaajien kuljetuksiin ja voi laajentuessaan 

aiheuttaa merkittäviä häiriöitä useilla toimialoilla. 
- Kiinan koronatilanne on helpottunut ja sen myötä tuotannon ja logistiikan 

häiriöriskit pienentyneet.  
- Öljytuotteiden tuontikielto vaikuttaa talvidieselin saatavuuteen. Leuto talvi on 

kuitenkin helpottanut tilannetta. 
- Huoltovarmuusorganisaatiossa olevat yritykset ovat mukana alueellisten 

riskiarvioiden valmistelussa. Arviot valmistuvat suunnitellussa aikataulussa.  
 
 

6. Keski-Suomen hyvinvointialueen (sote) tilannekatsaus 
 
Esiteltiin katsaus (liite 3): 
 
Terveystilanne: 
- Koronan osalta tilanne on rauhallinen ja kuormitusaste kohtuullinen. Osastoilla on 

ollut eristyksiä, mutta ne ovat johtuneet pääasiassa muusta kuin koronasta.  
- Viikonlopun (vko 6) aikana Novan päivystys ruuhkautui henkilöstön poissaolojen 

vuoksi. Myös potilaskierto jatkohoitoon ei alkuviikosta toteutunut. Tiistaina 
henkilöstöä saatiin järjestettyä ja ruuhkia purettua. 

- Alkuviikosta poliisia tarvittu useamman kerran potilaiden väkivaltaisen käytöksen 
vuoksi. 

- Myös psykiatrian osastoilla korkea kuormitus jatkunut. Tilannetta helpottaa ensi 
viikolla vanhan sairaalana tiloihin avattava yleissairaalapsykiatrian osasto. 

- Muilla osastoilla tilanne on normaali ja täyttöaste alkuviikosta pienehkö.  



 
 
 

 

- Alueellisilla osastoilla on joitakin vapaita paikkoja, mutta tilat ovat pääasiassa 
tehokkaassa käytössä. 

 
Valmius:  
- Sote-valmiuskeskukselle selvitetty keskussairaaloiden rakenteellisista paikkalukua. 

Rakenteellinen kapasiteetti on merkittävästi suurempi kuin käytettävissä olevalla 
henkilöstömitoituksella normaalioloissa täyttöasteen laskennassa käytettävä 
paikkaluku. 

- Hyvinvointialueen valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelman yleinen osa 
päivitetään alueellisen ja kansallisen riskiarvion myötä. Suunnitelmaa laaditaan 
kansallisesti yhtenevällä ohjeistuksella. 

- Osallistutaan aktiivisesti alueellisille maanpuolustuskursseille, valmiusharjoituksiin 
ja Pelastusopiston kursseille. 
 

 
7. Puolustusvoimien tilannekatsaus    

 
Keski-Suomen aluetoimisto:  
- Toiminta painottuu tulevien harjoitusten ja tapahtumien valmisteluun muun 

muassa maaliskuun toisella viikolla järjestettävä paikallispuolustusharjoitus. 
 
Ilmasotakoulu:  
- Ilmasotakoulun turvallisuus- tai koronatilanteessa ei ole muutosta aiempaan, 

tilanne on vakaa.  
- Saapumiserän 1/23 sotilasvala vannottiin Tikkakoskella 4.2.  
- Varusmiehillä jatkuu normaali koulutushaaran mukainen koulutus- ja 

harjoitustoiminta. 
 
 

8. Poliisin tilannekatsaus 
 
- Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintakyky on normaali ja koronatilanne vakaa. 
- Poliisipalveluiden kysyntä on vuodenaikaan nähden vilkastunut mahdollisesti 

leudon sään vuoksi; aiemmin sydäntalvi on ollut varsin rauhallista aikaa.  
- Nuorten väkivaltarikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti koko valtakunnassa ja 

myös Keski-Suomessa, tapausmäärät ovat jopa kaksinkertaistuneet parissa 
vuodessa. Poliisi valmistelee toimia tilanteeseen vaikuttamiseksi.  

- Yhtenä ennaltaehkäisevän toiminnan keinona Poliisi toteutti viime viikolla 
keskisuomalaisille koululaisille live-striimauksen, jolla tavoitettiin yli 1000 
koululaista ja saatu palaute oli hyvää. 

- Valmistaudutaan kesän yleisötapahtumiin mm. MM-ralli ja Himoksen tapahtumat. 
Osana valmistautumista Jämsän poliisiaseman tiloja remontoidaan.  

- Poliisi tiedottaa viikon kuluttua viime vuoden rikollisuustilanteesta. Yhtenä 
nostona Keski-Suomen tilanteesta mainittiin Viitasaaren, Saarijärven, Joutsan ja 
Keuruun yleispoliisiryhmät, jotka ovat onnistuneet toiminnassaan hyvin ja tulokset 
niiden osalta erinomaisia.  

- Keski-Suomessa haasteena ovat olleet tutkinnan viiveet. Tilanteen ratkaisemiseksi 
valmistellaan tutkintajärjestelyiden muutoksia ja rekrytointivaihe on meneillään. 
Hakijamäärien perusteella Keski-Suomi vaikuttaa varsin vetovoimaiselta.  

  



 
 
 

 

9. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
- Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintakyky on koronan osalta normaali. 

Poissaoloja on ollut, mutta myös muita flunssia liikkeellä. 
- Valmistellaan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Keskeisimmät havainnot 

pelastuslaitoksen toimintakaudesta 2022: Pelastustoimen tehtävät ovat 
vähentyneet ja ensihoidon tehtävät kasvaneet vuonna 2022. Kokonaisuutena 
budjetissa pysytään ja pääosin vuoden 2022 talousarviossa asetettuihin muihin 
tavoitteisiin pelastustoiminnan, riskienhallinnan ja ensihoidon palvelutoiminnoissa 
päästiin. 

- Valmiussuunnittelijan toimi avoinna 17.2. asti.  
- Alueellinen riskiarvio valmistuu hyvää vauhtia ja tulee olemaan sopusoinnussa 

valtakunnallisen riskiarvion kanssa. 
- Henkilöstön sairaspoissaolojen määrissä tilastoitiin kasvua vuonna 2022. Tuki- ja 

liikuntaelinoireista aiheutuneet poissaolot ovat yli kaksinkertaistuneet 
edellisvuoteen nähden. Myös koronapoissaoloissa oli viime vuonna huomattavaa 
kasvua. Lisäksi mielenterveyden oireista johtuneet poissaolot ovat mittavasti 
kasvaneet, mikä on huolestuttavaa ja syitä tullaan analysoimaan.  

- Ambulanssien käyttöaste on Jyväskylän alueella yli 50 %, tavoiteltu käyttöaste 
olisi noin 30-40 %. Korkea käyttöaste voi johtaa myös kiireellisten potilaiden 
tavoitettavuusaikojen pidentymiseen ja korkea käyttöaste vaikuttaa myös 
henkilöstön jaksamiseen. 

 
 

10. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 
Ei ollut. 
 
 

11. Seuraava kokous 
 

Keskiviikkona 15.3.2023 klo 8–9 (eTUVE)  
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.46. 



Ukrainan sota kartalla (tilanne 13.2.2023)

• Taisteluita käydään Bah´mutin ja Vuhledarian alueella

• Asiantuntijan mukaan Bah’mutin valtaus ei olisi 
strategisesti tai operatiivisesti merkittävä saavutus, 
vaikka Venäjä saattaa sellaista vaikutelmaa antaa

Lähde: Iltasanomat / Iltalehti 14.02.2023



Venäjää kohtasi täysi katastrofi: menetti koko 
eliittiprikaatin

• Ukraina on mahdollisesti onnistunut 
hävittämään kokonaisen venäläisprikaatin 
puolustaessaan Vuhledaria.

• Kyse ei ole mistä tahansa prikaatista, vaan 
Venäjän asevoimien eliittiin lukeutuvasta 
Tyynenmeren-laivaston 155. 
jalkaväkiprikaatista

• Venäjän kovaonnisen hyökkäyksen aikana 
Ukraina on saattanut aiheuttaa 155. prikaatille 
150–300 miestappiota päivässä. Yhteensä 
Ukraina on mahdollisesti tappanut, 
haavoittanut tai ottanut kiinni noin 5 000 
merijalkaväen sotilasta Vuhledarissa.

Lähde: Iltalehti 14.2.2023



Sota on romuttanut Ukrainan terveydenhuoltoa 
kymmenien miljardien arvosta

• Maailman pankin ja maailman terveysjärjestö 
WHO:n arvioiden mukaan Venäjän aloittama 
hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut 
kymmenien miljardien vahingot Ukrainan 
terveydenhuoltojärjestelmälle.

• Mittavaan kokonaissummaan on laskettu 
mukaan myös kaikki terveydenhuollon 
fasiliteetit, jotka ovat kärsineet vaurioita 
sodassa. 

• Ministeriön mukaan 1218 terveydenhuollon 
rakennusta on vaurioitunut iskuissa. Luku 
pitää sisällään 540 sairaalaa, jotka ovat osin 
tuhoutuneet sekä 173 sairaalaa, jotka 
tuhoutuivat täysin.

Lähde: Iltalehti 13.2.2023



Ukrainan energiahuollon haasteet

• Venäjä on jatkanut Ukrainaan useita iskuja 
tarkoituksenaan tuhota muun muassa sähkön- ja 
vedenjakelua.

• Käytännössä kaikki Ukrainan suuret lämpö- ja 
vesivoimalat ovat vaurioituneet Venäjän Ukrainan 
energiainfrastruktuuria vastaan kohdistamien iskujen 
jälkeen

• Venäjä on lisäksi tuhonnut voimalinjoja ympäri maata

• Ukraina joutui irrottamaan myös kolme 
ydinvoimalaansa verkosta

Lähde: Helsingin sanomat 24.11.2022



Jyväskylän 
vastaanottokeskuksen 
toimipisteet (SPR) ja 
vastaanottotoiminta 
Keski-Suomessa



Tilanne toimipisteiden ja majoituksen  
mukaan 14.2.2023

• Jyväskylän vastaanottokeskus, SPR Länsi-Suomen piiri

• Ailakinkadun toimipiste 753 / 800

• Salmirannan sivutoimipiste, kapasiteetti 122 / 150 

• Jämsän sivutoimipiste, 468 / 500 (Gradian rakennuksen käyttöönotto)

• Saarijärven sivutoimipiste, 142 / 150

• Yksityismajoituksessa 129 + 21 + 11 asiakasta

• Kuntamallissa 308 asiakasta

YHTEENSÄ 1954, joista vok-majoituksessa 1485



Muut toimijat, tilanne tammikuun jälkeen

• Hemcare Oy

• Äänekoski n. 260

• Laukaa n. 215

• Kuntamalli n. 165 

• Yksityismajoitus n. 25

= n. 665

• Kotokunta Oy

• Jyväskylä n. 120

• Joutsa n. 125

= n. 245



Vastaanottojärjestelmän asiakkaita 
yhteensä Keski-Suomessa 

• Kaikki: n. 2900 (alueella myös muiden keskusten yksityismajoittujia)

• Jyväskylän alue: reilu tuhat

• Muu maakunta:  vajaat kaksi tuhatta, Jämsä tällä hetkellä suurimpana 

keskittymänä muun maakunnan alueella





Terveystilanne ja valmius

• Päivystyksessä viikonlopun jäljiltä maanantaina yli 12 tuntia vuoroaan odottaneita 10 potilasta, oli 
osittain ruuhkautunut iltayöhön saakka, poissaoloja saatu järjesteltyä

• Tiistaina aamulla päivystyksessä ei enää yhtään jatkohoitoon odottajaa
• Poliisia tarvittu useamman kerran alkuviikon aikana väkivaltaisten potilaiden vuoksi
• Psykiatrian osastoilla myös korkea kuormitus jatkunut
• Yleisilme muilla Novan osastoilla normaali ja täyttöaste noin 92 %, tarttuvia pöpöjä liikkeellä
• Alueellisilla osastoilla kuormitusaste hieman korkeampi noin 96 %

• Sote-valmiuskeskukselle selvitetty keskussairaaloiden rakenteellista paikkalukua, joka merkittävästi 
suurempi kuin käytettävissä olevalla henkilöstömäärällä/-mitoituksella normaalioloissa täyttöasteen 
laskennassa käytettävä paikkaluku

• Novan osalta 1hh huoneet vuodeosastoilla on valmiiksi potilaspaneelein varustettu niin, että rinnalle 
voidaan kalustaa toinen potilaspaikka tarvittaessa ja sänkyjäkin löytyy riittävä määrä

16.2.2023 Jarkko Jäntti, valmiuspäällikkö2



Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta 
(esitetty Sote-johtoryhmälle 1.2.2023)
• Hyvaks valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelman yleinen osa 

(julkinen) päivitetään alueellisen riskiarvion valmistuttua 3/2023
• Hyvaks sote-valmiussuunnitelma laaditaan kansallisesti yhtenevällä 

ohjauksella Valsu.fi –portaaliin (TL IV) 
• Itä-Suomen sote-valmiuskeskus ohjaa valmiussuunnittelua YTA
• Suunnitelman laadinta edellyttää koordinointia hyvinvointialueen 

sisällä, valmiuspäällikkö Jäntti on alueen pääkäyttäjänä Valsu.fi
• Osallistutaan aktiivisesti alueellisille maanpuolustuskursseille ja 

valmiusharjoituksiin LSSAVI + ISAVI sekä Pelastusopiston kursseille



Tässä esiintyvät 
nimet kaikki* (95) 

pääsevät 
kirjoittamaan 
suunnitelmaa

Valsu.fi

*Suppea 
turvallisuusselvitys 
edellytyksenä



Ehdotus tarkastuspisteiksi

16.2.2023 Jarkko Jäntti5

• HEL23 suppeat turvallisuusselvitykset SUPOlle
• MAA23 riskianalyysit valmistuu
• HUH23 alkuräjäytys TEAMS 100 hlö x 1 h

• Kirjoitustyötä omaan tahtiin Valsu.fi

• TOU23 palveluittain työkokoukset 4 x 2 h
• KES23 tukipalvelujen osuudet
• HEI23 
• ELO23 
• SYY23 yhteensovitus SOTE-jory
• LOK23 yhteensovitus KONSERNI
• MAR23 yhteensovitus YTA



www.hyvaks.fi
#hyvaks #hyväarkikaikille 
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