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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 
 
Aika:  Keskiviikko 15.3.2023 klo 8.00–8.47 
 
Paikka:  Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Koronan osalta tilanne on rauhallinen. Tautia on edelleen, mutta koronaan liittyvää 
yhteiskunnallista haittaa ei ole tällä hetkellä tunnistettavissa. 
 
Ukrainassa sotatoimet jatkuvat. Etenkin itäisen Ukrainan kaupungeista on välittynyt 
merkittäviä tappioita ja surullista raunionäkymää. Pitkä ja uuvuttava taistelutilanne 
jatkuu edelleen eikä sodan loppumisesta ole merkkejä näköpiirissä. Seurataan tiiviisti, 
tuoko kevät käänteitä sodan kulkuun erimerkiksi laajemman hyökkäysvaiheen 
muodossa. 

 
Ukrainan tarvitsema lännen aseapu on vahvasti esillä keskusteluissa samoin kuin 
Suomen Natojäsenyyteen liittyvät teemat. 
 
Suomessa on uutisoitu viimeksi kuluneiden viikkojen aikana useista digitaalisten 
palveluiden häiriöistä. Tilanne herättää kysymyksiä, onko tapausten taustalla tietoisia 
palvelunestohyökkäyksiä. 
 
 

2. Turvallisuustilannekatsaus 
 
Esiteltiin yleistä turvallisuustilannetta valtioneuvoston tilannekeskuksen  
viime viikolla julkaiseman tilannekatsausraportin pohjalta.  
 
 

3. Maahanmuuttoviraston ja Suomen Punaisen Ristin tilannekatsaus 
 

Maahanmuuttovirasto: 
- Tilanne on jatkunut samankaltaisena.  
- Seurataan tiiviisti ukrainalaisten kuntiin siirtymistä. Aika näyttää, kuinka 

aktiivisesti kuntamerkintää haetaan. Digi- ja väestötietoviraston tietojen mukaan 
tähän mennessä hakemuksia on tullut muutamia satoja. Odotetaan tarkempia 
tietoja, jotta majoituskapasiteetin tarve voidaan arvioida. 

- Uusia ukrainalaisia ja turvapaikanhakijoita saapuu Suomeen noin 450–600 
viikoittain, tällä hetkellä majoituskapasiteetin valmius on hyvä. 

- Osaan Suomea valmistellaan uutta vastanottotoiminnan kilpailutusta. 



 
 
 

 

- Uusien alaikäisyksikköjen pikainen tarve: Suomeen on saapunut tämän vuoden 
puolella jo yli 50 turvapaikanhakijalasta yksin ilman aikuista. Myös Jyväskylän 
alaikäisyksikössä on tällä hetkellä täyttä. 

- Alueelliset uhka- ja riskiarviot ovat valmistumassa ja seuraavaksi siirrytään 
valmistelemaan alueellisia lamasuunnitelmia. 

 
Esiteltiin SPR:n Länsi-Suomen piirin ja muiden alueen toimijoiden 
vastaanottotilannetta Keski-Suomessa (tilanne 14.3.2023, liite 1):  
- Ei merkittäviä muutoksia edelliseen tilanteeseen nähden. Asiakkaiden määrissä on 

lievää nousua, mutta alueen majoituskapasiteetti on tällä hetkellä riittävä.  
- SPR:n vastaanottokeskuksen toimipisteissä yhteensä 1934 asiakasta, joista 1496 

vastaanottokeskusmajoituksessa.  
- Hemcare Oy:n asiakkaita noin 675 ja Kotokunta Oy:n asiakkaita noin 265 
- Keski-Suomessa vastaanottojärjestelmän asiakkaita yhteensä noin 2900. 
- Seurataan tiiviisti kotikuntahakemusten tilannetta. Tarkkoja arvioita hakijoiden 

määrästä ei ole, koska monet ukrainalaiset eivät ole vielä tehneet päätöstä 
aikovako hakea kuntamerkintää. 
 

Kelan ja maahanmuuttoviraston nettisivulta löytyy lisätietoa, millaisiin etuuksiin  
kotikuntamerkinnän saaneet ukrainalaiset ovat oikeutettuja. 
 
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Kuultiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston katsaus (liite 2): 
- Alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu toistaiseksi parillisina kuukausina, 

valmius tiivistää kokoustahtia tarpeen mukaan. 
- LSSAVI olennaisena toimijana paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason 

yhteistyössä niin normaalioloissa kuin häiriö- ja poikkeustilanteissakin. Osallistuu 
aktiivisesti alueellisiin varautumisen rakenteisiin ja foorumeihin. 

- Kokonaisturvallisuuden yhteistyöryhmän kokous 29.3. klo 9–14.45 teemalla 
Yhteiskunnan varautuminen, ennakointi, yhteistyö ja muutokset 
toimintaympäristössä (ilmoittautumislinkki). 

- Julkaisu: Kymmenen vuotta alueellista kokonaisturvallisuutta: Katsaus Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirastossa tehtyyn kokonaisturvallisuustyöhön. 

- Alueelliset maanpuolustuskurssit jatkuvat. 
- LSS23-valmiusharjoitus syys-lokakuussa: ennakkokirje lähetetään lähiaikoina. 

Harjoituksessa jatketaan säteilyvaarateemalla. 
- Alueelliset riskiarviot ovat valmistumassa ja niiden jalkauttamista valmistellaan. 

  
 

5. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Huoltovarmuuden yleistilannekuvan yleisiä havaintoja: 
 
- Kokonaiskuva huoltovarmuuden tilanteesta on viimeisen kuluneen kuukauden 

aikana muuttunut aavistuksen valoisemmaksi sekä arvioiden vallitsevasta tilasta 
että tilan kehittymiseen liittyvien näkemysten osalta.  

- Toteutuneiden lakkojen vaikutukset vaihtelevat toimialoittain. Siellä missä 
vaikutuksia on ollut, palautuminen voi viedä useitakin viikkoja. Vaikka osa lakoista 
ja niiden uhista on jo purkautunut tilanne ei ole vielä tältä osin täysin ohi. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FParticipation%2FPublic%2F9287008c-07a6-4826-9609-2405ab40c95b%3FdisplayId%3DFin2769116&data=05%7C01%7C%7C76894d22dc3f4b80581b08db294ea84b%7Ca661ced615b34b1282196cffb31fb413%7C0%7C0%7C638149190151091691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eYjPr3V7dfNxBfRJ%2Fmzj8IjjgjMBOfjhAFEPdsZVeys%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Favi.fi%2Fdocuments%2F25266232%2F109992716%2FJulkaisu-134_LSSAVI%2Bkokonaisturvallisuusjulkaisu.pdf&data=05%7C01%7C%7C76894d22dc3f4b80581b08db294ea84b%7Ca661ced615b34b1282196cffb31fb413%7C0%7C0%7C638149190151091691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=omW5VxOv9yb7X2jV91QyZ18F2TPVrFKDToEDDv%2BXrww%3D&reserved=0


 
 
 

 

- Henkilöstön saatavuus ja riittävyys aiheuttavat huolta usealla eri alalla. 
- Joidenkin akuuttien huolien jo helpottaessa (esimerkiksi mahdolliseen 

sähköpulaan liittyen) yrityksissä ennakoivat katseet ovat kääntymässä kauemmas 
tulevaan ja seuraavaan talveen, varautumista on kehitetty ja lisätty. Samaan 
aikaan kuitenkin talouden suhdannekehitys ja yleinen epävarmuus huolettavat ja 
vaikeuttavat toiminnan suunnittelua. 

- Kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ja kyberhyökkäysten lisääntyminen nousee 
tilannekuvan arvioissa vahvasti esiin.  

- Kansalaisten ja median kiinnostus omatoimista varautumista kohtaan tuntuu 
laskeneen jonkin verran syksyn ja talven poikkeuksellisen kiinnostuksen jälkeen. 

 
 

6. Keski-Suomen hyvinvointialueen (sote) tilannekatsaus 
 
Kuultiin katsaus (liite 3). 
- Sairaala Novan päivystys on paikoin ruuhkautunut 
- Psykiatrian osastoilla korkea kuormitus jatkuu 
- Myös lasten sairaansijoilla ja vastasyntyneiden osastoilla kuormitus on korkeaa 
- Alueellisilla osastoilla kuormitus hieman matalampaa 
- Heikki Miettinen aloitti johtajaylilääkärinä 27.2.2023 
- Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja 

terveydenhuollon häiriötilanteisiin astuu voimaan 1.4.: 
o Hyvinvointialueiden tulee muodostaa yhteistyöryhmä 30.6. mennessä. 

Ryhmää on valmisteltu liitettäväksi osaksi KSTURVA-rakennetta. 
o Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnittelukokonaisuuden tulee olla 

valmis tämän vuoden loppuun mennessä. 
 
 

7. Poliisin tilannekatsaus 
 
- Sisä-Suomen poliisilaitoksen toimintakyky on normaali. 
- Virastojen aukioloaikoihin on tulossa muutoksia 1.4. alkaen muuttuneen 

lainsäädännön myötä. Keski-Suomen toimipisteiden osalta muutokset eivät ole 
merkittäviä. Poliisi tiedottaa asiasta erikseen maaliskuun aikana.  

- Maakunnan turvallisuustilanne on säilynyt vakaana.  
- Tietoverkkoavusteiset rikokset mm. erilaiset petokset ja huijaukset ovat 

lisääntyneet koko maassa, myös Keski-Suomessa. Rikoksissa on liikkunut 
merkittäviäkin rahasummia. 

- Poliisi on jo viime vuoden puolella aloittanut valmistautumisen kesän MM-ralliin ja 
työtä tehostetaan kevään edetessä. Kyseessä on pohjoismaiden ylivoimaisesti 
suurin yleisötapahtuma. 
 
 

8. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
- Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutaso on normaali niin ensihoidon kuin 

pelastustoimen osalta.  
- Ensihoidon palvelutasoa on pystytty jopa nostamaan tarjoamalla yhtenä 

viikonloppuna ylimääräinen ambulanssi hyvinvointialueen käyttöön. 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8081230e


 
 
 

 

- Palvelutasopäätöstä valmistellaan suunnitellussa aikataulussa. Aluepalomestarit 
tarkastelevat alueensa riskejä suhteessa koko maakunnan riskiruutuihin. Aiheesta 
toteutetaan myös kuntakierros. 

- Alueellinen riskiarvio julkistetaan torstaina 16.3. varsinaisessa KSTURVA:n 
kokouksessa. 

- Yhteensovittamista tehdään hyvinvointialueen järjestelmien ja raportoinnin osalta. 
Haasteena mm. raportointivelvollisuudet usealle taholle (AVI, HVA, SM). 

- Pelastuslaitoksen riskienhallinnan resurssivajaukseen saadaan helpotusta 
valmiussuunnittelijan rekrytoinnin myötä. Henkilövalinnasta tiedotetaan torstaina 
16.3. Tavoitteena on tarjota jatkossa entistäkin parempaa varautumisen ja 
väestönsuojelun palvelua maakunnassa. 

- Pelastuslaitoksen nykyinen ensihoitopäällikkö siirtyy 1.4. alkaen 
hyvinvointialueelle turvallisuuspäälliköksi. 

- Ensihoidossa hyvä henkilöstöresurssitilanne; kesärekrytointi on käynnistetty ja jo 
65 henkilöä palkattu. 

 
9. Puolustusvoimien tilannekatsaus 

  
Keski-Suomen aluetoimisto: 
- Talvisodan päättymisen muistopäivää vietettiin Jyväskylässä 13.3. ja Keski-

Suomen aluetoimisto valmistelee yhteistyökumppanien kanssa kevään ja kesän 
maanpuolustustapahtumia maakunnan alueella 

- Sotilaallisen maanpuolustuksen valmiuden ylläpito mm. reservin koulutus. 
- Kutsuntavalmistelut etenevät. Kutsunnoista löytyy lisätietoa ja ohjeita 

puolustusvoimien nettisivuilta puolustusvoimat.fi ja intti.fi sekä aluetoimiston 
asiakaspalvelusta. 

 
Ilmasotakoulu: 
- Ilmasotakoulun korona- tai turvallisuustilanteessa ei ole muutosta aiempaan, 

tilanne on vakaa. 
- 255 vuorokautta palvelleet varusmiehet kotiutuivat 15.3. Muilla jatkuu normaali 

koulutushaaran mukainen koulutus- ja harjoitustoiminta. 
- Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41 järjestää lentotoimintaharjoituksen Final 

23, joka toimeenpannaan Tikkakosken tukikohdassa 13.-17.3. ja jatkuu 20.-24.3. 
Harjoituksen lentotoiminta ajoittuu arkipäivisin virka-aikaan ja siinä käytetään 
myös matalia lentokorkeuksia. 

 
 

10. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 
Ei ollut. 
 
 

11. Seuraavat kokoukset 
 
- keskiviikko 3.5.2023 klo 8–9 (eTUVE)  
- keskiviikko 14.6.2023 klo 8–9 (eTUVE)  
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.47. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpuolustusvoimat.fi%2Fetusivu&data=05%7C01%7C%7C479a242aa6fc4e5d8ac308db25e61eb3%7Ca661ced615b34b1282196cffb31fb413%7C0%7C0%7C638145442529254191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p2TdEG5k2fr3SsFgwqqCym6TxCcOyvIiRY0U1GUMlJE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintti.fi%2Fetusivu&data=05%7C01%7C%7C479a242aa6fc4e5d8ac308db25e61eb3%7Ca661ced615b34b1282196cffb31fb413%7C0%7C0%7C638145442529254191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LqciyhQ%2FQykYHpq145cpGcI7RaW86I%2FofKMjxnG%2FHIA%3D&reserved=0


Jyväskylän 
vastaanottokeskuksen 
toimipisteet (SPR) ja 
vastaanottotoiminta 
Keski-Suomessa



Tilanne toimipisteiden ja majoituksen  
mukaan 14.3.2023

• Jyväskylän vastaanottokeskus, SPR Länsi-Suomen piiri
• Ailakinkadun toimipiste 751 / 800

• Salmirannan sivutoimipiste, kapasiteetti 122 / 150 

• Jämsän sivutoimipiste, 485 / 500 

• Saarijärven sivutoimipiste, 138 / 150

• Yksityismajoituksessa 118 + 15 + 11 asiakasta

• Kuntamallissa 294 asiakasta

YHTEENSÄ 1934, joista vok-majoituksessa 1496



Muut toimijat, tilanne helmikuun jälkeen

• Hemcare Oy
• Äänekoski n. 270

• Laukaa n. 215

• Kuntamalli n. 170 

• Yksityismajoitus n. 20

• Kotokunta Oy
• Jyväskylä n. 130

• Joutsa n. 135



Vastaanottojärjestelmän asiakkaita 
yhteensä Keski-Suomessa 

• Kaikki: n. 2900 

• Tulevien kotikuntahakemusten määrä on täysi arvoitus – asiakkaat 
vaikuttavat vielä pohtivan asiaa

• Valtakunnallinen VO-järjestelmän muutos
• Tammikuussa noin +850 

• Helmikuussa noin +1000  

• Käyttöaste aikuiset ja perheet 80% 

• Käyttöaste alaikäiset 100%



Tilannekatsaus: viikko 11/2023
LSSAVI:n terveiset

16.3.20231



LSSAVI ja varautumisen yhteensovittaminen
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Yleistä:

Varautumisen yhteistoiminta ja yhteensovittaminen
LSSAVI:n alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu toistaiseksi parillisina kuukausina, valmius 
tiivistää toimintaa
Osallistuminen kaikkiin viiteen muodostettuun alueellisen varautumisen rakenteeseen/valmius- ja 
turvallisuusfoorumeihin – olennainen toimija paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason 
yhteistyössä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintaryhmän kokous 29.3.2023 klo 9-14.45 (etä + läsnä)
Kutsut lähetetty AVI:sta 9.3.2023, ilmoittautumislinkki
Kokoontumisen teema on ”Yhteiskunnan varautuminen, ennakointi, yhteistyö ja muutokset 
toimintaympäristössä”.

Kymmenen vuotta alueellista kokonaisturvallisuutta: Katsaus Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastossa tehtyyn kokonaisturvallisuustyöhön -julkaisu

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9287008c-07a6-4826-9609-2405ab40c95b?displayId=Fin2769116
https://avi.fi/documents/25266232/109992716/Julkaisu-134_LSSAVI+kokonaisturvallisuusjulkaisu.pdf
https://avi.fi/documents/25266232/109992716/Julkaisu-134_LSSAVI+kokonaisturvallisuusjulkaisu.pdf
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Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue

Alueelliset maanpuolustuskurssit jatkuvat
Peruskurssit: Pirkanmaa vk 12, Pohjalaismaakunnat vk 19
Jatkokurssi Pirkanmaa 24.-25.5.
Syksyn erikoiskurssien teemoista (3kpl) päätökset maaliskuun loppuun mennessä (HVA tai 
Järjestöt & kriisipäivystys)

LSS23-valmiusharjoitus 
Jatketaan LSS21-valmiusharjoituksen säteilyvaarateemaa, keskitytään säteilymittaukseen
LSSAVI lähettää ennakkokirjeen alueen toimijoille maaliskuussa
Aiheeseen orientoivia Pelastusopiston järjestämiä webinaareja on tulossa huhti-toukokuussa

Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI) ja Säteilyturvakeskus (STUK) järjestävät 12.4.2023 kello 9–16 
verkkoseminaarin, jossa perehdytään säteilyvaaratilanteessa tarvittaviin suojelutoimiin ja niiden perusteisiin. 
Sovittu osallistumismahdollisuudesta
Pelastusopisto järjestää Säteilyvaaratilanne mittaus -koulutusta verkkokoulutuksena 9.5.2023. Koulutuksesta 
ei ole vielä tarkempaa tietoa saatavilla, mutta tulossa lähiaikoina.

Varsinaiset LSS23-harjoituspäivät ajoittuvat syys-lokakuulle (valmiuspäivä, työpajatyöskentelyä)

LSS22-valmiusharjoitus: Väestönsiirrot ja väestön suojaaminen –raportti on julkaistu

https://avi.fi/documents/25266232/147850625/Julkaisu-153+LSS22-valmiusharjoitusraportti.pdf/1b619aaa-0397-48b2-84cb-f77ce01db3b6/Julkaisu-153+LSS22-valmiusharjoitusraportti.pdf?t=1674562587812
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Kansallinen riskiarvio julkaistu 14.2.2023

Alueelliset riskiarviot valmistumassa

Toimeksianto SM:stä (17.5.2022): Aluehallintovirastoja ja pelastuslaitoksia pyydetään keskenään koordinoimaan 
alueellisten riskiarvioiden laatiminen sekä laaja-alaisen poikkihallinnollisen työryhmän kokoaminen. Valmisteluun 
kytkeytyvät mukaan myös hyvinvointialueet ja 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueet osaltaan vastaavat valmistelusta. 
Alueellisten riskiarvioiden tavoitteellinen valmistumisaikataulu on 31.3.2023 mennessä. 

Alueellinen toimintamalli: LSSAVI-vetoinen ohjausryhmä

Alueellisten riskiarvioiden jalkauttaminen ja hyödyntäminen alkaa



16.3.20235





Terveystilanne ja valmius tiistaina 14.3.2023

• Päivystyksessä tiistaina 14.3. aamulla yli 12 tuntia odottanut 1 potilas 

• Päivystyksessä yli 5 tuntia jatkohoitoon odottanut 2 potilasta

• Päivystysosastolle tullut 14 uutta potilasta yövuoron aikana tiistaiksi ja kuormitus korkea 
Täynnä, pyydetty 5 paikkaa muualta. 
Koko viikonloppu oli työläs.

• Psykiatrian osastoilla korkea kuormitus jatkunut

• Lasten sairaansijoilla ja vastasyntyneiden osastolla korkea kuormitus

• Yleisilme muilla Novan osastoilla noin 99 % täyttöasteen mukainen, eristyksiä parikymmentä

• Alueellisilla osastoilla kuormitusaste hieman matalampi noin 97 %, vapaita 16 paikkaa, 
mutta toisaalta kolmella paikkakunnalla potilaita 5 ylipaikoilla. Eristyksiä 32.

• Asumispalveluihin odottavia alueellisilla osastoilla maakunnassa 21

• Johtajaylilääkärinä aloittanut Heikki Miettinen 27.2.2023 alkaen

• Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin

16.3.2023 Jarkko Jäntti, valmiuspäällikkö2

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8081230e
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