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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA 1/23 

 
Aika:    Torstai 16.3.2023 klo 13.00–15.10 
 
Paikka:    Jyväskylän keskuspaloasema, luentosali  
 
 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen. 
 
Maakunnallisten turvallisuusfoorumeiden merkitys on entisestään korostunut 
viimevuosien poikkeustilanteissa. KSTURVA:lla on keskeinen rooli Keski-Suomen 
maakunnan varautumisen ja valmiuden yhteistyöverkostona sekä häiriö- ja 
poikkeustilanteiden tilannekuvan välittäjänä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä 
maakunnan yhteisen varautumisen yhteistyörakenteet tiivistyvät entisestään. 
 
Kansallinen riskiarvio on päivitetty ja sen pohjalta on laadittu myös alueelliset 
riskiarviot. Alueellisen riskiarvion valmistelun yhteydessä määriteltiin myös Keski-
Suomen uhka- ja häiriötilanteiden painopisteet vuosille 2023–2025.  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 
 

2. Alueellinen riskiarvio  
 
Projektikoordinaattori Mika Koskinen Keski-Suomen pelastuslaitokselta esitteli 
asiaa. 
 
Alueellista riskiarviota on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja 
työryhmänä on toiminut KSTURVA:n sihteeristö. Alueellisessa valmistelussa on 
huomioitu kansallisen riskiarvion havainnot. 
 
Keski-Suomen riskiarvion kolme painopistettä vuosille 2023–2025 ovat: 

• Sähköenergian saannin ja ICT-järjestelmien häiriintyminen  
• Työvoimapula sosiaali- ja terveysalalla sekä pelastustoimessa 
• Aseellinen selkkaus ja siihen liittyvä väestön liikehdintä 

 
Lisäksi riskiarviossa huomioitiin ”mustan joutsenen” mahdollisuus, jossa uhkaa ei 
osata ennalta tunnistaa. 

 
 
3. Riskienhallinta hyvinvointialueella 

 
Riskienhallintajohtaja Simo Oksanen esitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen 
organisaatiorakennetta, riskienhallinnan palvelualuetta sekä 
lainsäädäntöuudistusten asettamia velvoitteita. 
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Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja 
terveydenhuollon häiriötilanteisiin:  

• Voimaan 1.4.2023 
• Hyvinvointialueen tulee asettaa alueellinen yhteistyöryhmä 30.6. 

mennessä. 
• Yhteistoiminnallisen valmiussuunnittelun kokonaisuuden tulee olla 

valmiina 31.12.2023 mennessä. 
 
Hyvinvointialueen tahtotila on säilyttää nykyisiä hyväksi havaittuja rakenteita ja 
toimintamalleja. 
 

 
4. Maakuntakaava kokonaisturvallisuuden näkökulmasta  

 
Ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen ympäristöministeriöstä sekä vt. 
suunnittelujohtaja Hanna Kunttu Keski-Suomen liitosta esittelivät 
maakuntakaavan roolia kokonaisturvallisuudessa suhteessa lainsäädäntöön ja 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.  
 
Julkisessa tietoverkossa oleviin alueidenkäytön aineistoihin voi liittyä uhkia 
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta mm. kriittiset infrakohteet. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki velvoittaa, että alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava 
maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan, väestönsuojelun sekä 
huoltovarmuuden edellyttämät kehittämistarpeet ja varmistettava, ettei niistä 
vastaavien tahojen toimintamahdollisuuksia heikennetä. 
 
Esiteltiin vuonna 2024 käyttöön otettavaa valtakunnallista rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmää (Ryhti), joka kokoaa yhteen rakentamiseen ja kaavoitukseen 
liittyvät tiedot. Järjestelmän tavoitteena on parantaa tiedon hallinnointia ja 
tietoturvallisuutta. 

 
 

5. Toimikunnan kokoonpanon tarkistus  
 
Tehtiin täydennyksiä toimikunnan kokoonpanon muun muassa 
hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamien muutosten osalta. 
 
 

6. Muut asiat 
 
Ei ollut. 
 
 

7. Seuraava kokous 
 
Torstaina 14.9.2023 klo 13–15. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10. 

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

