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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Torstai 17.6.2021 klo 8.01–8.46 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.01. 
 
Keski-Suomen koronatilanne on rauhallinen ja maakunta on edelleen keskeisten 
tunnuslukujen valossa perustasolla. Suomessa ei ole tällä hetkellä leviämisvaiheessa 
olevia alueita. Myönteisen kehityskulun myötä rajoituksia on voitu alkukesästä purkaa ja 
höllentää.  
 
Rokotukset etenevät hyvin ja näkymä siltäkin osin levollinen. Yksittäisiä tartuntoja 
kuitenkin ilmenee ja myös maailman tilanne osoittaa, että tauti ei ole vielä kokonaan 
selätetty (esim. Brasilia ja Portugali). 
 

 
2. VNTIKE tilannekatsausraportti  

 
Pasi Vilhunen esitteli raportin. Keskeisiä nostoja: 
- Suomessa vahvistettuja koronatartuntoja yhteensä 93 923 (+73) 
- Ilmaantuvuusluku pysytellyt kaikissa sairaanhoitopiireissä kokonaisuutena alle 50:n  
- Sairaalahoidossa noin 50 potilasta 
- Suomessa ei ole tällä hetkellä alueita leviämisvaiheessa 
- Matkustus lisääntynyt: toistaiseksi ei ole lisännyt tartuntaketjuja 
- Kausityöntekijöitä tulossa kesän aikana: tarkat ohjeistukset ja terveyssuunnitelmat 
laadittu 

- Rokotekattavuus 51,1 % ensimmäisen annoksen osalta ja 13,1 % toisen osalta  
- Lähialueilla Venäjää lukuun ottamatta tilanne parantunut 
- Eurooppa: Ranskassa ja Saksassa tartuntamäärien laskua, Portugalissa tilanne heikompi 
- Muu maailma: Afganistanissa ja Etelä-Afrikassa kehitys menossa huonompaan suuntaan, 

myös Intiassa ja Etelä-Amerikassa tautimäärissä kasvua. 
 
 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti:  
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä 
(Koronanyrkki) ei kokoontunut tällä viikolla, seuraava kokous maanantaina 21.6. 
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THL:n tilastot 7 vrk ajalta: 
- Jyväskylässä 18 tapauksen piikki 9.6. 
- Ilmaantuvuusluku n. 20, mikä on jo lähellä kiihtymisvaiheen raja-arvoa (25/100 000 

asukasta). Mikäli myös muut tunnusluvut heikkenevät (positiivisten näytteiden osuus 
ja tartuntalähteen jäljitettävyys), tekee Koronanyrkki ensi viikolla päätöksiä luokittelun 
muuttamisesta. 

- Yksittäisiä tartuntoja tilastoitu Jyväskylässä ja Laukaassa sekä Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin puolella Jämsässä. 

- Yleisvaikutelmana tilanne rauhallinen. 
 

Johanna Tuukkanen: uudet tartunnat ovat linkittyneet suurelta osin yhteen ketjuun, jossa 
koronaoireita tulkittiin allergiaoireiksi. Myös ulkomailta saatu yksittäisiä tartuntoja. Tilanne 
on nyt rauhoittunut ja rokotukset etenevät. Keski-Suomi on rokotustahdissa hieman 
muuta maata jäljessä.  

 
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Aluehallintoviraston edustaja ei osallistunut kokoukseen. 
  
 

5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Timo Pulkkinen: 
- Poliisin osalta tilanne koronan suhteen rauhallinen: viimeisimmät poliisin resursseihin 

vaikuttaneet koronatapaukset tilastoitiin huhtikuun lopulla. 
- Koronaliitännäisiä tehtäviä ei ole ollut. 
- Poliisin toimintaa peilataan yhteiskunnalliseen tilanteeseen: mahdollisia muutoksia 

seurataan tarkoin ja niihin reagoidaan tarpeen vaatiessa. 
- Poliisin suojavarustustilanne hyvä 
- Ohjeistusta tilojenkäytön suhteen lievennetty 
- Suojaus- ja hygieniaohjeistukset kuitenkin voimassa ennaltaehkäisevästi mm. kaikissa 

kohtaamisissa ja asiakasrajapinnoissa.  
- Poliisihallituksen etätyösuositus voimassa elokuun loppuun saakka ja jatkunee tietyissä 

määrin hallinnossa myöhemminkin. 
- Kokonaisuutena poliisin osalta tilanne hyvä, resurssit riittävät ja kesäajan tehtäviin 

varaudutaan. 
 
Ari Aro: 
- Kuntavallit sujuivat poliisin kannalta rauhallisesti 
- Alkuviikon myrsky aiheutti lukuisia vahingontorjuntatehtäviä 
- Kesälomakausi ja lämpimät säät näkyvät tehtävämäärien kasvuna 
- Harvaturvapartiointia suorittu kesäkuun alusta alkaen pohjoisessa Keski-Suomessa 
- Varaudutaan loppuviikon aikana varusmiesten kotiutumisen juhlintaan Himoksella, 

osallistujia ympäri Suomen. 
- Lähiviikkoina useita suuria festareita Keski-Suomessa mm. Himoksen juhannusfestarit 

(tulossa to-la n. 5500 henkilöä/päivä) sekä Iskelmä-, Jysäri- ja Suomipop-festivaalit. 
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6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
Pasi Vilhunen:  
- Pelastuslaitoksella ei tautiaktiivisutta kevään aikana 
- Henkilörajoitukset poistettu turvallisuusviestintätehtävistä 
- Suurten yleisöjen tapahtumien järjestämisestä todennäköisesti pidättäydytään (esim. 

toritapaamiset).  
- Valvontatilastojen suhteen edetään normaalissa aikaikkunassa: suunnittelemattomat 

valvontatehtävät mm. paloriski-ilmoitukset kuitenkin lisääntyneet 
- Ambulanssien käyttöaste korkeahko Jyväskylässä 
- Pelastuspuolella maastopalotehtäviä ja Vieno-myrskyn aiheuttamia tehtäviä 
- Johtamisjärjestelmän uudistus toiminut suunnitellusti 
- Festarit työllistävät myös pelastuslaitosta esim. lupa-asioiden osalta. Tapahtumien 

lyhyempi suunnitteluaika voi näkyä haasteina valvonnassa. 
- Varaudutaan juhannuksen viestintään, teemoina mm. vesillä liikkuminen ja 

mahdollinen metsäpalovaroitus.  
 

 
7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  

 
Petri Jokilahti:  
 
Alueellisen huoltovarmuuden tilannetta voidaan raportoidun mukaan pitää vakaana kaikilla 
alueilla. Merkittäviä kriittisten toimintojen jatkuvuutta uhkaavia havaintoja ei ole 
raportoitu alueilta kuluneen neljän viikon ajalta. 

 
Elinkeinoelämä: 
- Yritykset erittäin huolissaan logistiikan globaaleista haasteista. Konttipula jatkuu, 

hinnat korkealla ja sitä kautta logistiikkakustannukset korkeat. Nyt pulaa myös puisista 
kuormalavoista, kun tavara liikkuu kappaletavarana. 

- Erilaisten raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus hankalaa, osin mahdotonta. 
Hinnat vaihtelevat merkittävästi. Sirupulalla voi olla yllättäviä vaikutuksia, joita ei vielä 
tunnisteta. Sirupula näkyy vasta pelikonsoleissa ja autoteollisuudessa.  

- Kustannustuki 4 tulee osalle yrityksistä tarpeeseen, erityisesti matkailu- ja 
palvelusektoreilla. 

- Tele- ja sähköalan alihankkijat näkevät, että muovi- ja metalliraaka-aineita sisältävissä 
tuotteissa on saatavuushaasteista johtuvaa selkeää hinnannousua 

- Yritysten tilauskannat hyvät. Epävarmaa kuitenkin on, miten tämä kokonaisuus 
vaikuttaa kannattavuuteen.  
 

Elintarviketeollisuus: 
- Tuotantolinjojen eri komponenttien saatavuudessa häiriöitä, mikä on aiheuttanut 

viivästyksiä. Syyksi todettu konttipula ja konttien väärässä paikassa olo. 
- Rakentamisen komponenttien saatavuudessa häiriöitä 
 
Alkutuotanto: 
- Tällä hetkellä korona ei aiheuta ongelmia. Viime vuonna puhuttanut kausityövoiman 

saatavuus on nyt hallinnassa. Säännöt selkeät ja viranomaistyö sujuvaa. Karanteenit 
hoidettu hyvin. 
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Logistiikka:  
- Tavaraa liikkuu paljon. Tuonnin ja viennin suhde näkyy kotimaan tavaraliikenteessä 

patoutumana.  
- Joukkoliikenteen heikko kysyntä vaikuttanut merkittävästi yrittäjien kassavirtoihin. 

Haasteena on, että vaikka asiakkaiden määrät kasvaisivat, ei ole enää varaa lisätä 
linjoja. 
 

ICT: 
- Pöytäkoneiden saamisessa haasteita ja viivästyksiä 
 
Rakennuspooli:  
- Tilanne hyvä. Ulkomaan rajojen kiinnipito edelleen haaste rakennusteollisuuden 

työvoiman saatavuudelle. 
 

 
8. Keski-Suomen aluetoimiston ja Ilmasotakoulun tilannekatsaukset    

 
Timo Mäkelä / Keski-Suomen aluetoimisto:  
- Panssariprikaati siirtynyt 4.6. alkaen koronaterveystilanteen alfa-tasolle maavoimien 

päätöksellä. 
- Koronatilanteeseen liittyvien varotoimenpiteiden soveltamista jatketaan toistaiseksi  
- Saapumiserän 2/21 koulutuksen toteuttamista jatketaan neljässä koulutusosastossa 
- Keski-Suomen aluetoimistossa ei ole vahvistettuja koronatartuntoja 
- Toimiston sisäinen kohortointi päätetty 31.5. 
- Kutsunnat alkavat 16.8. ja niissä sovelletaan koronavarotoimenpiteitä viimevuotisen 

toimintatavan mukaisesti 
- Syyskuun alussa suurempi reserviharjoitus pääosin Tikkakosken alueella: noudatetaan 

Ilmasotakoulun määrittämiä koronarajoitteita ja ohjeita. 
 
Janne Telin / Ilmasotakoulu  
- Koronatilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun ja valmiuteen  
- Ilmasotakoululla ei ole vahvistettuja koronatartuntoja  
- Varusmiesten kotiutumispäivä 17.6. ja seuraavan saapumiserän 2/21 alokkaat astuvat 

palvelukseen 5.7.  
- Ilmasotakoulussa jatketaan varusmieskoulutukseen kohdistuvia sopeuttamistoimia ja 

koronarajoitteita myös uuden saapumiserän osalta ainakin siihen saakka, kunnes 
kaikki varusmiehet ovat saaneet rokotteen. 

 
 

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 
Aki Valonen kertoi Vapepan tilanteesta:  
- Toiminta alkanut alkukesästä aktiivisesti.  
- Rokotustukitoimintaan liittyviä tehtäviä ei ole ollut erityisesti Keski-Suomessa, mutta 

piirin alueella oltu mukana noin sadassa rokotustukitehtävässä.  
- Rokotustukitoimintaa jouduttu alamaan alas: vapaaehtoisten koronaväsymystä 

nähtävillä pitkään jatkuneen haastavan poikkeustilanteen aikana. 
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- Piirin valmius normaalilla tasolla ja Vapepan palvelut Keski-Suomessa viranomaisten ja 
kuntien käytettävissä.  

 
10.  Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään torstaina 12.8.2021 klo 8.00–9.00 eTuve-yhteydellä. 
 
Mikäli koronassa tulee yllättävä käänne, on eri viranomaistahot ja asioista 
maakunnallisesti päättävät orgaanit mahdollista kutsua koolle. Arvioidaan tilanteen 
mukaan, onko tällaisessa tilanteessa tarvetta KSTURVAn laajennetun kokoonpanon 
kokoukselle. Vahva oletus on, että kesä on koronan osalta rauhallinen. 
 
KSTURVA:n laajennetun kokoonpanon kokoustahti arvioidaan syksyn ensimmäisessä 
kokouksessa. 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia hyvästä yhteistyöstä kevään aikana ja toivotti hyvää kesää. 
 
Päätettiin kokous klo 8.46. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
 
 


