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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Keskiviikko 25.8.2021 klo 8.00–8.48 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Edelliseen kokoukseen nähden Keski-Suomen koronatilanne näyttää keskeisten 
tunnuslukujen valossa rauhallisemmalta. Deltavariantin aiheuttama pyrähdys vaikuttaisi 
olevan taittumassa. Maakunta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ovat palanneet 
kiihtymisvaiheeseen. 
 
Tartunnat leviävät tyypillisesti perhepiirissä. Tartuntamäärät ovat vähentyneet ja 
jäljittämisprosentti noussut. Turvaväleihin ja karanteenikäytänteisiin liittyviä määräyksiä 
on lievennetty. 
 
Valtakunnan rokotekattavuus on kasvussa: ensimmäisen rokotteen osalta yli 70 % ja 
toisen osalta n. 46 %. Keski-Suomi etenee valtakunnallisessa tahdissa. 
 
Tilanne on edelleen kuitenkin varsin herkkä, kuten esim. Pohjanmaan tilanne osoittaa. 
  

 
2. VNTIKE tilannekatsausraportti  

 
Pasi Vilhunen esitteli tiistaina 24.8. päivitetyn raportin tuloksia. Keskeisiä nostoja: 
- Suomessa vahvistettuja tapauksia 122 417 (+371)  
- Uusia tapauksia 644 
- Tautiin liittyviä kuolemia 1008 (+13) 
- Ilmaantuvuusluku koko maassa 172,5 
- Sairaalahoidossa olevien määrissä pientä laskua (tällä hetkellä n. 100 henkilöä) 
- Neljännen aallon piikki taittumassa  
- Pohjanmaalla tilanne heikentynyt: siirrytty leviämisvaiheeseen. 
- Sairaanhoitopiireissä tilanne parantunut edelliseen raporttiin verrattuna 
- Erityisenä huolenaiheena runsas disinformaatio etenkin rokotusvastaisuudesta 

 
Esiteltiin lyhyesti muiden maiden tilannetta. Keskustelua käydään mm. koronapassien 
käyttöönotosta. 
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3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti kertoi 23.8. pidetystä Koronanyrkin kokouksesta: 
- epidemiologinen tilanne kohentunut ja koko maakunta palannut kiihtymisvaiheeseen 
- altistustieto selvillä noin 72 %:ssa tapauksista 
- yli puolet uusista tartunnoista lähituttavapiiristä 
- ulkomailta saatuja tartuntoja viime viikolla 12 kpl  
- festareilta ja muista yleisötilaisuuksista odotettua vähemmän tartuntoja  
- tartunnan saaneista lähes puolet alle 12-vuotiaita  
- n. 57 % tartunnoista todettu rokottamattomilla henkilöillä (huom. lasten osuus: ei 

kyse pelkästään rokotehaluttomuudesta)  
- näytteistä 2,3 % positiivisia (laskussa) 
- myös Äänekosken tilanne rauhoittunut 
- rokotehalukkuus laskenut: ilman ajanvarausta toteutettavia rokotuksia lisätty 
- sairaalahoidossa viisi potilasta (ei uutta sairaalakuormitusta) 

 
Johanna Tuukkanen: Viime viikon lopun puhelinpalvelun ja näytteenoton ruuhkautuminen 
johtui yllättävän nopeasti nousseesta kysynnästä. Tilanne saatiin hyvin purettua. 
Karanteenikäytäntöjä tarkasteltava: ohjeistus altistuneen henkilön hakeutumisesta toiseen 
testiin kuudennen päivän kohdalla lyhentää karanteeneja, mutta myös kuormittaa 
testauskapasiteettia. Tärkeintä olisi oireisten henkilöiden testiin pääsy.  

 
Koronatyöhön sidotun terveydenhuollon henkilöstön määrä suuri (yli 80 henkilöä) ja 
tilanne on vaikea muun toiminnan kannalta. Voimavaroja olisi kiireesti saatava myös 
muuhun hoitotyöhön. 
 
Timo Rusanen peräänkuulutti viranomaisten viestinnällistä yhteistyötä  
rokotemyönteisyyteen liittyen.  
 
Kannettiin huolta rokotehalukkuuden laskusta. Rokoteaikoja on jäämässä vapaaksi ja 
erityisesti nuorempia ikäluokkia tulee kannustaa ottamaan rokote. 
 
Keskusteltiin rajanylitykseen liittyvästä kontrollista. Todettiin, että ajantasainen ohjeistus 
löytyy THL:n nettisivuilta. 
 

 
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 

 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
- viraston toimintakyky ennallaan 
- edellisessä kokouksessa esitettyä viestiä AVIn päätösten tulkinnan ristiriitaisuudesta 

välitetty peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelle 
- myös Ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköihin lähetetty tietoa valvontaan 

liittyvistä periaatteista sekä Laukaan kuntaan 
- LSSAVI totesi toimivana toimintamallina sen, että KSTURVA:sta saadaan välitettyä 

tietoa oikealle vastuualueelle AVI:ssa. Suoraa vastausta kaikkeen ei voida antaa 
oikean tulkinnan saamiseksi. 
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Opetus- ja kulttuuritoimi: 
- oppilaitoksissa asetettu altistumiskaranteeneja kaikissa maakunnissa 
- hygienia- ym. suositusten kyseenalaistamista ilmennyt 
- disinformaation jakaminen: asiaa kartoitetaan valtakunnallisesti AVIn ja OKM:n 

kyselyssä 7.9. 
- AVI kumoaa 25.8. alkaen Jyväskylää, Laukaata, Muuramea ja Äänekoskea koskeneen 

turvavälimääräyksen. Alueille asetettu kokoontumisrajoitusmääräys pysyy kuitenkin 
voimassa. 

 
 

5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Timo Pulkkinen:  
- poliisilaitoksen organisaation osalta koronatilanne hyvä, ei altistumisten aiheuttamia 

toimintakykyvaikutuksia, myös kesäaikana säästytty henkilöstövaikutuksilta  
- suojavarustetilanne hyvä 
- voimassa olevat ohjeistukset tukevat nykyistä tilannetta  
- pohjoisen Keski-Suomen neljän poliisilaitoksen Harvaturva-yhteistyöstä hyviä 

kokemuksia  
- tehtävätilanne rauhoittumaan päin kiireisten kesäkuukausien jälkeen, erityisesti 

kesäviikonloppuisin tehtävämäärät olivat suuria K-S alueella 
- Jyväskylän ydinkeskusta-alueen turvallisuuden valvontaa ja häiriöihin puuttumista 

jatketaan tehostetusti  
- ralleihin liittyvät poliisitoiminnalliset valmistautumissuunnitelmat etenevät  
 

 
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 

 
Pasi Vilhunen:  
- pelastustoimen palvelutuotanto normaalilla tasolla; pelastuslaitoksella ei 

tautiaktiivisuutta 
- valmistaudutaan syksyn harjoituksiin kokoontumisrajoitukset huomioiden  
 
 

7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
- Vaikka pandemiatilanne on heikentynyt, Suomen huoltovarmuus ei ole uhattuna. 

Kansainvälistä logistiikkaa haittaa yhä jatkuva konttipula, mikä nostaa kustannuksia. 
- Logistiikka: Globaalit vaikeudet konttien saatavuudessa vaikuttavat Suomessakin ja 

konttikuljetusten hinnat pysyvät korkealla. Linja-autoliikenteen taloudellinen tilanne on 
edelleen tukala ja tukimekanismien käyttö tarpeen. 

- Energiahuollon osalta tilanne on huoltovarmuuden kannalta normaali. 
- ICT-ala: Koronaan liittyen meneillään on jatkuvasti erilaisia huijauksia, tietoturvauhkia 

ja disinformaatiota, joissa teemana ovat esimerkiksi rokotteet ja suojaintarvikkeet. 
Viranomaiset ja terveydenhuoltopooli tekevät yhteistyötä tiedon välittämiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden osalta. 

- Finanssisektori: Finanssialan toimijoiden operatiivinen tilanne on normaali ja laaja 
etätyökäytäntö jatkuu myös syksyllä. Toimijat suunnittelevat tulevaisuuden lähi- ja 
etätyön yhdistävää hybridityöskentelymallia.  
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- Terveydenhuolto: Materiaalien osalta pipetinkärkien saatavuus vaihtelee edelleen ja 
tilannetta seurataan LAB7:ssa. Pipetinkärkien puhdistamiseen liittyvä projekti on 
valmistunut ja jatkuu suunnitelmien mukaan tiedonvaihdolla Ruotsin viranomaisten 
kanssa yhdessä PVTUTKL:n kanssa. Tavoitteena on saada lisää tietoa mm. 
puhdistuksen tuotannollistamisesta. 

- Elintarvikehuolto: Elintarviketuotanto on säilynyt vakaana ja tuotteita saadaan 
myyntiin kysynnän mukaan. Koronatilanne on hyvin hallinnassa, eikä sillä ole ollut 
vaikutusta elintarvikkeiden tuotantoon. Yksittäisistä toimialoista food service -toimiala 
on edelleen vaikeuksissa ja esimerkiksi leipomoalalla on ollut konkursseja. 

- Alkutuotanto: Rehuvalkuaisen kotimainen tuotanto ei olosuhteista johtuen nouse ja 
tuonnin tarve säilyy suurena. Työvoiman saanti on ollut riittävää, mukaan lukien 
kausityövoima. Maatilojen talous on kärsinyt tuotannon pudotuksesta ja voimakkaasti 
kasvaneista tuotannonkustannuksista. 

- Teollisuus: Kemianteollisuuden tilanne on vakaa ja suhdanne kehittynyt 
pääsääntöisesti suotuisaan suuntaan. Muovi- ja kumiteollisuudessa 
koronasairastumisia ja karanteeneja on ollut useammassa yrityksessä. Erittäin pienillä 
varmuusmarginaaleilla mennään ja osa alueista on kuvannut kovaakin työvoimapulaa. 
Metsäteollisuuden, Teknologiateollisuuden ja Rakennusalan toimintakyky sekä 
huoltovarmuustilanne on pysynyt vakaana. 

- Alueellinen huoltovarmuus: Alueellisen huoltovarmuuden tilannetta voidaan 
raportoidun mukaan pitää vakaana kaikilla alueilla. Merkittäviä kriittisten toimintojen 
jatkuvuutta uhkaavia havaintoja ei alueilta ole raportoitu. 

- Vesihuolto: Vesihuoltolaitosten tilanteessa ei ole tapahtunut muutoksia verrattuna 
edelliseen tilannekuvaan. Tartuntoja ehkäiseviä toimenpiteitä jatketaan edelleen. 

- Vartiointiala: Karanteenien määrä on voimakkaassa kasvussa; erityisesti pääkaupunki-
seudulla työvoimapula on pahentunut. Rekrytointi koettu haastavaksi myös muualla. 

 
 

8. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 
Petteri Kovalainen / Keski-Suomen aluetoimisto:  
- Kokonaisuutena puolustusvoimien tilanteessa ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen 

kokouksen tilanteeseen nähden. 
- Syyskuun ensimmäisellä viikolla ympäri maata paikallispuolustusharjoituksia: Keski-

Suomen aluetoimiston harjoitukseen osallistuu n. 180 reserviläistä, henkilökuntaa ja 
varusmiestä. Harjoituksissa noudatetaan tiukkoja määräyksiä (kohortoinnit ja muut 
turvatoimet).  

 
Jari Sorvari / Ilmasotakoulu:  
- Tilanne vakaa: koronatilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun tai 

valmiuteen.  
- Muutamia koronatartuntoja ollut varusmiesten keskuudessa. 
- Kesällä saapuneet uudet varusmiehet ovat saaneet ensimmäisen rokotukseen, 

palvelus jatkuu johtaja- ja koulutushaarakoulutuksella. 
- Palkatun henkilöstön ja varusmiesten koronarajoituksia on ylläpidetty.  
- Ilmasotakoulussa jatketaan toistaiseksi varusmies- ja reserviläiskoulutukseen 

kohdistuvia sopeuttamistoimia ja koronarajoitteita. 
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9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 

 
Ei ollut. 
 

 
10.  Seuraavat kokoukset 

 
Keskiviikko 8.9.2021 klo 8.00–9.00 (eTuve) 
Keskiviikko 22.9.2021 klo 8.00–9.00 (eTuve) 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.48. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
 


