MUISTIO
12.4.2021

KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (laajennettu kokoonpano)
Aika:

Torstai 8.4.2021 klo 8:00 – 8:47

Paikka:

Etäkokous eTUVE

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8:00.
Keski-Suomen maakunnan koronatilanne on pysynyt rauhallisena ja tartuntamäärät
vakiintuneina. Tartunnat leviävät tyypillisesti perhepiirissä. Altistustieto saadaan edelleen
hyvin selvitettyä ja usein tartunnan saanut henkilö on ollut jo valmiiksi karanteenissa.
Rokotukset etenevät ja rokotettujen määrän kasvaessa on lupa odottaa tilanteen
paranevan. Leimahdusherkkyys on kuitenkin edelleen vahvasti läsnä. Keskustelua on
käyty AstraZenecan -rokotteen haittavaikutuksista.
Valtakunnan tasolla sairaaloiden kuormitustilanne on helpottunut.
Viime päivinä on uutisoitu maan hallituksen valmistelemista koronan exit-suunnitelmista,
joihin kuitenkin liittyy osittaista ristiriitaa suhteessa aiemmin esitettyihin laajempiin
rajoitussuunnitelmiin (mm. liikkumisrajoitukset).
Maailmanlaajuisesti korona valitettavasti edelleen leviää mm. Intiassa, missä on todettu
ennätyksellisiä päivittäisten tartuntojen määriä.
2. VNTIKE tilannekatsausraportti
Pasi Vilhunen (tilanne ke 7.4. klo 12:00):
- Valtakunnallinen koronatilanne kokonaisuudessaan rauhoittumaan päin
- Todettuja tapauksia yhteensä 80 416 (+348),
- Testattuja näytteitä 4 085 200 (+62 000), pääsiäisvapaiden jälkeinen suma
vaikuttanee lukuun
- Rokotekattavuus Suomessa 17,8 % ensimmäisen annoksen osalta ja 1,6 % toisen
annoksen osalta
- Tautiin liittyviä kuolemia tilastoitu 862 kpl (+2)
- Ilmaantuvuusluku 134,5 (ti 6.4.)
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Suomen epidemiatilannetta kuvaava kartta: eniten tartuntoja pääkaupunkiseudulla,
Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Vähiten Savossa, Kainuussa
ja Lapissa.
Sairaalahoidossa 250 potilasta, vuorokautisissa määrissä ei suuria muutoksia,
pääsiäisen aikaan määrät hieman vähentyivät.
Sairaanhoitopiirien osalta tilanne parantunut, KSSHP keskivaiheilla. Kymenlaaksossa
tilastoitu korkeimmat postitiivisten näytteiden osuudet testatuista näytteistä.
Laajoja oppilaitoskaranteeneja myös Jyväskylässä
THL odottaa Euroopan lääkeneuvoston (EMA) lausuntoa AstraZenecan -rokotteen
haittavaikutuksista.
Tautitapauksia ikäryhmittäin eniten 20-40 -vuotiailla, ikäihmisten osuus pysynyt
pienenä. Suurimmat nousupiikit näyttäisivät olevan takanapäin.
Lähialueet: Pohjoismaissa keskustellaan exit-strategioista.
EU:ssa kärjessä Viro, Unkari ja Tsekki. Suomen trendi laskusuunnassa.
Muu maailma: Intiassa ja Yhdysvalloissa koronatapausten määrät edelleen kasvussa.

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus
Jarkko Jäntti (liite):
- Ilmaantuvuusluku 54,9 (tilanne 7.4.)
- Pääsiäisen aikana todettu yksittäisiä tartuntoja Jyväskylän lisäksi Laukaassa, Jämsässä
(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri), Muuramessa, Karstulassa, Pihtiputaalla, Joutsassa,
Hankasalmella ja Saarijärvellä.
- Yleistilanne maakunnassa: ilmaantuvuusluvut laskusuunnassa ja seitsemän päivän
kertymässä ilmenee tasaantumista
- Koronanyrkki:
o Viime viikolla 68 varmistettua uutta tapausta (vähemmän kuin edellisellä
viikolla)
o Tartunnat useimmiten tunnetuista lähteistä, altistustieto 80 %:ssa tapauksista
osoitettavissa, pitkälti kyse jatkotartunnoista perhepiireissä.
o Näytemäärät tavanomaisia (n. 2000/vko), positiivisten osuus 2,3 %.
o Pääsiäisen aikaan matkustus lisääntyi ja ennen kesää voi tulla käänteitä.
o KSSHP:n alue pidetään edelleen kiihtymisvaiheessa
o LSSAVI:n rajoitukset voimassa huhtikuun loppuun saakka mm. 10 henkilön
kokoontumisrajoitukset (Jyväskylässä kaupungin poikkeusolojen johtoryhmän
asettama rajoitus 6 henkilöä).
- Sairaalakuormitus helpottumassa: Sairaala Novassa neljä potilasta, joista kaksi
tehohoidossa (tilanne 6.4.).
Pekka Hokkanen: suunta on oikea ja kaikki eväät ovat olemassa tilanteesta
ulospääsemiseksi. Kaikki nykyiset toimet ovat edelleen avainroolissa ja huolellisuutta
tarvitaan.
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus
Jussi Herranen / LSSAVI
- Toimintakyky hyvä
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Työsuojelussa sisätiloissa tapahtuvaa tarkastustoimintaa rajoitettu Pirkanmaan osalta.
Kokonaisuutena alueella rauhallinen tilanne ja odottavat tunnelmat
AVIn rajoituspäätökset ovat voimassa 30.4. saakka

5. Poliisin tilannekatsaus
Antero Rytkölä:
- Poliisin toimintakyky hyvä
- Yksittäisiä tartuntoja ja altistumisia todettu, mutta asetettujen rajoitustoimien ansiosta
pahemmalta vältytty
- Koulutus- ja harjoitustoimintaa ajettu alas
- Maakunnan turvallisuustilanne hyvä ja rikostilanne hallinnassa
- Äänekosken poliisiasema otettu käyttöön, Saarijärvellä aloittanut yleispoliisiryhmä
- Exit-suunnitelmat mielenkiinnon kohteena, etenkin suuria yleisötilaisuuksia koskien.
Tietoja odotetaan mm. MM-rallien toteutustavasta.
- Juhannukseen liittyviin varautumistoimiin ryhdytty
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus
Pasi Vilhunen:
- Koronatilanteella ei vaikutusta toimintakykyyn
- Suojaintilanne hyvä
- Kahden sairaanhoitopiirin alueella toimimisen suhteen hallinnollista tasapainoilua
rajoitusten ja kokonaistilannekuvan hahmottamiseksi
- Fyysisen harjoitustoiminnan toteuttaminen nähdään koronajaksamisen ja osaamisen
ylläpidon kannalta tärkeänä: toteutus 6-10 henkilön ryhmissä koronahygieniasuositukset huomioiden.
- Tehtävien osalta ei suurempia onnettomuuksia alkuvuonna, ambulanssien käyttöaste
tietyillä asemapaikoilla korkeahko.
- Hallinnollista työtä tehdään mm. johtamisjärjestelmän päivitys.
7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus
Petri Jokilahti:
- Yrityskentässä tilanne pysynyt rauhallisena
- Viennissä nähtävillä selkeää nousua muutaman kuukauden jälkeen (Kauppakamarien
tutkimus)
- Konttipulaa edelleen, epätasapainon oletetaan jatkuvan pitkälle syksyyn
- Pienyritysten kaupankäynnissä vaikeuksia, urheilukaupan osalta tilanne parempi
- Rokotusten alueellinen valmistelu etenee: keskustelua käydään kriittisimmän
henkilöstön rokottamisen priorisoinnista ja työterveyshuollon roolista
massarokotuksissa
- AVI määrännyt rajanylityspaikoille pakollisia terveystarkastuksia, negatiivinen
testitulos tulos vaaditaan ennen maahantuloa.
- Pääkaupunkiseudulla asetettu joukkoliikenteeseen matkustajarajoituksia.
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8. Keski-Suomen aluetoimiston ja Ilmasotakoulun tilannekatsaukset
Petteri Kovalainen / Keski-Suomen aluetoimisto:
- Kokonaisuutena puolustusvoimissa koronatapausten määrä nousussa sekä
varusmiehillä että henkilökunnan osalta
- Viidessä joukko-osastossa tartuntatautitilanne Bravo (=tiukemmat varotoimet)
voimassa
- Reserviläiskoulutuksen osalta kertausharjoituksia on peruutettu
Jussi Ansamaa / Ilmasotakoulu:
- Ilmasotakoulun osalta tilanne rauhallinen, viimeisen viikon aikana ei vahvistettuja
tautitapauksia
- Ilmasotakoulussa ylläpidetään kohortointia ja leviämisen estäviä varotoimenpiteitä
- Puolustusvoimissa tapahtuneiden lisääntyneiden koronatapausten johdosta
ennaltaehkäiseviä toimia vielä entisestään tarkasteltu ja kiristetty
9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille
Käytiin keskustelua KSTURVA:n laajennetun kokoonpanon kokoustiedotteista. Päätettiin,
että kokouksista ei jatkossa laadita säännönmukaisesti kokoustiedotetta, vaan
kokousasioista tiedotetaan tarpeen mukaan. Kokousmuistiot tallennetaan KSTURVA:n
nettisivuille https://keskisuomi.fi/keski-suomen-liitto/organisaatio/ksturva/
10. Seuraava kokous
Torstaina 22.4.2021 klo 8:00-9:00 (eTUVE).
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8:47.
Muistion vakuudeksi
Laura Karjalainen

Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin
tilannekatsaus
KSTURVA
Laajennettu kokoonpano

7.4.2021
Jarkko Jäntti, turvallisuuspäällikkö ksshp

2

Sairaala Nova

Sisältö
 Tilanne kunnittain 7.4.2021 THL
koronakartalta
 Alueellisen tartuntatautien torjunnan
johtoryhmän tiistain 6.4. kokouksesta
viikon 13 epidemiologinen tilanne
 Sairaalakuormitus koko maa (THL
7.4.2021)

Sairaala Nova

Huhtikuussa todennettuja tapauksia:
Laukaa (13), Jämsä (12), Muurame (5), Jyväskylä (44), Karstula (1), Pihtipudas (1), Joutsa (1), Hankasalmi (1) ja
Saarijärvi (1)
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Sairaala Nova

Koronanyrkki
6.4.
muistiinpanoja

 Viime viikolla 68 uutta varmistettua tapausta, joka
on vähemmän kuin sitä edeltäneellä viikolla
 Altistustieto noin 80 % eli suurimmalla osalla
 Edelleen pitkälti perhetartuntoja
 Jyväskylässä positiivisten osuus 2,3 % näytemäärän
oltua tavanomainen noin 2000 näytettä viikossa
 Laukaassa on ollut 0-4 jatkotartuntaa päivässä
tunnetuissa koulu- ja perheketjuissa
 Muualla maakunnassa tilanne menee parempaan
suuntaan, jos ei lasketa Laukaata, Jämsää ja
Jyväskylää
 Myös valtakunnallisesti luvut näyttäisivät menevän
parempaan suuntaan
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Sairaala Nova

Koronanyrkki
6.4. tiedote

 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue pidetään
edelleen kiihtymisvaiheessa
 Vaikka epidemiologinen kokonaiskuva on koko
sairaanhoitopiirin alueella rauhoittumaan päin,
tilannekuvaa (-arviota) ei ole syytä vielä muuttaa.
 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamat
10 henkilön yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset
ovat edelleen voimassa, Jyväskylää lukuun ottamatta
koko KSSHP:n alueella 30.4.2021 saakka.
 Jyväskylässä tiukempi 6 henkilön kokoontumisrajoitus
 Rajoitusten jatkamisella pyritään siihen, että tilanne
alueella pysyisi edelleen rauhallisena ja alueellisella
tartuntatautien johtoryhmällä olisi mahdollista muuttaa
KSSHP:n epidemiologista statusta ennen kesää.

Sairaala Nova

Koko maa

(Kuvaaja on päivitetty 7.4.2021)

Sairaala Novassa
6.4. oli 4 potilasta,
joista 2 teholla

