MUISTIO
10.5.2021

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

Torstai 6.5.2021 klo 8.00–8.58

Paikka:

Etäkokous eTUVE

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00.
Maakunnan epidemiologinen tilanne on rauhallinen ja kehityssuunta vaikuttaa lupaavalta.
Ilmaantuvuusluku on laskenut jo alle kuuteen ja muutamia uusien tartuntojen
nollapäiviäkin on kirjattu. Rokotukset etenevät ja rokotuskattavuuden kasvaessa on lupa
odottaa, että tilanne paranee entisestään.
Valtioneuvoston ja eri organisaatioiden exit-suunnitelmien mukaisesti osasta rajoituksia on
voitu vaiheittain luopua. Mikäli tilanne etenee suotuisasti, voidaan rajoitusten purkamista
jopa entisestään nopeuttaa. Taudin luonne tiedostaen vastuullinen ja huolellinen
käyttäytyminen on edelleen keskeisessä roolissa, jotta tilanne saadaan vietyä mallikkaasti
maaliin.
2. VNTIKE tilannekatsausraportti
Pasi Vilhunen esitteli valtioneuvoston tilannekatsausraportin keskeisiä huomioita
(tilanne tiistai 4.5.2021)
Suomen tilanne:
o tapauksia yhteensä 87 798 (+269)
o testattuja näytteitä 4 567 000 (+32 600)
o valtakunnallinen rokotekattavuus: ensimmäinen annos 30,9 % ja toinen 3,1 %
o tautiin liittyviä kuolemia 918 (+2)
o 14 vrk aikana tilastoitu 2 984 uutta tautitapausta, tiistaina 184 tapausta
o koko maan ilmaantuvuusluku 53,8 (14 vrk), Keski-Suomessa jo alle kuuden
o haastavin tilanne edelleen Päijät-Hämeessä, HUSin alueella ja VarsinaisSuomessa
o sairaalahoidossa olevien määrä vakaa ja kokonaisuutena laskusuunnassa
o tartuntoja todettu eniten työikäisessä väestössä
o päiväkohtaiset tilastopiikit näyttäisivät olevan takana ja suunta alaspäin
Muita huomioita:
o koronavilkun avauskoodin voimassaoloa pidennetty neljästä tunnista 12 tuntiin
o rajavalvonnassa esiintynyt testauksista ja yhteistyöstä kieltäytymisiä
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o
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o

kuntosaliyrittäjät jättäneet valituksia Etelä-Suomen AVIn tekemästä yksityisiä
liikuntatiloja koskeneesta sulkupäätöksestä
pandemia pienentänyt valtion osinkotuloja
työttömiä työnhakijoita tilastoitu vuodentakaiseen tilanteeseen verraten
enemmän (+22 500), samoin lomautettuja (+5500) ja pitkäaikaistyöttömiä
(+39100).
avoimia työpaikkoja ilmoitettu maaliskuussa 14 200 enemmän kuin vuosi sitten

Lähialueiden tilanne: Ruotsissa ja Virossa huomattavasti Suomea heikompi tilanne ja
koronatoimien vaikutuksia tutkitaan.
Käytiin läpi muun maailman tilannetta. Erityisenä huomiona Intian hyvin vakava
tilanne, jonka odotetaan entisestään heikkenevän. Huolena myös monissa maissa
ilmenevä vahva rokotevastaisuus.
Pekka Hokkanen: Tilastot osoittavat, että Suomessa ja Keski-Suomessa on tehty
oikeaan osuneita rajoitustoimia. Yhdistettynä vastuulliseen käyttäytymiseen nykyisen
kehityskulun toivotaan jatkavan samalla hyvällä uralla.
3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus
Jarkko Jäntti esitteli tilannekatsauksen (liite):
- ilmaantuvuusluku 5,5 (kolmanneksi paras Suomessa)
- seurataan vapun vaikutusta, varaudutaan mahdollisiin muutoksiin erityisesti nuorten
ikäluokkien kohdalla
- neljä peräkkäistä nollapäivää
- koko KSSHP:n alue perustasolla
- tiedostetaan, että lähialueilla tilanne heikompi (mm. Jämsä ja Tampere)
- myös muutamia ulkomailta tulleita tautivariantteja alueella todettu
- Jyväskylässä näytteitä otettu 1872
- Positiivisten näytteiden osuus laskenut, nyt koko maakunnassa osuus n. 0,2 % (vrt.
Kroatia, missä 20 % näytteistä positiivisia).
- Äänekoskella sitkeä tartuntaketju (hallinnassa): yksi henkilö sairaalahoidossa
- Novan sairaalakuormitus vähäistä: yksi potilas erikoissairaanhoidossa.
- Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia höllennetty AVIn päätöksen mukaisesti:
16.5. saakka Keski-Suomessa 20 henkilön rajoitus (Jyväskylässä omalla suosituksella
10 henkilön rajoitus).
- Odotetaan AVIn päätöstä mahdollisista edelleen lievennettävistä rajoituksista 17.5.
alkaen.
Pekka Hokkanen: keskeistä on rajoitusten purkaminen eri alueiden tautitilannetta
tunnistaen. Epäoikeudenmukaisuuden tunteita on matkan varrella paljon ilmennyt.
Johanna Tuukkanen: huolena etenkin nuorten ikäluokkien rokotevastaisuus;
viestinnällinen aktivoituminen paikallaan? Myös rajavalvonta huolestuttaa; rajojen yli
tulee viikoittain useita tartuntoja.
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Linda Leinonen: rokotteiden saatavuus ja rokotustahti vaihtelee Keski-Suomen kunnissa ja
tämä on hyvä huomioida rokotusmyönteisen viestinnän suunnittelussa.
Pekka Kanervio: Saarikan alueella tilanne heikentynyt; neljä positiivista testitulosta
todettu tällä viikolla.
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus
Jussi Herranen / LSSAVI:
- Nykyiset AVI:n rajoituspäätökset ovat voimassa 16.5. saakka. Seurataan tarkoin
tilanteen etenemistä seuraavaa päätöstä arvioitaessa.
- Turkiseläinten koronanäyteseuranta työllistänyt merkittävästi
- Laaditaan virastojen yhteisiä suunnitelmia töihin paluusta ja etätyöohjeistuksen
muutoksista.
- Raportti koronapandemian vaikutuksia kulttuurialalla 2020–2021 on julkaistu
(Valtioneuvoston julkaisuja 2021:26).
Käytiin keskustelua THL:n ja OKM:n asettamasta oppilaitosten maskisuosituksesta. Yli 12vuotiaiden maskissuositus on voimassa leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla. KeskiSuomen siirryttyä perustasolle, on myös tämä suositus purettavissa. Kunta tekee asiassa
viime kädessä lopullisen päätöksen.
5. Poliisin tilannekatsaus
Antero Rytkölä:
- tilanne rauhallinen ja toimintakyky normaali
- maakunnan turvallisuustilanne hyvä
- keväälle tyypillisenä ilmiönä ylinopeudet, määrät kuitenkin normaalivuosien tasolla.
- vappuviikonlopun tehtävät saatiin onnistuneesti hoidettua, huolestuttavaa etenkin
suuret väkijoukot ja kokoontumiset mm. Jämsän Himos.
- rikosten määrät normaalilla ja rauhallisella tasolla. Väkivaltarikoksia jonkin verran
raportoitu, mutta Keski-Suomessa ei onneksi alaikäisiin kohdistuneita tapauksia (vrt.
Helsinki).
- viranomaisten kesken käyty keskustelua rajoitus- ja eristysmääräyksiin kohdistuvasta
vastustuksesta ja uhmakkuudesta (ilmennyt etenkin Pirkanmaalla).
- Pirkanmaalla laaja 1000 auton miitti; mukana laajalta alueelta eri-ikäisiä, myös KeskiSuomesta; ei edistä koronaturvallisuutta.
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus
Pasi Vilhunen:
- Koronatilanteessa ei muutoksia kuluneiden kahden viikon aikana
- Rajoitusten purkaminen suunnitelmissa: edelleen voimassa 10 hengen
kokoontumisrajoitus harjoitusten ja viranomaisyhteistyötapaamisten osalta (Jämsä
Pirkanmaan puolella). Seurataan tilannetta ja odotetaan tulevia AVIn päätöksiä.
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-

Rokotukset edenneet ensihoitoon osallistuvan henkilöstön osalta Ensivastehenkilöstön
ja sivutoimihenkilöstön rokotukset puhuttaneet, rokotusjärjestys ei erikseen tunnista
ao. "ryhmää"
Mediassa keskustelua Pelan rahoituksesta
Johtamisjärjestelmän uudistus suoritettu, siirrytään käynnistysvaiheesta
seurantavaiheeseen.

7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus
Petri Jokilahti:
-

Alueellisen huoltovarmuuden tilannetta voidaan raportoidun mukaan pitää vakaana
kaikilla alueilla.

-

Terveysturvallisuustarkastukset jatkuvat rajanylityspaikoilla ja rajavartiolaitos antaa
rajanylityspaikoille virka-apua järjestelyjen tukemiseksi. Suurella osalla
maahantulijoista on ollut esittää rokotetodistus.

-

Rokotuksissa yhteistyöjärjestelyt täsmentyvät Sote-toimijoiden kanssa. Sopimuksia
tehty eri alueiden suurimpien työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa
koronarokotuksien antamisesta.

-

Yrityksissä odotukset exit-vaiheen toimenpiteille ja rajoitusten purulle ovat korkealla.

-

Linja-autoliikenne on pahoissa vaikeuksissa eikä joukkoliikenteen koronatuki ole
kohdistunut markkinaehtoiseen liikenteeseen. Ne yhteydet, joita valtio, kunta tai ELYkeskukset rahoittavat toimivat, mutta ilman tukea toimiva markkinaehtoinen
joukkoliikenne on raportoidun mukaan todella ahtaalla

-

Kausityövoiman testaus haastaa pieniä terveydenhuollon yksiköitä.

-

Suojavälineiden saatavuudessa ollut haasteita, nyt tarvikkeita on saatu ja nykyisillä
toimituksilla pärjätään.

-

Globaalit vaikeudet konttien saatavuudessa vaikuttavat enenevässä määrin
Suomessakin ja konttikuljetustenhinnat pysyvät korkealla tasolla edelleen.

-

Konttipulan myötä kuljetuksia on siirtynyt muihin laivausmuotoihin, kuten ro-ro- ja
irtolastialuksiin. Tämä on johtanut pulaan irtoperistä (trailereista). Jos/kun
tuontikuljetusten mukana on vaikea saada riittävästi irtoperiä, voi myös
vientikuljetusten sujuvuus heikentyä.

-

Kemianteollisuudessa sekä muovi- ja kumiteollisuudessa lähes kaikkien raaka-aineiden
toimitusajat ovat pitkiä. Polymeerien saatavuudessa on edelleen haasteita ja lanteen
ennustetaan jatkuvan vaikeana Q2/2021 ajan.

-

Metsäteollisuudessa koronaviruslanne on siivittänyt mekaanisen metsäteollisuuden
tuotteista sahatavaran kysynnän jyrkkään kasvuun myös Suomessa.
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8. Keski-Suomen aluetoimiston ja Ilmasotakoulun tilannekatsaukset
Petteri Kovalainen / Keski-Suomen aluetoimisto
- kokonaisuutena puolustusvoimissa koronatapausten määrä vähenemään päin
- voimassa olevilla rajoitustoimilla jatketaan toistaiseksi
Janne Telin / Ilmasotakoulu
- tilanne edelleen vakaa eikä koronatilanteella ole vaikutusta Ilmasotakoulun virkaapuun ja valmiuteen
- Ilmasotakoulussa ei vahvistettuja koronatartuntoja
- jatketaan varusmieskoulutukseen kohdistuvia sopeuttamistoimia ja ylläpidetään
mahdollisimman hyvä tasapaino terveydellisten vaatimusten ja koulutuksellisten
tavoitteiden välillä.
9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille
Jarkko Jäntti: muistutettiin loppuviikoksi ennustetusta huonosta ajokelistä.
10. Seuraava kokous
Keskiviikkona 19.5.2021 klo 8.00–9.00 eTuve-yhteydellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.58.
Muistion vakuudeksi
Laura Karjalainen
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Sairaala Nova

Sisältö
 Tilanne kunnittain 5.5.2021 THL
koronakartalta
 Alueellisen tartuntatautien
torjunnan johtoryhmän maanantain
3.5. kokouksesta edellisen viikon
epidemiologinen tilanne
 Muistiinpanoja kokouksen
keskusteluista ja rajoitusten
höllentämisestä tiedotteesta

Sairaala Nova

KSSHP Koronataudin ilmaantuvuus
/ 100 000 asukasta
Lähde: THL tartuntatautirekisteri

tapaussumman muutos / päivä
KSSHP ilmaantuvuus 14 vrk (THL)
viimeiset 7 vrk tapaussumma/100000as
Leviämisvaihe yläraja (14 vrk)

160
Kiihtymisvaihe yläraja (14 vrk)
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30.4. Wappu?
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Sairaala Nova

Neljä nollapäivää
peräkkäin
KSSHP perustasolla
Jämsä vielä 65
Tampere 84
Lahti 134
Tornio 140
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Sairaala Nova

Koronanyrkki
3.5.
muistiinpanoja

 Viime viikolta 6 uutta nimeä löytyy rekisteristä
 Neljä nollapäivää myös viime viikolla @ksshp
 Ulkomailta tuotu muutama tapaus, varianttejakin on
 Jyväskylässä neljä tartuntaa
 Jyväskylässä näytteissä käynyt 1872, kun perustaso
ollut noin 2000 näytettä per viikko
 Näytteistä 0,2 % positiivisia
 Äänekoskella yksi tartunta sitkeästä ketjusta, joka
hallinnassa. Yksi sairaalahoidossa (pth).
 Sairaala Novassa sairaalahoidossa myös yksi potilas,
jolta eristys purettu jo aikaa sitten. Ei tartuta enää.
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Sairaala Nova

Koronanyrkki
3.5. tiedotteesta

 Epidemiologinen tilanne KSSHP:n alueella on
erittäin rauhallinen – rajoituksia pystyttiin
höllentämään
 Yleisötilaisuuksien osalta KSSHP:n alueella on tällä hetkellä
voimassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antama
rajoitus, jonka mukaan yleisötilaisuuksiin voi osallistua
maksimissaan 20* henkilöä.

*Jyväskylässä edelleen suositus
yksityistilaisuuksien osallistujamäärän
rajoittamisesta 10 henkilöön ajalla
1.-16.5.2021
• Voimassa olevat suositukset ja
rajoitukset koronatilanteessa |
Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)

 Alueellisessa tartuntatautien torjunnan johtoryhmän
kokouksessa tuotiin esille myös, että jos perustaso säilyy
vakaana jatkossakin, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
tarkastelee mahdollisuutta muuttaa KSSHP:n alueella
(17.5.2021 alkaen) yleisötilaisuuksien osallistujamäärää tietyin
reunaehdoin 50 henkilöön.
 Vapun vaikutus mahdollisten koronatartuntojen määrän
lisääntymiseen alkaa näkyä tilastoissa viikon sisällä.

