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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Keskiviikko 19.5.2021 klo 8.01–8.40 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.01. 
 
Maakunnan koronatilanne on edelleen tunnuslukujen valossa rauhallinen ja vaikuttaa 
jatkoa ajatellen lupaavalta. Yksittäisiä tartuntoja on tilastoitu ja useampia nollapäiviäkin 
ollut. 
 
Taudille luonteenomaista leimahdusherkkyyttä kuvaa esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla 
vapun jäljiltä todettu laaja tartuntarypäs. Myös muualla maailmassa tilanne on edelleen 
haastava (mm. Intia). Vastuullinen käyttäytyminen on siis edelleen syytä muistaa. 
 
Exit-toimenpiteiden mukaisia rajoitusten höllennyksiä toteutetaan. Valtakunnallisista 
toimenpidetasoista on luovuttu ja toimia tarkastellaan alueellisesti. 
 
Rokotukset etenevät suunnitellusti. Kahden miljoonan rokotetun raja on Suomessa 
ylitetty, mikä tarkoittaa n. 40 %:a suomalaista. Keski-Suomessa edetään valtakunnan 
tahdissa. 

 
 

2. VNTIKE tilannekatsausraportti  
 
Pasi Vilhunen esitteli raportin tuloksia. Keskeisiä nostoja: 
- Vahvistettuja tapauksia 90 249 (+144) 
- Testattuaja näytteitä n. 4 766 200 (+2 200) 
- Valtakunnallinen rokotekattavuus: ensimmäinen annos 37,9 %, toinen annos 5,1 % 
- Tautiin liittyviä kuolemantapauksia 933 (+2) 
- Viimeisen 14 vrk:n aikana 2 791 uutta tapausta 
- 14 vrk ilmaantuvuusluku 50,3 
- Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä tilanne huonontunut  
- Jyväskylässä yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoituksia kevennetty kymmenestä 

viiteenkymmeneen henkilöön 
- Rokotusmäärissä päästäneen tulevien viikkojen aikana jo kolmeen miljoonaan 
- Lähialueiden tilanne: Tanskassa, Virossa ja Latvia tilanne parempaan suuntaan ja 

rajoituksia vaiheittain purettu. 
- Muu maailma:  

o Euroopassa tartuntamäärät laskussa mm. Slovakiassa ja Sloveniassa 
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o Lähi-Idän ja Gazan tilanteella vaikutuksia myös koronaan esim. laboratorioihin 
kohdistuneita vahinkoja 

o Turkissa haasteita rokotteiden suhteen 
o Intiassa tilastojen mukaan tartuntamäärät hieman laskeneet. Mahdolliset 

tilastoharhat kuitenkin huomioitava, täsmällisten tunnuslukujen tilastointi 
hankalaa. Myrsky vaikeuttaa jo ennestään vakavaa tilannetta. 

 
 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite). 
 
- Ilmaantuvuusluvussa (14 vrk) hienoista nousua: nyt 8,7. Alimmillaan ollut noin kuusi  
- Vapun vaikutusta ei ole nähtävillä (vrt. Keski-Pohjanmaan tartuntaketju) 
- Kunnissa todettu yksittäisiä tartuntoja, myös Jämsässä tilanne parantunut 
- Koronanyrkki: 

o Maakunta perustasolla 
o Viikon aikana todettu yhdeksän tartuntaa, joista kahdeksan Jyväskylässä 
o Jäljitettävyys heikentynyt: Vain parissa kolmessa tapauksista lähde selvillä. 

(yksi ulkomailta haettu ja pari perheessä) 
o Suurin osa tartunnoista todettu rokottamattomissa alle 50-vuotiaissa 
o Näytteitä otettu 1566 (edellisellä viikolla 1872), oireisten henkilöiden määrä 

vähentymässä 
o Positiivisten testien osuus hieman kasvanut (0,2 ->0,5 %) 
o Sairaala Novassa yksi potilas sairaalahoidossa  
o Keski-Suomessa uudet kokoontumisrajoitukset voimassa 1.6. saakka, uusia 

päätöksiä odotetaan 
 

 
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 

 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
- toimintakyky hyvä ja henkilöstö jatkaa laajennetussa etätyössä 
- toimipistekohtaisia päätöksiä tehty hygieniaohjeistukista mm. maskinkäyttö 
- nykyiset AVI:n päätökset voimassa Keski-Suomessa 1.6. saakka  
- uusien päätösten aikataulu ei ole vielä tiedossa  
- Seurataan taudin etenemistä ja etenkin Keski-Pohjanmaan tilannetta seuraavaa 

päätöstä silmällä pitäen 
  

5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Antero Rytkölä:  
- Poliisin toimintakyky normaali, ei koronaan liittyviä tapauksia 
- Maakunnan turvallisuustilanne hyvä 
- Poliisilaitos tehostaa toimintavalmiutta 1.6. alkaen yhteistoiminnassa Pohjanmaan, 

Oulun ja Itä-Suomen poliisilaitosten kanssa. Toiminta kohdistuu pohjoiseen Keski-
Suomeen.  
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6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
Pasi Vilhunen: 
- Palvelutuotanto normaalilla tasolla, ei koronasta johtuvia häiriöitä 
- Maanantaina kokoontumisrajoituksia nostettu organisaation sisällä 20 henkilöön, 

lähikontakteja edelleen vältetään mahdollisuuksien mukaan ja kohtaamiset 
toteutetaan suojautuneina 

- Välttämättömimmät vierailuryhmät sidosryhmien kanssa sallittuja 
- Ruohikkopalovaroituksen aikana tyypilliset avotulentekorikkomukset työllistäneet, 

tehostetaan poliisin kanssa valvonnallista yhteistoimintaa 
- Turvallisuusviestintä rajoitettu: mahdollista suorittaa pienryhmissä, koulutusyksikkö 

tekee pienryhmien koulutusta erityisjärjestelyin 
 
 

7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
- Tunnelma alueen yrityksissä yleisesti ottaen positiivinen 
- Teollisuusalan yrityksissä kasvaneen kysynnän ja isojen investointien myötä 

myönteinen trendi nähtävillä 
- Konttipula näkyy todella vahvana: Tavaraa liikkuu paljon, ja sitä joudutaan laittamaan 

liikkeelle paljon irtotavarana.  
- Rokotukset edistyneet hyvin ja joillakin alueilla saatu työterveyshuoltokin mukaan 

toteuttamaan koronarokotuksia  
- Työnantaja ei saa tietoa oman henkilöstönsä rokotuskattavuudesta: aiheuttaa 

haasteita mm. asiakastyön työvuorosuunnitteluun. 
- Rakennusmateriaalien (mm. puutavara) hinnat nousseet, kun kysyntä kaikkialla 

kasvanut 
- Kaikkien muovia sisältävien tuotteiden hinnoissa korotuspaineita 
- Laiva- ja lentomatkustajien määrän moninkertaistuessa tartuntatautiviranomais-

resurssien riittävyys rajanylityspaikoilla tulee olemaan iso haaste 
- Vapun jälkeen lentojen määrä Turun lentoasemalla kasvaa, myös kolmansista maista 

saapuvan kausityövoiman charter-lennot lisääntyvät.  
 

 
8. Keski-Suomen aluetoimiston ja Ilmasotakoulun tilannekatsaukset    

 
Petteri Kovalainen / Keski-Suomen aluetoimisto:  
- Kokonaisuutena puolustusvoimissa korontartuntojen määrä laskussa 
- Neljällä maavoimien joukko-osastolla tartuntatautitilanne Bravo (=tiukemmat 

varotoimet) edelleen voimassa 
- Puolustusvoimissa pidetään kaikki koronavarotoimet voimassa toistaiseksi 

 
Ilmasotakoulun edustaja ei ollut paikalla kokouksessa. 

 
 

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 

Ei ollut. 



 MUISTIO 
  
  
 

 

 
10.  Seuraava kokous 

 
Torstaina 3.6.2021 klo 8.00–9.00 eTUVE-yhteydellä. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8:40. 
 
  
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
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Sisältö

 Tilanne kunnittain 18.5.2021 THL 
koronakartalta

 Alueellisen tartuntatautien 
torjunnan johtoryhmän maanantain 
17.5. kokouksesta edellisen viikon 
epidemiologinen tilanne

 Muistiinpanoja kokouksen 
keskusteluista ja tiedotteesta 
muistutus jokaiselle vastuullisesta 
toiminnasta
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Sairaala Nova

30.4. vappu?

Keski-Suomessa ei vapusta koitunut ryppäitä - toisin kuin Keski-Pohjanmaalla



Koronanyrkki 
17.5. 
muistiinpanoja

 Perustasolla ollaan, yhdeksän tartuntaa viikossa
 Yksi ulkomailta, viidestä ei tietoa mistä tartunta, perhe 

vain pari tapausta. Lähes kaikki alle 50-vuotiaita.
 Jyväskylän osalta kahdeksan tartuntaa viime viikolla
 Jyväskylässä näytteissä käynyt 1566 (1872 sitä 

edellinen viikko), kun perustaso ollut noin 2000 
näytettä per viikko

 Näytteistä 0,5 % (0,2 %) positiivisia
 Sairaala Novassa sairaalahoidossa myös yksi potilas
 Kokoontumisrajoitukset K-S vastaavat perustasoa, yli 

50 henkilön tilaisuuksia voidaan järjestää edellyttäen 
OKM ja THL (22.2.2021 päivitettyjä) ohjeita 1.6. ??

 Yksilöiden suojautumista syytä korostaa viestinnässä 
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Koronanyrkki 
17.5. tiedotteesta
 Terveysturvallisuus on syytä muistaa KSSHP:n

alueella tapahtuneista höllennyksistä huolimatta
 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisessa 

tartuntatautien torjunnan johtoryhmässä todettiin, että 
koronatilanne KSSHP:n alueella on hyvä. Viime 
viikolla tartuntoja oli koko KSSHP:n alueella 
yhdeksällä henkilöllä, joista lähes kaikki olivat alle 50 
-vuotiaita, eli ikäryhmää, jotka eivät ole vielä 
juurikaan saaneet koronarokotteita.

 Johtoryhmä haluaakin nyt muistuttaa edelleen 
sairaanhoitopiirin väestöä turvavälien noudattamisen 
tärkeydestä, maskien käytöstä ja hyvän 
käsihygienian noudattamisesta. Vastuullisella 
toiminnalla jokainen voi osaltaan varmentaa, että 
koronatilanne ei esimerkiksi höllennettyjen ja kauan 
odotettujen tapaamisrajoitusten vuoksi pääsisi 
uudestaan leviämään kansalaisten keskuudessa. 
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