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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Torstai 3.6.2021 klo 8.00–9.00 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Keski-Suomen maakunnassa ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on 
edelleen rauhallinen ja tunnuslukujen valossa stabiili. Maakunta on vahvasti taudin 
perustasolla. 
 
Rajoituksia on viime aikoina purettu ja lievennetty. Näin ollen mm. tulevan viikonlopun 
valmistujaisjuhlia päästään viettämään hieman vapaammin. 
 
Rokotukset etenevät hyvällä tahdilla ja Suomeen on saatu suurempi rokote-erä. Noin 2,5 
miljoonaa suomalaista on saanut vähintäänkin ensimmäisen rokoteannoksen (n. 45 %). 
Keski-Suomessa edetään suunnilleen valtakunnan tahdissa. 
 
Kuitenkin mm. Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla 
ollaan vielä leviämisvaiheessa.  
 
Kokonaisuutena näkymä on positiivinen, mutta koronaturvallisuus ja huolellisuus on 
edelleen syytä säilyttää (mm. maskisuositus). 
 

 
2. VNTIKE tilannekatsausraportti  

 
Pasi Vilhunen esitteli katsauksen. Keskeisiä nostoja: 
- Vahvistettuja tapauksia 92 770 (+128) 
- Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä maltillinen: 92 henkilöä 
- Finsote-tutkimus: psyykkinen kuormittuneisuus etenkin työikäisessä väestössä 

lisääntynyt: viranomaisten syytä kiinnittää asiaan huomiota. 
- Tapausmääriä kuvaavien tilastojen trendi hyvä; rokotukset etenevät ja lisää rokotteita 

saatu. 
- Lähialueiden tilanne: Virossa, Tanskassa ja Ruotsissa rajoituksia lievennetty ja tilanne 

parempaan päin. 
- Muu Eurooppa: Portugalissa pientä ilmaantuvuusluvun nousua (153), Slovakiassa ja 

Norjassa trendi punaisella, mutta ei tilanne ei ole hälyttävä  
- Muu maailma: Intian tilanne edelleen haastava, mutta trendi kääntynyt parempaan. 

Myös mm. Nepalissa tilastoitu suuria tartuntalukuja. 
- Kulttuurialan mielenilmaus: Tapahtumajärjestäjät kokeneet rajoitusten purkamisten 

suhteen eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.  
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Pekka Hokkanen: tautivariantit ovat keskeisessä roolissa globaalissa keskustelussa mm. 
rokotteen purevuuden kannalta. Pohdittava myös, miten matkustusrajoitteita ja 
matkustamiseen liittyviä käytänteitä saadaan järkevällä tavalla harmonisoitua. 
 
 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli katsauksen (liite): 
- THL:n koronakartta 2.6.2021: Keski-Suomen ilmaantuvuusluku 10,7 
- Ilmaantuvuus jatkunut pitkään matalana ja nollapäiviäkin tilastoitu 
- Ilmaantuvuusluvun lisäksi tärkeitä mittareita ovat myös positiivisten näytteiden osuus 

ja jäljitettävyys.  
- Huomiona, että THL:n kahden viikon ilmaantuvuuslukujen tilastoinnissa oli 

viikonloppuna teknisten ongelmien vuoksi viivettä. 
- Tartuntoja todettu Jyväskylässä ja yksittäisiä tapauksia Laukaassa. 
- Jämsän tilanne on pysytellyt pitkään stabiilina (Pirkanmaa). 
 
Koronanyrkki ma 31.5.2021: 
- Sairaalahoidossa ei ole koronapotilaita, tilanne rauhallinen 
- Viime viikolla:  

o 13 uutta tapausta, joista 12 Jyväskylässä 
o KSSHP:n alueen ilmaantuvuus 5,2 (14 vrk ajalta 10) 
o Jyväskylässä Näytteitä 10 % enemmän kuin edeltävällä viikolla (1772) 
o Positiivisten näytteiden osuus 0,7 % 
o Karanteeniin asetettu 56 henkilöä (vähemmän kuin edellisellä viikolla) 
o Tartunnan lähde selvillä vain noin puolessa tapauksista  

- AVI:lta ei ole tulossa perustason alueille uusia kokoontumisrajoituksia: kunnilla 
velvollisuus ja valtuudet valvoa alueiden terveysturvallisuutta: AVI:n ohjauskirje 
tulossa.  

- Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa jatkettu vuoden 2021 loppuun 
saakka (STM:n tiedote) 

- Lähikontaktien määritelmää muutettu: oleskelu sisätiloissa alle kahden metrin 
etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

- Rokotekattavuus parantunut (42,6 %) 
- Kunnissa varauduttava jäljitystoimintaan ja testaukseen myös kesän aikana, kun 

rajoitusten höllennyttyä matkustetaan ja liikutaan enemmän (huolena etenkin 
rokottamattomat nuoret ikäluokat). 

- Koulujen valmistujaisjuhlissa terveysturvallisuus huomioitava, vaikka henkilömääriä ei 
ole enää rajoitettu. 

- Tartuntoja eniten 20–40-vuotiaissa: Maskien käyttöä suositellaan edelleen yli 12-
vuotiaille ennen rokotekattavuuden kasvua. 

- Koronanyrkin seuraava kokous ensi viikolla: sovitaan kesäajan kokousrytmistä. 
 

Johanna Tuukkanen: Tartuntoja on ilmennyt myös ensimmäisen rokoteannoksen 
saaneilla. Ensimmäinen rokoteannos ei näyttäisi vielä antavan täyttä suojaa 
virsumuunnoksilta, joten tarkkoja suojaustoimia on päätetty jatkaa vielä kesällä. 
 

https://stm.fi/-/tartuntatautilain-valiaikaisten-pykalien-voimassaoloa-jatketaan-vuoden-loppuun-
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Janne Litmanen: Ravintoloita kyllä valvotaan säännöllisesti, mutta säännöllisten 
tarkastusten valvontavälit ovat pitkiä esim. baareihin ja tanssiravintoloihin. 
Tarkastustiheyttä lisätään/laajennetaan vain AVI:n määräyksellä.   

 
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
- LSSAVIn tilannekuvassa ja suorituskyvyssä ei muutoksia aiempaan 
- STM:n ohjeistuksen mukaisesti AVI ei anna perustasolla olevien alueiden osalta uusia 

päätöksiä, vaan alueen tulee noudattaa sairaanhoitopiirin suosituksia. 
- Toisen asteen tutkintoja suoritettu edellisvuotta vähemmän, mutta opintojen 

keskeytykset eivät ole lisääntyneet kuluneen vuoden aikana. 
 
Mari Kyllönen / opetus- ja kulttuuritoimi: 
- Tilanne Keski-Suomessa erittäin rauhallinen 
- Koulujen päätösjuhliin varauduttu jo ennen STM:n ohjauskirjeen perustella tehtyä 

muutosta: juhlat toteutetaan terveysturvallisesti ja koko koulun yhteisiä kokoontumisia 
vältetään  

- Myönteistä palautetta saatu korkeakoulujen pääsykokeiden toteuttamisesta 
- Kyselyn perusteella ilmennyt laajaa koronaväsymystä perusopetuksen, ammatillisen 

opetuksen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön ja johtajien keskuudessa 
- Opetushallitus laatii exit-ohjeita: tulossa lähiviikkoina opetuksen järjestäjille lisätueksi 
- Yleisnäkymä hyvä: toivotaan, että syksyllä voidaan jatkaa lähiopetuksessa 
 
 

5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Antero Rytkölä: 
- Poliisin toimintakyky normaali: uusia altistumisia ei ole todettu useampaan viikkoon 
- Turvallisuustilanne: Pohjoisessa Keski-Suomessa aloitettu 1.6. tehostettua 

poliisitoimintaa koskeva operaatio: hälytysvalmiutta ja poliisin näkyvyyttä kehitetty. 
- Varaudutaan kokoontumisrajoitusten höllentämisten myötä lisääntyviin tehtäviin. 
- Himoksen tehtävämäärät merkittävästi kasvaneet kevään aikana: runsaasti 

vapaamuotoisia kokoontumisia mökeissä. Kesän aikana tiedossa myös useita 
yleisötapahtumia, joihin tulossa osallistujia myös ulkomailta.  

- Kannettiin erityistä huolta tänä vuonna kahden uuden ikäluokan festivaaleille 
osallistumisen myötä esiin nousevista mahdollisista tartuntariskeistä. 

- Varaudutaan koulujen päättymisviikonloppuun ja epävirallisiin juhlallisuuksiin yhdessä 
muiden viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Hanna Helaste: Himoksen tapahtumien turvallisuustilanteesta on keskusteltu laajasti 
tapahtumajärjestäjien kanssa ja pohdittu esim. pikatestien mahdollisuutta osana muita 
yleisötapahtumien turvallisuusjärjestelyitä. 
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6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
Pasi Vilhunen: 
- Pelastuslaitoksella ei ole todettu tautiaktivisuutta 
- Kokoontumisrajoitusten levennyksiä suoritettu: 20 henkilön raja voimassa lähi- ja 

turvallisuuskoulutuksissa, rajoituksia arvioidaan uudelleen tarkemmin tällä viikolla.  
- Muutoin noudatetaan turvallisuusohjeistuksia mm. maskit, etäisyydet ja etätyöskentely 
- Tarkastustehtävät uimarannoilla lisääntyneet  
- Seurataan tarkoin koulujen päättymisviikonlopun turvallisuustilannetta 

 
 

7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
- Alueen yrityksissä rauhallinen tilanne  
- Positiivista trendejä nähtävillä teollisuuden yrityksissä; hyviä kasvulukuja odotettavissa 
- Konttien, komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus vaivaa 

 
 

8. Keski-Suomen aluetoimiston ja Ilmasotakoulun tilannekatsaukset    
 
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto: 
- Puolustusvoimien valtakunnallinen koronatilanne joukko-osastoissa noudattelee 

yhteiskunnassa tapahtunutta myönteistä kehitystä 
- Sotilaslääketieteen keskuksen mallinnus: varusmiesten sairastumisten lukumäärä 

noudattanut mallinnuksen optimaalista käyrää viikkojen 11-12 piikkejä lukuun 
ottamatta. Toukokuun tilanne on painunut optimaalisen kehityksen arviosta 
huomattavasti alhaisemmaksi. 

- Puolustusvoimien toimintakyky ja -valmius lakisääteisiin tehtäviin ennallaan 
- Sopeuttamistoimia tullaan jatkamaan vähintään vuoden 2021 loppuun saakka, kunnes 

koulutettujen varusmiesten ikäluokka saavuttaa täyden rokotussuojan. 
 
Janne Telin / Ilmasotakoulu  
- Ilmasotakoulussa tilanne vakaa, ei vahvistettuja koronatartuntoja: koronatilanteella ei 

ole vaikutusta virka-apuun ja valmiuteen 
- Varusmiesten kotiutumispäivänä 17.6. pääosa Ilmasotakoulun varusmiehistä siirtyy 

reserviin ja uudet varusmiehet astuvat palvelukseen 5.7.  
- Myös ilmasotakoulussa jatketaan varusmiespalvelukseen kohdistuvia 

sopeuttamistoimia sekä koronarajoitteita myös uuden saapumiserän osalta ainakin 
siihen asti, kun kaikki varusmiehet ovat saaneet rokotteen. 
 
 

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 

Ei ollut. 
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10.  Seuraava kokous 
 

Torstaina 17.6.2021 klo 8:00. Seuraavassa kokouksessa arvioidaan kesäajan  
kokousten tarve sekä laajennetun kokoonpanon kokousten jatkorytmi. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.00. 
  

Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
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Sisältö

 Tilanne kunnittain 2.6.2021 
THL koronakartalta

 Alueellisen tartuntatautien 
torjunnan johtoryhmän 
maanantain 31.5. kokouksesta 
edellisen viikon 
epidemiologinen tilanne

 Muistiinpanoja kokouksen 
keskusteluista ja 
”koronanyrkin”
31.5. tiedote
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Koronanyrkki 
31.5. 
muistiinpanoja

Perustasolla 
jatketaan 
KSSHP- alueella

 Sanna Kilpinen: Sairaalassa ei ole koronapotilaita, 
muutoinkin rauhallinen tilanne, viime viikolla oli 13 
positiivista, josta ksshp-alueen ilmaantuvuus 5,2 ja 
kahdelta viikolta laskettuna tasan 10

 Ilkka Käsmä: Jyväskylässä 12 tartuntaa viime viikolla, 
josta 7,8 ja kahden viikon ilmaantuvuusluku 15,6. 
Karanteeniin 56 henkilöä, joka oli 21 vähemmän kuin 
edeltävällä viikolla. Näytteitä otettiin 1 772 eli 10 % 
enemmän kuin edellisellä viikolla. Positiivisten osuus 
oli 0,7 %. Tartunnan lähteen selvitys onnistui 50 %.

 Keijo Lukkarinen: Muualla maakunnassa Laukaassa 
yksi tartunta liittyen Jyväskylän tapauksiin. Kaikki 
altistuneet Laukaassa testattiin eikä muita tartuntoja 
havaittu. Testausmäärät vähentyneet kolmanneksella.
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Ennakoitu 
kehitys

Seuraava kokous
7.6.2021 klo 11-12

 Avilta ei ole uusia kokoontumisrajoituksia näköpiirissä 
perustason alueille

 Tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaoloa 
jatkettiin vuoden 2021 loppuun (STM tiedote 31.5.)

https://stm.fi/-/tartuntatautilain-valiaikaisten-pykalien-
voimassaoloa-jatketaan-vuoden-loppuun-

”Lähikontaktilla tarkoitettaan siten oleskelua sisätilassa alle kahden metrin 
etäisyydellä muista ihmisistä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia muiden 
kanssa.”

 Jäljitystoimintaan ja testaukseen on varauduttava 
kunnissa kesälläkin, matkustelu tulee lisääntymään 
ja ulkomailta maahan tulleiden testaukset sekä uudet 
ryppäät mahdollisia

 Kaikki rokotteet pistetään mitä tulee, siirrytään 40-
vuotiaiden rokotuksiin alueella. 42,6 % rokotettu.
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Tiedote 31.5.2021

1 (2)

 Koulut voivat järjestää valmistujaisjuhlia ilman 
osallistujarajaa terveysturvallisuusohjeita 
noudattaen

 KSSHP:n tartuntatautien torjunnan johtoryhmässä 
(ns. Koronanyrkki) todettiin tänään, että perustasolla 
edelleenkin pysyvällä KSSHP:n alueella ei ole enää 
kokoontumisrajoitukset voimassa. Tämä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että KSSHP:n alueella koulut 
voivat järjestää mm. valmistujaisjuhlia oman 
harkintansa mukaan. Järjestäjällä tulee kuitenkin olla 
selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden 
terveysturvallisuuden, joihin kuuluvat mm. 
mahdollisuus käsien puhdistamiseen, mahdollisuus 
riittävien etäisyyksien ylläpitoon ja tilojen 
puhdistaminen.
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Tiedote 31.5.2021

2 (2)

 Kokouksessa tuotiin esille myös, että kunnilla on 
velvollisuus ja myös valtuudet valvoa tapahtumien 
terveysturvallisuutta perustasonkin alueella 
tartuntatautilain väliaikaisten 58 c ja 59 a pykälien 
mukaisesti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
tulee antamaan mm. KSSHP:n alueen kunnille 
ohjauskirjeen tästä asiasta tämän viikon alkupuolella.

 Kokouksessa todettiin myös, että kaikkia yleisiin 
juhlatilaisuuksiin osallistuvia suositellaan maskien 
käyttöön. Maskienkäyttö nähdään tarpeellisena mm. 
siksi, että rokotekattavuus ei ole vielä tarpeeksi 
korkea ja tartuntoja ilmenee nyt eniten 20-40 -
vuotiaiden ryhmissä.
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