MUISTIO

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

Keskiviikko 13.10.2021 klo 8.00–9.02

Paikka:

Etäkokous eTUVE

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00.
Edelliseen kokoukseen nähden maakunnan koronatilanne on huolestuttavasti heikentynyt
etenkin Jyväskylässä. Viime viikolla on tilastoitu ennätyksellisen suuria tartuntamääriä.
Koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.
Tartunnan saaneista suurin osa on nuoria, vajaan rokotesuojan saaneita tai kokonaan
rokottamattomia. Tartuntaketjujen selvittäminen on haastavaa, koska tartuntoja on saatu
vapaa-ajalla sekä ravintola- ja yöelämästä. Tartunnat ovat aiheuttanet edelleen myös
useita perheiden sisäisiä tartuntaketjuja.
Kiihtymisvaiheen siirtyminen ei ole toistaiseksi tuonut maakuntaan uusia rajoituksia,
mutta tilannetta seurataan tarkoin. Huolena on erityisesti tilanteen vaikutukset
sairaalahoidon kuormittavuuteen.
Rokotusten suhteen Keski-Suomessa edetään valtakunnallisella tasolla. Laajaa
keskustelua käydään kolmannesta rokotteesta ja sen rokotusjärjestyksestä. Tiedostetaan,
että koronaa vastaan tullaan todennäköisesti taistelemaan rokotuksilla myös tulevina
vuosina.
Lakiehdotus koronapassista oli tiistaina eduskunnan käsittelyssä ja se on tarkoitus
hyväksyä perjantaina. Laki astuisi voimaan lauantaina 16.10. niillä alueilla, joissa on
voimassa olevia rajoituksia mm. ravintoloihin liittyen (Varsinais-Suomi, Pohjanmaa,
Satakunta, Päijät-Häme ja pääkaupunkiseutu).
2. VNTIKE tilannekatsausraportti
Pasi Vilhunen esitteli asiaa:
- Rokotekattavuus toisen annoksen osalta 73,7 %
- Suurimmat tehohoidon potilasmäärät TYKSissä
- THL on päivittänyt testausohjeita: kaksi rokoteannosta saaneiden ei tarvitse mennä
testiin lieväoireisina.
- Koronapassin ikäraja nostettu 12 vuodesta 16 vuoteen.
- Suomen alueellinen tilanne: Keski-Suomen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaa on siirtynyt
kiihtymisvaiheeseen ja mm. Keski-Pohjanmaa ja Satakunta leviämisvaiheeseen.
Itäisen Suomen maakunnissa ilmaantuvuusluvut pienimpiä.
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Myös influenssarokotukset on aloitettu ja infektiot kuormittavat entisestään
terveydenhuoltoa.
Euroopassa on tutkittu rokotevastaisuutta ja rokottamattomia ihmisiä yhdistäviä
tekijöitä. Suurin yli 50-vuotiaita rokottamattomia yhdistävä tekijä on köyhyys. Myös
koulutus, ikä ja sukupuoli selittävät rokottamattomuutta.
Valtioneuvoston asetuksen nojalla kunnille ja kuntayhtymille korvataan epidemiasta
aiheutuneet välittömät kustannukset. Kustannustuesta järjestetään viides hakukierros.
Esiteltiin lähialueiden tilannetta. mm. Latviassa tilanne merkittävästi pahentunut.
o WHO suosittelee ylimääräisen rokotteen antamista heikentyneestä
immuunijärjestelmästä kärsiville kolmen kuukauden kuluessa edellisestä
rokoteannoksesta.
o Maailmalla useita rokonapassiin liittyviä mielenilmauksia.
o Täyden rokotussuojan saaneiden määrää kuvaavan kartan mukaan heikoin
tilanne on Afrikassa.

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite):
- Keski-Suomessa ennätyssuuri 14 vrk:n ilmaantuvuusluku tiistaina: 209,5 (kolme
viikkoa sitten 60,1), koronatapauksia yhteensä noin 530.
- Tasaista nousua ja myös sairaalahoidon tarve lisääntyy.
- THL:n tilastointi muuttunut; viikonlopun luvut näkyvät vasta maanantain luvuissa
- Tartuntoja myös muissa Keski-Suomen kunnissa, suhteellisesti huonoin tilanne
Hankasalmella (viikon aikana 23 tartuntaa).
Koronanyrkin kokous ma 11.10.2020:
- Viime viikko työläs: lähes 300 uutta positiivista näytettä ja useita tartuntaryppäitä.
- Tartuntoja yksityisistä juhlista, leirikeskuksista ja ravintoloista, vain vähän suoraan
ralleihin yhdistettäviä tartuntoja.
- Sairaalakuormitus on pysytellyt samalla tasolla (n. 4–6 potilasta); maanantaina
sairaalahoidossa oli neljä potilasta (ei yhtään tehohoidossa).
- Jyväskylässä tilastoitiin viime viikolla koko pademia-ajan suurin tartuntamäärä (262),
josta laskettuna ilmaantuvuusluku on 281.
- Näytteitä otettu yli 2000, joista positiivisten osuus yli 10 %. Positiivisten näytteiden
suurta osuutta selittää se, että kaksi kertaa rokotettujen ei enää tarvitse mennä
lieväoireisina testiin.
- Tartunnan lähde on selvillä noin puolessa tapauksista.
- Terveydenhuollon resurssien riittävyydessä haasteita; julkisen terveydenhuollon
työvoimaa siirretty näytteenotosta jäljitykseen.
- Tartunnoissa taustalla puutteellinen rokotesuoja tai täysi rokottamattomuus.
- Tyypillisesti tartunnan saanut on aktiivinen nuori, ja tartunta on saatu vapaa-ajalla
aiheuttaen edelleen tartunta- ja altistusryppäitä mm. perhepiireissä.
- Oppilaitoksissa vähäinen riski tartuntojen leviämisestä koko luokkaan; jäljityksessä
karanteeniin on asetettu vain lähimpiä kavereita ja perheenjäseniä.
- Odotettavissa on, että ensi viikon loppuun mennessä kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut
mahdollisuus saada rokote (rokotesuojan kehittymiseen kuluu yksi viikko).
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Koronanyrkin tiedotteen nostot (linkki tiedotteeseen):
o Koko KSSHP:n alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen
o Tartuntamäärien voimakas nousu kuormittaa perusterveydenhuoltoa
o Rokotukset ratkaisuna vakavaan tilanteeseen
o Työpaikkojen turvatoimista tulee pitää kiinni lähityöhön siirryttäessä
o Terveydenhuollon kuormitukseen etsitään ratkaisuja
-

Suomessa on vielä n. 750 000 rokottamatonta tai vajaan rokotesuojan saanutta,
tartunnan saaneita n. 148 000. Todennäköisesti kaikki rokottamattomat tulevat
sairastumaan jollain aikavälillä.
Kannustetaan kuntia luomaan aktiivisesti uutta ajanvarauksetonta rokotustoimintaa ja
rokotuspisteitä rokotekattavuuden parantamiseksi.
Koronaan liittyviä suojautumis- ja turvatoimia on edelleen tärkeää noudattaa, vaikka
valtakunnalliset suositukset onkin purettu. Etenkin, jos henkilöllä ei ole täyttä
rokotesuojaa.
Myös kausi-influenssarokotukset on aloitettu, mikä kuormittaa edelleen
terveydenhuoltoa.
Koronapassi ei aiheuta toistaiseksi Keski-Suomessa toimenpiteitä (kiihtymisvaihe).

Yrjö Lehtonen tiedusteli Hankasalmen heikentyneen koronatilanteen vaikutuksista
suunnitteilla olevaa maanpuolustustilaisuutta silmällä pitäen. Jarkko Jäntin arvion mukaan
Hankasalmen tartunnat ovat pääosion kouluissa ja nuoressa väestössä. Tilanteen nähdään
kehittyvän parempaan suuntaan.
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus
Jussi Herranen / LSSAVI:
- Länsi- ja Sisä-Suomen alueella ei ole voimassa olevia rajoituspäätöksiä
- Perustasolla ei ole yhtään aluetta, kiihtymisvaiheessa kolme ja leviämisvaiheessa
kaksi. Tilanne vastaa koko maan tilannetta.
- Sairaalahoidon tarve on nousussa ja oletuksena on, että loppuvuosi jatketaan
epävarmassa tilanteessa
- Keski-Suomen ilmaantuvuus korkea, vaiheluokitus ei ole enää tiiviisti sidoksissa
ilmaantuvuuteen.
- Alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu 21.10.
- Etätyösuosituksista luovutaan 15.10. myös kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla,
taustalla VM:n ja STM:n suositukset.
- Ylijohtajan kuulumiset:
o Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueella (POL) tilanne rauhoittunut
o Yhteistarkastuksia tehty Poliisin kanssa: suunnitelmia ja ohjeita puuttunut
anniskelupaikoista ja ravintoloista. Koronarajoitteisiin suhtaudutaan
vähättelevästi ja puutteita ilmennyt etäisyyksien noudattamisessa ja maskien
käytössä.
o Opetus ja kulttuuritoimen vastuualueella tilanne rahallista ja hallittua;
alueellisten toimijoiden kanssa yhteistyössä aloitettu pohtia, minkälaisilla
koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä työvoimaa saadaan jatkossa turvattua.
- Valmiusharjoituksen palautepäivä 9.11.
- LSSAVI:n Kokonaisturvallisuuspäivä ja yhteistoimintaryhmän kokous torstaina 4.11.
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Maanpuolustus-, jatko- ja erikoiskursseista osa siirretty ja mm. VAP-viljelijöille
suunniteltu kurssi on peruttu.

5. Poliisin tilannekatsaus
Timo Pulkkinen:
- Koronatilanne ei ole vaikuttanut poliisin toimintakykyyn eikä resursseihin, toiminta
pystytty turvamaan hyvin.
- Yksittäisiä tapauksia todettu, mutta eivät aiheuta kuormitusta toiminnan
kokonaiskykyyn.
- Suojavarustetilanne hyvä ja voimassa olevien ohjeistuksen on katsottu olevan riittäviä.
- Poliisihallinnon etätyöohje on voimassa vuoden loppuun saakka alueen
kokonaistilannetta peilaten.
- Ralliviikonloppu meni poliisitoiminnallisesti hyvin, poikkeuksellisesti mielenilmauksia ei
ollut.
- Liikenteessä tavattujen rattijuoppojen määrä on alueella huolestuttavassa kasvussa.
- Heikentynyt koronatilanne huolestuttaa myös Poliisia alueellisesti.
- Henkilöstö pysynyt terveenä ja rokotekattavuus hyvä. Suojausohjeita noudattaen
suorituskyky on pysynyt hyvänä.
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus
Pasi Vilhunen:
- Koronalla ei ole ollut vaikutuksia peruspalvelun tuotantoon
- Päivä paloasemalla -tapahtumaa suunniteltu marraskuulle, seurataan koronatilannetta.
- Viestinnän ja turvallisuuskoulutuksen tavoitetasoja ei ole tänä vuonna saavutettu
koronasta johtuen.
- Ensihoitoon osallistuvien henkilöiden osalta odotetaan kolmansia rokotteita
Jarkko Jäntti täydensi, että koronapassikaan ei tuo ratkaisua Päivä paloasemalla tapahtuman järjestelyihin, koska osallistujat pääosin lapsiperheitä. Esitettiin
pelastustoimelle valtakunnallista viestintäyhteistyötä rokotemyönteisen medianäkyvyyden
kannalta.
7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus
Petri Jokilahti:
- Maskien käytön on havaittu vähentyneen huomattavasti viimeisten kuukausien aikana.
- Yrityksissä siirrytään hybridityöskentelymalleihin ja oletuksena on, että monissa
yrityksissä jatketaan laajaa etätyöskentelyä.
- Lounais-Suomessa Mayerin Turun telakalla on todettu laajoja tartuntaryppäitä.
(Vuosien 2020–2021 aikana yli 1200 tartuntaa, noin 20 % alueen tartunnoista).
Tilanteen hallintaan saamiseksi telakan tytäryhtiöille ja alihankkijoille järjestetään AVIn
määräyksestä terveystarkastuksia. Kyseessä on ennakkotapaus AVIn määräämistä
koronaterveystarkastuksista.
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Keskustelua on herättänyt se, että työnantajilla ei ole oikeutta tietää henkilökunnan
rokotuksista. Tilanne vaikeuttaa koronaturvallisuustoimien organisoimista.
Logistiikka: konttien ja trailereiden saannissa haasteita, myös kuljettajapulaa havaittu.
Tilanne vaikeuttaa vientiyritysten toimintaa ja vaikuttaa tuontiin.
Tuonnissa saatavuushaasteita komponenttien ja materiaalien osalta mm. metallit ja
muovit. Hinnat edelleen nousussa; joidenkin tuotteiden osalta nousua tämän vuoden
aikana jopa 50 %.
Myös elintarvikealalla raportoitu teollisuuden komponenttien mm. sähkölaitteiden
varaosien saatavuudessa huomattavaa viivästystä yleisestä komponenttipulasta
johtuen.

8. Puolustusvoimien tilannekatsaus
Keski-Suomen aluetoimisto / Yrjö Lehtonen:
- Puolustusvoimien koronavirustilanne on yleisesti ottaen pysynyt ennallaan useiden
viikkojen ajan.
- Eri joukko-osastoissa todetaan viikoittain yhteensä joitakin kymmeniä tartuntoja
ympäri Suomen. Tilanteet ovat kuitenkin olleet paikallisia, eivätkä ole aiheuttanet
laajempia tartuntaryppäitä.
- Panssariprikaatissa tilanne on parantunut: rokotukset ja sopeuttamistoimet (mm.
kohortointi) ovat hyvin edesauttaneet tilanteen hallintaa
- Keski-Suomen aluetoimisto toteuttaa kutsuntakierrosta aiemmin asetettujen
varotoimenpiteiden mukaisesti.
- Maanpuolustustapahtumien ja reservin ylentämis- ja palkitsemistilaisuuden
järjestämistä suunnitellaan joulukuussa. Seurataan tarkoin alueen koronatilanteen
etenemistä.
- Syyskuussa järjestettyyn paikallispuolustusharjoitukseen osallistui yli 200 reserviläistä.
Viitteitä koronatartunnoista ei ole saatu.
- Jyväskylässä kutsunnat toteutetaan marraskuussa.
Ilmasotakoulu:
Apulaisjohtaja, everstiluutnantti Teemu Kilpeläinen esittäytyi ja kertoi Ilmasotakoulun
koronatilanteesta:
o Viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa Ilmasotakoulussa on todettu
muutamia koronatartuntoja henkilökunnalla ja varusmiehillä. Asiaan on
suhtauduttu vakavasti ja muutoksia tehty mm. ryhmiä pienentämällä.
Sairastuneet on siirretty toipumaan erilliseen rakennukseen. Altistuneet on
tunnistettu ja kohortoitu.
o Koronarokotetta on tarjottu kaikille asevelvollisille. Valtaosa palveluksessa
olevista on saanut kaksi rokoteannosta.
o Oulunsalossa elokuun lopussa järjestetystä Lentotoimintaharjoitus Ruskasta
paikallistettiin yksi Ilmasotakouluun levinnyt tartuntaketju.
o Henkilöstö on määrätty etätöihin niiltä osin, kuin mahdollista ja
varusmieskoulutus toteutetaan pienemmissä ryhmissä.
Mika Tiitinen:
o Tartunnan saaneista viisi henkilökunnan jäsentä ja kuusi varusmiestä
o Tilanne on hyvin hallinnassa ja rauhallinen.
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Koulutuspataljoonalta saadun tiedon mukaan 71 % on saanut kaksi
rokoteannosta ja rokotukset jatkuvat. Rokotteesta kieltäytyneitäkin on.
Koronatartunnan keskittymä on pystytty rajaamaan ja ohjaamaan henkilöt
karanteeneihin tai etätöihin.
Tilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun, toimintakykyyn tai
valmiuteen.
Odotetaan pääesikunnan ohjeistusta rajoitustoimien jatkosta ja
etätyöohjeisuksesta.

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille
Ei ollut.
10. Seuraava kokous
Torstaina 28.10.2021 klo 8.00–9.00 eTuve -yhteydellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.02.
Muistion vakuudeksi
Laura Karjalainen
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Koronanyrkki
11.10.
muistiinpanoja

 Viime viikko tosi työläs, vajaa 300 uutta positiivista
keskittyen Jyväskylään. Useampi iso rypäs ja
ravintoloiden osuus on melko selkeä. Sairaalassa 4
 Jyväskylässä 262 tartuntaa, joka on korkein luku koko
pandemian aikana à 14 vrk ilmaantuvuusluku 281
 Näytteitä hieman yli 2 000 ja positiivisten osuus yli 10
%. Altistumistieto hieman yli puolessa tapauksista.

Seuraava kokous
18.10.2021

 Tartunnan jäljitys on ollut suurissa vaikeuksissa.
 Puutteellinen rokotesuoja taustalla ja tauti leviää
perheissä. Kouluillakin paljon tartuntoja. Luokissa
vain lähimpiä kontakteja laitetaan karanteeniin.
 Myös muualla maakunnassa ollut yli 10 tartuntaa
jossain päin seutua. Syyslomaan mennessä 2.
rokotteen on voinut saada kaikki yli 12-vuotiaat.

6

Sairaala Nova

Koronanyrkki
11.10. tiedote

Koko KSSHP:n alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen –
tartuntamäärien voimakas nousu kuormittaa
perusterveydenhuoltoa
 Rokotukset ratkaisuna vakavaan tilanteeseen
 Työpaikkojen turvatoimista tulee pitää kiinni
lähityöhön siirryttäessä
 Terveydenhuollon kuormitukseen etsitään
ratkaisuja
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Koronanyrkki
11.10. tiedote

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen tartunnat ovat
pitkälti lähtöisin joukkoaltistumisista muun muassa
juhlista, kokoontumisista sekä harrastetoiminnasta.
Positiivisten näytteiden osuus on koko sairaanhoitopiirin
alueen tasolla jopa ennätyksellisen korkea 10 %.
Tartuntojen taustalla näyttää yhä olevan puutteellinen
rokotussuoja, eli tautiin sairastuneista yhä valtaosa on
joko täysin rokottamattomia tai heiltä on puuttunut
rokotteen tehosteannos.
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Koronanyrkki
11.10. tiedote

Nyrkin kokouksessa keskusteltiin alueen
rokotuskattavuuden parantamismahdollisuuksista.
Alueen kunnat työskentelevät aktiivisesti tuodakseen
rokotukset mahdollisimman helposti asukkaidensa
saataville ja suunnitteilla onkin jatkaa sekä
ajanvarauksetonta rokotustoimintaa että lisätä
rokotuspisteitä muun muassa kauppakeskuksiin.
Jos rokotteen ottaminen ei ole mahdollista esimerkiksi
terveydentilan kannalta, on muu suojautuminen
(turvavälien pitäminen, maskin käyttäminen sekä
käsihygieniasta huolehtiminen) todella tärkeää.
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Koronanyrkki
11.10. tiedote

Nyrkki kiinnitti huomiota myös käyttäytymiseen
työpaikoilla. Monet työpaikat ovat siirtyneet syksyllä
etätyöstä lähityöhön ja tämä voi osaltaan lisätä
tartuntojen määrää. Myös työpaikalla tulee huolehtia
riittävästä suojautumisesta ja etätyötä kannattaa harkita
yhä sen ollessa mahdollista tartuntatilanteen ollessa
näin jyrkässä kasvussa.
Jäljitys- ja karanteenitoiminnassa priorisoidaan
toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Tämänhetkisen
epidemiatilanteen valossa todennäköiseltä näyttää se,
että kaikki rokottamattomat tulevat sairastumaan
viruksen aiheuttamaan tautiin jossakin vaiheessa ja
siksi jäljitys- ja karanteenitoiminnan tarpeellisuudesta
tulee keskustella. Nyrkki jää odottamaan asiaan THL:n
ja muiden valtion tason toimijoiden linjauksia.
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Kuva: Petteri Bülow / Yle

