MUISTIO

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

Keskiviikko 24.11.2021 klo 8.00–8.36

Paikka:

Etäkokous eTUVE

1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Kari Luostarinen avasi kokouksen klo 8.00.
Koronatilanne on heikentynyt koko maassa ja tartuntamäärät ovat kääntyneet nousuun.
2. VNTIKE tilannekatsausraportti
Valtioneuvoston tilannekeskuksen uusin raportti ei ollut kokouksen käytettävissä.
Pasi Vilhunen esitteli valtakunnan tilannekuvaa THL:n tilastojen valossa (liite 1):
-

Ilmaantuvuusluvut nousussa, koko Suomen 14 vrk:n ilmaantuvuusluku 235,8
(edeltävällä jaksolla 166,5)
Keski-Suomen ilmaantuvuusluku 234,4
Pienimmät ilmaantuvuusluvut Etelä-Savossa, Kainuussa ja Itä-Suomessa
Sairaalakuormittuneisuus kasvussa: perusterveydenhuollossa 128 (+20),
erikoissairaanhoidossa 151 (+16) ja tehohoidossa 43 (+5) koronapotilasta
Tautitapaukset ikäryhmittäin: eniten tapauksia nuorimmissa ikäryhmissä, tartuntoja
runsaasti myös alle 12-vuotiailla lapsilla (ei rokotesuojan piirissä)
Viides aalto meneillään: päiväkohtaiset tartuntamäärät koko epidemia-ajan
korkeimmat
Tiistaina 1088 varmistettua tautitapausta
Keskustelua käydään leviämisalueiden rajoituksista mm. koronpassi ja maskisuositus
KSSHP:n alue ei ole toistaiseksi uusien kriteereiden mukainen leviämisalue
Useilla työpaikolla etätyösuositusta jatkettu
Rokotuskattavuus kahden rokoteannoksen saaneiden osalta n. 81 %, vaikuttavuutta
lisäisi, mikäli rokotekattavuus vielä nousisi lähelle 90 %:a.

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite 2):
-

Uudistettu hybridistrategia / STM:n valmistelemat leviämisalueiden tunnusmerkistöt
(dia 3). Esiteltiin Keski-Suomen epidemiologista tilannetta tunnusmerkistöön
suhteutettuna.
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-

Koronanyrkin kokous 22.11.:
o Tapausmäärien kasvusta huolimatta KSSHP:n aluetta ei määritelty
leviämisalueeksi.
o Uusia tapauksia yli 300, ilmaantuvuusluku 219 (ylittää tunnusmerkistön
kriteerit)
o 47 % tartunnoista perhetartuntoja, merkittävä osa tartunnoista lapsilla
o Ei laajoja joukkoaltistumisia: karanteenit ovat tehonneet ja jäljitys pysynyt
kohtuullisesti perässä.
o Testausmäärät kasvaneet; myös muuta flunssaa liikkeellä
o Näytteistä 13 % positiivisia; ylittää varsin matalalle asetetun kriteerin (3 %),
Keskustelua on käyty ko. kriteerin merkityksestä ottaen huomioon, että
testeihin seulotaan vain oireisia henkilöitä.
o Sairaalakuormitus kasvanut: Keski-Suomessa oli maanantaina
erikoissairaanhoidossa kahdeksan koronapotilasta, joista kolme ei mahtunut
perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollossa neljä koronapotilasta,
tehohoidossa ei yhtään. Erikoissairaanhoidossa olevien potilaiden kohdalla kyse
ei ole kaikissa tapauksissa pelkästään koronasta johtuvasta sairaalahoidon
tarpeesta.
o Sairaala Novan psykiatrian osasto asetettu karanteeniin 2.12. saakka:
yksittäisiä tartuntoja henkilökunnassa ja ainakin yhdellä potilaalla.
o Jyväskylässä kolme kouluperäistä tartuntaa; jopa 60 %:ssa tapauksista
tartunta on lähtöisin perheistä.
o Sairastuneissa on myös kahdesti rokotettuja, mutta heillä tauti usein
lieväoireinen: muistutettiin, että rokote ei täysin suojaa tartunnalta, mutta
suojaa vakavalta tautimuodolta.
o Keski-Suomen rokotekattavuus suomalaista keskitasoa: vähintään 80 % on
saanut kaksi rokoteannosta. Tilastoinnissa havaittu puutteita mm. Muuramessa
kaikkia tietoja ei ole tilastoitu.
o Koronanyrkki kehottaa riskiryhmiä ottamaan kolmannen rokotteen heti, kun se
on omalla alueella mahdollista.
o Muistutettiin, että yksilötasolla taudin leviämistä voi rajoittaa edelleen
huolehtimalla henkilökohtaisista turvatoimista.

-

Varmistetut koronatapaukset Suomessa: Pahin tilanne Pohjois-Pohjanmaalla, HUSin
alueella, Varsinais-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla.
Koko epidemia-ajan ilmaantuvuuslukuennätyksen arvioidaan rikkoituvan tällä viikolla
Ilmaantuvuus oli nousussa myös viime vuonna tähän aikaan. Nousu taittui jouluksi ja
lähti tammikuussa laskuun.

-

Kuntakohtainen tarkastelu:
o Suurimman ilmaantuvuusluvun kuntia Jyväskylä, Joutsa, Karstula, Petäjävesi,
Pihtipudas, Saarijärvi ja Uurainen
o Tartuntoja ei ole tilastoitu 14 vrk aikana: Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi,
Luhanka, Multia, Viitasaari.
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4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus
Jussi Herranen / LSSAVI:
- LSSAVI:n alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran 25.11.2021
- LSSAVI:n vastuualueiden johtajat kokoontuvat ylijohtajan johdolla viikoittain
- LSSAVIn alueella AVI:n tekemiä koronarajoituspäätöksiä on voimassa
Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Vaasan sairaanhoitopiirin
osalta rajoituksia pohditaan.
- Aluehallintovirastoissa on tehty työpaikan rokotuskattavuuden arviointikysely:
tulokset osoittavat erittäin hyvää rokotekattavuutta. Vastanneista ylivoimainen
enemmistö (98,4 %) kertoi saaneensa ainakin ensimmäisen rokoteannoksen.
Tulos on sama, tarkastelee asiaa sitten aluehallintovirastoittain, vastuualueittain
tai paikkakunnittain.
5. Poliisin tilannekatsaus
Timo Pulkkinen:
- Koronatilanteella ei ole merkittäviä vaikutuksia poliisiorganisaation resursseihin
- Suojavarustetilanne on riittävä
- Operatiivinen toiminta:
o viime viikkoina useampia vaativia aseellisia tehtäviä
o yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä (YJT) kiinniottoja hieman
normaalia enemmän
o tehtävät vuodenajalle tyypillisiä
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus
Pasi Vilhunen:
- Organisaation korona-altistumisia seurataan edelleen: tilanne rauhallinen,
yksittäisiä altistumisia ja testauksia on toteutettu, mutta varsinaisia
koronatartuntoja ei ole todettu.
- Viikonlopun Päivä paloasemalla -tapahtuma: Riskiarviossa pohdittu mm. alueellisia
eroja, mutta toistaiseksi tapahtuma on suunnitteilla toteuttaa n. 30 paloasemalla
terveysturvallisuustoimia noudattaen.
- Pelastustoiminnan tehtävät ovat normaalilla tasolla
- Koronalla on ollut vaikutuksia valvontatilastoihin tänäkin vuonna, mutta
tavoitteisiin tullaan kuitenkin pääsemään.
- Tuvallisuusviestintätilastojen osalta heikompi tilanne: tavoitteista tullaan
todennäköisesti jäämään normaalivuosiin verrattuna.
7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus
Petri Jokilahti:
- Yrityspuolella hybridityöskentelymalliin siirtyminen on jatkunut
- Tietyillä aloilla henkilöstöä on määrätty matalalla kynnyksellä koronatesteihin
lievissäkin oireissa kanssatyöntekijöiden suojaamiseksi.
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Materiaali- ja konttipula vaivaa edelleen: mm. logistiikan haasteet ja
polttonesteiden korkea hinta vaikeuttaa komponenttien saatavuutta
Myös pelastusalan raskaan kaluston ajoneuvoissa alustojen saatavuudessa yli
vuoden toimitusviiveitä.
Lähialueilla tilanne heikentynyt Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla, yrityksissä pohditaan
vahvempaa siirtymistä hybridi- ja etätyöskentelyyn.
Huoltovarmuuskeskuksen laajempi raportti valmistuu ensi viikolla.

8. Puolustusvoimien tilannekatsaus
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto:
- Puolustusvoimissa vain yksittäisiä koronatapauksia, ei muutosta aikaisempaan.
- Tilanteella ei ole vaikutusta puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien
suorittamiseen.
- Aluetoimisto järjestää 4.12. reserviläisten ylentämis- ja palkitsemistilaisuuden
Jyväskylän Paviljongissa. Tilaisuus toteutetaan terveysturvallisuus huomioiden.
Ohjelman kestoa on lisäksi tiivistetty ja osallistujamäärää rajoitettu.
Ilmasotakoulun kirjalliset terveiset kokoukselle:
- Ilmasotakoulussa koronatilanne on rauhallinen
- Rajoitustoimia purettu viimeksi 15.11., jolloin luovuttu kasvomaskien
käyttöpakosta ja henkilökunnan kohortoinnista. Myös liikuntatilat ja yhteiset
sosiaalitilat otettu takaisin käyttöön. Rajoitusten purkaminen ei ole vielä
aiheuttanut kasvua tartuntoihin tai altistumisiin.
- Ilmasotakoulussa ei tällä hetkellä ole yhtään tartunnan saanutta tai altistunutta
henkilökunnan jäsentä tai varusmiestä. Varusmiesten keskuudessa on liikkeellä
jonkin verran kuumeista flunssaa (koronatestit negatiivisia).
9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille
Ei ollut.
10. Seuraava kokous
Torstaina 16.12. klo 8.00–9.00 eTUVE-yhteydellä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.36.

Muistion vakuudeksi
Laura Karjalainen
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Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä,
22.11.2021 keskusteluista poimittua
Epidemiologinen tilanne

Suhde leviämisalueen tunnusmerkistöön

 Yli 300 uutta tapausta  ilmaantuvuus 219

 Ylittää kriteerit, jotka alhaisia 100/200

 Perheissä 47 % kaikista, tällä hetkellä
lasten epidemia

 Ei laajoja joukkoaltistumisia, jäljitys
pysyy vielä kohtuullisesti perässä

 Fimlab-testatuista 13 % positiivisia

 Ylittää kriteerit 3,0…3,5 % (vääristyy)

 Sairaalakuormitus kasvanut, esh 8,
joista 3 ei ole mahtunut pth, jossa 4.
Teholla 0.

 Ei dramaattista nousua, varauduttu
muilta alueilta tehohoitoon siirrettäviin

 Ei ole tiedossa laajoja joukkotartuntoja
 Rokotuskattavuus tavanomainen

 Jyväskylässä vain kolme tartuntaa
voitiin jäljittää kouluun.
Jätevesiseurannassa ei selkeää
kasvua havaittavissa.
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Tiedote 22.11.2021

KSSHP:n alueella korona leviää nyt erityisesti alle 12-vuotiaiden lasten ja muiden rokottamattomien
keskuudessa. Tartunnat saadaan pääosin perheiden sisältä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (ns. Koronanyrkki) ei määritellyt
KSSHP:n aluetta edelleenkään leviämisalueeksi siitäkään huolimatta, että koronatartuntojen määrä on viime viikkoina
noussut myös KSSHP:n alueella. Päätöstä perusteltiin sillä, että tällä hetkellä koronatartunnat leviävät erityisesti
perheen sisällä, eivätkä esimerkiksi kouluissa, lasten harrastuksissa tai ravintoloissa. Kokouksessa todettiin että
sairaalakuormittavuus ei edelleenkään ole suurta ja jäljitystyö toimii hyvin. Myöskään joukkoaltistumisia ei ole KSSHP:n
alueella ilmennyt.
Viime viikolla kaikista tartunnoista perhetartuntoja oli 47 prosenttia ja perheissä tartunnan saaneista merkittävä osa oli
alle 12 -vuotiaita lapsia, jotka eivät kuulu rokotusohjelman piiriin. Myös rokottamattomien tai puutteellisen
rokotesuojan saaneiden aikuisten ryhmässä koronatartuntojen määrä oli kasvussa. Myös kahdesti rokotettuja henkilöitä
on sairastunut koronaan, mutta heidän tauti on yleensä lieväoireinen. Iäkkäillä ja riskiryhmiin kuuluvilla on myös
mahdollisuus saada vakava tauti kahdesta koronarokotteesta huolimatta.
….
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Tiedote 22.11.2021

….
Koronanyrkki haluaakin muistuttaa kansalaisia siitä, että koronarokote ei täysin suojaa kansalaisia
tartunnalta, mutta rokote suojaa ottajiaan vakavalta tartunnalta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella
vähintään 2 rokotetta on saanut vähintään 80 prosenttia alueen asukkaista, vaikka KSSHP:n alueen luvut
eivät näykkään ajantasaisina THL:n tilastossa. Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä kehottaa
kaikkia yli 60 -vuotiaita ja riskiryhmiin kuuluvia ottamaan kolmannen koronarokotteen heti, kun se oman
kunnan alueella on mahdollista.
Jotta taudin leviämistä voisi ehkäistä yksilötasolla, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen
tartuntatautien johtoryhmä suosittelee kaikkia huolehtimaan henkilökohtaisista turvatoimista; kuten
hyvästä käsihygieniasta, maskinkäytöstä, turva etäisyyksistä ja ruuhkaisten paikkojen välttämistä.
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KYS erva: 10 ESH+21 PTH, 4 Teholla
Koko maa: 151+128, 43 Teholla
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Kiitos

