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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Torstai 10.2.2022 klo 8.00–8.53 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 

  
Keski-Suomenkin maakunnan alueella koronatartuntamäärät ovat edelleen varsin 
korkealla. Omikron-virusmuunnos on herkästi tarttuva ja leviää yleisimmin perhepiirissä. 
Tarkkoja tartuntamääriä ei enää ole enää mahdollista ilmoittaa, koska kotitestien myötä 
kaikki tartunnat eivät rekisteröidy virallisiin järjestelmiin. 
 
Tartuntojen suuresta määrästä huolimatta terveydenhuollon kuormitus ei ole 
merkittävästi lisääntynyt, koska sairastuneiden oireet ovat pääsääntöisesti lieviä. 
Terveydenhuoltoa haastaa kuitenkin henkilöstön sairastumisista aiheutuvat poissaolot.  
 
Rajoitusten purkamisesta käydään valtakunnallista keskustelua. Myös lähialueilla 
rajoituksia on laajasti purettu mm. Ruotsissa. 
 
Kolmannet rokotukset etenevät Keski-Suomessa, joskin tahti on hidastunut.  

 
 

2. VNTIKE-tilannekatsausraportti  
 
Pasi Vilhunen esitteli valtakunnallista tilannetta tiistaina 8.2. päivitetyn valtioneuvoston 
tilannekeskuksen tilannekatsausraportin pohjalta: 

 
- Rokotekattavuus koko väestöstä ensimmäisen annoksen osalta 78,8 %, toisen 

annoksen osalta 74,5 % ja kolmannen osalta 47,1 %. 
- Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrät ovat laskussa. 
- Ilmaantuvuus- ja tartuntaluvut eivät enää anna kattavaa kokonaiskuvaa 

tautitilanteesta, koska testauskäytänteitä on muutettu. 
- Jätevesitutkimuksissa on nähtävillä koronaviruksen määrien laskua.  
- Terveydenhuolto on kuormittunut etenkin Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Etelä-

Karjalassa erityisesti henkilökunnan sairauspoissaoloista johtuen.  
- Alueellisia rajoituksia on monin paikoin lievennetty.  
- STM esittää tartuntatautilain väliaikaista muuttamista siten, kunnan 

tartuntatautiviranomainen voisi esim. kunnan potilastietojärjestelmästä saadun 
tiedon perusteella saavuttaa rokottamattomat henkilöt ja informoida heitä rokotteen 
ottamisen hyödyistä ja menettelytavoista. 
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- THL on julkaissut kotitestausohjeen koululaisille, opiskelijoille sekä koulujen ja 
oppilaitosten henkilökunnalle. Testien jakelusta kuntiin vastaa Huoltovarmuuskeskus. 

- Mielipidetutkimusten mukaan suomalaisten tyytyväisyys viranomaisten koronatoimiin 
on alhaisempi kuin kahdeksan kuukautta sitten. Tyytyväisyys THL:n toimiin on 
säilynyt samalla tasolla.  

- Kansalaistorilla järjestettiin viikonloppuna Convoy Finland 2022 -
mielenilmaustapahtuma.  

- Koronapassin käytössä on runsaasti kansallisia eroja EU:n alueella. 
 
Maailman tilanne: 
- Ruotsi on luopumassa uusien tartuntojen ja tautiin liittyvien kuolemien päivittäisestä 

seurannasta.  
- Venäjällä tartuntamäärät jatkavat kasvua. 
- Kiina jatkaa tiukan koronastrategiansa noudattamista. 

 
 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite): 
- Tartuntatautitilastojen pohjalta laadittu päiväkohtaisten tartuntojen tilastointitaulukko 

ja ilmaantuvuuslukulaskenta:  
o maanantaina 7.2. suurin päiväkohtainen tartuntamäärä KSSHP:n alueella: 

920, lisäksi Jämsässä noin 30 tartuntaa. Todennäköisesti maanantain lukua 
selittää myös tilastointiviiveet. Todellinen tautiaktiivisuus on kuitenkin 
havaittua korkeampi. 

o Kunnittain tarkasteltuna kaikissa Keski-Suomen kunnissa on tilastoitu uusia 
tartuntoja kahden viimeisen viikon aikana. 

o Koronataudin vaikuttavuutta voidaan tällä hetkellä mitata parhaiten 
seuraamalla sairaalakuormitusta (dia 4): Alkuvuoden osalta kuormitus on 
tasoittunut ja tehohoidon osalta kääntynyt laskuun.  

o Keskiviikkona 9.2. koko Suomessa oli erikoissairaanhoidossa 317, 
perusterveydenhuollon vuodeosastoilla 362 ja tehohoidossa 33 
koronapotilasta. 

o Alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä 7.2.: 
 Sairaala Novassa tilanne rauhallinen 
 Tehohoidossa ei ollut kahteen viikkoon koronapotilaita 
 Vuodeosastoilla yksittäisiä potilaita 
 Henkilöstössä jonkin verran sairastuneita, tartunnan lähde kotona. 

Myös muita tartuntatauteja on liikkeellä. Tarkkoja lukuja ei STM:n 
ohjeiden mukaisesti kerrota jatkossa yksityisyyden suojan 
takaamiseksi. 

 Jyväskylässä 1 323 tartuntaa viime viikolla, näytteitä otettiin 1 780, 
positiivisten näytteiden osuus 74 %, Jyväskylässä ilmaantuvuusluku 
(14 vrk) 7 819,3. 

 Noin 50 sotehenkilöä kieltäytynyt rokotteista Jyväskylässä 
 Muualla maakunnassa tartuntamäärät edelleen suuria (mm. 

kouluissa), mutta uusia potilaita ei ole tullut osastoille.  
 Rokotteita ei enää oteta yhtä aktiivisesti 
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Koronanyrkin tiedote (linkki): 
 
- Tartuntoja paljon, mutta sairaalakuormitus vähäistä 
- Ilmaantuvuusluku ei enää kuvaa tautitilannetta 
- KSSHP:n alueen rokotekattavuus on hyvä ja rokoteaikoja on hyvin saatavilla, 

muistutettiin edelleen rokotteen ottamisen tärkeyttä 
- Perusterveille alle 18-vuotiaille ei anneta kolmatta rokoteannosta, poikkeuksena 

voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt. 
- Uudet kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan 5.2. Rajoitusten purkamista 

tarkastellaan seuraavan kerran Koronanyrkin seuraavassa kokouksessa. 
- Virallisia koronatestejä ei tehdä julkisella puolella matkustamista tai kotitestin 

vahvistamista varten (poikkeuksena sotehenkilöstö). 
 

Ilkka Käsmä: 
- Kokonaiskuva on suurista tartuntamääristä ja ilmaantuvuuden noususta huolimatta 

rauhoittumaan päin. 
- Sotehenkilöstön sairauspoissaolot vaikuttavat palvelutuotantoon 
- Kotihoidon osalta edetään pikkuhiljaa parempaan suuntaan 

 
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Taru Ruutiainen / LSSAVI: 
- LSSAVI:n vastuualueiden johtajat kokoontuvat ylijohtajan johdolla viikoittain. 
- LSSAVI:n alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu tällä hetkellä kuukauden välein, 

seuraava kokous 17.3.2022. 
- Tartuntatautilain määräaikainen 48a§ astui voimaan 1.2.2022. 
- Ruokaravintoloiden aukioloajat vapautuivat hiukan 1.2.2022: anniskelu sallittu klo 20 

asti, sulkeminen klo 21. 
- LSSAVI:n alueella rajoitusten purkaminen aloitettu:  

o 58g§ ei ole enää voimassa missään LSSAVIn maakunnassa 
o Pohjanmaan alueen 58§-määräys poistettu 7.2. alkaen.  

- Ennakkoilmoitus LSS22-valmiusharjoituksesta lähetetty alueen toimijoille 3.2.2022: 
o Keski-Suomen harjoituspäivät 5.-6.9.2022 
o Teemana väestönsuojelu ja säteilyvaaratilanne 
o Kutsuttuja organisaatioita on pyydetty nimeämään valmiusharjoituksen 

yhteyshenkilö. 
- Esiteltiin LSSAVIn alueella voimaan tulleet määräykset (Keski-Suomea koskeva AVIn 

tiedote) 
 

  

https://www.sairaalanova.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Koronanyrkin_tiedote_Tartuntoja_on_paljo(65109
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931568
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5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Timo Vuola:  
- Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt myös poliisilaitoksessa ja useita työntekijöitä 

on sairaana. Tilanne on kuitenkin poliisin toimintakyvyn kannalta vakaa ja kaikki 
toiminnot on kyetty järjestämään. 
 

- Huumausainerikollisuuden osalta tilanne on pahenemassa koko maassa. Sisä-
Suomen poliisi sai suoritettua laajoja huumausaineiden takavarikkoja ja tutkinnat 
etenevät. 
 

- Etenkin lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten määrä on myös ollut kasvussa jo 
useamman vuoden ajan. Viime vuonna tapaukset nousivat 38 % ja määrällisesti 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella tapauksia oli n. 450. Tapausmäärien kasvua 
selittää osin yhteistyöviranomaisten madaltunut ilmoituskynnys. Kotietsintöjen 
yhteydessä takavarikoiduista laitteista voi löytyä satojatuhansia valokuvia ja tuhansia 
videoita, joiden läpikäynti on tutkinnan kannalta työlästä. Tapausten tutkintaa on 
keskitetty (mm. erikoistutkijat ja tutkinnanjohtajat) sekä laadittu tutkintaan 
esikäsittelymenetelmä. 
 

- Keuruun poliisiasema siirtyy Vapun jälkeen yleispoliisiasemaksi. Asema toimii 
monipuolisesti niin tutkintatehtävien, hälytys- ja valvontatehtävien kuin tarvittaessa 
lupatoimintojen parissa. Kyseessä on viides Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueelle 
perustettava yleispoliisiasema. Kunnilta saadun palautteen perusteella kyseinen 
toimintamalli on havaittu varsin toimivaksi. 

 
- Pohjoisen Keski-Suomen Harvaturva-toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle ja palaute 

ollut myönteistä. Toiminta on selvästi lisännyt poliisin näkyvyyttä alueella. 
 
- Keski-Suomeen ja Pirkanmaalle on perustettu poliisin monialaryhmä, joka voidaan 

lähettää joustavasti mille tahansa tehtävälle (mm. Jyväskylän keskustan 
järjestyshäiriöt). 

 
- Poliisi seuraa tiiviisti katujengien muodostumisen tilannetta. Toistaiseksi Jyväskylässä 

tai Pirkanmaalla ei ole havaittu muodostuneen varsinaisia järjestyneitä katujengejä. 
Poliisin tietoon on kuitenkin tullut vihjeitä asiasta, joten tilannetta seurataan 
aktiivisesti ja poliisi on valmiudessa puuttua tilanteeseen tarpeen mukaan 
ennaltaehkäisevästi ja muillakin käytössä olevilla keinoilla.   

 
- Keskiviikkona julkistettiin VM:n ja SM:n teettämän poliisin määrärahoja ja 

poliisikonsernin rahankäyttöä koskevan selvityksen tulokset. Selvityksen perusteella 
nähdään, että poliisin rahoituksen perustapa on riittämätön ja jakotapa virheellinen. 
Odotetaan hallituksen kehysriihtä ja toivotaan, että pätkittäisestä rahoituksesta 
voitaisiin luopua (mm. Harvaturva toiminnan rahoitus on myönnetty vuodeksi 
kerrallaan). 
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6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
 
Pasi Vilhunen:  
- Tammikuun onnettomuustilastojen valossa tehtävämäärät ovat hieman vähentyneet 

viime vuonna vastaavaan aikaan verrattuna. Lumisesta säästä johtuneet 
liikenneonnettomuudet ovat viime päivinä työllistäneet pelastuslaitosta. 

- Valvontatoiminta on normaalilla tasolla.  
- Paloriski-ilmoitusten määrä on ollut kasvussa. Tammikuussa tehtiin kymmenen 

ilmoitusta, mikä ennustaa nousua ilmoitusten vuosittaiseen lukumäärään (viime 
vuonna yhteensä n. 90). Paloriskitilanteet ovat haastavia ja pelastuslaitos tarvitsee 
tilanteiden selvittämiseen myös muiden viranomaisten tukea. 

- Turvallisuusviestintää ei ole juurikaan ollut koronarajoitusten tiukentamisesta 
johtuen. 

- Palokuntien viikkoharjoitukset keskeytettiin alkuvuodesta ja jatkuvat ensi viikolla 
normaalisi. 

- Perjantaina 11.2. vietetään valtakunnallista 112-päivää. Korona- ja 
turvallisuusviestintäohjeistukset rajoittavat tapahtuman järjestelyjä. Tapahtumasta 
viestitään myös Hätäkeskuslaitoksen ja poliisin some-kanavilla. 

- Koronatapauksia on ollut myös Pelan henkilökunnassa; kuluneiden kahden viikon 
aikana noin kymmenen positiivista tapausta ja useita henkilöitä ohjattu testiin. Tällä 
hetkellä on muutamia koronaan liittyvä poissaoloja.  

- Vuorovahvuudet on saatu paikattua sijaisjärjestelyin, vaikka lähellä miniresurssejakin 
on käyty. Keski-Suomen Pelastuslaitoksella henkilöstöresurssien riittävyys on ollut 
kuitenkin hyvä, etenkin verrattuna osaan muista laitoksista.  

- Toimintakyky on normaali ja palvelutuotanto on kyetty säilyttämään. 
  
 

7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
 
Huoltovarmuuskeskuksen tilannekuvakatsaus 4.2.: 
- Koronatilanne on vakiintumassa, mutta selkeitä alueellisia eroja on havaittavissa. 
- Tilannekuva kehittymässä myönteiseen suuntaan.  
- Suurimpana huolena ovat koronasta johtuvat poissaolot. Myös raaka-aineiden 

komponenttipula häiritsee edelleen osaa toimialoista. Valtaosa palveluista ja 
tuotannossa on kyetty kuitenkin tuottamaan lähes normaalisti. 

- Pääosa toimialoista ennustaa tilanteen pysyvän samankaltaisena tulevina viikkoina. 
- Elvar-toimikunnan tilannekoontipalaveri: Vahva etätyösuositus jatkuu helmikuun 

loppuun saakka. Maaliskuun alusta monet ovat palaamassa 
hybridityöskentelymalleihin. 

- Ukrainan tilanteen vaikutuksia on selvitetty, mutta toistaiseksi tilanteen ei ennakoida 
vaikuttavan huoltovarmuuteen. 
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8. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 
Yrjö Lehtonen / Keski-Suomen aluetoimisto:  
 
Puolustusvoimat julkaisee kahden viikon välein koronatilannekatsauksen, viimeisin 
päivitys 4.2: 
- Koronan yleistilanne on merkittävästi parantunut puolustusvoimissa. 

Kiihtymisvaiheen ja huipun arvioidaan olevan voitettu.  
- Uusia tartuntoja kuitenkin ilmenee runsaasti ja päiväkohtaiset tartuntamäärät ovat 

aiempia kiihtymisvaiheita vastaavalla tasolla. Määrien odotetaan vähitellen etenevän 
laskusuuntaan. Tautipaineen arvellaan jatkuvan vielä ainakin ensimmäisen 
vuosineljänneksen ajan.  

- Koronatilanteella ei ole merkittävää vaikutusta puolustusvoimien operatiiviseen 
suorituskykyyn tai valmiuteen eikä lakisääteisten tehtävien suorittamiseen. 

- Koronatilanteen ei ole huomattu aiheuttaneen merkittävää piikkiä poistumissa 
vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Poistumien syyt ovat aiempia vuosia vastaavia. 

- Varusmiesten loppukyselyiden mukaan varusmiehet ovat olleet kotiutuessaan varsin 
tyytyväisiä palvelukseen ja maanpuolustushenki on korkealla. 

- Puolustusvoimissa jatketaan rajoitustoimia ja sopeutettuja ohjelmia. 
- Keski-Suomen aluetoimisto: 

o Ensi viikolla järjestetään maavoimien vuosittainen Oltermanni 2022 -
hiihtokilpailu Jyväskylän lähialueilla.  

 
Janne Telin / Ilmasotakoulu:  
- Ilmasotakoulun varusmiehillä ja henkilökunnalla on todettu tällä hetkellä yhteensä 

noin kymmenen vahvistettua koronatartuntaa. 
- Koronatilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun, valmiuteen tai 

toimintakykyyn. 
- Pääosa varusmiehistä palaa lauantaina palvelukseen sopeutetun 

palvelusaikajaksottelun mukaisilta vapailta. Tiedostetaan, että lomilta paluu voi 
aiheuttaa koronapiikin varuskunnassa. 

- Varusmiespalvelus jatkuu suunnitelmien mukaan sopeutetusti: ylläpidetään 
kohortointia, jatketaan normaalia pidempiä vapaa- ja koulutusjaksotteluja sekä 
noudatetaan muita leviämisen estäviä varotoimenpiteitä.  

- Palkattu henkilöstö on laajennetusti etätöissä. 
 

 
9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 

 
Ei ollut. 
 
 

10. Seuraava kokous 
 
Torstaina 24.2.2022 klo 8–9 (eTUVE). 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.53. 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
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KSTURVA
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Sairaala Nova2

Ilmaantuvuus on havaittua korkeampi
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KSSHP Koronataudin ilmaantuvuus 
/ 100 000 asukasta 

Lähde: THL tartuntatautirekisteri

tapaussumman muutos / päivä

KSSHP ilmaantuvuus 14 vrk (THL)

viimeiset 7 vrk tapaussumma/100000as



Sairaala Nova

7 vrk
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Sairaalahoidossa olevat COVID-19-potilaat
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Erikoissairaanhoidon tila

 Sairaala Novassa tilanne on 
rauhallinen

 Teholla ei ole koronan vuoksi ollut 
ketään kahteen viikkoon

 Vuodeosastoilla yksittäisiä 
koronapotilaita seurannassa

 Henkilöstössä on jonkin verran 
sairastuneita ja tartunnan lähde kotona

 Tarkkoja lukuja ei jatkossa kerrota, 
toimitaan STM ohjeiden mukaisesti

Perusterveydenhuollon tila

 Jyväskylässä 1 323 tartuntaa viime 
viikolla. Näytteitä otettiin 1 780, joista 
74 % positiivisia, ilmaantuvuus (14 vrk) 
Jyväskylässä 1 819,3

 Noin 50 sotehenkilöä kieltäytynyt 
rokotteista Jyväskylässä

 Muun maakunnan alueella (kouluissa) 
tartuntamäärät edelleen suuria, mutta 
uusia potilaita ei ole tullut osastolle

 Rokotteita ei enää oikein mene 
kansalaisille

Sairaala Nova5

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä, 
7.2.2022 keskusteluista poimittua
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Tartuntoja on paljon, mutta sairaalakuormitus vähäistä - Ilmaantuvuusluku ei kuvaa enää tautitilannetta

Sairaala Novassa ei ole kahteen viikkoon ollut yhtään koronapotilasta tehohoidossa, erikoissairaanhoidon 
vuodeosastoilla on hoidossa vain yksittäisiä potilaita ja kuormitus myös perusterveydenhuollossa on suhteellisen pientä 
koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Terveydenhuollon toimintoja rajoittaa edelleen jonkin verran se, että 
henkilöstöä on paljon poissa töistä koronatartuntojen ja myös muiden tartuntatautien vuoksi. 

Koronanyrkki haluaa korostaa, että ilmaantuvuuslukutilastot eivät ole enää hetkeen kertoneet koronatautitapausten 
todellisesta määrästä. Tämä johtuu siitä, että tilastoihin päätyvät vain virallisten testien tulokset, joita otetaan enää 
pääsääntöisesti sote-henkilöstöstä sekä kohdennetusti riskiryhmäläisiltä. Esimerkiksi kotitesteistä saadut tulokset eivät 
näy tilastoissa. Ilmaantuvuuslukua keskeisempää on tällä hetkellä seurata sairaalakuormitusta, joka Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä vähäistä. 

Rokotekattavuuden osalta koronanyrkki totesi, että tilanne on KSSHP:n alueella hyvä ja rokoteaikoja on saatavilla 
edelleen hyvin. Vaikka tilanne on rokotekattavuuden osalta jo hyvä, rokotteita on edelleen tärkeä ottaa. Rokotteiden 
osalta koronanyrkki muistuttaa, että perusterveille alle 18-vuotiaille ei anneta kolmatta rokoteannosta, poikkeuksena 
voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt.
…
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Rajoitusten purkamista tarkastellaan taas viikon kuluttua

Koronanyrkissä kiitettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) nopeaa päätöstä viime viikolla pyydetystä 
rajoitusten purusta. Uusi kokoontumisrajoitus astui voimaan lauantaina 5.2., josta alkaen Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, 
joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien 
istumapaikkojen määrästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia ei enää rajoiteta. Tämä 
rajoitus on voimassa 18.2. asti, minkä lisäksi voimassa on 20.2. asti tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva 
päätös. Koronanyrkki tarkastelee rajoitusten purkamista taas ensi viikolla. 

Virallisia koronatestejä ei tehdä julkisella puolella matkustamista tai kotitestin vahvistamista varten

Koronanyrkki haluaa muistuttaa, että matkustamiseen tarkoitettua todistusta negatiivisesta koronatestituloksesta ei 
anneta julkisen terveydenhuollon puolesta. Positiivisia kotitestituloksia ei varmisteta virallisella PCR-testillä. Sote-
työntekijöiltä edellytetään kuitenkin työnsä vuoksi virallista PCR-testiä huolimatta mahdollisesta kotitestituloksesta. 



Kiitos
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