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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Keskiviikko 22.9.2021 klo 8.00–8.43 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Keski-Suomen maakunta ja sairaanhoitopiirin alue ovat edelleen perustasolla. 
Kuitenkin edelliseen kokoukseen nähden lievää nousua on ilmennyt etenkin Jyväskylässä. 
Tartuntoja on todettu pääosin nuorissa ikäluokissa, rokottamattomilla tai vajaan 
rokotesuojan saaneilla henkilöillä. Tilanne on työllistänyt jäljitystoimintaa, mutta ei ole 
toistaiseksi vaikuttanut sairaalakuormittavuuteen. 
 
Valtakunnan rokotekattavuus on jo yli 73 % ensimmäisen rokotteen osalta ja n. 60 % 
toisen rokotteen osalta. Rokotekattavuuden tavoitetasoon on vielä matkaa ja tahti 
hidastunut loppua kohden, mutta parempaan suuntaan mennään. Keskusteluja on 
käynnistetty kolmannen rokotteen tarpeesta, tärkeydestä ja riskiryhmien 
rokotusjärjestyksestä.  
 
Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksen Suomen koronapassista. Esitys on 
jakanut mielipiteitä ja keskusteluja on käyty mm. siitä, olisiko koronapassi pitänyt olla 
käytössä jo aiemmin. Myös rajakäytänteisiin ja matkustusrajoituksiin liittyvissä linjauksista 
on keskusteltu. 
 

 
2. VNTIKE tilannekatsausraportti  

 
Pasi Vilhunen esitteli asiaa: 
- Yli 12-vuotiaiden rokotekattavuus: ensimmäinen annos 83,3 %, toinen annos 66,6 %. 
- Tautiin liittyviä kuolemia 1 051 
- Sairaalahoidossa noin sata potilasta 
- Keski-Suomen ilmaantuvuusluku 52,6 (nousua edellisestä) 
- Nousua myös naapurimaakunnissa mm. Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa: Kuopio 

siirtynyt leviämisvaiheeseen, muu Pohjois-Savon maakunta kiihtymisvaiheessa 
- Jyväskylän avovankilassa todettu korona-altistuminen, tartuntaketjuja myös 

Jyväskylän ravintoloista ja yökerhoista.  
- Sairaanhoitopiireissä pohditaan kolmansien rokotusten antamiseen liittyviä toimia  
- Omakannassa maanlaajuisia haasteita rokotetodistusten näkymisessä 
- Helsingin infektiopotilaiden keskittäminen päättyy syyskuun lopussa, jatkossa hoito 

omilla terveysasemilla. 
- Aluehallintovirasto on toteuttanut nuorille suunnatun kampanjan Tampereella, Turussa 

ja Helsingissä korona-aiheisiin kysymyksiin liittyen. 
- Esiteltiin lyhyesti lähialueiden ja muiden maiden koronatilannetta. 
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3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 

 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite). 
 
- Keski-Suomen ilmaantuvuusluku nousussa, tiistaiaamuna 60,1. 
- Muualla maassa yhteen laskien ilmaantuvuus laskussa 
- Jyväskylässä lukumääräisesti eniten tartuntoja, kasvua nähtävillä muissakin kunnissa. 

Väestöön suhteutettuna eniten tartuntoja Kinnulassa (9). Keski-Suomessa on 
kuitenkin edelleen myös useita nollakuntia.  

- Jämsässä (Pirkanmaa) siirrytty leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.  
 
Koronanyrkin kokous 20.9.2021: 
- Keski-Suomen ilmaantuvuusluku lähes tuplaantui viime viikon aikana. 
- Kahden viikon ajalta 102 uutta tapausta, määrää kasvatti Jyväskylän laaja ravintola-

altistumisrypäs. 
- Altistustieto selvillä 70 %:ssa tapauksista 
- Uusista tapauksista rokottamattomia 60 %, kerran rokotettuja 30 % ja kahdesti 

rokotettuja n. 10 %  
- Positiivisten näytteiden osuuden laskennassa haasteita Lifecare-järjestelmän 

päivityksestä johtuen 
- Sairaalahoidossa ei ole henkilöitä  
- Tartunnat leviävät etenkin nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa, ravintoloista 

odotettavissa vielä lisää jatkotartuntoja. 
- Pohjoisessa Keski-Suomessa positiivisten näytteiden osuus noin 2 % (käytössä eri 

järjestelmä), tapaus- ja testausmäärät samalla tasolla, tartuntoja todettu 
rokottamattomilla henkilöillä ja tartuntaketut ovat hyvin tiedossa. 

- Seututerveyskeskus: Keuruun/Haapamäen tautitilanne rauhoittumassa, näytemäärät 
pienentyneet, Laukaassa ja Joutsassa hiljaista. Rokotteen ottamishalukkuudessa 
haasteita.  

- Jyväskylässä tartunnoista suuri osa yöelämästä (31/84 tapauksesta). Kohdennettuja 
toimia pohdittu, mutta haasteena ravintolatoiminnan säätely epidemian vaiheiden 
perusteella valtioneuvoston asetuksiin pohjautuen. Uudessa hybridistrategiassa 
esitettyjen epidemian vaiheiden poistamisen aikataulua odotellaan. Ilman toimia 
huolena tilanteen heikentyminen ja maakunnan siirtyminen kiihtymisvaiheeseen, mikä 
vaikuttaisi myös esim. ensi viikolla järjestettäviin MM-ralleihin. Asiaa tarkastellaan 
seuraavassa koronanyrkin kokouksessa maanantaina 27.9. 
 
Koronanyrkin tiedotteessa korostettiin etenkin laajojen ravintola-altistusten 
aiheuttamaa jäljitystyön kuormitusta sekä toisen rokoteannoksen tärkeyttä täyden 
rokotesuojan kehittymiseksi. 
 
Nyrkin kokouksessa käytiin lisäksi keskusteluja kolmannesta rokotteesta, rokotteiden 
annosväleistä sekä riskiryhmien määrittelystä. 
 
Seurataan tiiviisti valtioneuvoston koronapassi-lakiesityksen etenemistä. Lakiesityksiä 
on annettu myös maahantulorajoitusten jatkamiseksi.  
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Todettiin, että THL:n on tarkastellut sairaalahoitoa vaativan sydänlihastulehduksen 
ilmaantuvuutta koronarokotteen saaneilla (THL:n tiedote). 
 
Erkki Nikkilä totesi, että Kinnulan koronatilanne on saatu hyvin hallintaan ja koulut 
palanneet normaaliin opetukseen. 

 
Keskusteltiin ylijäämärokotusten huomioimisesta kolmannella rokotekierroksella. 
Välitetään viestiä sairaanhoitopiirin rokotenyrkin torstaina pidettävään kokoukseen. 

 
 

4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 
 
Jussi Herranen / LSSAVI 
- Aluehallintovirastossa jatketaan toistaiseksi etätöissä  
- Seurataan tilannetta ja valmistaudutaan siirtymään vaiheittain avoimempaan suuntaan 

mm. tapahtumien järjestämisen osalta 
- Torstaina 23.9. järjestetään alueellinen valmiusharjoitus 

 
 

5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Ei edustajaa paikalla. 
 

 
6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 

 
Pasi Vilhunen  
- ei muutoksia edelliseen kokoukseen nähden 
- tautiaktiivisuutta seurataan tiiviisti: yksi todettu tapaus, joka ei aiheuttanut laajempia 

karanteeneja 
- palvelukyky normaali 
- tarkennuksia tehty valvontaan ja yleisökoulutuksiin liittyen edetessä kohti 

palvelutasopäätöksessä asetettuja tavoitteita. 
 

7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti: 
- Yleisesti ottaen tilanne hyvä, yrityksissä edetään hybridimallin suuntaan ja etätöistä 

ollaan palaamassa lähityöskentelyyn loka- tai marraskuun alusta alkaen.  
- Yrityksissä tehty suunnitelmia etätyöskentelyn mahdollistamisesta laajemmin myös 

jatkossa  
- Varaosissa on ilmennyt kasvavaa toimitusviivettä, mm. elintarvikealalla käytettävissä 

laitteissa 
- Hinnat jatkaneet kasvua esim. metalli- ja muovikomponenttien osalta hinnat 

kasvaneet jopa 50 % koronaa edeltäneeseen aikaan verrattuna 
- Osassa yrityksistä ilmennyt rokotevastaisuutta, erityisesti Pohjanmaan maakunnassa  
- Keski-Suomessa yrityksissä kannustettu rokotteen ottamiseen ja yrityksissä järjestetty 

myös omia vapaaehtoisia rokotuksia 

https://thl.fi/fi/-/thl-n-seuranta-sydanlihastulehdukset-koronarokotuksen-jalkeen-ovat-suomessa-harvinaisia-ja-niita-esiintyy-myos-koronatartunnan-saaneilla
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- Raportointia huoltovarmuuskeskuksen suuntaan jatketaan kuukausitasolla, seuraava 
poolikohtainen laajempi raportti julkaistaan ensi viikolla. 

 
 

8. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 
Petteri Kovalainen / Keski-Suomen aluetoimisto: 
- Puolustusvoimien koronatilanteessa ei muutoksia 
- Loppuvuosi jatketaan voimassa olevilla rajoituksilla 
 
Jari Sorvari / Ilmasotakoulu:  
- Ilmasotakoulussa ei muutoksia koronatilanteessa sitten edellisen kokouksen, tilanne 

on vakaa eikä koronatilanteella ei ole vaikutusta Ilmasotakoulun virka-apuun, 
toimintakykyyn tai valmiuteen.  

- Vahvistetut tartunnat ovat pysyneet alhaisina, tällä hetkellä ei ole yhtään aktiivista 
koronatartuntaa henkilökunnalla tai varusmiehillä.  

- Varusmiespalvelus jatkuu suunnitelmien mukaan ja reservikoulutuksen toteuttamisen 
ja kertausharjoitusten osalta käytetään tapauskohtaista harkintaa koronaepidemian 
edellyttämät rajoitteet ja ohjeet huomioiden.  
 
 

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 

Ei ollut. 
 
 

10.  Seuraava kokous 
 

Keskiviikkona 13.10.2021 klo 8.00–9.00 eTUVE-yhteydellä. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.43. 
 
 
Muistion vakuudeksi  
Laura Karjalainen 

 



Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin 
tilannekatsaus 

KSTURVA
Laajennettu kokoonpano

22.9.2021
Jarkko Jäntti, turvallisuuspäällikkö ksshp



Sisältö

 Tilanne kunnittain 21.9.2021 
THL koronakartalta

 Alueellisen tartuntatautien 
torjunnan johtoryhmän 
maanantain 20.9. kokouksesta 
edellisen kahden viikon 
epidemiologinen tilanne

 Muistiinpanoja kokouksen 
keskusteluista ja 
”koronanyrkin”
20.9. tiedote

Sairaala Nova2
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Koronanyrkki 
20.9. muistiinpanoja

 Toissa viikolla lähti luvut nousemaan, ei hälyttävää 
kuitenkaan. Viime viikolla luvut lähes tuplaantunut –
102 uutta tapausta, josta ilmaantuvuus luokkaa 63

 Altistustieto on noin 70 %, kun mukana Heidi’s Bier
Bar rypäs (27 henkilöä) lasketaan siihen mukaan

 Rokottamattomia 60 %, kerran rokotettuja 30 % ja 
kahdesti rokotettuja 10 %

 LifeCare päivitys haittaa testausprosentin laskemista
 Sairaalassa ei ole yhtään henkilöä. Viikolla ollut 

lyhytaikaisesti yksi. Tartunnat leviävät nyt nuorten ja 
nuorten aikuisten keskuudessa.

 Odotettavissa on lisää tartuntoja muistakin kaupungin 
yökerhoista haettuina
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Seuraava kokous
27.9.2021



Koronanyrkki 
20.9. muistiinpanoja

 Maakunnassa muualla näytteissä noin 2 % positiivisia 
ollut, mutta rauhallista. Tartunnan saaneet ovat olleet 
rokottamattomia, tartuntaketjut tunnetaan hyvin.
// Keijo Lukkarinen

 SeutuTk:n alueelta Keuruun Haapamäellä erityisesti 
levinnyt tautirypäs syyskuun alkupuolella nyt 
kuivumassa kasaan. Laukaa, Joutsa ja Keuruu nyt 
rauhallista. Rokotteiden ottamishalukkuus voisi olla 
parempaa. Koululaiset ovat hyvin ottaneet // Jari R.

 Jyväskylässä yöelämä isona piikkinä 31/84 tapausta 
viime viikolla. Kohdennettuja toimia ravintoloihin? // 
Elina Lahtinen

 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on perustasolla
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Seuraava kokous
27.9.2021



Koronanyrkki 
20.9. 
muistiinpanoja

 Rajoitusten ajantasaisuudesta käytiin keskustelua:
 Valtioneuvoston asetuksella ravintolatoiminnan 

säätely epidemian vaiheiden perusteella // Miia AVI
 Uusi hybridistrategia tuli STM:ltä ja Jaanan KSSHP 

ymmärryksen mukaan jäämässä pois lähiaikoina. 
Tuula THL kertoi epivaiheiden osalta, että ei ole tullut 
viitettä milloin niiden raportoinnista luovutaan. Tähän 
nivoutuu myös maski- sekä etätyösuositus (VM).

 Ravintoloista saadut tartunnat kuormittavat kovasti 
jäljitystyötä ja niistä tulee karanteeneja eri suuntiin

 Ollaan yhteydessä STM. Ilmaantuvuus on 
kasvamassa ilman toimenpiteitä (kiihtymisvaihe)
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Koronanyrkki 
20.9. tiedote

KSSHP:n alueen koronavirustilanne ottanut 
käänteen huonompaan – Alue pysyy kuitenkin 
perustasolla
 Koronavirustilanne on huonontunut erityisesti Jyväskylässä, 

missä tartunnat leviävät rokottamattomien ja vajaan 
rokotesuojan omaavien nuorten aikuisten keskuudessa 
yöelämässä. KSSHP:n alue pysyy kuitenkin edelleen 
perustasolla.

 Suuri osa tartunnoista on todettu 18-30-vuotiailla nuorilla 
aikuisilla, jotka ovat olleet joko rokottamattomia tai kerran 
rokotettuja. Sairastuneet ovat liikkuneet Jyväskylän keskustan 
ravintoloissa ja baareissa. Laajat ravintola-altistumiset 
kuormittavat tartunnanjäljitystä, sillä altistuneiden tavoittaminen 
on hankalaa. Odotettavissa on, että tartunnat lisääntyvät 
tiedossa olevien tartuntaketjujen seurauksena. Tartunnat eivät 
ole aiheuttaneet sairaalakuormitusta.
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Seuraava kokous
27.9.2021



Koronanyrkki 
20.9. tiedote

Vasta toinen rokoteannos antaa täyden 
rokotesuojan
 Toisen rokoteannoksen ottaminen on tärkeää, jotta 

täysi rokotesuoja kehittyy. Täysi rokotesuoja ehkäisee 
koronatautia erittäin tehokkaasti. Täysin rokotettujen 
sairastumisriski on merkittävästi pienempi kuin 
rokottamattomilla. KSSHP:n alueella tehosteannoksia 
on edelleen jakamatta. Tehosteannos on mahdollista 
ottaa, vaikka ensimmäisestä annoksesta olisi mennyt 
jo 12 viikkoa. 

 Kolmannen rokoteannoksen osalta odotetaan vielä 
tarkempaa arviota THL:ltä, jonka jälkeen aloitetaan 
kolmanteen rokoteannokseen oikeutettujen 
riskiryhmäläisten kartoitus.

Sairaala Nova8

Seuraava kokous
27.9.2021
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