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KESKI-SUOMEN TURVALLISUUS- JA VALMIUSTOIMIKUNTA (Laajennettu kokoonpano) 

 
Aika:  Keskiviikko 8.9.2021 klo 8.00–8.52 
 
Paikka:   Etäkokous eTUVE 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja Pekka Hokkanen avasi kokouksen klo 8.00. 
 
Maakunnan koronatilanne on edennyt edelleen parempaan suuntaan ja näyttää 
keskeisten mittareiden valossa varsin lupaavalta. Koko maakunta on siirtynyt perustasolle.  
 
Keski-Suomen rokotekattavuus on hieman valtakunnan keskitasoa alhaisempi. Kuitenkin 
jo n. 55 % keskisuomalaisista on saanut kaksi rokoteannosta. 
 
Päivitettyjen testaus- ja jäljityskäytänteiden myötä tavoitellaan perusterveydenhuollon 
kuorman keventämistä. 
 
Valtioneuvoston uusi valtakunnallinen hybridistrategia on valmistunut ja asiaa käsitellään 
torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa. Strategian pääviestinä on tavoite yhteiskunnan 
avaamisesta, kun 80 %:n rokotekattavuus on saavutettu. Uuden strategian myötä 
luovutaan valtakunnallisista rajoitustoimista ja siirrytään alue- ja paikallistason toimiin. 
Taustalla kuitenkin ”hätäjarruvaihtoehtona” tilanteen uudelleenarvioinnin mahdollisuus, 
mikäli koronatilanne merkittävästi heikkenisi. Edetään rauhallisesti korona- ja 
terveysturvallisuus edellä.  
 

 
2. VNTIKE tilannekatsausraportti  

 
Pasi Vilhunen esitteli asiaa: 
- vahvistettuja tapauksia yhteensä 130 150 (+408) 
- valtakunnan rokotekattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta 72,4 % ja toisen 

annoksen osalta 53,2 % 
- ilmaantuvuutta kuvaavalla kartalla korostuu Keski-Suomen hyvä tilanne ja muuallakin 

Suomessa trendi alaspäin, pois lukien Itä-Savo. 
- sairaalahoidossa olevien määrä pysytellyt samalla tasolla, n. 100 henkilöä 
- terveydenhuolto kuormittunut testausten vuoksi koko maassa  
- hallituksen uudistettu hybridistrategia valmistunut, huomenna hallituksen 

periaatepäätös: tavoitteena avata yhteiskunta ja tukea epidemian jälkihoitoa, talouden 
kasvuedellytyksiä ja jälleenrakentamista.  

- ETLA tutkinut koronakriisin vaikutuksia tapahtuma-alalle: n. 72 %:ssa alan yrityksistä 
liikevaihto laskenut. 
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- THL on julkaissut tapahtuma-alan tilanteen helpottamiseksi kolmiportaisen 
arviointitaulukon kokoontumisten tartuntariskin arvioimiseksi:  

 merkittävän riski: mm. yökerhot ja varuskunnat 
 kohtalainen riski: mm. messut, kuorolaulutilaisuudet, sisäliikunta- ja 

kontaktilajit 
 vähäinen riski mm. elokuvateatterit, urheilukatsomot, liikennevälineet, 

työpaikkojen sosiaalitilat ja lounasravintolat. 
 

Esiteltiin lyhyesti muiden maiden koronatilannetta. 
 
 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilannekatsaus 
 
Jarkko Jäntti esitteli asiaa (liite) 
 
- KSSHP:n alueen epidemiologinen tilanne on elokuun lopulta lähtien parantunut 
- Ilmaantuvuusluku oli maanantaina 24,1: koko sairaanhoitopiiri palannut perustasolle  
- Tiistaina ilmaantuvuusluvussa hieman nousua (26,5) 
- Jyväskylässä yksittäisiä tartuntoja, tartuntapiikki Keuruulla, muutoin maakunnassa 

rauhallista (vtr. viime viikon maanantaina 34 uutta tartuntaa) 
- Positiivisten näytteiden osuus Fimlabissa 0,9 %, yksityisen sektorin näytteet lisättynä 

luku vielä hieman pienempi 
- Altistustieto tiedossa 80 %:ssa tapauksista 
- Testituloksen saapumishetkellä henkilöistä valmiiksi karanteenissa 40 %  
- Tartunnat leviävät pääosin perhe- ja lähipiirissä 
- Uusista tapauksista 70 % rokottamattomia ja 30 % yhden annokseen saaneita (ei 

yhtään kahdesti rokotettua)  
- Sairaala Novassa ei ole ollut koronapotilaita useaan päivään 

 
Koronanyrkki:  
- KSSHP:n alue palaa perustasolle 
- Jyväskylän koronatestauksen käytäntömuutos:  

o lieväoireisten kahden rokoteannoksen saaneiden tai alle 12-vuotiaiden ei ole 
välttämätöntä mennä testiin (toisesta rokotteesta oltava kulunut vähintään 
viikko) 

o poikkeuksena tiedossa oleva altistuminen/karanteeni, riskiryhmien kanssa 
työskentelevät henkilöt esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä 
sairaalahoitoa vaativat oireet  

o tavoitteena perusterveydenhuolloin resurssien vapauttaminen muuhun 
toimintaan 

o valtakunnallisten ohjeiden muuttuessa myös testauskriteereitä voidaan 
tarkastella uudelleen 

- Laajempaan rajoitustoimien purkuun voidaan lähteä, kun rokotusten kohdeväestöstä 
80 % on saavuttanut täyden rokotesuojan: Keski-Suomessa tällä hetkellä täyden 
rokotesuojan saaneita vasta n. 50 %, joten tavoitetason saavuttamisen arvioidaan 
olevan ajankohtaista marraskuun loppuun mennessä. 

- Laajaa maskisuositusta jatketaan, kunnes rokotekattavuus nousee suuremmaksi. 
Maskeja suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa turvaväliä ei voida säilyttää. 
Maskit suojaavat myös muita tartuntatauteja vastaan. 
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Keskusteltiin Keski-Suomen rokotuskattavuuden hieman muuta maata heikommasta 
tasosta. Tilanne selittyy osin rokotusten alkuvaiheen saatavuusongelmilla ja alun 
viivästymisellä. Laajemmassa mittakaavassa Keski-Suomi ei kuitenkaan merkittävästi 
poikkea muun valtakunnallisesta tilanteesta. Kunnissa rokotteita ja rokotusaikoja on 
hyvin saatavilla sekä mahdollisuus rokotukseen myös ilman ajanvarausta. 
Tiedostetaan, että rokotekattavuuden viimeiset prosentit tulevat olemaan 
haastavimmat mm. rokotekielteisyydestä johtuen.  
 

Tulkinnan haasteita on ilmennyt myös siitä, tarkoitetaanko 80 % rokotekattavuudella 
faktisesti rokotteen saaneiden määrää vai niiden henkilöiden määrää, joilla olisi 
mahdollisuus saada rokote. Toivotaan valtiovallalta ja alueellisilta viranomaisilta 
selkeitä toimintaohjeita hybridistrategian noudattamisesta sekä uusien 
testauskäytänteiden suhteen. 
 

 
4. Aluehallintoviraston tilannekatsaus 

 
Jussi Herranen / LSSAVI: 
- Virastossa on koronan osalta rauhallinen tilanne, etätyöskentely jatkuu ainakin 

lokakuun loppuun saakka, mahdollisesti jopa vuoden loppuun. 
- AVI:n kokoontumisrajoituspäätös on voimassa 9.9. saakka, eikä uutta päätöstä ei ole 

valmisteilla. 
 
 

5. Poliisin tilannekatsaus 
 
Antero Rytkölä: 
- Poliisilaitoksen toiminta on normaalilla tasolla ja toimintakyky normaali 
- Maakunnan turvallisuus- ja rikostilanne myös normaalilla tasolla, jopa tavanomaista 

hiljaisempaa ajankohtaan nähden.  
- Poliisi seuraa tarkasti rokotevastaista liikehdintää. Poliisin tiedossa ei ole Keski-

Suomen osalta tältä osin erityistä huomioitavaa. Poliisi pyytää ottamaan yhteyden 
paikalliseen poliisin, mikäli tilanteita havaitaan. 

 
 

6. Pelastuslaitoksen tilannekatsaus 
  
Pasi Vilhunen: 
- Keski-Suomen pelastuslaitoksella ei ole tautiaktiivisuutta ja tehtävät rauhallisella 

tasolla. 
- Koronan vaikutus heijastuu turvallisuusviestintätilastoihin: asetettu väestöön 

suhteutettu koulutettavien 10 %:n tavoitetaso. Vuonna 2019 taso oli 7 %, vuonna 
2020 3 % ja nyt vain 1 %.  

- Viestintää toteutettu kuitenkin muita kanavia pitkin  
- Valvontatilastot: tarkastelujakson tilanne kokonaisuutena hivenen jäljessä ja joissakin 

kunnissa hyviä prosentteja. 
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7. Huoltovarmuuskeskuksen tilannekatsaus  
 
Petri Jokilahti:  
- Huoltovarmuuden osalta tilanne on rauhallinen, ei uutta tiedotettavaa viimeisimmän 

aluekoontiraportin jälkeen. Seuraava toimialakohtainen ja alueellinen tilannekuva 
julkaistaan perjantaina 24.9.  

 
 

8. Puolustusvoimien tilannekatsaus    
 
Petteri Kovalainen / Keski-Suomen aluetoimisto  
- Kokonaisuutena puolustusvoimien tilanne vastaa yleistä trendiä: koronatilanne 

rauhoittumaan päin. 
- Aluetoimistolla paikallispuolustusharjoitus meneillään. 
 
Mika Tiitinen / Ilmasotakoulu  
- Tilanne 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. 
- THL:n riskitasoluokituksissa varuskunnat on luokiteltu merkittävänä riskinä; nykyisillä 

toimenpiteillä tilanne on kuitenkin pystytty Ilmasotakoulussa pitämään stabiilina. 
- Varusmiespalvelus jatkuu suunnitelmien mukaan ja reservikoulutuksen toteuttamisen 

ja kertausharjoitusten osalta käytetään tapauskohtaista harkintaa koronaepidemian 
edellyttämät rajoitteet ja ohjeet huomioiden. 

- Ilmasotakoulussa odotetaan pääesikunnan ohjeistusta mahdollisista rajoitustoimien 
lieventämisestä. 
 
 

9. Havaitut ongelmat ja tukitarpeet muille toimijoille 
 

Anna-Liisa Juurinen teki aloitteen valtioneuvoston uuden hybridimallin toteuttamisen 
tulkinnan tuesta: Rajoitusten purkamisen jälkeen toimivalta siirtyy kunnille ja AVIlle. 
Toivotaan tarkennusta kuka ja miten asioista voidaan päättää mm. koskien yksityisten 
tilojen käyttöä ja elinkeinotoiminnan rajoittamista terveysturvallisuusperustein. Jarkko 
Jäntti vie asian edelleen Koronanyrkin käsittelyyn ja Jussi Herranen välittää aloitteen AVIn 
organisaation sisällä. 
 

 
10.  Seuraava kokous 

 
Keskiviikkona 22.9.2021 klo 8.00–9.00 eTUVE-yhteydellä. 
 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.52. 
 
 
Muistion vakuudeksi 
Laura Karjalainen 
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Sisältö

 Tilanne kunnittain 7.9.2021 
THL koronakartalta

 Alueellisen tartuntatautien 
torjunnan johtoryhmän 
maanantain 6.9. kokouksesta 
edellisen viikon 
epidemiologinen tilanne

 Muistiinpanoja kokouksen 
keskusteluista ja 
”koronanyrkin”
6.9. tiedote

 STM / THL ulostuloista 6.9.

Sairaala Nova2



Sairaala Nova



Koronanyrkki 
6.9. muistiinpanoja

 Viime viikolla 34 uutta tapausta, ja 14 vrk 
ilmaantuvuus on 26 / 100 000 asukasta

 Positiivisten osuus 0,9 % Fimlab-näytteissä
 Altistustieto löytyy 80 % ja karanteenissa 40 %
 Perhe ja ystävät selittää noin puolet altistuneista
 70 % rokottamattomia ja 30 % yhden annoksen 

saaneita
 Sairaalassa ei ole ollut potilaita useaan päivään
 Keuruulla koulussa muutamia tartuntoja, mutta hyvin 

hallinnassa ja koulu jatkaa lähiopetuksessa

 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on perustasolla

Sairaala Nova4

Seuraava kokous
20.9.2021



Koronanyrkki 
6.9. tiedote

Koko KSSHP:n alue siirtyy perustasolle – Samalla 
testauskriteerit keventyvät

 Tänään (6.9.2021) kokoontunut KSSHP:n alueellinen 
tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi 
kokouksessaan koko KSSHP:n alueen siirtyneen 
perustasolle. Tartuntamäärät ovat jatkaneet laskuaan 
alueella ja tilannetta kuvailtiin harvinaisen hyväksi, 
vaikka epidemiaa ei olekaan vielä voitettu. Tartuntoja 
on ilmennyt vain rokottamattomilla ja kerran 
rokotetuilla. 

Sairaala Nova5



Koronanyrkki 
6.9. tiedote

Testauskriteerit muuttuvat: Alle 12-vuotiaiden ja 
kahdesti rokotettujen lieväoireisten testaus ei enää 
välttämätöntä

 Jatkossa koronatesti ei ole enää välttämätön kahdesti 
rokotetuille, joilla on vain lievät oireet, ei tietoa 
altistumisesta ja jotka eivät kuulu sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöön. Rokotesuoja 
katsotaan täydeksi, kun toisesta rokotteesta on 
kulunut viikko. Myös alle 12-vuotiaiden testauksesta 
pääsääntöisesti luovutaan. Poikkeuksena 
sairaalahoitoa vaativat tapaukset ja tapaukset, joissa 
sairastunut on asetettu karanteeniin. 

Sairaala Nova6

Testauskriteerien 
muutokset perustuvat 
lääketieteelliselle näytölle 
alttiudesta sairastua 
vakavasti koronaviruksen 
aiheuttamaan tautiin. 
KSSHP:ssä ollaan valmiita 
muuttamaan 
testauskriteerejä uudelleen, 
jos valtakunnalliset ohjeet 
muuttuvat.



Koronanyrkki 
6.9. tiedote

Laajaa maskisuositusta jatketaan KSSHP:n alueella

 Laaja maskisuositus on yhä voimassa koko KSSHP:n
alueella, kunnes rokotekattavuus nousee 
suuremmaksi. Maskit suojaavat samalla myös muita 
pisarateitse tarttuvia, syksyllä leviäviä sairauksia, 
kuten flunssaa ja influenssaa vastaan. Maskia tulee 
käyttää kaikissa julkisissa tiloissa, joissa turvaväliä ei 
voida varmasti säilyttää.

Lisätiedot:
 Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen p. 

+358142691670 
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Hallitus hyväksyi 6.9. uudistetun hybridistrategian
 valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 9. syyskuuta

 Uudistetun hybridistrategian 
toimintasuunnitelman tavoite on avata 
yhteiskunta, edistää sen avoinna pitämistä 
ja tukea monialaisesti epidemian 
jälkihoitoa, talouden kasvuedellytyksiä ja 
jälleenrakennusta. Kun rokotusten 
kohdeväestön vähintään 80 % 
rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla 
halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on 
ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta, 
valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista 
suosituksista luovutaan. Rajoitustoimien 
alueellinen asteittainen purkaminen 
aloitetaan jo aiemmin alueellisen 
tautitilanteen sen salliessa. 

 Alueellisista epidemiavaiheista sekä niihin 
liitetyistä suosituksista luovutaan. 
Koronakriisin hallinnassa siirrytään kaikilla 
alueilla yhdenmukaiseen toimintamalliin, 
jossa epidemiaa torjutaan tartuntatautilain 
nojalla ensisijaisesti paikallisin ja 
alueellisin toimenpitein. Toimet ovat 
aikaisempaa rajatumpia kohteeltaan, 
sisällöltään, kestoltaan ja alueeltaan. 
Rajoitusten tulisi kohdella eri aloja 
mahdollisimman yhdenvertaisesti riskien 
suhteen.

Sairaala Nova8

https://stm.fi/documents/10616/25232448/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf/446884d4-13d4-68c4-fa25-
9b684940aa04/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf?t=1630944929454

https://stm.fi/documents/10616/25232448/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf/446884d4-13d4-68c4-fa25-9b684940aa04/Hybridistrategian+toimintasuunnitelma+4.0.+luonnos+6.9.2021.pdf?t=1630944929454


Eri tilaisuuksien koronariski

 THL on valmistellut riskipotentiaalin 
arviointitaulukon, jota alueellisten 
viranomaisten on mahdollista käyttää 
tukena arvioitaessa eri tilaisuuksiin 
liittyvää tartuntariskiä ja 
leviämispotentiaalia. Esimerkkejä:

Sairaala Nova9

Baarit ja pubit, karaokebaarit, yökerhot, varuskunnat

Messut, kuorolaulu, sisäryhmäliikunta, kontaktilajit

Elokuvateatterit; massakonsertit ja urheilukatsomot, 
kun istumapaikat määritelty, työpaikkojen 
sosiaalitilat, ruokaravintolat, liikennevälineet

THL on julkaissut arviointitaulukon, joka kuvaa eri 
tilaisuuksien koronariskiä - Uutinen - THL

https://thl.fi/fi/-/thl-on-julkaissut-arviointitaulukon-joka-kuvaa-eri-tilaisuuksien-koronariskia
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