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Aiheet

• Turku toimii ja varautuu Ukrainan 

tilanteeseen liittyen.

• Turussa on edelleen runsaasti 

koronatapauksia

• Koulujen maskisuositukseen on tullut 

muutoksia, muuten maskisuositus 

jatkuu ennallaan.

• Tartuntatautipäivärahaan on jatkossa 

oikeus myös ilman 

virallista eristämispäätöstä - Turun 

toimintaohjeet



Ukrainan tilanne ja 
Turun kaupunki



Turun symbolinen tuki Ukrainalle

Kirjastosilta on valaistu Ukrainan lipun värein

Venäjän hyökkäyksestä 24.2. lähtien. 

Valaisu jatkuu ainakin tämän viikon ajan.

Kuva: Eelis Lynne



Koronatilanne Turussa



Turun koronatilanne

• Turussa on edelleen runsaasti koronatartuntoja.

• Sairaalahoidon tarve on pysynyt siedettävänä ja kysyntään pystytään 

vastaamaan.

• Turussa todetaan viikoittain n. 1500 laboratoriovarmennettua 

koronatartuntaa. Luvusta puuttuvat kotitestit.

• Hoivalaitosepidemioita todetaan

edelleen.



Maskisuosituksiin muutoksia

• Koulujen maskisuositukseen on tullut muutoksia hiihtoloman jälkeen.

• Maskisuositus on voimassa alakouluissa 5. ja 6. luokkalaisilla. Yläkouluissa 

ja 2. asteen oppilaitoksissa maskisuositus jatkuu edelleen.

• 1.-4. luokkalaisille on kouluissa maskeja tarjolla.

• Maskisuositus jatkuu ennallaan

kaupungin toimipisteissä eli yli 12-vuotiaille

suositellaan maskin käyttöä.

• Fölissä maskipakko on

muuttunut maskisuositukseksi.



Tartuntatautipäivärahan muutos

• Tartuntatautipäivärahaan on jatkossa oikeus myös ilman virallista 

eristämispäätöstä. Muutos on voimassa 28.2.-30.6.2022.

• Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää todistusta positiivisesta 

laboratoriovarmennetusta koronatestituloksesta.

• Päivärahaa voidaan maksaa

ansionmenetyksen korvaamiseksi,

kun ansiotyöhön osallistuminen ei ole 

suositeltavaa Covid-19-tartunnan 

leviämisriskin takia.

• Päivärahaa voidaan maksaa myös

alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle.



Todistus tartuntatautipäivärahaa varten

1.1.-27.2.2022 positiivisen terveydenhuollon tekemän koronatestituloksen 

saaneet:

Turun tartuntatautien valvonta ottaa yhteyttä puhelimitse ja kysyy tarvetta 

todistukselle. 

28.2.2022 ja sen jälkeen tartuntatautipäivärahaa hakevat:

Pyydä todistus ensisijaisesti sieltä, missä 

koronanäyte on otettu, esimerkiksi 

työterveyshuollosta, julkisesta

terveydenhuollosta tai yksityiseltä 

lääkäriasemalta. Todistuksen voi kirjoittaa 

lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.



turku.fi/tartuntatautipaivaraha



Koronavarotoimet

Toiminnan ja palveluiden järjestäjän on huolehdittava, että:

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden 

ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista tartuntojen 

leviämistä estävistä käytänteistä ja

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla 

kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.



Koronarokotustilanne



Turussa



us



Ikääntyneiden on tärkeä hakea 3. 
rokotus
• Osa ikääntyneistä ei ole vielä hakenut 3. rokotusta.

• 3. rokotus tehostaa immuunivastetta ja antaa suojan vakavaa koronatautia 

vastaan vähentäen kuolemanvaaraa.

• Omaisten ja läheisten on hyvä kannustaa ikääntyneitä hakemaan 3. 

rokoteannos.



Pansiossa rokotetaan maaliskuussa

• Turku järjestää koronarokotustapahtumia Pansion nuorisotilassa 

maaliskuussa maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

klo 9–12. Rokotuksia annetaan 12 vuotta täyttäneille 

turkulaisille. Tapahtumissa annetaan 1., 2. ja 3. koronarokoteannoksia 

ilman ajanvarausta.

• Pansion nuorisotila (Pernontie 16, rakennus B)

– Maanantaina 7.3. klo 9–12

– Keskiviikkoisin 2.3. ja 9.3. klo 9–12

– Torstaisin 3.3. ja 10.3. klo 9–12

– Perjantaisin 4.3. ja 11.3. klo 9–12



Varissuolla rokotetaan maaliskuussa

• Pop up -rokotuspäiviä Varissuolla yli 12-vuotiaille turkulaisille. Kaikkina 

rokotuspäivinä rokotetaan 12 vuotta täyttäneitä turkulaisia. Tapahtumissa 

annetaan 1., 2. ja 3. koronarokoteannoksia ilman ajanvarausta.

• Palmikko, Kousankatu 1, 2 krs.:

– to 10.3. klo 9–13

– to 17.3. klo 9–13

– to 24.3. klo 9–13

– to 31.3. klo 9–13



Koronarokotus Pop upit
• Koronarokotuksia saa joka arkipäivä klo 8.45-15.15 Satakunnantien 

rokotusvastaanotolta ilman ajanvarausta.

• Pop up -rokotuksia järjestetään koko ajan myös muualla kaupungissa. Pop 

up -vastaanotoilla saa 1., 2. ja 3. koronarokotuksia ilman ajanvarausta

• Lisätiedot:

turku.fi/pop-up-koronarokotus

http://www.turku.fi/pop-up-koronarokotus


5–11-vuotiaiden lasten rokotukset
• Turkulaisten 5–11-vuotiaiden lasten Pop up -rokotuksia ilman ajanvarausta 

koronarokotusvastaanotolla (Satakunnantie 105) joka arkipäivä 

maanantaista perjantaihin, klo 8.45–15.15.

• 1. ja 2. rokotteen väli on vähintään kuusi viikkoa

• Lisätiedot:

turku.fi/lasten-koronarokotukset

https://www.turku.fi/lasten-koronarokotukset


Uusi Nuvaxovid-koronarokote
• Nuvaxovid-koronarokote saapuu Turkuun parin viikon sisään. Nuvaxovid-

rokotetta tullaan antamaan vain ajanvarauksella ja ajat avautuvat 

varattaviksi koronarokotuspuhelimeen ja eTerveyspalveluihin, kun rokotetta 

on saatavilla.

• Nuvaxovid on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien 1. ja 

2. rokoteannoksiin. Rokotetta suositellaan henkilöille, joille ei voida antaa 

mRNA- tai adenovirusvektorirokotetta.

• Myös muut voivat halutessaan rokottautua

Nuvaxovidilla. Perusrokotussarjaan kuuluu 

2 rokotusta ja Suomessa suositeltu 

annosväli on 6–12 viikkoa. 

• turku.fi/koronarokotus



Tiedot löytyvät kootusti ja 
ajantasaisina Turun verkkosivuilta

turku.fi/korona on pääsivu, jonka alla ovat selkeästi linkit mm alla oleviin:
turku.fi/koronarokotus
turku.fi/pop-up-koronarokotus
turku.fi/koko-turku-rokottaa
turku.fi/lasten-koronarokotukset

Sivuilla on myös tekoälyyn pohjautuva 

Åbot, jolla tiedot voi kääntää usealle kielelle.

Sivuja päivitetään koko ajan 

uusimpien tietojen mukaisiksi.

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/koronarokotus
https://www.turku.fi/pop-up-koronarokotus
https://www.turku.fi/koko-turku-rokottaa
http://www.turku.fi/lasten-koronarokotukset


Noudatathan koronaohjeita
Vänligen följ corona-anvisningarna

Please follow instructions related to coronavirus

Pidä turvaväli.
Håll säkerhetsavstånd.

Keep a safety distance.

Käytäthän maskia.
Vänligen använd

munskydd.

Please use a mask.

Muista käsihygienia.
Håll god handhygien.

Please remember 

hand hygiene.

Yski hihaan.
Hosta i ärmen.

Cough into your elbow.

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa.

Tack för att du hjälper att bekämpa sjukdomen.

Thank you for helping to stop the spread of the disease.

Katso lisätietoja: turku.fi/korona

Mer information: turku.fi/sv/corona

More information: turku.fi/en/corona



Tilaisuus on päättynyt.
Kiitos!

www.turku.fi


