
Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi

Viittomakielen tulkki Krista Harju

Koronainfotilaisuus 

3.3. kello 10.15



Aiheet

• Turun koronatilanne on kääntynyt huonompaan 

suuntaan viimeisen kahden viikon aikana

• Koronarokotukset laajenevat Turussa uusiin ikäryhmiin

• Uudet rajamääräykset eivät tuo muutoksia Turun 

rajakäytäntöihin



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:
• Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa 

olevaa puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää 

myös Facebook-lähetyksessä.



Turun koronatilanne



Turun koronatilanne on huonontunut 
selvästi
• Turussa todettiin viikolla 7 (15.–21.2.2021)

171 koronavirustartuntaa ja viikolla 8 (22.–28.2.2021) 209 tartuntaa.

• Koronatilanne on kääntynyt selvästi huonompaan suuntaan 

viimeisen kahden viikon aikana.

• Valtioneuvoston ohjeistaman kolmen viikon 

sulun on jokaisen syytä 

ottaa vakavasti.

• Ilmaantuvuusluku on

210/100 000/14 vrk.



Turun koronatilanne on huonontunut 
selvästi
• Kansallisten ohjeiden mukaisesti lasten ja nuorten koulunkäyntiä 

sekä harrastustoimintaa joudutaan rajoittamaan Turussa 

voimakkaasti.

• Aikuisväestön on syytä rajoittaa omat kontaktinsa minimiin koko

maaliskuun ajan, muuten emme saa tilannetta hallintaan.

• Koronarajoitusten noudattaminen

on ensiarvoisen tärkeää vielä pitkään,

nopeaa ulospääsyä pandemia-

tilanteesta ei ole näköpiirissä.







Omaolon kautta helposti testiin 24/7
• Muistetaan käyttää Omaolon koronaoirearviota.

• Sen kautta voi varata ajan koronavirustestiin 24/7 arkisin ja myös 

viikonloppuisin - helposti ja ilman ruuhkaa.

• Tulokset tulevat tekstiviestinä, kaikkina viikonpäivinä.

• Ilman ajanvarausta voi edelleen

hakeutua koronatestiin myös

Varissuon walk-in -pisteeseen tai

koronantorjuntabussiin.

• Nämä palvelut ovat vain turkulaisille.



Koronaan liittyvät 
puhelinpalvelut Turussa
• Koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714 (ma–pe klo 8–15)

• Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koronaneuvontapuhelin, 

p. 02 266 2012 (ma–to klo 8–15, pe klo 8–12)

• Koronarokotuspuhelin, p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14)

• Kuulo- ja puhevammaisten 

tekstiviestipalvelu, p. 045 739 65882



Turun toimet 
satamassa ja 
lentokentällä



Uudet rajamääräykset eivät juurikaan 
vaikuta Turun rajakäytäntöihin
• 1. maaliskuuta voimaan tullut kuntia velvoittava määräys 

maahantulijoiden terveystarkastuksista ei tuo muutoksia Turun 

tekemään rajatoimintaan lentokentällä ja satamissa.

• Koronantorjuntabussi on Turun satamassa 

vastassa Ruotsista tulevia matkustajia 

aamuisin ja iltaisin.

• Lentokentällä terveysviranomaiset 

ovat vastassa ulkomailta Turkuun saapuvia 

lentoja, joita tulee tällä hetkellä kerran 

viikossa Gdanskista.



Uudet rajamääräykset eivät juurikaan 
vaikuta Turun rajakäytäntöihin
• AVI:n päätöksen mukaan kunta on velvollinen tarjoamaan 

terveystarkastuksia matkustajille, mutta ne ovat matkustajille 

vapaaehtoisia.

• 1. huhtikuuta mahdollisesti voimaan tuleva pykälä pakollisista 

terveystarkastuksista rajoilla aiheuttaa 

toimintaamme muutoksia ja tähän 

olemme aloittaneet valmistautumisen.



Rajatoimintaan liittyviä lukuja

•16.1.–28.2. välisenä aikana Ruotsista Turkuun saapui n. 6300 

matkustajaa. Heistä testeihin on hakeutunut 28 %. Analysoiduista 

näytteistä 1,6 % on ollut positiivisia (24 koronatartuntaa).

• Vuoden 2021 alusta ulkomailta Turun lentokentälle on tullut n. 1000 

matkustajaa. Heistä n. 82 % on

hakeutunut lentokentällä tarjottavaan 

koronatestiin. Analysoiduista näytteistä

6 % on ollut positiivisia

(46 koronatartuntaa).



Mistä saan koronatestitodistuksen, jos 
olen matkustamassa ulkomaille?
• Kun lähtee Suomesta ulkomaille, oireettoman henkilön 

koronatestitodistus hankitaan yksityisestä terveydenhuollosta 

omakustanteisesti.

• Jos työnantaja määrää henkilön ulkomaan työmatkalle, 

todistuskustannuksista tulee sopia 

oman työnantajan kanssa.

• Suomeen saapuessa koronatesti 

on maksuton.

• Tällä hetkellä ulkoministeriö suosittelee

välttämään ulkomaan matkailua.



Toimipisteissä todetut
koronavirustartunnat ja 

-altistumiset



Päivähoito: Halisten päiväkoti, Päiväkoti Katariinan 

Vilske, Rehtorinpellonkadun päiväkoti, Touhula Varissuo

Koulut ja oppilaitokset: Luostarivuoren koulun Martin ja Nummen yksiköt, 

Pansion koulu, S:t Olofsskolan, Sirkkala skola, Topeliuksen koulu, Turun 

Lyseon koulun Runosmäen yksikkö, Varissuon koulu

Päiväkodeissa ja kouluissa todetut 
koronavirustartunnat tai altistumiset



Pääkirjasto: Yhdellä työntekijällä todettiin koronatartunta 

25.2.2021. Ei altistuneita.

Kirjastossa todetut 
koronavirustartunnat ja altistumiset



Koronarokotukset ovat 
käynnissä Turussa



Koronarokotukset etenevät Turun 
Messukeskuksessa
• Turun koronarokotukset ovat edenneet valtakunnallisesti 

vertailtuna hyvin.

• Tällä hetkellä rokotuksia annetaan edelleen yli 80-vuotiaille 

turkulaisille sekä 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville.

• Yli 80-vuotiaista on rokotettu jo yli 72 %.







Koronarokotukset laajenevat Turussa 
uusiin ikäryhmiin
• 16–17-vuotiaiden 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien 

rokotukset ovat käynnistyneet ja aikoja voi varata Turun 

koronarokotuspuhelimesta, p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14).

• 16–17-vuotiaat saavat Comirnaty-rokotteen.

• 18–69-vuotiaat 1. lääketieteelliseen

riskiryhmään kuuluvat saavat

AstraZeneca-rokotteen.



Koronarokotukset laajenevat Turussa 
uusiin ikäryhmiin
• Tämän lisäksi rokotusaikoja on avautunut 79-vuotiaille turkulaisille. 

Aikoja voi varata joko sähköisesti eTerveyspalveluiden kautta tai 

koronarokotuspuhelimesta, p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14).

• Yli 80-vuotiaiden rokotukset jatkuvat 

edelleen, vaikka rokotukset avautuvat 

myös 79-vuotiaille.



Aikoja avautuu varattavaksi viikoittain

• Rokotustilanne muuttuu päivittäin ja uusia aikoja avataan 

varattaviksi pitkin viikkoa. Etukäteen ei voida sanoa tarkkaa 

päivää, milloin aikoja avautuu varattavaksi.

• Aikoja voi varata sekä sähköisesti että koronarokotepuhelimesta.

• Sähköisesti varattavat ajat avautuvat turku.fi/koronarokotus-

sivulle.

• Joka päivä päivittyviä nettisivuja kannattaa

seurata aktiivisesti.

http://www.turku.fi/koronarokotus


Ajanvarausrobotiikka kehittämisen 
alla
• Maaliskuun aikana koronarokotuksia on tarkoitus laajentaa 

kokonaisuudessaan 75–78-vuotiaisiin turkulaisiin.

• Kehittämistyötä tehdään parhaillaan ajanvarausrobotiikan suhteen 

ja suunnitelmissa on, että jatkossa turkulaiset saisivat tekstiviestillä 

tiedon heille automaattisesti varatusta rokotusajankohdasta.

• Asiasta viestitään tarkemmin heti, 

kun suunnitelmat etenevät.



Yhtään rokoteannosta ei heitetä 
hukkaan
• Rokotusten keskittäminen Messukeskukseen ja rokotusten tarkkaan 

suunniteltu kuljetuslogistiikka vähentävät osaltaan rokotehävikkiä ja 

mahdollistavat rokotteiden tehokkaan käytön.

• Ilmakuplatekniikalla on mahdollista saada rokotepulloista enemmän 

annoksia kuin on ilmoitettu.

• Yksittäisiä, käyttämättä jääneitä

rokoteannoksia annetaan varalistalla

oleville sote-alan työntekijöille.

• Varalistalta kutsutaan rokotuksille 

esimerkiksi koronatyössä tai

hoivakodeissa uutena aloittaneet

työntekijät.



Usein kysyttyjä 
rokotuskysymyksiä



Kun läheinen on saanut rokotteen, 
milloin voin vierailla hänen luonaan?
• Läheisen luona voi vierailla, mutta edelleen täytyy noudattaa 

koronaan liittyviä varotoimia.

• Toistaiseksi rokotettuja koskevat saman suojautumisohjeet kuin 

rokottamattomia.



Sain rokotteen, voinko liikkua 
turvallisin mielin ja tarvitseeko käyttää 
maskia?
• Rokotuksen jälkeen on edelleen tärkeä pitää turvavälejä, 

käyttää maskia, huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä 

noudattaa muita ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen 

ehkäisemiseksi.

• Toistaiseksi rokotettuja koskevat saman suojautumisohjeet 

kuin rokottamattomia.



Olen sairastanut koronan, voinko 
liikkua ilman maskia vai voinko 
edelleen levittää tautia?
• Tartuntatautilain mukaisen eristyksen päätyttyä ei voi enää 

tartuttaa. 

• Nykykäsityksen mukaan sairastettu tauti antaa 6 kk mittaisen 

suojan. 

• Edelleen suositellaan noudattamaan

koronaan liittyviä varotoimia erityisesti 

varianttivirusten vuoksi.



Miten Messukeskuksessa 
varmistetaan, että rokotteen saa 
oikeaan ryhmään kuuluva?
• Suurimmalla osalla riskiryhmään kuuluminen selviää 

potilastietojärjestelmästä, johon rokotetiedotkin kirjataan.

• Tietoja tarkistetaan Messukeskuksessa rokotuksen yhteydessä.

• Myös Kanta-palveluiden kautta tai Kela-kortista tieto voidaan 

tarkistaa.



Rokotusmainoksiin 
kootaan ajankohtaiset 
tiedot rokotuksen 
etenemisestä

• Rokotuksiin liittyvät tiedot voivat 

vaihdella päivittäin, joten tarkista 

tiedot aina myös verkkosivulta.

• turku.fi/koronarokotus

http://www.turku.fi/koronarokotus


Rajoitukset ja 
suositukset Turun 

kaupungissa



Vapaa-aikatoimialan muut 28.3. asti 

voimassa olevat rajoitukset:
Kirjaston koronarajoitukset jatkuvat 1.3.2021 alkaen

• Kirjastojen tiloja ei voida avata lainaamista varten vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

• Edelleen vain pikainen asiointi on mahdollista.

• Rajoitusten aikana aineistoa voi lainata 

varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

• Lähikirjastojen omatoiminen käyttö

ei ole mahdollista.

• Tapahtumat toteutetaan virtuaalisesti 

28.3. saakka.



Vapaa-aikatoimialalla 28.3. asti voimassa 
olevat muut rajoitukset
• TFO:

- sinfoniakonsertit vain verkkolähetyksinä tfo.fi/live.

• Museot:

- Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo ja Turun linna sekä Brinkkalan

galleria ovat toistaiseksi avoinna rajoitetuin kävijämäärin. 

- Museoihin otetaan enintään 6 vierailijaa kerrallaan.

Vierailuaika tulee varata ennakkoon

turku.fi/vierailemuseoissa

• Turun Kaupunginteatteri:

- Somenäyttämön lähetykset jatkuvat 

teatterin FB-sivulla perjantaisin.



Vapaa-aikatoimialan 
muut 28.3. voimassa olevat rajoitukset:

• Nuorisopalvelut odottaa tarkempia alueellisen koronaryhmän oheistuksia koskien 

nuorisotilojen toimintaa.

• Yli 12-vuotiaiden ohjatut harrastus- ja taideryhmät ovat tauolla

ja Vimman kahvila on suljettu 8. - 28.3. välisen ajan.

• Kaikki yli 6 henkilön tilavaraukset perutaan 

28.3. asti.



Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

säännöllisesti 



Tietoa saa helposti ja kootusti
www.turku.fi/korona

Koronatiedot yhdellä sivulla. Tiedon hakemisessa auttaa Åbot-

hakurobotti, joka toimii useilla kielillä

www.turku.fi/koronasuositukset

Kaikki Turun kaupungin toimintoja koskevat suositukset ja 

rajoitukset.

www.turku.fi/koronatartunnat

Turun kaupungin yksiköissä todetut 

koronatartunnat ja altistumiset.

www.turku.fi/koronarokotus

Aina tuorein tieto koronarokotuksista, 

ajanvarauksesta, rokotuspaikoista jne.

http://www.turku.fi/korona
http://www.turku.fi/koronasuositukset
https://www.turku.fi/koronatartunnat
http://www.turku.fi/koronarokotus


Koronabotti Åbot palvelee koronakysymyksissä sadalla kielellä



Lisää teksti 

napsauttamalla



Pidä turvaväli.
Håll säkerhetsavstånd.

Keep a safety distance.

Yski hihaan.
Hosta i ärmen.

Cough into your elbow.

Muista käsihygienia.
Håll god handhygien.

Please remember 

hand hygiene.

Noudatathan koronaohjeita
Vänligen följ corona-anvisningarna

Please follow instructions related to coronavirus

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

Käytäthän maskia.
Vänligen använd

munskydd.

Please use a mask.





Jaksetaan vielä yhdessä

• Voitamme koronan yhdessä. 

• Siihen tarvitaan kaikilta 

meiltä malttia säilyttää 

varovaisuus ja muistaa 

huolella ohjeet, säännöt ja 

rajoitukset.

• Jaksetaan siis vielä, ja 

pidetään huolta itsestämme ja 

toisistamme.



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 
• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava koronainfotilaisuus on keskiviikkona 10.3. kello 8.30

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille, 

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams Live 

-järjestelmässä ja striimataan myös 

Facebookiin Turun kaupungin tilillä.

• Tallenteet lähetyksistä löytyvät

www.turku.fi/koronatiedotus-sivulta.

https://www.turku.fi/koronatiedotus


Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuva: Heikki Räisänen


