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Aiheet 
• Koronavirustilanne kiihtyy Turussa

• Varsinais-Suomeen laaja maskisuositus

• Omaolon sähköinen ajanvaraus koronavirustestiin

• Skopjen lentoa ollaan vastassa tänään

• Turun kaupungin yt-neuvottelut ovat päättyneet: vain 

kaupungin johto lomautetaan.



Voit kysyä chatissä

• Kysymyksiä voi esittää puheenvuorojen aikana chatissa.

• Kysymyksiin vastataan puheenvuorojen jälkeen.

• Miten kysyn chatissa:

– Klikkaa ruudun oikeassa yläkulmassa olevaa puhekupla-

kuvaketta ja kirjoita kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.

• Kysymyksen voi esittää myös Facebook-lähetystä kommentoimalla.



Turun koronatiedot 
kootusti 



Koronavirustilanne kiihtyy Turussa
• Turussa on todettu kaiken kaikkiaan 386 koronavirustartuntaa 

(9.10.2020). Lisäystä edellisviikkoon on hiukan yli 40 uutta tartuntaa.

• Karanteenissa on lähes 600 turkulaista. Viime viikkoina epidemia on 

kiihtynyt voimakkaasti koko Suomessa.

• Tartuntoja on viime aikoina löytynyt mm. Puolalan ja Yli-Maarian 

kouluista, Turun normaalikoulusta, Turun ammatti-instituutista, 

Lausteen päiväkodista, nuorisokeskus Vimmasta sekä Pilke 
Välskäristä. Lisäksi tartuntoja on todettu eri yökerhoista.

• Tartunnanlähde on tiedossa n. 80% tapauksista: ravintola/yöelämä, 

yksityiset illanvietot, muualta Suomesta saadut tartunnat 

(pääkaupunkiseutu, Vaasa) sekä perhealtistukset ja karanteenissa 
olevien jatkotartunnat.



• Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä on linjannut 6.10., että koko 

maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku 

asukaslukuun suhteutettuna on 18,8. (6.10.2020)

• Erityisesti ravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa on 

joukkoaltistumisen riski. Tapahtumissa käytetään maskia myös muiden 

turvallisuuden varmistamiseksi.

• Maskisuositus laajeni Varsinais-Suomessa 3.10. koskemaan julkisia 

tiloja, joissa turvavälien pitäminen ei ole aina mahdollista.

• Yleisohje on, että maskia tulee käyttää tilanteissa, joissa lähikontakteja 

ei voi välttää.

Koronavirustilanne kiihtyy Turussa



• Koronapandemian 

vaiheet jaetaan 
perustasoon, 
kiihtymisvaiheeseen ja 

leviämisvaiheeseen.
• Epidemiavaihe 

määritellään alueellisessa 
sairaanhoitopiirin 
vetämässä ryhmässä.

• Turun kaupungilta 
ryhmässä ovat 

hyvinvointitoimialan 
johtaja Riitta Liuksa ja 
tartuntataudeista 

vastaava lääkäri Jutta 
Peltoniemi.

Kiihtymisvaiheen ja  
leviämisvaiheen määrittely

Lähde: THL https://thl.fi/fi/-/suositus-kasvomaskien-kaytosta-on-paivitetty-suositukseen-on-

lisatty-ohjeita-tilanteeseen-jossa-epidemia-kiihtyy-tai-leviaa

https://thl.fi/fi/-/suositus-kasvomaskien-kaytosta-on-paivitetty-suositukseen-on-lisatty-ohjeita-tilanteeseen-jossa-epidemia-kiihtyy-tai-leviaa


Ilmaantuvuus/100 000 asukasta/14 vrk Suomessa Koronatestit/100 000 asukasta

Turussa koronatestejä on tehty Tyksin laboratoriossa elokuusta lähtien liki 20 000. 
Lisäksi testejä tehdään yksityisellä puolella. Testaus on tärkeää!

Lähde: 
https://experience.ar
cgis.com/experience
/d40b2aaf08be4b9c
8ec38de30b714f26

9.10.2020

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26


• Omaolo-robotiikka ja Korona-botti tukevat työskentelyä.

• Maskisuositus jalkautetaan läpi kaupungin toimintojen, lähiöihin ja myös 

sidosryhmille. 

• Järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä maski- ja 

turvaohjeista kertomisessa.

• Maahanmuuttajille tehdään kohdennettua viestintää

• Tapahtumajärjestäjien tilaisuuksissa huolehditaan yhdessä hyvistä  

turvajärjestelyistä.

• Hyvä yhteistyö muiden viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa jatkuu.

JÄLJITYS on edelleen avainasemassa!

Koronatoimenpiteitä Turussa



• Yleinen maskisuositus koskee kiihtymisvaiheessa 2. asteen oppilaitoksia 

(ammattioppilaitokset ja lukiot), korkeakouluja, joukkoliikennettä, julkisia sisätiloja 

ja yleisötilaisuuksia.

• Lähtökohtana on, että jokainen kustantaa maskinsa itse. Kaupunki huolehtii kuitenkin 

kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville maskit maksutta.

• Kaupunkilaisille suositellaan edelleen työ- ja vapaa-ajan matkoilla maskin käyttöä    

julkisessa liikenteessä.

• Turun kaupunki on suositellut maskin käyttöä joukkoliikenteessä jo elokuusta 

lähtien.

Maskisuositus Turussa



• Kaupungin henkilöstölle jatketaan maskisuositusta jo aiemmin linjatuissa 

toiminnoissa sekä täsmennetään etätyö- ja kokoussuosituksia niissä työtehtävissä, 

joissa etätyön tekemien ja -kokousten pitäminen on mahdollista.

• Turun kaupungin asiakaspalvelupisteet ovat turvallisia. Käytössä ovat pleksit, 

käsidesit, maskit niihin tilanteisiin, joissa lähikontaktia ei voi 

välttää. Asiakaspalvelupisteissä tarkistetaan nyt vielä jo aiemmin tehtyjen 

suojaustoimien riittävyys.

• Kaupunginhallitus siirtyy etäkokouksiin ja suosittaa samaa kaikille toimielimille ensi 

viikosta alkaen.

Maskisuositus Turussa



• Turussa on jaettu maksuttomia kangasmaskeja vähävaraisille jo elokuusta lähtien.

• Syyskuussa kangasmaskien jako laajeni vähävaraisiin lapsiperheisiin. Maskeja 

ovat jakaneet järjestöt, diakoniatyö sekä seurakunnat.

• Jokaisen on nyt muistettava oma vastuullinen käyttäytyminen, jotta emme 

itse altista ketään tarpeettomasti tartunnoille.

• Olennaista on välttää suurempien joukkojen kokoontumisia, mutta jos niitä 

joudutaan järjestämään, käytä maskia.

Maskisuositus Turussa



Lisää teksti 

napsauttamalla





• Turku on yhdessä VSSHP:n kanssa avannut Omaolon koronavirustaudin 

oirearvioon sähköisen ajanvarauksen koronavirustestiin.

• Jatkossa turkulainen saa automaattisesti ajan Tykslabin näytteenottopisteeseen, 

mikäli oirearvion perusteella testille on tarvetta.

• Alkuvaiheessa Omaolon kautta ohjautuu n. 300 asiakasta koronavirustestiin ja 

määrää on tarkoitus lisätä tulevina viikkoina.

• Viikossa Turun terveysasemilta varataan 2000 aikaa koronavirustestiin. 
Sähköisen ajanvarauksen avulla asiakas saa ajan nopeammin ja 

hoitohenkilökunnan työaikaa vapautuu muuhun työhön.

Omaolo.fi sähköinen ajanvaraus



• Kehitetty ajanvaraus ei ole vielä täysin valmis, mutta se on päätetty 

silti ottaa käyttöön. On löydettävä keinoja terveysasemien 

puhelujonojen helpottamiseksi.

• Kehitystyön alla on myös negatiivisen koronavirustestituloksen 

automaattinen ilmoittaminen.

• Tällä hetkellä koronanäytteenottoon pääsee pääsääntöisesti 

seuraavana päivänä.

Omaolo.fi sähköinen ajanvaraus



•Alle-16-vuotiaat:

• Alle 16-vuotiaita suositellaan täyttämään Omaolon oirearvio aikuisen 

kanssa, sillä lomakkeen lähettäminen vaatii tunnistautumisen 

pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

• Omaolo-palvelusta saa toimintaohjeet oirearvion tekemisen jälkeen.
• Lasten tietoja ei voi lähettää Omaolo-palvelussa ammattilaisen 

luettavaksi.

• Jos Omaolo suosittelee alle 16-vuotiaalle testiin tai päivystykseen 

hakeutumista, soita Turun koronavirusneuvontaan p. 02 266 2714.

• Yli 10-vuotiaat ja alle 18-vuotiaat saavat tiedon koronatestin tuloksista 
siihen puhelinnumeroon, mikä heillä on potilastietojärjestelmässä.

Omaolo.fi sähköinen ajanvaraus



• Skopjesta saapuu lento Turkuun tänään 9.10. yli kuukauden tauon 

jälkeen. Olemme konetta vastassa lentokentällä.

• Matkustajille annetaan ohjeistus omaehtoisesta karanteenista ja heille 

tarjotaan koronavirustestiä uuden valtakunnallisen mallin mukaisesti.

• Riskimaista saapuvien tulee Suomeen saavuttuaan jäädä 

omaehtoiseen 14 vrk karanteeniin.

Skopjen lennot käynnistyvät



• 1.10. alkaen omaehtoista karanteenia on voinut 

lyhentää kahdella vapaaehtoisella testillä, jotka otetaan 72 tunnin 

välein.

• Mikäli matkustaja haluaa lyhentää omaehtoisen karanteenin pituutta 

koronatesteillä, tulee hänen hakeutua maahan saapumisen jälkeen 

koronatestiin esimerkiksi oleskelukunnan terveyskeskukseen tai omaan 

työterveyshuoltoon.

Omaehtoisen karanteenin 
lyhentäminen



• Jos Skopjesta Turkuun saapuvalla henkilöllä on alle 72 tuntia 

vanha negatiivinen testitulos koronatestistä, hän voi hakeutua 

toiseen koronatestiin 72 tunnin maassa oleskelun jälkeen. Jos myös 

sen testin tulos on negatiivinen, 14 vuorokauden omaehtoisen 

karanteenin voi keskeyttää.

• Karanteenin voi keskeyttää myös, jos Suomessa vähintään 72 

tunnin välein tehtyjen kahden testin tulokset ovat negatiivisia.

Omaehtoisen karanteenin 
lyhentäminen



• SPR:n vapaaehtoiset ovat vastassa mm. Turun satamassa ja 

lentoasemalla Suomeen riskimaista saapuvia matkustajia.

• Vapaaehtoiset jakavat matkustajille THL:n materiaaleja.

• Olemme kuluneen syksyn aikana tehneet SPR:n kanssa laajaa 

yhteistyötä koronaepidemian ehkäisyssä. SPR:n vapaaehtoiset ovat 

satama- ja lentokenttätyön lisäksi jakaneet Varissuolla koronatiedotteita 

sekä maksuttomia maskeja vähävaraisille. Lisäksi SPR on mukana 

soittamassa 17 000 yli 70-vuotiaalle turkulaiselle.

SPR:n vapaaehtoiset vastassa 
satamassa ja lentokentällä



Kuva: Pasi Leino





Turun kaupunki 
kertoo tartunnoista

viikoittain



Koronaviestintää kootusti 
• Turun kaupunki viestii aktiivisesti ja säännöllisesti kaupungin koronatilanteesta, 

jotta tilannekuva pysyisi oikeanlaisena ja ajantasaisena eri kohderyhmille.

• Turun kaupungin toimipisteissä ja palveluissa todetut koronavirustartunnat 

kootaan yhteen viikkotiedotteeseen.

• Tiedot julkistetaan viikoittain kaupunginjohtajan infotilaisuudessa ja myös medialle, 

verkossa ja somessa. Info ja koonti tapahtuvat jatkossa tiistaisin tai 

keskiviikkoisin alueellisen ryhmän kokousten jälkeen.

• Kaupunginjohtajan infotilaisuuksia on kerran viikossa pääsääntöisesti perjantaisin

• Koronatietoa löytyy ajantasaisena ja selkeästi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 

sivulla www.turku.fi/korona.

• Englanninkieliseltä sivulta voi kääntää tiedon kaikille Turussa puhutuille kielille 

Google Translatorin avulla.

http://www.turku.fi/korona


Turun kaupungin yt-
neuvottelut ovat 

päättyneet



• Yhteistoimintamenettely henkilöstösäästöjen löytämiseksi käynnistyi ti 22.9.2020

• Kokonaissäästö-tavoite on 17,4 M€, tavoitteesta henkilöstökuluja vastaava osuus 

on 7,2 M€

• Neuvotteluita on käyty yt-toimikunnassa, lisäksi epävirallisissa keskusteluissa 

järjestöjen ja johdon kanssa on selvitetty ja selvennetty eri vaihtoehtoja.

• Henkilöstösäästöt on pyritty kohdentamaan niin, että ei vaaranneta 

lakisääteisten ja kasvua tukevien velvoitteiden hoitamista laadukkaasti

• YT-neuvottelut on saatu päätökseen 7.10. yt-toimikunnassa, jonka pohjalta on 

tehty esitys Turun kaupunginhallitukselle maanantaina 12.10. päätettäväksi. Yt-

toimikunta käsittelee päätöksen toimeenpanoa tiistaina 13.10.

Yt-prosessi



• Turun kaupungin johto lomautetaan kahden viikon ajaksi joulukuussa

2020

• Johto tarkoittaa kaupunginjohtajaa, kaupungin johtoryhmän

jäseniä, toimialojen johtoryhmien jäseniä sekä konsernihallinnon

palvelualueiden sekä yksiköiden johtajia. Näitä henkilöitä on kaupungilla
yhteensä 57. Lomautuksissa huomioidaan jo pidetyt talkoovapaat.

• Muita esitettäviä keinoja ovat:

-henkilöstön virkistysrahan tilapäinen leikkaus

-koulutus-, matka-, edustus- ja palvelukulujen leikkaus vuonna 2020

-lounastuesta luopuminen muualla kuin hoitolaitoksissa
-rekrytointien ja sijaistuksien aikaisempaa tiukempi harkinta.

Mitä esitetään päätettäväksi?



• Yt-neuvotteluissa haluttiin hakea vaihtoehtoja koko henkilöstön lomautuksille.

• Jo aiemmin oli linjattu, että koronatyössä koville joutuneet hoito- ja opetustyön

ammattilaiset rajataan lomautusuhan alta pois.

• Yhteistoimintaneuvottelut herättävät aina huolta, ja prosessi kuormittaa kaikkia

muutenkin haastavassa ajassa.

• Olemme yrittäneet etsiä kaikki käytettävissä olevat keinot säästöjen löytämiseksi, 

jotta mahdolliset lomautukset voitaisiin rajata mahdollisimman pienelle joukolle.

• Joustamalla kaikki pienesti voimme välttää suuremman haitan.

Miksi vain johto lomautetaan?



• Neuvotteluissa on löydetty tilapäisiä säästöjä hieman yli neljän miljoonan

euron edestä, joten henkilöstömenoista säästettävää jäi vielä yli kolme

miljoonaa euroa.

• Kh:lle esitetään siksi, että kaupungissa käynnistetään selvitys säästöjen

löytämiseksi myös pysyvästi, koska kuntatalouden haasteet jatkuvat.

• Säästökohteiden etsinnässä on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen Turun

kaupungin henkilöstöltä tulleita säästöideoita, joita on jo lähes 600.

Miten säästöjen etsiminen jatkuu?



• Ideoita on tullut todella paljon - lähes 600 kappaletta. Ideoita on kerätty

kaupungin intrasivujen kautta.

• Suosituimpia ehdotuksia ovat mm. 

-etätöiden lisääminen ja hyödyntäminen tilakustannuksien

pienentämisessä,
-koulutusten ja tilaisuuksien vähentäminen,

-digitalisaation hyödyntäminen

-vapaaehtoisten vapaiden hyödyntäminen,

-parkkipaikkojen maksullisuus, 

-aukioloaikojen rajoittaminen, 
-työhyvintiin panostaminen / säästäminen.

Henkilöstön säästöideat



Kysymykset



Avoimia infotilaisuuksia 
järjestetään säännöllisesti 

• Turku järjestää avoimia infotilaisuuksia säännöllisesti.

• Seuraava kaupunginjohtajan infotilaisuus on jo tiistaina 13.10. kello 14.30 

alueellisen koronatyöryhmän kokouksen jälkeen. Jatkossa infotilaisuudet 

pidetään tiistaisin tai keskiviikkoisin.

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille, 

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams-järjestelmässä ja striimataan myös 

Facebookiin Turun kaupungin tilillä.

• Tallenteet lähetyksistä löytyvät www.turku.fi -sivulta.

http://www.turku.fi/


Autetaan toisiamme jaksamaan.
Låt oss hjälpa varandra att orka.



Tilaisuus on 
päättynyt
Kiitos!
www.turku.fi

Kuv a: Samu Valleala


