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Aiheet

• Turku on ottanut koronapassin laajasti 

käyttöön

• Koronapassin lataamiseen ja tulostamiseen 

on tarjolla apua

• Katsaus koronatilanteeseen ja rokotuksiin



Turku on ottanut 
koronapassin 

laajasti käyttöön

Pormestari Minna Arve



Koronapassi käyttöön Turussa

• Turun kaupunki on ottanut koronapassin käyttöön perjantaista 10.12 

alkaen.

• Koronapassi on käytössä valtaosassa kaupungin palveluista, osassa 

asiakastiloja sekä yleisötilaisuuksissa.

• Koronapassi on otettu käyttöön, koska Lounais-Suomen aluehallintovirasto 

on torstaina 9.12. antanut määräyksen kiristää rajoituksia 

huonontuneen koronatilanteen takia.

• Rajoituksilta voi välttyä ottamalla 

koronapassin käyttöön,

ja näin Turku toimii.

• Päätös on voimassa 

10.-31.12.2021.



Miksi koronapassi on otettu käyttöön?
• Turku turvaa kaupungin palvelut ja niiden

toimimisen ottamalla koronapassin käyttöön laajasti niissä

palveluissa ja toiminnoissa, joissa se on mahdollista.

• Kaupungilla on vastuu siitä, että koronatilanne saadaan

hallintaan.

• Koronapassin avulla pienennetään riskiä epidemian

pahenemiselle. Passi on osa varotoimia

maskinkäytön ja muiden varotoimien lisäksi.

• Koronapassin käyttöönoton 

lisäksi Turku huolehtii siitä, 

että asiakas- ja yleisötiloissa 

noudatetaan yleisiä 

hygieniavaatimuksia.



Lounais-Suomen AVIn päätös 9.12.
• Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti 9. joulukuuta 2021 kieltää kaikki Varsinais-

Suomessa ja Satakunnassa sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet 

ja yleiset kokoukset, joiden yleisömäärä on yli 20 henkilöä. Järjestäjä voi välttyä 

rajoitukselta ottamalla koronapassin käyttöön.

• Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös yleisölle avoimien tilojen käytön 

edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja.

• Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta 

urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan 

käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, 

sisäliikuntatiloja, uimahalleja, 

yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja.

• Muiden asiakastilojen osalta päätöstä 

on noudatettava, jos kyseessä on 

yli 10 henkilön sisätila 

tai yli 50 henkilön ulkotiloja.



Missä palveluissa koronapassi on 
käytössä?

Koronapassi on käytössä laajasti ja lähtökohtaisesti Turun kaupungin

-sisäliikuntapaikoissa

-Parkin kentällä ja ulkoliikuntakentillä ohjatuilla vuoroilla

-ulkoliikuntapaikkojen otteluissa ja tilaisuuksissa

-uimahalleissa

-kulttuuritiloissa ja kaupungin museoissa

-asiakaspalvelupisteissä

-kaupungin järjestämissä yleisötilaisuuksissa.

Passin käytöstä eri

palveluissa kerrotaan tarkemmin infon loppupuolella.



Koronapassi käytössä yleisötilaisuuksissa

• Koronapassi on käytössä kaikissa kaupungin järjestämissä 

yleisötilaisuuksissa, kaupunginorkesterin konserteissa ja 

kaupunginteatterin esityksissä.

• Koronapassia käytetään myös urheilutapahtumissa, -otteluissa ja -

turnauksissa, jos paikalla on yleisöä.

• Koronapassin tarkastamisvastuu on

tapahtuman järjestäjällä. Kaupungin 

henkilökunta tarkastaa 

koronapassit omissa yli 20 hengen

tilaisuuksissa yli 16-vuotiailta.

• Kaupungin tilojen vuokraaja on vastuussa 

koronapassin tarkastamisesta tapahtumassaan.



Missä koronapassi ei ole käytössä?

• Koronapassia ei käytetä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 

kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa tai nuorisotiloissa. 

• Apteekeissa, kaupoissa, huoltoasemilla tms. ei myöskään edellytetä

koronapassia.

• Syynä on se, että edellä mainitut tilat ovat olennaisia tavanomaisen

elämän ja lakisääteisten oikeuksien kannalta.

• Yli 16-vuotiailta kuitenkin

edellytetään koronapassia, 

jos esimerkiksi kirjastoissa

tai nuorisotiloissa

järjestetään yli 20 hengen

yleisötilaisuuksia.



Turku tarjoaa apua 
koronapassin 

kanssa 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Jutta Peltoniemi



Mistä koronapassi löytyy?

• Koronapassi löytyy Omakanta-palvelusta. Ota todistuksesta kuva 

älypuhelimeen tai tulosta passi itse Omakannasta. (Omakanta -> 

koronatodistus)



Apua koronapassin lataamiseen 
ja tulostamiseen

• Mikäli sinulla ei ole älypuhelinta tai tulostinta, saat kaupungilta apua 

koronapassin lataamiseen ja tulostamiseen.

• Koronapassipisteitä on kirjastoissa, Impivaaran uimahallissa sekä 

Kauppatorin ja Skanssin Monitoreissa.

• Koronapassipisteet ovat avoinna palvelujen aukioloaikoina.

• Ota mukaan verkkopankkitunnukset

tai mobiilivarmenne, jolla pääset 

kirjautumaan Omakantaan

ja saat apua tulostamiseen.

• Ajanvarausta ei tarvita.



Mikäli Omakannan käyttäminen ei 
onnistu

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mutta sinulla on suomalainen 

henkilötunnus ja olet saanut rokotteet Suomessa ja/tai olet sairastanut 

koronavirusinfektion.

Turun kaupunginsairaalan pääaulan koronapassipiste

avautuu ti 14.12. Aukioloajat tarkentuvat vielä.

Aikaa ei tarvitse varata, mutta jonottamiseen 

tulee varautua.



Mikäli Omakannan käyttäminen ei 
onnistu
Jos sinulla ei ole suomalaista pysyvää henkilötunnusta, mutta olet 

saanut rokotteet (Suomessa TAI ulkomailla)

Saat koronapassin Tartuntatautien valvonnasta, Mäntymäen terveysaseman 

2. krs. (avoinna maanantaina klo 8-12 ja 13-15, ti-pe klo 8-12)

HUOM! Passin saadaksesi sinulla tulee olla

henkilöllisyystodistus JA tosite saaduista rokotteista, 

josta selviää rokotteiden antopäivämäärät, 

käytetty rokote ja rokotteen eränumero 

(Lot- tai batch-koodi), ellei rokotteita ole annettu

Turussa. Varaudu siihen, että passia ei kaikissa 

tapauksissa saa heti.



Mikäli Omakannan käyttäminen ei 
onnistu

Jos sinulla ei ole suomalaista pysyvää henkilötunnusta ja olet 

sairastanut koronavirusinfektion

Saat koronapassin Tartuntatautien valvonnasta, Mäntymäen terveysaseman 2. 

krs. (avoinna maanantaina klo 8-12 ja 13-15, ti-pe klo 8-12)

HUOM! Passin saadaksesi sinulla tulee olla mukana PCR-testin tulos, josta 

käy ilmi positiivinen koronatartunta ja

testin ottopäivämäärä. Yksityisessä 

laboratoriossa otettuna tulos paperilla mukana.

Tyksissä tai terveyskeskuksen laboratorioissa 

otetut tulokset näkyvät tartuntatautien valvonnassa 

suoraan järjestelmästä.



Mikäli Omakannan käyttäminen ei 
onnistu

Asut ulkomailla ja olet saanut rokotteesi Suomen ulkopuolella ja olet 

turkulainen ja Suomen kansalainen

Soita puhelimella Tartuntatautien valvontaan, p. 02 266 1143 (avoinna 

maanantaina klo 8-12 ja 13-15, ti-pe klo 8-12)



Ethän kuormita koronapassiasioilla 
terveysasemia

• Koronapassin lataamiseen tai tulostamiseen liittyvissä asioissa ei tule 

soittaa Turun kaupungin terveysasemille, jotta terveysasemien ajanvaraus-

ja neuvontapuhelin ei ruuhkaudu entisestään. 



Lisätiedot:

turku.fi/koronapassi



Turun koronatilanne 
Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Jutta Peltoniemi



Turun koronatilanne on 
edelleen vakava

• Turun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä n. 400/100 000/14vrk. Marraskuun 

tartunnoista 81 % tartunnanlähde oli tunnistettavissa.

• Varotoimien noudattaminen on edelleen erittäin tärkeää, jotta pystymme 

vähentämään terveydenhuollon kuormitusta.

• Seuraamme tarkasti koko ajan myös 

Omikronvariantista tulevia lisätietoja.



Todetut koronatartunnat



Koronarokotukset etenevät Turussa hyvin



Koronarokotukset etenevät Turussa 
hyvin

• Koronarokotukselle (1., 2. ja 3. annoksen) voi varata ajan eTerveyspalveluista

turku.fi/eterveyspalvelut

• Rokotuksen voi hakea vaihtoehtoisesti ilman ajanvarausta Pop up-

rokotusvastaanotoilta. Tarkat tiedot Pop up-rokotuksista löytyvät osoitteesta: 

turku.fi/pop-up-koronarokotus

• Rokotusinnostuksen vuoksi Turussa järjestetään kaksi

ylimääräistä rokotuspäivää

su 12.12. ja su 19.12.

• Kolmannen rokotteen ajankohta 18-vuotta täyttäneillä on 5-6 kuukautta 

kakkosrokotteesta. Iäkkäiden kolmannet rokotukset on parhaillaan menossa.

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


rokottaa



kaikille yli 12-vuotiaille turkulaisille

su 12.12. klo 8.30–15.15 & 

su 19.12. klo 8.30–15.15

• Keskustan terveysasema (Käsityöläiskatu 2)

• Mäntymäen terveysasema (Luolavuorentie 2)

• Runosmäen terveysasema (Signalistinkatu 2)

Koronarokote ilman ajanvarausta

turku.fi/koko-turku-rokottaa



Koronarokote ilman ajanvarausta

Su 12.12. klo 10–15

• opiskeluterveydenhuollossa (Hämeenkatu 10, 4. krs.)

• Riskiryhmiin kuuluvat 7–29-vuotiaat, 6 kk–6 v. lapset, 

raskaana olevat ja heidän puolisonsa 

sekä vastasyntyneiden perheet voivat samalla saada 

myös influenssarokotuksen.

12–29-vuotiaille koululaisille, nuorille 

aikuisille & raskaana oleville

turku.fi/koko-turku-rokottaa



Koronarokote ajanvarauksella

su 12.12. klo 8.30–15.15 & 

su 19.12. klo 8.30–15.15

• Satakunnantien rokotusvastaanotto 

(Satakunnantien 105)

• Satakunnantien rokotusvastaanotolla pystytään 

rokottamaan rajallinen määrä myös ilman ajanvarausta.

Varaa aika: turku.fi/koronarokotus

kaikille yli 12-vuotiaille turkulaisille



Kaupungin palveluista 
tarkemmin

kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Joulujuhlia järjestetään kouluissa ja päiväkodeissa vain 

sisäisesti, eikä huoltajia kutsuta paikan päälle. Osa tilaisuuksista 

striimataan.

• Kouluissa maskisuositus koskee kaikkien koulujen oppilaita

3. vuosiluokasta lähtien.

• Maskia on hyvä käyttää

myös päiväkodeissa

lapsia tuodessa ja hakiessa.



Kirjastot

• Kirjastossa asioidessa ei tarvitse koronapassia.

• Kirjastolla on käytössä koronapassi kaikissa tapahtumissa yli 16-vuotta 

täyttäneiltä.

• Koronapassipisteestä saa apua kaikista kirjastoista koronapassin 

lataamiseen ja tulostamiseen kirjastojen palveluaikoina.

• Kirjastossa suositellaan korttimaksamista.

• Kirjastossa edellytetään maskinkäyttöä kaikilta 

yli 12-vuotiailta, ellei sille 

ole terveydellistä estettä.



Museot

• Koronapassi on käytössä museoissa vuoden loppuun saakka.

• Myös museon yleisötilaisuuksissa koronapassia edellytetään 

kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta museokävijöiltä.

• Museoissa suositellaan korttimaksamista.

• Museoissa edellytetään maskinkäyttöä,

ellei sille ole terveydellistä estettä.



Nuorisopalvelut

• Nuorisotiloihin on turvallista tulla. Nuoria muistutetaan koronaohjeista ja 

toiminnassa edellytetään maskia, ellei sille ole terveydellistä 

estettä. Tiloihin ja toimintaan saa osallistua vain terveenä.

• Nuorisopalveluiden toimipisteet ja palvelut ovat auki normaalisti.

• Vimman ohjattuun toimintaan ilmoittaudutaan nettisivujen kautta.

• Nuoria otetaan sisään tilojen 

käyttökapasiteetin mukaan turvavälit 

huomioiden.



Liikuntapaikat
Turun kaupungin sisäliikuntapaikat ja uimalaitokset:

• Sisäliikuntatiloissa edellytetään koronapassi yli 16-vuotiailta pois lukien Petreliuksen, 

Varissuon jäähallin ja Paattisten aluetalon kuntosalit, joihin määritelty 

henkilömäärärajoite. Petreliuksen kuntosali (8 henkilöä), Varissuon jäähallin kuntosali 

(10 henkilöä), Paattisten aluetalon kuntosali (9 henkilöä).

• Ohjatun ryhmäliikunnan vuoroilla koronapassi edellytetään kaikilta yli 16-vuotiailta 

osallistujilta.

• Koronapassi edellytetään myös henkilöiltä, jotka tulevat sisätiloihin tuodessaan lapsia 

harjoituksiin.

• Yli 15-vuotiaiden tulee käyttää maskia 

muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana.

• Liikuntapaikoilla vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa ja

harjoituksissa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.



Liikuntapaikat

Turun kaupungin ulkoliikuntapaikat:

• Koronapassi edellytetään Parkin kentällä ja ohjatun toiminnan vuoroilla 

kaikilta yli 16-vuotiailta, pois lukien huippu-urheilijat ((kahden ylimmän 

sarjatason joukkueurheilijat ja SM-tason yksilöurheilijat).

• Koronapassi tarkistetaan myös ulkoliikuntapaikkojen otteluissa ja 

tilaisuuksissa yli 16-vuotiailta.

• Koronapassi ei ole käytössä omatoimikäytössä 

olevilla ulkoliikuntapaikoilla, kuten hiihtoladut, ulkokuntosalit 

ja luonnonjääkentät.

• Turvaetäisyydet on huomioitava 

ja maskin käyttö on suositeltavaa 

liikuntasuorituksen aikana.



Liikuntapaikat
Koronapassin tarkistaminen:

• Koronapassi suositellaan tarkistettavaksi liikuntapaikkojen ulkopuolella.

• Koronapassin tarkastamisen yhteydessä voidaan tehdä 

henkilöllisyystodistusten tarkastus.

• Seurat vastaavat omien varattujen vuorojensa yli 16-vuotiaiden osallistujien 

koronapassien tarkistamisesta.

• Koronapassin voimassaolo tarkistetaan jokaisen vuoron yhteydessä.

• Tilaisuuden järjestäjä on aina vastuussa koronapassin tarkistamisesta ja 

suunnitelmasta terveysturvallisen liikunnan järjestämiseksi.



Turun filharmoninen orkesteri

• Turun filharmonisen orkesterin ja Konserttitalon tilaisuuksissa on käytössä 

koronapassi.

• Kevätkauden liput myynnissä 100 % katsomokapasiteetilla.

• Menneitä verkkokonserttitallenteita 

voi katsoa oman aikataulun mukaan:

tfo.fi/live.



Fölin liikenteessä on maskipakko
• Maskia pitää käyttää. Maskipakko koskee 12 vuotta täyttäneitä ja on voimassa 

toistaiseksi.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin

terveys ja liikenneturvallisuus huomioiden.

• Suosithan kortti- ja lähimaksua.



Turun joulurauhan julistus 24.12.

• Turku julistaa normaalisti joulurauhan jouluaattona. Koronapassia ei 

joulurauhassa tarkasteta. Paikalle saa tulla vain terveenä.

• Muutkin joulutapahtumat järjestetään, sisätapahtumissa on käytössä 

koronapassi.

• Turku seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä ja tekee 

tarvittaessa päätökset tilaisuuksien peruuttamisesta ja muuttamisesta.

• Joulurauhan julistuksessa ja 

muissa joulutapahtumissa 

pitää käyttää maskia.



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


