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Turku varautuu koronatilanteen 
pahenemiseen

• Turussa koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on erittäin korkealla tasolla 

(n. 1500/100 000/14 vrk.).

• Hyvin suurella todennäköisyydellä tartuntamäärät kasvavat voimakkaasti 

seuraavien viikkojen aikana, sillä Omikron-variantti leviää aiempia 

virusmuunnoksia nopeammin

• Turussa luovutaankin nyt laajamittaisesta

tartunnanjäljityksestä sekä karanteeniin 

asettamisesta, koska toiminta ei ole

vaikuttavaa tässä epidemiatilanteessa.

• Näistä asioista kerrotaan tarkemmin

tässä infossa.



Turku varautuu koronatilanteen 
pahenemiseen

• Turkulaiset ovat koko pandemian ajan suhtautuneet vakavasti ja vastuullisesti 

tilanteeseen. Siitä iso kiitos jokaiselle. Tarvitsemme tilanteen hillitsemiseksi 

edelleen kaikkien tukea ja vastuullisuutta. 

• Jokaisen on nyt aika hakea koronarokote, jaksaa noudattaa koronavarotoimia 

sekä muistaa jäädä sairaana kotiin.

• Tämä on välttämätöntä epidemian 

hallinnan ja erityisesti terveydenhuollon 

kantokyvyn kannalta.



Turku varautuu koronatilanteen 
pahenemiseen
• Pyrimme turvaamaan palvelut, mm. lähiopetuksen.

• Koronaepidemian vaikutukset näkyvät

erityisesti hyvinvoinnin palveluissa, sillä 

henkilökuntaa on sairaana ja poissa töistä

niin vanhusten asumispalveluissa, kotihoidossa

kuin perusterveydenhuollossa.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 

on nyt kovilla ja he ovat väsyneitä.



Turku varautuu koronatilanteen 
pahenemiseen
• On mahdollista, että joudumme jossain vaiheessa rajoittamaan kiireettömiä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

• Turun kotihoidossa ei kaikkia asiakaskäyntejä voida välttämättä tehdä 

suunnitellusti, vaan käyntejä saatetaan joutua lyhentämään, siirtämään tai 

peruuttamaan. Välttämättömät lääkitykseen, ravitsemukseen ja hoitoon 

liittyvät toimenpiteet kuitenkin varmistamme.

• Kaupunkilaisten vastuunotto sekä

omaisten kaikki mahdollinen apu 

esimerkiksi vanhuspalveluissa on tarpeen.



Turku kohdistaa 
tartunnan jäljitystä
kriittisiin ryhmiin



Todetut koronatartunnat 10.1.2022



Laajamittaisesta jäljitystyöstä luovutaan

• Turku luopuu koronatartuntojen laajamittaisesta jäljityksestä sekä 

karanteeniin asettamisesta.

• Tartuntojen jäljitystä kohdistetaan vakavan koronavirustaudin 

riskiryhmiin, joita ovat mm. asumispalveluyksiköiden

ja hoivalaitosten sekä muiden 

terveydenhuollon yksiköiden 

asukkaat, potilaat ja työntekijät.



Laajamittaisesta jäljitystyöstä luovutaan

• Nykyisessä epidemiatilanteessa yksittäisen henkilön kontaktien

jäljittämisellä ei enää ole samalla tavalla merkitystä kuin aiemmin.

• Tehokkain keino estää vaikeaa koronavirustautia on väestön 

laajamittainen rokottaminen.

• Tärkeää on turkulaisten omaehtoinen kontaktien vähentäminen taudin 

leviämisen ehkäisemiseksi.



Koronavirusinfektio sairastetaan kotona 
flunssan tapaan

• Jatkossa lievästi hengitystieoireisen ei enää tarvitse ottaa yhteyttä 

terveydenhuoltoon tai hakeutua koronatestiin, mikäli hän ei kuulu 

terveydentilansa tai ammattinsa puolesta riskiryhmiin.

• Vakavissa oireissa, kuten hengenahdistuksessa tai yleistilan laskiessa 

tulee aina olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

• Lieväoireisten sekä perusterveiden aikuisten ja 

lasten ei tarvitse hakeutua terveydenhuollon

koronatestiin, vaan tauti sairastetaan flunssan 

tapaan.

• Oireisen tulee jäädä kotiin ja välttää 

omaehtoisesti kontakteja.



Koronavirusinfektio sairastetaan kotona 
flunssan tapaan

• Myöskään perhepiirissä, työpaikoilla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa 

altistuneita ei aseteta enää jatkossa tartuntatautilain mukaiseen 

karanteeniin.

• Oireisen tulee jäädä kotiin vähintään 5 vrk ajaksi. Jokaisen on hyvä 

kertoa omille kontakteilleen altistumisen mahdollisuudesta. Altistuneiden 

on aiheellista välttää turhia kontakteja 5 vrk ajan.



Halutessaan voi tehdä 
koronavirustaudin kotitestin

• STM suosittelee kotitestaamista erityisesti henkilöille, joilla on lieviä 

koronavirustartuntaan sopivia oireita sekä oireisille alle 12-vuotialle ja 

samanaikaisesti hänen vanhemmilleen ja sisaruksilleen. 

• Lisäksi suositus on, että oireettomat koronavirukselle altistuneet tekevät 

kotitestin vähintään kahdesti kolmen päivän välein nimenomaan 

oireettomien testaamiseen tarkoitetulla testillä.

• Jos kotitestitulos on positiivinen, siihen 

suhtaudutaan samoin kuin virallisella 

testillä saatuun positiiviseen tulokseen. 



Terveydenhuollossa tehtävää 
koronatestausta suositellaan:

• Hengitystieoireissa terveydenhuollossa tehtävää testiä suositellaan 

seuraaville ryhmille:

– sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- sekä asiakastyötä tekeville työntekijöille

– henkilöille, joilla on vakava perussairaus tai esim. vastustuskykyä heikentävä 

lääkitys

– raskaana oleville

– erityisesti yli 60-vuotiaille rokottamattomille, jotka eivät ole edeltävän 

6 kuukauden aikana sairastaneet koronaa



Tartuntojen jäljitystiimi ei pysty 
soittamaan kaikille sairastuneille

• Turussa testattuja on niin paljon, että kaikille sairastuneille ei voida 

soittaa tartuntatautien jäljityksestä.

• Sairastuneiden ohjeet päivittyvät nettisivuille: turku.fi/korona

• Jos epäilet tartuntaa itselläsi: turku.fi/korona/toimi-nain-jos-epailet-

tartuntaa-itsellasi

http://www.turku.fi/korona
https://www.turku.fi/korona/toimi-nain-jos-epailet-tartuntaa-itsellasi


Sairaalapalveluissa ja 
asumispalveluissa voi vierailla
• Sairaalapalveluissa ja vanhusten asumispalveluissa voi jatkossakin vierailla, 

eikä vierailuja olla kieltämässä. Vierailuille ei kuitenkaan tule lähteä 

vähäissäkään flunssan oireissa, ja yksiköissä vieraillessa tulee noudattaa 

tarkkoja hygieniaohjeistuksia henkilöstön ohjeistuksen mukaan.

• Vierailuista on hyvä sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.



Koronarokotustilanne



Turku on 3. rokotuksissa kärkisijoilla isoihin 
kaupunkeihin verrattuna



Turku on 3. rokotuksissa kärkisijoilla 
isoihin kaupunkeihin verrattuna

• Kolmannet koronarokotukset edistyvät Turussa erinomaisesti vertailtuna 

muuhun Suomeen. Tällä hetkellä 3. rokotuksen turkulaisista on saanut 34,8 

%. Yli 75-vuotiaissa rokotuskattavuus on kolmansien rokotteiden osalta jo 

yli 80 %.

• Myös 5–11-vuotiaiden rokotukset edistyvät Turussa hyvin.



Koko Turku rokottaa

• Koko Turku rokottaa kaikenikäisiä turkulaisia sunnuntaina 16.1. Keskustan 

terveysasemalla ja Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolla ilman 

ajanvarausta ja rokotusvastaanotolla myös ajanvarauksella.

• Mäntymäen ja Runosmäen neuvoloista saa myös lasten rokotuksia ilman 

ajanvarausta.

• Lisätiedot:

turku.fi/koko-turku-rokottaa

http://www.turku.fi/koko-turku-rokottaa


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 koronarokotukset ovat parhaillaan 

käynnissä ja aikoja on hyvin tarjolla eTerveyspalveluissa.

• Lapsia rokotetaan ajanvarauksella opiskeluterveydenhuollon tiloissa

Hämeenkadulla ja neuvoloissa.

• Rokotuksia järjestetään myös ilman ajanvarausta.

• Lisätiedot:

turku.fi/lasten-koronarokotukset

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


Korona ja kaupungin 
palvelut



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Kouluissa jatketaan lähiopetuksessa.

• Terveysturvallisuusohjeistus yksiköissä on korkealla tasolla.

• Maskisuositus koskee kaikkien koulujen oppilaita 

1. vuosiluokasta lähtien.

• Lukioiden penkkareita ja vanhojen tansseja ei 

järjestetä helmikuun puolivälissä, vaan 

niille etsitään uusi aika.

• Maskia pitää käyttää myös päiväkodeissa

lapsia tuodessa ja hakiessa.



Vapaa-ajan palvelut

• Koronapassi on käytössä museokeskuksen museoissa. 

Opastukset, tapahtumat, työpajat ja kurssit on peruttu 20.1.2022 asti.

• Koronapassi ei ole käytössä kirjastossa asioidessa, eikä nuorisotiloissa. 

Kasvomaskia edellytetään nuorisotiloissa peruskouluikäisiltä ja sitä 

vanhemmilta.

• Nuorisotiloissa ja leirialueilla ajalla 1.1.–15.1.2022 toiminta on avoinna 

vain 2004 syntyneille ja sitä nuoremmille lapsille ja nuorille.

• TFOn kevätkauden avajaiskonsertti

to 13.1. klo 19 järjestetään

maksuttomana verkkolähetyksenä

tfo.fi/live.

https://www.tfo.fi/live


Vapaa-ajan palvelut

• Turun Kaupunginteatterin esitystoiminta on keskeytetty, mutta 

Diginäyttämö tarjoaa etäohjelmaa.

• Jos sinulla on lippu peruttuihin Kaupunginteatterin esityksiin, toimi näin:

ostetut liput voi vaihtaa tuleviin näytöksiin tai vuoden voimassa olevaan 

lahjakorttiin tai pyytää lippurahat takaisin.

• Tulevista esityksistä tiedotetaan myöhemmin.

• Avoinna olevissa kaupungin

palveluissa pitää käyttää maskia

ja kannattaa maksaa kortilla.



Sisäliikuntapaikat ja uimalaitokset

• Kuntosalit yksilöurheiluun ja -liikuntaan ovat auki 12.–15.1.2022.

• Uimahallit ovat toistaiseksi suljettu 15.1.2022 asti.

• Lasten ja nuorten ohjattu toiminta on sallittua.

• Huippu-urheilijoiden harjoitus- ja kilpailutoiminta on sallittu ilman yleisöä

• Yli 15-vuotiailta edellytetään maskia muulloin kuin liikuntasuorituksen 

aikana.

• Liikuntapaikoilla vältetään kontakteja

toisten harrastusryhmien kanssa ja

harjoituksissa vältetään 

tarpeetonta fyysistä kontaktia.



Ulkoliikuntapaikat

• Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna.

• Pukukopit käytössä omatoimiluistelijoille luonnonjäillä. Parkin kentällä on 

ulkopenkit.

• Turvaetäisyydet on huomioitava

ja maskin käyttö on suositeltavaa

ruuhkaisilla ulkoliikuntapaikoilla.



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

• Busseissa voi maksaa vain bussikortilla tai lähimaksulla. Käteistä rahaa ei oteta vastaan.



Tiedot löytyvät kootusti ja 
ajantasaisina verkkosivuilla

• Lisätietoja koronasta löytyy seuraavista osoitteista suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi:

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



Seuraava info järjestetään

to 20.1. klo 8.15–9.15
www.turku.fi



kauempaakin

Autetaan toisiamme jaksamaan.

Låt oss hjälpa varandra att orka.


