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• STM:n uusi testaus- ja jäljitysstrategia



Voit kysyä chatissa

• Kysymyksiä voi esittää chatissa ja Facebookissa.

• Facebookissa esitettyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan suoraan. 

Puheenvuoron jälkeen vastataan muihin kysymyksiin.

• Miten kysyn chatissa?

– Klikkaa ruudun oikean yläkulman 

puhekuplakuvaketta ja kirjoita 

kysymys ruudun oikeaan laitaan 

avautuvaan palstaan.



Turun koronatilanne



Turun koronatilanne
• Turun koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on pysynyt korkealla tasolla jo 

pitkään (244/100 000/14 vrk), eikä merkittävää muutosta ole tapahtunut.

• Rokotus on ensiarvoisen tärkeä ottaa ja se on tarkoitettu nimenomaan 

omaksi suojaksi. Laumasuojaan ei voida tuudittautua.

• Rokotus tarjoaa epidemian kannalta 

kattavimman suojan ja tästä syystä 

rokotuskattavuutta tulee nostaa Turussa. 

• Koronapotilaiden hoito sairaalassa ja

koronaan sairastuneiden jäljitystyö vie 

paljon terveydenhuollon henkilöstö-

resurssia ja tällä on vaikutusta muihin 

terveydenhuollon palveluihin. 



Todetut koronatartunnat



Tartuntojen ilmaantuvuus



Sairaalahoitoa kuormittavat
rokottamattomat henkilöt
• Turussa sairaalahoitoon joutuu yhä enenevässä määrin rokottamattomat, 

työikäiset henkilöt.

• Korona on myös työikäisille vakava sairaus ja siksi rokotteen ottaminen on 

ensiarvoisen tärkeää. 

• Kahden rokotteen yli 80 % rokotuskattavuus

on kansallisesti määritelty kriteeriksi, 

jolloin rajoituksia voidaan keventää.



Koronarokotusten 
eteneminen Turussa



Koronarokotusten tilanne Turussa



Turun rokotuskattavuus
• Koronataudista on tullut yhä enemmän rokottamattomien sairaus.

• Varissuolla, Pansio-Pernossa, Halisissa ja Lausteella koronatilanne on

edelleen vakava ja näillä alueilla kaikenikäisten rokotuskattavuuden 

nostaminen on todella tärkeää.

• Koko Turussa erityisesti 25–39-vuotiaiden 

rokotuskattavuus tulisi saada 80 % tasolle. 



Rokotuksia annetaan useilla 
Pop up -vastaanotoilla
• Koronarokotuksia annetaan useilla Pop up –vastaanotoilla ympäri kaupunkia.

• Pop upeissa annetaan tällä hetkellä sekä 1. että 2. koronarokoteannoksia.

• Satakunnantien rokotusvastaanotolla (Satakunnantie 105) annetaan rokotuksia 

kaikille turkulaisille, myös koululaisille ja opiskelijoille, ilman ajanvarausta joka 

arkipäivä (ma-pe klo 8.45–15.15).

• Vaikka ei ole suomalaista henkilötunnusta, mutta

työskentelee Turussa, voi hakeutua rokotukselle.

• Lisätiedot: turku.fi/pop-up-koronarokotus

• Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli tulee 

olla vähintään 6 viikkoa. On tärkeä itse 

laskea rokotusväli oikein, muuten rokotusta 

ei voida rokotusvastaanotolla antaa.



STM:n uusi testaus- ja 
jäljitysstrategia

• 14.9. julkaiseman uuden kansallisen testaus- ja hybridistrategian 

mukaisesti koronavirustestaus kohdistuu jatkossa 

ensisijaisesti rokottamattomien oireisten, virukselle altistuneiden, sote-

työntekijöiden sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle 

alttiiden henkilöiden testaamiseen.

• Testiin pääsevät jatkossakin oireiden 

perusteella kaikki, joilla on koronavirustautiin

viittaavia oireita tai epäily tartunnasta.

• Ohjeet tarkentuvat alueellisesti lähiaikoina.



Testiin on syytä oireisena hakeutua:

• Rokottamattomat tai vain yhden rokotteen saaneet yli 12-vuotiaat

• Sote-työntekijät huolimatta rokotuksista

• Oireiset koronavirukselle altistuneet (kaiken ikäiset)

• Alle 12-vuotiaat, jos samassa taloudessa on yli 16-vuotiaita ilman kahta 

rokotetta.

• Sairastetusta koronainfektiosta on yli 6 kk,

eikä ole yhtään rokotetta.

• Vakavan perustaudin tai sen hoidon

aiheuttama vaikea immuunipuutos.

• Infektio-oireiset lääketieteellisen harkinnan

perusteella.



STM:n testaus- ja jäljitysstrategia

• Tartuntojen jäljitykseen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia. Edelleen 

tavoitteena on tunnistaa sellaiset tilanteet, joissa on mahdollisuus taudin 

laajaan leviämiseen.

• Jos tartuntojen ilmaantuvuus kääntyy alueellisesti voimakkaaseen 

nousuun, voidaan testausta paikallisesti lisätä.



Turun kaupungin 
rajoitukset ja
suositukset



Oppilaitokset ja päiväkodit

• Päiväkodeissa ja kouluissa ilmenneistä koronatartunnoista ja -altistuksista 

lähetetään tieto Wilman kautta suoraan oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille. 

Tieto kulkee sisäisesti myös henkilökunnalle.

• Huomattava osa henkilöstöstä on jo täyden rokotuskattavuuden piirissä.



Vapaa-ajan palvelut – kirjasto
• Kirjaston kaikki palvelut ovat normaalisti käytettävissä, lukupaikkoja on 

vähennetty turvavälien ylläpitämiseksi.

• Ryhmävierailuista täytyy sopia erikseen kirjaston kanssa.

Myös ryhmien (koulu- ja päiväkotiryhmät) lainauskäynnit

täytyy varata etukäteen.

• Kirjasto suosittelee verkko- ja korttimaksamista.

• Asiakkaille suositellaan kasvomaskin käyttöä.

• Kirjaston tapahtumat toteutetaan kasvotusten

tai etänä. Kasvotusten tapahtuvien 

tapahtumien osallistujamäärää on rajoitettu,

jotta turvavälit säilyvät.



Vapaa-ajan palvelut – museot

• Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa, Biologisessa museossa, 

Brinkkalan galleriassa, Kuralan Kylämäessä, Luostarinmäellä, 

Turun linnassa ja WAMissa voi vierailla ilman ennakkovarausta.

• Museoiden kävijämääriä seurataan ja museoihin pääsyä voidaan 

tarvittaessa rajoittaa tilanteen mukaan.

• Kävijöille suositellaan kasvomaskin

käyttöä. Museoissa suositaan korttimaksua.

• Tapahtumia järjestetään terveysturvallisuus

edellä.

• turku.fi/museo



Vapaa-ajan palvelut – nuoret

• Nuorisopalvelujen toimintaan on turvallista tulla. Nuoria muistutetaan 

koronaohjeista ja toiminnassa on vahva maskisuositus.

• Nuoria otetaan sisään tilojen normaalin 

kapasiteetin mukaan koronaturvallisuus huomioiden.

• Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston 

avoimeen ryhmätoimintaan 

ilmoittaudutaan nettisivujen kautta



Vapaa-ajan palvelut – nuoret

• Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma ja Vimman kahvila ovat avoinna. 

Ohjattuun toimintaan on ilmoittautuminen nettisivujen kautta. Toiminnassa ja 

tilavarauksissa on rajoitettu henkilömäärää koronaturvallisuus huomioiden.

• Tilavaraukset max. 10 hengelle. Henkilömäärä

voi olla suurempi silloin, kun tilan koko

ja toiminnan sisältö mahdollistavat 

turvaetäisyyksien säilyttämisen.



Vapaa-ajan palvelut – liikunta

Pidetään turvaetäisyyksiä sisätiloissa, uimalaitoksissa, pukuhuoneissa ja saunoissa.

Aikuisten ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta on sallittua.

Sisä- ja ulkoliikuntapaikat ovat käytössä varausten mukaan.

Henkilömääriä seurataan ja voidaan rajoittaa tarvittaessa.

Turun kaupungin sisäliikuntapaikat:

• Sisäliikuntatiloissa ei ole henkilömäärärajoituksia. Tiloissa tulee 

välttää lähikontakteja, kun yli 10 henkilöä. Ryhmäkoko on 

max.10 henkilöä lajeissa, joissa on harjoituksen aikana 

tiivis kontakti, mm. kamppailulajit.

• Vahva suositus maskin käyttöön muulloin kuin

liikuntasuorituksen aikana.



Vapaa-ajan palvelut – liikunta
Turun kaupungin ulkoliikuntapaikat:

• Vapaana olevia kenttiä voi käyttää ilman varausta.

• Ulkoliikuntatiloissa ei ole henkilömäärärajoituksia,

mutta niissä tulee välttää lähikontakteja, kun rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

• Ulkokenttien pukuhuoneet ovat avoinna.

Turun kaupungin uimalaitokset:

• Huom! Rannekkeella ei toistaiseksi voi mennä jonon ohi.

• Saunat ovat käytössä.

• Vahva suositus maskin käyttöön muulloin kuin 

liikuntasuorituksen aikana.

• Ohjatuille tunneille ilmoittaudutaan etukäteen.



Vapaa-ajan palvelut – orkesteri

• Tänä syksynä nautitaan elävästä musiikista. 

Konsertteja viikoittain, ohjelmisto: tfo.fi.

• Konsertteihin myydään toistaiseksi 50% katsomokapasiteetista, 

ja paikkaliput ovat numeroimattomia.

• Osa syksyn tulevista konserteista

myös suorina verkkolähetyksinä.

Menneitä verkkokonserttitallenteita

voi katsoa oman aikataulun mukaan:

tfo.fi/live.



Matkustaminen Fölillä, Förillä ja Funilla

• Turvaväliä muihin matkustajiin kannattaa edelleen pitää aina kun se 

on mahdollista.

• Turvallisuuden takaamiseksi kannattaa matkustaa ruuhka-aikojen ulkopuolella, 

jotta turvavälien pitäminen on helpompaa.

• Busseissa on tarjolla käsidesiä ja busseja siivotaan ahkerasti.

• Bussimatka kannattaa maksaa matkakortilla,

Föli-sovelluksesta ostetulla lipulla tai

pankki-/luottokortin lähimaksulla.

• Förillä ja Funilla matkustaessa tulee

huolehtia riittävien turvavälien pitämisestä.



Fölin liikenteessä on maskipakko
• Jokaisen yli 12-vuotiaan matkustajan tulee käyttää kasvomaskia Fölin busseissa ja 

vesibusseissa matkustaessaan, ellei hänellä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä 

kasvomaskia.

• Maskipakko otettiin uudestaan käyttöön 10.8. ja se on voimassa toistaiseksi.

• Myös kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin

terveys ja liikenneturvallisuus huomioiden.

Mikäli bussissa ei ole pleksiä käyttävät kuljettajat maskia 

ottaessaan matkustajia kyytiin.



Koronainfotilaisuudet

• Turun kaupunki järjestää avoimia koronainfotilaisuuksia epidemiatilanteen 

vaatiessa.

• Turun kaupungin infotilaisuudet ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille,

medialle ja muille kiinnostuneille.

• Lähetykset lähetetään Teams Live

-järjestelmässä ja striimataan myös

Turun kaupungin Facebook-tililtä.

• Lähetysten tallenteet:

www.turku.fi/koronatiedotus

https://www.turku.fi/koronatiedotus


kauempaakin

Autetaan toisiamme jaksamaan.

Låt oss hjälpa varandra att orka.


