
Voimassa koko Etelä-Savossa 8.3.–28.3.2021. 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella koronavirustartuntojen määrä on 

kasvanut. Alueella on todettu useita laajoja tartuntaketjuja, joiden lisäksi alueella on useita satoja 

ihmisiä altistunut koronaviruspositiivisille henkilöille. 

Koronaepidemian edellä kuvatun tilannekuvan perusteella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymän alueen koronakoordinaatioryhmä tulkitsee Etelä-Savon olevan kaikkien kuntien osalta 

koronaepidemian kiihtymisvaiheessa.  

Seuraavat ohjeet ja suositukset suositellaan otettavaksi välittömästi käyttöön kaikissa Essoten 

kunnissa.  

YLEISÖTILAISUUDET 

Kaikki yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi.  Tilaisuuksia voidaan järjestää pakottavista syistä 

(esim. hautajaiset) vain, jos alla olevat kriteerit täyttyvät: 

• osallistujien määrä rajataan korkeintaan 6 henkilöön 

• osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan 

• tilaisuudessa huomioidaan turvavälit 

• ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä 

JULKISTEN JA YKSITYISTEN TILOJEN KÄYTTÖ 

• Julkiset sisätilat suositellaan suljettavaksi tai henkilömäärä rajoitettavaksi ja varmistettavaksi, 

että henkilöiden välisiä kontakteja ei voi tiloissa tapahtua. 

• Kunnanvirastolla asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajan varauksella. Kunnanvirastolla on 
ulkopuolisten kävijöiden käytettävä maskia. 
 

• Liikuntasali on suljettu toistaiseksi. 
 

• Kuntosali on suljettu toistaiseksi. 
 

• Seuratalo on suljettu toistaiseksi. 

• Nuokku on suljettu 28.3.2021 saakka yli 12-vuotiailta. Nuorisotilat ovat käytössä alle 12-

vuotiaiden ryhmille, mutta tiloissa voi olla maksimissaan 6 henkilöä kerralla.  

 

• Yksityisissä tiloissa tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan 

osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää kaikki lähikontaktit toisiinsa 

ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.  



 

ALUEEN VÄESTÖ 

• Kasvomaskia tulee käyttää kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. 

• Väestöä suositellaan välttämään kaikkia oman taloudenulkopuolisia kontakteja. 

• Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa tehostetusti koko alueella. 

HARRASTUSTOIMINTA 

• Kaikki aikuisten harrastustoiminta on tauolla.  

• Yli 12-vuotiaiden nuorten harrastetoiminta on tauolla 28.3.2021 saakka. Alle 12-vuotiaiden 

osalta harrastustoiminnassa tulee huomioida henkilömäärärajoitus 6 henkeä samassa tilassa ja 

hygienia ja turvallisuusohjeet sekä muut essoten asettamat ohjeet. 

OPPILAITOKSET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

• Yläkouluissa siirrytään etäopetukseen ajalle 10.-28.3.2021. 

• Aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksessa 

suositellaan etäopetusta 28.3.2021 asti. 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JULKISET JA YKSITYISET 
PALVELUNTUOTTAJAT 

• Vierailurajoitukset hoitoyksiköihin, palvelutaloihin suositellaan tehtäväksi siten, että vain 

välttämättömät vierailut toteutuvat. Läheisillä on kuitenkin aina oikeus vierailuun 

turvatoimenpiteiden (maski, turvavälit ym.) myötä, jos yksikössä ei ole koronatapauksia. 

TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT 

• Suositellaan siirryttäväksi etätyöhön kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. 

• Suositellaan kasvomaskien käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä sekä 

tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja (esim. parturit/kampaajat, hoitolat, 

asiakaspalvelutyö). 

 

Lisätietoa Essoten sivuilla: Tästä linkistä 

https://www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/

