
 

 

 

 

 

Mikkelin kesäyliopiston varautuminen koronavirustilanteeseen  

Koronapandemian vallitseva tilanne vuonna 2021 vaikuttaa Mikkelin kesäyliopiston toimintaan 
monin tavoin.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 5.8.2021 päivitetyn 
ohjeen mukaan kesäyliopiston opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei 
lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.  

Itä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia 
päätöksiä noudatetaan kuitenkin kesäyliopiston järjestämissä yleisötilaisuuksissa (Ikääntyvien 
yliopiston luennot, seminaarit ja tapahtumat). Kesäyliopisto huomioi myös Etelä-Savon sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ohjeistukset ja suositukset koulutusten järjestämisessä.  

Mikäli koronatilanne on alueella rauhallinen, pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan 
lähiopetusta niissä koulutuksissa, joissa lähiopetuksesta on selkeä hyöty osaamisen 
kehittymiselle. Pääasiassa koulutukset kuitenkin järjestetään reaaliaikaisina 
verkkokoulutuksina.  

Mikäli järjestämme lähiopetusta, huomioimme järjestelyissä turvavälit, maskit, käsi- ja 
yskimishygienian.    

• Palvelemme opiskelijoita ja kouluttajia pääasiassa sähköpostilla ja puhelimitse. 
Henkilökunta tekee osittaista etätyötä. 
 

• Koronatilanteessa huomioivat opetusjärjestelyt: 
o huomioidaan turvavälit opetustiloissa,  
o opetusryhmät pidetään pieninä, jotta turvavälit on mahdollista säilyttää, 
o huomioidaan THL:n siivousohjeet,  
o käytetään käsidesiä ja maskia kaikissa koulutuksissa.  

 
• Sovimme kouluttajien kanssa tapauskohtaisesti koulutusten järjestämistavoista ja 

tarvittavista muutoksista. 
 

• Tiedotamme kaikille koulutuksiin ilmoittautuneille opiskelijoille pääsääntöisesti 
sähköpostilla koulutusten järjestämistapaan liittyvistä muutoksista. 

Avoimissa korkeakouluopinnoissa noudatamme emoyliopistojen ja vastaavan 
ammattikorkeakoulun ohjeita.  

Työelämälähtöiset täydennyskoulutukset järjestetään pääasiassa reaaliaikaisina 
verkkokoulutuksina, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.  

Koulutuksissa, jotka eivät sovellu verkkokoulutuksina toteutettaviksi, päätökset 
koulutuksen järjestämisestä tai siirtämisestä tehdään tapauskohtaisesti. 



 

 

Opetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään esim. opintojen ohjaukseen 
ei osallistuta oireisena. 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

Koulutukseen tai luennolle osallistuja, luennoitsija tai opettaja ei saa osallistua 
lähiopetukseen, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. 

Jos henkilö sairastuu kesken koulutuksen, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksen 
tiloista. Oireisen tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin.  

Miten voit ennaltaehkäistä virustartuntoja? 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia ehkäisee virustartuntoja 
Hengitystieinfektioita vältetään tehokkaasti huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta ja 
huomioimalla riittävä välimatka toisiin ihmisiin.  

Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä tai käyttävät käsidesiä aina ulkoa sisälle 
tultaessa, aina ennen ruokailua sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Käsidesiä on saatavilla 
oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tiloissa käytetään myös maskia.  

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä laita suun eteen kertakäyttönenäliina tai suojaa suu 
kyynärtaipeella.  

Mikkeli kesäyliopisto noudattaa toiminnassaan valtioneuvoston, THL:n, OKM:n ja OPH:n 
ohjeita koulutusten järjestämisessä sekä avoimen korkeakouluopetuksen osalta 
emoyliopistojen ja vastaavan ammattikorkeakoulun ohjeistuksia. 

Ajankohtaisin tieto koronavirustartuntatilanteesta:  

• Koronavirustilanne Suomessa ja Etelä-Savossa muuttuu koko ajan, joten uusin tieto 
tartuntatilanteesta löytyy THL:n sivuilta sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymän verkkosivuilta. 

 

Mikkelin kesäyliopiston ohjeistus 17.8.2021 /AH (Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.) 

 

 

 

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
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