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Hyvät kirkkoherrat 
 
 
Valtioneuvosto tiedotti 30.3.2020, että rajoitustoimet koronavirustartuntojen leviämisen hi-
dastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatkuvat vähintään 13.5.2020 asti. Tästä johtuen 
myös seurakunnissa toimintaa koskevat muutokset ja rajoitukset jatkuvat edelleen. Annetut 
ohjeet ovat voimassa siihen saakka, kunnes tulee uusia ohjeita tai ne kumotaan. 
 
Koronaepidemian aikaisen viestintämallin mukaisesti ohjeistukset lähetetään seurakuntiin 
tuomiokapitulin kautta pois lukien kirkkohallituksen yleiskirjeet ja Kirkon työmarkkinalaitok-
sen tiedottaminen. Ohjeistukset lähetetään tuomiokapitulista sekä kirkkoherroille että seura-
kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kirkkoherrojen vastuulla on, että ohjeistukset ta-
voittavat seurakunnan työntekijät ja tarvittavilta osin luottamushenkilöt. Tähän on syytä kiin-
nittää erityistä huomiota. Sama koskee tiedonkulkua seurakuntayhtymissä. 
 
Tässä kirjeessä seuraa informaatiota rippikoulutyöstä, yrittäjien ja työyhteisöjen tukemisesta, 
Kirkon koulutuskeskuksen koulutuksesta, hautaustoimen varautumiseen liittyvän ohjeistuk-
sen täydentämisestä ja ns. sopimuksettomasta tilasta kirkossa. 
 
 
1. Suuri ihme – rippikoulua etänä -ohje  
 
Suuri ihme – rippikoulua etänä -ohje on syntynyt koronavirusepidemiaan liittyvässä poikkeus-
tilanteessa, kun rippikouluissa ei ole mahdollista kokoontua turvallisesti kasvokkain. Piispojen 
näkemys on, että rippikouluun tulee sisältyä kaikissa vaihtoehdoissa leirimuotoinen tai päivä-
rippikouluna toteutettava intensiivijakso poikkeusolojen jälkeen.  
 
Ohje tarkastelee rippikoulun toteuttamista niin, että osa opetuksesta toteutetaan etäopetuk-
sena. Etäopetus on luonteeltaan tukitoiminto. Piispainkokous käsittelee asiaa 15.4.2020 ja an-
taa mahdollisesti tarkempia ohjeita. 
 
Rippikoulun etätoteutuksessa on kyse Suuri ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 soveltami-
sesta. Ohje löytyy 4.4. klo 10 alkaen Sakastista ja Evl.fi/plus-sivustolta. Tieto ohjeesta on saa-
tettava rippikoulusta vastaavien työntekijöiden tietoon. 
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2. Yrittäjien ja työyhteisöjen tukeminen kriisissä 
 
Koronavirusepidemian seurauksena yritysten toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Monet 
yrittäjät ja työntekijät kokevat nyt suurta huolta. Poikkeustilanteessa seurakuntien työ työpai-
koilla ja yritysten kanssa on vaikeutunut, kun totuttuja työtapoja ei voida hyödyntää. 
 
Kirkkohallituksessa on koottu seurakuntien tueksi vinkkejä yritysten kanssa toimiseen pyr-
kien huomioimaan sekä yrityksiin että toimintaedellytyksiin liittyvän moninaisuuden. Ai-
neisto ”Yrittäjien ja työyhteisöjen tukeminen kriisissä” löytyy Sakastista ja Evl.fi/plus-sivus-
tolta. On oletettavaa, että yritykset ja työntekijät tulevat tarvitsemaan pitkäjänteistä tu-
kea. Ohjeita täydennetään, kun tieto eri seurakuntien kehittämistä työtavoista karttuu. 
 
 
3. Kirkon koulutuskeskuksen koulutus 
 
Koronavirusepidemian vuoksi Kirkon koulutuskeskuksen kevätkauden lähiopetusjaksot siirre-
tään toteutettavaksi verkossa. Koulutuksia ei siis peruta, vaan ne toteutetaan verkko- ja itse-
opiskeluna. Jos koulutuksen toteuttaminen verkossa ei ole mahdollista, lähijakso siirretään 
myöhempään ajankohtaan.   
 
Tarkempia tietoja etätoteutuksista tai koulutuksen siirtämisestä antavat asianomaisen koulu-
tuksen vastuukouluttajat. He ovat yhteydessä osanottajiin. Tämä päätös koskee koulutuksia, 
joiden lähijaksot on suunniteltu toteutettavaksi ennen 19.6.2020.  
 
Työnjohdollisesta näkökulmasta on tärkeää, että myös kirkkoherrat ja lähiesimiehet ovat tie-
toisia koulutustoiminnan jatkumisesta verkko- ja itseopiskeluna.  
 
 
4. Hautaustoimesta annetun ohjeen täydennys 
 
Seurakuntiin 25.3.2020 lähetettyä hautaustoimen varautumista koskevaa ohjeistusta on täy-
dennetty 3.4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen ja seurakunnista nous-
seiden kysymysten pohjalta. Täydennetty ohjeistus löytyy Sakastista. Täydennykset koskevat 
kahta asiaa.  
 
Hautaustoimilain 2 §:n mukaan vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai 
tuhkattava. Seurakunnissa on syytä pyrkiä sopimaan omaisten kanssa siitä, että hautaan siu-
naamista ei siirrettäisi odottamaan poikkeusolojen päättymistä. Koska poikkeusolojen päätty-
misestä eikä kuolemantapausten määrän lisääntymisestä ole tietoa, varautumisen kannalta on 
tarkoituksenmukaista, että vainajat siunataan normaalissa aikataulussa. Muuten viittaan 25.3. 
kirjeessä antamaani ohjeistukseen, jossa on kerrottu muun muassa mahdollisuudesta striimata 
hautaan siunaaminen ja muistotilaisuuden järjestämisestä myöhemmin. Kaikissa tilanteissa on 
omaisten kanssa toimittava pastoraalisesti ja heidän tilanteensa ymmärtäen. 
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5. Sopimukseton tila  
 
Kirkkoherroilta on tullut joitakin tiedusteluja tilanteesta, jossa 1.4. lukien ei kirkossa ole uutta 
virka- ja työehtosopimusta. Tämän johdosta kiinnitän huomiota siihen, että tällöin on alkanut 
ns. sopimukseton tila, jossa noudatetaan vanhoja palvelussuhteen ehtoja (esim. palkkaus, työ-
aika, vuosiloma jne.), kunnes uusi sopimus on solmittu. 
 
Työaikalain soveltamisesta on syytä noudattaa Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjetta. Työaika-
lain voimaantulo pitää aiemman soveltamisalatilanteen ennallaan, eikä siten edellytä seura-
kunnissa työnantajan käynnistämiä keskusteluja, toimenpiteitä tai päätöksiä viranhaltijoiden 
aseman arvioimiseksi tai muuttamiseksi. Asiassa on syytä olla rauhallinen ja seurata työmark-
kinalaitoksen antamia ohjeita. Lisätietoja saa sivustolta https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos.  
 
* * *  
 
Palmusunnuntaina alkaa kunnian kuninkaan alennustie. Betaniassa voideltu Jeesus ratsastaa 
Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa. Juuri niistä tuli toivon ja voiton merkki, jonka ver-
tauskuvia ovat palmunoksat. Palmusunnuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen 
elämänsä viimeisiä vaiheita. Siihen meitä kutsutaan mukaan poikkeustilanteenkin keskellä. 
 
Siunattua lähestyvää hiljaista viikkoa toivottaen 

 

Seppo Häkkinen 
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