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     Mikkeli 18.5.2020 
 
 
 
 
 
Hyvät kirkkoherrat 
 
 
Viime viikolla lähettämässäni kirjeessä ennakoin kokoontumisrajoitusten hallittua ja asteit-
taista purkamista koskevien ohjeiden valmistumista lähiaikoina. Nyt ne ovat valmiina ja saatte 
ne seurakuntiin. 
 
Tässä kirjeessä on ohjeistus jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia koskevien kokoontu-
misrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Ohjeistus on julkaisuvapaa tiistaina 19.5.2020 klo 
10, jolloin sen voi toimittaa eteenpäin. Pyydän noudattamaan ajankohtaa tarkasti.  
 
Rajoituksia koskevan ohjeistuksen lisäksi tässä kirjeessä on koronakriisiin liittyvää tuoretta 
työnantajainformaatiota sekä tietoa seurakuntien kesätoiminnan usein kysytyistä kysymyk-
sistä.  
 
 
1. Kokoontumisrajoitusten vaiheittainen purkaminen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimi-
tusten osalta 1.6.2020 alkaen 
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat valtioneuvoston linjaukseen perustuen 
5.5.2020 ohjeen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä. Valtioneu-
voston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella piispat tarkentavat ohjettaan seuraavasti: 
 
Jumalanpalvelukset  
Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä nou-
datetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteute-
taan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. 
 
Ehtoollisen vietosta hiippakunnat antavat ohjeita erikseen. Mikkelin hiippakunnan ohje on 
lähetetty seurakuntiin 15.5.2020. 
 
Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatketta-
vaksi edelleen. 
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Kirkolliset toimitukset  
Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 
1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisoh-
jeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin tur-
vavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. 
 
Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilai-
suus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauk-
sen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yk-
sityistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia.  
 
Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanon ohjauksesta 
vastaavat aluehallintovirastot. 
 
Kirjeen lopussa on edellä oleva ohjeistus kokonaisuudessaan. 
 
Ohjeistuksen mukaan hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita. Kiinnitän erityisesti 
huomiota seuraaviin asioihin. 
 
Jumalanpalveluksia koskevia ohjeita voi soveltaa myös muihin seurakuntatilaisuuksiin, kuten 
esimerkiksi konsertteihin.  
 
Tilaisuuteen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, 
jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian 
aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa 
tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista suositella. Tartuntojen torjumiseksi tarpeetto-
mia fyysisiä kontakteja tulee välttää, turvavälejä ja hygieniaohjeita on noudatettava. 
 
Seurakunnat ovat velvollisia vastaamaan kokoontumisrajoitusten ja turvaohjeiden paikalli-
sesta soveltamisesta. Liitteenä on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten 
kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä. 
 
Aluehallintovirastot kertovat uutiskirjeessään 14.5.2020 tekevänsä toukokuun aikana päätök-
siä kesän yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksista. Uutiskirjeessä todetaan: 
 
”Odotuksia on paljon. Aluehallintovirastojen määräämät kokoontumisrajoitukset ja niihin liit-
tyvät käytännön tulkinnat ovat kuitenkin yleisluonteisia, koska erilaisten tapahtumien ja tilai-
suuksien kirjo on laaja. 
 
Emme ota määräyksissämme kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan, mutta julkaisemme 
määräyksiimme liittyviä tulkintoja verkkosivujemme usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkin-
tamme voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa. Pääsääntöisesti kunkin tapahtuma-
järjestäjän tai toimijan pitää silti itse arvioida, miten se voi huomioida hygieniasuositukset ja 
1.6. alkaen voimaan tulevat määräykset omassa toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuu-
det ja tapahtumat niin, että tautitilanne ei pahene. 
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Korostamme jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten mää-
räyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä ko-
ronaviruksen leviämistä.” 

 
 
2. Työnantajaohjeistus muuttuvassa rajoitustilanteessa 
 
Seurakunnista on kyselty ohjeistusta työnantajille muuttuvassa rajoitustilanteessa. Kirkon työ-
markkinalaitoksessa asia on ollut työn alla. Hiljakkoin on kuitenkin julkaistu kaksi selkeää ja 
perusteellista työnantajan työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta (Työterveyslaitos sekä EU:n 
työterveys- ja turvallisuusvirasto). Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tässä vaiheessa ei anneta 
samaan aihepiiriin liittyvää kirkon omaa ohjeistusta, vaan seurakuntatyönantajien on syytä 
hyödyntää edellä mainittuja ohjeita. Ne löytyvät linkeistä   
Ohje työpaikoille työhön paluun tueksi 
EU:n työterveys- ja –turvallisuusviraston ohjeet 
  
Linkit löytyvät myös Sakastin korona-sivustolta ja Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeistuk-
sista. Asiaan palataan, mikäli tarvetta ilmenee. 
 
 
3. Usein kysyttyjä kysymyksiä kesätoiminnasta 
 
Kirkkohallituksen Kasvatuksen ja perheasioiden yksikössä on koottu seurakuntien avuksi ky-
symyksiä ja vastauksia seurakuntien kesätoiminnasta poikkeusaikana. Tämä UKK-listaus löy-
tyy linkistä https://evl.fi/plus/kasvatus/kesatoiminnan-ukk. 
 
 
* * *  
 
Koronaepidemia on pakottanut erityisesti teidät kirkkoherrat monin tavoin lujille, kenties voi-
mavarojen äärirajoille. Huolehtikaa omasta jaksamisestanne! Toivon, että olette riittävän mata-
lalla kynnyksellä yhteydessä tuomiokapituliin, jos tarvitsette apua ja neuvoja. Toivon teitä 
kantavan tietoisuuden siitä, että arvostamme tuomiokapitulissa tavattomasti työtänne ja sitou-
tumistanne kirkon elämään näin poikkeusaikana. 
 
Rohkaiskoon teitä Herramme lupaus tämän viikon hallelujasäkeestä: ”Maailmassa te olette ah-
taalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.” (Joh. 16:33). 
 
Jaksamista toivottaen ja rukouksissa teitä muistaen 

 

Seppo Häkkinen 
  

https://hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi
https://oshwiki.eu/wiki/Covid-19_%E2%80%93_Takaisin_ty%C3%B6paikalle_-_Ty%C3%B6paikkojen_mukauttaminen_ja_ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden_suojelu
https://evl.fi/plus/kasvatus/kesatoiminnan-ukk?fbclid=IwAR2rEskWK8-tN0hD6gVS6I9lLuCNN8TcFUXWjydi8tCKq2sZFZt0Xjp0UuA
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tarkennettu ohje  

seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta  

jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta 1.6.2020 al-

kaen  
 

 
 
19.5.2020  
 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat Valtioneuvoston linjaukseen perustuen 
5.5.2020 ohjeen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä. Valtioneu-
voston 6.5. tekemän periaatepäätöksen perusteella piispat tarkentavat ohjettaan seuraavasti: 

 

Jumalanpalvelukset  

Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä nouda-
tetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan 
aina 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. 

Ehtoollisen vietosta hiippakunnat antavat ohjeita erikseen.  

Jumalanpalvelusten välittämistä verkkoon (video- tai audiostriimaus) suositellaan jatkettavaksi 
edelleen. 
 
 

Kirkolliset toimitukset  

Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa toteutettaviin kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 
alkaen osallistua yli 50 henkeä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuk-
sien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan 
sopivaksi. Enimmäisosallistujamäärä on 500 henkeä. 

Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilai-
suus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauk-
sen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksi-
tyistiloissa toteutettavia kirkollisia toimituksia.  
 
Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta ja päätösten toimeenpanon ohjauksesta 
vastaavat aluehallintovirastot. 
 
Hiippakunnat antavat tarvittaessa tarkempia ohjeita. 
 
 
 


