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Hyvät kirkkoherrat 
 
 
Koronavirusepidemiatilanne on parantunut maassamme niin hyvin, että viranomaiset ovat voi-
neet lieventää aiemmin annettuja rajoituksia. Valtioneuvosto on 17.6.2020 linjannut, että ko-
koontumisrajoituksia lievennetään 1.8.2020 alkaen. Aluehallintovirastot ovat 1.7.2020 anta-
neet asiasta määräyksen. 
 
Elokuun alussa tapahtuvat muutokset ovat kiteytetysti:  

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
antaman turvaohjeistuksen noudattaminen 51-500 henkilön tilaisuuksissa muuttuu ju-
ridisesta velvoitteesta suositukseksi. 

2) Aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen yli 500 henkilön tilaisuuksia on mahdol-
lista järjestää myös sisätiloissa.  

3) Yksityistilaisuuksien enimmäisosallistujasuositus muuttuu 50:stä 500:aan. 
 
Tämän kirjeen mukana olevassa ohjeessa kuvataan uudet viranomaislinjaukset ja päivitetään 
piispojen 19.5.2020 antamaa ohjetta aluehallintovirastojen määräyksen ja suosituksen mukai-
sesti. 
 
Koronavirus ei ole kadonnut maastamme. Siksi kokoontumisrajoitusten lieventämisestä huoli-
matta kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tulee edelleen olla vastuullisia ja noudattaa annet-
tuja ohjeita. 
 
Hyvän Jumalan siunausta kesän toimiin ja tilaisuuksiin sekä seurakuntaelämään toivottaen. 
 

 

Seppo Häkkinen 
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Kokoontumisrajoitusten lieventäminen jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitus-

ten ja muiden seurakuntatilaisuuksien osalta 1.8.2020 alkaen  
 
6.7.2020  
 
Valtioneuvosto on 17.6.2020 linjannut, että kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.8.2020 alkaen. 
Aluehallintovirastot ovat 1.7.2020 antaneet asiasta määräyksen, jonka mukaan:  
 

- Alle 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja 1.8.2020 alkaen ilman erityisehtoja. Tämä 
tarkoittaa, että aiemmat määräykset turvajärjestelyistä eivät ole enää voimassa oikeudellisesti 

velvoittavina. Aluehallintovirastot kuitenkin suosittelevat, että tilaisuuksissa noudatetaan 
edelleen THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.  
 

- Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää 1.8.2020 alkaen sisä- ja ulkotiloissa edellyt-

täen, että niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen le-
viämisen estämiseksi. Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille, jotta ohjeen noudattami-
nen on mahdollista. Tämän arvioinnista ja käytännön soveltamisesta vastaa tapahtuman järjes-
täjä.  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat 5.5.2020 ja 19.5.2020 ohjeet jumalanpalvelus-
ten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä 1.6.2020 alkaen. Näissä ohjeissa piispat kehottivat 

seurakuntia noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä yleisötilaisuuksien järjestämistä 

koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten osalta. Näin toimitaan jatkossakin, ja 
aluehallintovirastojen 1.7.2020 määräyksen perusteella piispojen ohjetta päivitetään seuraavasti. 
 

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet 

Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa. 
Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa, seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkolli-
sissa toimituksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita ko-
ronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan 1–2 metrin turvavälein tilaan 
sopivaksi. 1.8.2020 alkaen osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä 
noudattaen. 
 
Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityisti-
laisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Samoin vas-
tuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestä-
jällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 
500 henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä 
noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa. 
 

Päätöksenteko ja ohjeiden soveltaminen 

Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta vastaavat aluehallintovirastot. Aluehallintovirasto-
jen määräykset ovat voimassa 1.8.2020–31.8.2020. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antami-
sen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehallinto-
virastot arvioivat voimassa olevia päätöksiään uudelleen. 
 
Rajoitusten lieventyessä järjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään. Tuomio-
kapitulit antavat tarvittaessa seurakunnille tarkempia soveltamisohjeita. 
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