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Hyvät kirkkoherrat 
 
Koronatilanne on viime viikkoina heikentynyt maassamme nopeasti rokotuskattavuuden 
kasvusta huolimatta. Useat aluehallintovirastot ovat antaneet alueitaan koskevia määräyksiä. 
Mikkelin hiippakunnan alueella Päijät-Hämeessä rajoitetaan korkeariskisiä, sisätiloissa 
järjestettäviä yleisötilaisuuksia 27.11. alkaen. Lisäksi Pirkanmaalla on voimassa rajoituksia. 
Mikäli koronatartuntojen määrä edelleen kasvaa, on odotettavissa lisää hiippakuntamme 
aluetta koskevia rajoituksia. 
 
Tässä kirjeessä on adventti- ja jouluajan seurakuntaelämään liittyvää ohjeistusta. Ohjeet 
koskevat nyt erityisesti Päijät-Hämeen aluetta, mutta voivat tulla sovellettaviksi myös muualle 
hiippakuntamme alueelle. Siksi seurakunnissa on seurattava aktiivisesti viranomaisten 
ohjeistuksia, sillä ne saattavat poiketa toisistaan. Luonnollisesti viranomaisten suosituksia ja 
määräyksiä on noudatettava.  
 
Koska tilanne elää joillakin alueilla nyt voimakkaasti, on todennäköistä, että lähiaikoina näihin 
ohjeisiin tulee täydennyksiä.  
 
Kokoontumisrajoitukset 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 24.11.2021 päätöksen, jolla rajoitetaan Päijät-
Hämeen sairaanhoitopiirin alueella yleisötilaisuuksia. Määräys ovat voimassa 27. päivä 
marraskuuta alkaen 26. päivä joulukuuta 2021 asti. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä yli 100 henkilön korkean riskin 
tilaisuuksia, joissa ei ole osoitettu omaa istumapaikkaa, ei voida Pirkanmaalla järjestää 24.11.-
19.12.2021. Pirkanmaan rajoitus koskee myös yhteislaulutilaisuuksia. 
 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä rajoitetaan Päijät-Hämeessä sisätiloissa 
seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä, joilla 
ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta. 
 
Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa järjestettäviä 
yhteislaulutilaisuuksia. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa 
enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä 
enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuuksien osalta päätös koskee myös tilaisuuksia, 
missä osallistujilla on istumapaikat.  
 
Seurakunnilla ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin viranomaisten 
ohjeet ja määräykset edellyttävät. Nyt annettu päätös rajoituksista ei siis koske joulukirkkoja, 



 

 

 

jouluhartauksia, kirkollisia toimituksia tai muuta seurakunnan tavanomaista toimintaa. 
Rajoitukset eivät koske myöskään ulkotiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. 
 
Koronapassin käyttö tilaisuuksissa 
 
Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallisen sisällön yhteislaulu 
muodostaa. Aluehallintoviraston mukaan myös Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat 
kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluvia yleisötilaisuuksia, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa. 
 
Sisätiloissa järjestettävään yhteislaulutilaisuuteen saa ottaa Päijät-Hämeessä enintään puolet 
tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä. 
Seurakunnilla on kolme vaihtoehtoa yhteislaulutilaisuuksien järjestämisessä. Seurakunta voi: 
• järjestää yhteislaulutilaisuuksia rajoitusten mukaisesti tai  
• järjestää tilaisuuden ulkona tai 
• ottaa kyseisissä tilaisuuksissa käyttöön koronapassin.  
 
Käytännössä useimmiten varsinkin kirkkotiloissa ja muissa suurissa kokoontumistiloissa lienee 
helpointa rajoittaa osallistujamäärää. Jos seurakunta on ottanut koronapassin käyttöön, 
yhteislaulutilaisuuksissa ei tarvitse noudattaa osallistujamäärää koskevia rajoituksia. 
 
Koronapassin käyttöönotto julkista uskonnonharjoittamista sisältävissä tilaisuuksissa ei ole 
mahdollista. Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautilakiin lisäyksen koskien EU:n digitaalisen 
koronatodistuksen kansallista käyttöä eli koronapassia. Koronapassia voidaan käyttää muun 
muassa ”yleisötilaisuuksissa”. Yleisötilaisuuden määritelmä on puolestaan kokoontumislaissa, 
jonka soveltamisalan ulkopuolelle on (kokoontumislaki 2 §) rajattu ”julkista 
uskonnonharjoittamista” varten järjestetyt tilaisuudet. Suurin osa seurakunnan tilaisuuksista 
on edellä mainittuja uskonnollisia tilaisuuksia, joten niitä koronapassi ei koske. Näin ollen 
koronapassin kysyminen esimerkiksi jumalanpalveluksiin osallistuvilta ei ole mahdollista. 
 
Koronapassin käyttö on tarkkaan säädelty. Sitä ei saa ottaa käyttöön, jos käytölle ei ole syytä. 
Koronapassia ei voi tässä vaiheessa ottaa käyttöön seurakunnan toiminnassa muissa kuin 
yhteislaulutilaisuuksissa Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. 
 
Jos seurakunta on ottanut tilaisuudessa koronapassin käyttöön, tilaan ei saa päästää 
osallistujaa ilman todistusta. Poikkeuksena ovat alle 16-vuotiaat lapset, joita todistuksen 
esittämisvelvoite ei koske. Koronapassia ei myöskään tarkasteta henkilökunnalta tai 
esiintyjiltä.  
 
Seurakunnan on varmistettava, että koronapassi tarkastetaan kaikilta osallistujilta ovella 
edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, 
koronapassia ei voi ottaa käyttöön. Koronapassin voi lukea THL:n hyväksymällä 
Koronatodistuksen lukija -sovelluksella tai manuaalisesti ilman sähköistä lukijaohjelmaa.  
 
Tilaisuuteen osallistuvia tulee informoida ja ohjeistaa taittamaan paperitodistus tai muutoin 
peittämään todistus siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen 
nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste eikä muita henkilötietoja. 
Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee 
tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite. 
 
Seurakuntien tulee tiedottaa etukäteen ja aktiivisesti koronapassin käyttöönotosta sekä siitä, 
missä tilaisuuksissa koronapassia edellytetään ehtona osallistumiselle.  



 

 

 

Koronapassin käyttöönoton tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen ihmisen 
osallistuminen kirkkotiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin voimassa olevien 
viranomaisrajoitusten aikana. 
 
Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset 
 
Kaikissa hiippakunnan alueen sairaanhoitopiireissä on voimassa tartuntatautilain yleiset 
hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Lisäksi 
tulee ottaa huomioon OKM:n ja THL:n 1.10.2021 yleisötilaisuuksien ja yleisten 
kokoontumisten järjestämisestä antama suositus, joka on korvannut 31.5.2021 annetun 
ohjeen.  
 
Yleiset hygieniavaatimukset ovat: 
• asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
• asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista 
ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet 
• tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 
• asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan 
erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän 
etäälle toisistaan. 
 
Edellä mainitut vaatimukset ovat voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko 
Suomessa. 
 
THL:n ohjeet tartuntojen ehkäisemiseksi  
 
Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään 
myös uusien virusmuunnosten leviämistä. 
 
1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin. 
2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin. 
3. Peset kädet, yskit hihaan. 
4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä. 
5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita. 
6. Otat molemmat rokoteannokset 
 
**** 
 
Rohkaiskoon meitä kaikkia tämän päivän psalmin 60:5–7 sanat: 
 
”Sinä olet antanut kansasi kokea kovia, olet juottanut meille viiniä, joka sai meidät 
hoipertelemaan. Mutta palvelijoillesi sinä nostat merkkiviirin, sinun viirisi luo he kokoontuvat, 
pois nuolien ulottuvilta. Auta meitä väkevällä kädelläsi, pelasta ne, joita rakastat. Vastaa 
meille!” 

Siunattua uutta kirkkovuotta toivottaen ja teitä rukouksissani muistaen  
 

Seppo Häkkinen 

https://okm.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/d59c71e9-5a44-9e83-a05d-11c00c032d58/OKM+THL+suositus+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?version=1.0&t=1633064926739


 

 

 

 
 


