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Hyvät kirkkoherrat 
 
 
Epidemiatilanne ei näytä eri rajoituksista huolimatta paranemisen merkkejä. Suomen hallitus 
päätti 21.12.2021 aiempaa tiukemmista rajoituksista. Myös hiippakuntamme alueen kumpi-
kin aluehallintovirasto on antanut tuoreita määräyksiä, Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.12. 
ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.12. Tästä syystä saatte vielä ennen joulua tämän kir-
jeen seurakuntiin.  
  
Seurakuntien tulee edelleen seurata aktiivisesti aluehallintovirastojen, sairaanhoitopiirien ja 
kuntien ohjeistuksia. Kuten monesti aiemmin on huomattu, tilanteet saattavat muuttua no-
peastikin. Sen vuoksi tarvitaan myös paikallista harkintaa ja yhteistyötä paikkakunnan mui-
den toimijoiden, erityisesti terveydenhuollon viranomaisten kanssa. Tämän kirjeen ohjeita 
voi soveltaa myös kiristyvissä määräyksissä. 
 
  
Kokoontumisrajoitukset   
  
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, jotka tapahtuvat suurissa kirkkotiloissa ja 
joissa ihmiset istuvat omilla paikoillaan, kuuluvat matalan riskin tilaisuuksiin.   
  
Itä-Suomen aluehallintovirasto kielsi 21.12.2021 alueellaan kaikki sisätiloissa järjestettävät 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä 23.12.2021-9.1.2022 
välisenä aikana. Tämä päätös koskee Essoten ja Sosterin alueen seurakuntia. Yleisötilaisuuk-
sien rajoittamisen vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi.   
  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Päijät-Soten alueella kaikki sisätiloissa järjes-
tettävät yli 10 hengen ja ulkotiloissa yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 
27.12.2021-26.1.2022 välisenä aikana. Sisätiloissa on voimassa 20 henkilön raja 26.12. asti. 
Yleisötilaisuuksien rajoittamisen vaihtoehtona on ottaa käyttöön koronapassi.  
 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt päätöksellään Pirkanmaan alueella kaikki 
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset henkilömäärästä riippumatta sisä- ja ulkotiloissa 
25.12.2021-7.1.2022. Tästä rajoituksesta ei voi vapautua koronapassilla.  
  
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä Kymsoten alueella on kielletty 13.12.2021 
alkaen kaikki yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Rajoituksen vaihtoeh-
tona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.  
  
Eksoten alueella on voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan yli 50 hengen sisätiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty. Määräys on voimassa 23.1.2022 asti. Rajoituksen 
vaihtoehtona järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.  
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Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä on voimassa tartuntatauti-
lain 58 d pykälän mukainen tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys. Toimija voi 
toteuttaa velvoitteensa esimerkiksi asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjes-
telyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 
 
 
Seurakunnan lakisääteinen toiminta  
  
Kirkolla on tärkeä tehtävä toivon ylläpitäjänä poikkeusoloissa. Seurakunnilla on erityinen 
tehtävä luoda yhteyttä ja ehkäistä yksin jäämisen ja toivottomuuden kokemuksia. Henkisen 
huollon tarjoaminen kriisitilanteissa onkin evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen 
tehtävä (KL 25:15a).  
 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasa-
painon ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa kirkoille 
ja uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa 
sekä osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen ko-
konaisuutta ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa.  
  
Aluehallintovirastojen asettamat henkilömäärärajat eivät koske uskonnollisen yhdyskunnan 
tavanomaista toimintaa, joka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista varten yhteisön 
omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi 
näitä ovat esimerkiksi hartaudet, rippikoulu ja muu seurakunnan ydintehtäviin liittyvä toi-
minta. Seurakunnan on kuitenkin kaikessa toiminnassaan kiinnitettävä erityistä huomiota 
terveysturvallisuuteen. Se voi merkitä myös osallistujien määrän rajoittamista pienemmäksi 
kuin mitä 1/3- tai sektorimalli mahdollistaisivat.   
 
 
Kaikkia tilaisuuksia koskevat yleiset terveysturvallisuustoimet   
  
Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun toi-
mintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa 
tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi penkkirivejä sulkemalla 
ja/tai paikkoja muuten merkitsemällä ja ohjaamalla tilaan asettumista esimerkiksi sektoreit-
tain. Kaikissa tilaisuuksissa on vahva kasvomaskisuositus. 
  
Seurakunnilla on kaksi eri vaihtoehtoa suunnitella tilojen terveysturvallista käyttöä tavan-
omaisessa lakisääteisessä toiminnassaan rajoitusten aikana.   
  

1. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakun-
nan muuhun uskonnolliselle yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan voi ottaa 
enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen 
osallistuu henkilöitä enemmän kuin kulloinkin voimassa oleva henkilömäärärajoitus 
sallii.  

 
2. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakun-

nan muuhun uskonnolliselle yhdyskunnalle tunnusomaiseen toimintaan voidaan ot-
taa ihmisiä sijoittamalla heidät erillisiin lohkoihin tai sektoreihin kulloinkin voimassa 
olevan rajoituksen mukainen henkilömäärä. Eri lohkojen tai sektoreiden väliin tulee 
jäädä riittävä ja selkeä suojavyöhyke.   
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Kummassakin mallissa tulee huolehtia riittävistä etäisyyksistä ihmisten välillä. Samassa talou-
dessa asuvat ihmiset voivat luonnollisesti olla lähempänä toisiaan. Tilanteessa, jossa kaikki 
yleisötilaisuudet kielletään, tulee seurakuntien ottaa erityisesti huomioon terveysturvallisuus 
ja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen oma-aloitteisesti rajoitettava osallistujien määrää 
edellä kuvattua pienemmäksi. Kirkkoherra vastaa seurakunnan päätöksistä eri tilanteissa.  
  
Jumalanpalvelusten, Kauneimpien joululaulujen, konserttien ja muiden tilaisuuksien välittä-
mistä seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta on erittäin suositeltavaa jatkaa 
aktiivisesti.  
 
 
Etätyö 
  
Mikkelin hiippakunnan alueen sairaanhoitopiireissä on voimassa laajasti etätyösuositus niissä 
työtehtävissä, missä se on edes osittain mahdollista. Tätä suositusta kannattaa noudattaa 
myös seurakunnissa.  
  
 
Virka-apupyynnöt 
 
Koronaepidemiatilanne vaatii tällä hetkellä runsaasti henkilökuntaa rokotustehtäviin ja tar-
tunnanjäljitykseen. Sairaanhoitopiirit ovat jo lähestyneet eri työnantajia kartoittaakseen hoi-
tohenkilökunnan käytön mahdollisuutta näihin ruuhkaisiin tehtäviin. Kymsote on omalla alu-
eellaan näin jo toiminutkin. Seurakuntien mukana oleminen mahdollisuuksien mukaan 
näissä talkoissa on tärkeää. Kyse on yhteisen vastuun jakamisesta. 
 
 
Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset  
  
Tartuntatautilain 58 c pykälän velvoittamat yleiset hygieniavaatimukset koskevat kaikkia 
alueita. Seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä näitä tar-
tuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:  

• Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.   
• Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdis-

tamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimin-
taohjeet.  

• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan.  
• Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toimin-

nan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoi-
tetaan riittävän etäälle toisistaan.  

 
 
Koronapassi  
  
Valtioneuvoston 21.12.2021 linjauksen johdosta nyt valmistellaan asetusta koronapassin 
käytön rajoittamisesta leviämisvaiheen alueilla määräaikaisesti 28.12.2021 alkaen kolmen 
viikon ajaksi. Mikäli tämä säädös tulee voimaan, ei leviämisalueen seurakunnilla ole mahdol-
lista edellyttää koronapassia missään toiminnassaan.   
  
Edellisissä kirjeissä olevat koronapassin käyttöön liittyvät ohjeet ovat edelleen voimassa.   
  



4 
 

 

Kirkkomme jumalanpalvelukset ja toimitukset ovat lakisääteisiä ja kaikille avoimia (KJ 
2:1,2). Näin koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista. 
Lisäksi koronapassia ei voi edellyttää muussakaan seurakunnan ydintehtäviin liittyvissä toi-
minnoissa.  
  
Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään myöskään kaventaa tulkintaa uskonnollisen yhdys-
kunnan tavanomaisesta toiminnasta esimerkiksi sen vuoksi, että koronapassia voitaisiin käyt-
tää mahdollisimman laajasti.  
 
  
****  
  
Ensimmäisenä jouluna kaikki tapahtui yksin Jumalan tahdosta ja suunnitelmasta. Sanoma Ju-
malan rakkaudesta maailmaa ja meitä ihmisiä kohtaan tekee joulun. Jatkuva epävarmuus ja 
huoli tulevaisuudesta ovat kuluneen vuoden yhteisiä kokemuksiamme. Joulua eivät kuiten-
kaan tee meidän olosuhteemme, ovat ne millaiset tahansa. Joulun evankeliumi tekee joulun.  
  
Rohkaiskoot nämä sanat teitä jokaista niin arkisessa työssä kuin juhlankin keskellä.   
 
Rauhallista joulun aikaa toivottaen ja teitä rukouksissani muistaen   
 

Seppo Häkkinen 

 
 


