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Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan 
seurakunnille 20.11.2020 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 20.11.2020 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 
momentin nojalla kaikkien yli 20 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja 
ulkotiloissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Päätös tulee voimaan maanantaina 
23.11. ja on voimassa kolme viikkoa, 13.12.2020 saakka. Rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää myös yli 20 
hengen tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta 
turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. 
 
Seurakuntien tulee noudattaa aluehallintoviraston määräyksiä sekä seurata tarkasti sairaanhoitopiirin 
suosituksia. Lisäksi on huomattava, että kaupungit ja kunnat antavat aluettaan koskevia määräyksiä ja 
suosituksia. Seurakunnan ei ole omilla päätöksillään syytä rajoittaa toimintaansa enempää kuin mikä on 
viranomaisohjeiden valossa välttämätöntä. 
 
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ohjeistaa seurakuntia seuraavasti. 
 
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset  

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. 
Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. 
 
Seurakuntalaisella tulee olla mahdollisuus olla läsnä jumalanpalveluksissa, mutta osallistujamäärä 
rajoitetaan 20 henkilöön. Henkilömäärään lasketaan jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalveluksen 
striimaamista seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta suositellaan, jotta kaikilla 
seurakuntalaisilla on halutessaan mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin kokoontumisrajoituksista 
huolimatta. 

 
Kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 20 ihmistä, seurakunnan työntekijät mukaan lukien. 
Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.  
 
Pääkaupunkiseudun kaupunkien koronakoordinaatioryhmä kehottaa edelleen linjauksensa 13.11.2020 
mukaisesti noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä yksityistilaisuuksien järjestämisessä ja suosittelee, 
ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Suositus koskee myös perhejuhlia 
kuten kotona tapahtuvia kastetilaisuuksia, hääjuhlia tai muistotilaisuuksia. 
 
Tilaisuuksien turvallisuus 

Seurakunnan tilaisuuksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Tämä on tilaisuuksiin osallistumisen 
ehdoton edellytys ja koskee sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä. Kaikissa tilanteissa tulee noudattaa 
1–2 metrin turvavälejä. Käsien pesua ja desinfiointia edellytetään ja siihen tulee tarjota mahdollisuus. 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6
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Seurakuntien tilaisuuksiin osallistuville ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti 
kasvomaskin käyttöä.  
 
Etätyö ja maskisuositus työpaikalle  

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä. 
Myös työntekijöiden työkokoukset tulee järjestää ensisijaisesti sähköisten järjestelmien avulla. 
 
Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa suositellaan käyttäväksi kasvomaskia kaikissa tilanteissa, 
ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.   

 
Harrastustoiminta 

Kuorotoimintaa voidaan jatkaa. Muun aikuisten pienryhmätoiminnan jatkaminen on mahdollista 
edellyttäen, että ryhmän kokoonpano säilyy samana ja henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus sekä 
käsihygienia huomioidaan. 
 
Lasten ja nuorten tilaisuuksien järjestämisellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle terveydelle 
merkittäviä vaikutuksia, jonka vuoksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen on syytä pyrkiä 
monin eri tavoin turvaamaan. 
 
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko  

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä 
toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai 
muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. 
Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia. 
 
 
Espoon hiippakunta muistuttaa THL:n ”viidestä valtista”, jolla suojaamme itseämme ja läheisiämme 
koronavirustartunnalta: 

1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona. 
2. Pidä ainakin 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin. 
3. Huolehdi käsi- ja yskimishygieniasta. 
4. Käytä kasvomaskia, kun et voi pitää etäisyyttä. 
5. Lataa Koronavilkku-sovellus. 

 
 
Aluehallintoviraston antamien määräysten noudattamisesta seurakunnan tilaisuuksissa sekä niitä 
koskevista tilanne- ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten 
palvelujen osalta seurakuntayhtymän ylin johto. 
 
Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö, vs. lakimiesasessori Aappo Laitinen, aappo.laitinen@evl.fi, 
p. 050 348 4183. 


