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Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan 
seurakunnille 28.7.2021 
 
 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 28.7.2021 päätöksen toimialueellaan. 
 
Epidemiatilanne HUS-alueella on heikentynyt ja koko sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt 
kiihtymisvaiheeseen 22.7.2021.   

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voidaan järjestää sisätiloissa yli 10 hengen ja 
ulkotiloissa yli 50 kokoontumisia edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden 
on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta. 
Päätös tulee voimaan 5.8.2021 ja on voimassa 26.8.2021 asti. 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranomaisten päätösten johdosta seuraavat ohjeet 
hiippakunnan seurakunnille. Ohjeet ovat voimassa 26.8.2021 asti. 
 
 
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset  sekä muu seurakuntien toiminta 

Espoon hiippakunnan alueella kaikki seurakuntien tilaisuudet (ml. jumalanpalvelukset ja kirkolliset 
toimitukset) sekä seurakuntien tiloissa tapahtuvat tilaisuudet voidaan järjestää sisätiloissa ja rajatuissa 
ulkotiloissa ilman henkilörajoituksia. 

Hangon, Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, 
Raaseporin, Siuntion, Tuusulan ja Vihdin alueella kokoontumisrajoitukset on kumottu kokonaan 4.8.2021 
asti. 5.8.2020 alkaen sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen henkilön ja alueellisesti rajatuissa 
ulkotiloissa järjestettävissä yli 50 henkilön kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää 
lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden 
metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä 
kontaktia toisiinsa. 

Espoossa ja Kauniaisissa sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen henkilön ja alueellisesti rajatuissa 
ulkotiloissa järjestettävissä yli 50 henkilön kokoontumisissa osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää 
lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden 
metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa ja ulkotilassa fyysistä 
kontaktia toisiinsa. 
 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+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/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+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
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Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, 
tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. 
 
Kaikissa seurakunnissa tulee noudattaa erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä tartuntatautilain 
mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia: 
 

• 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. 
 

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä 
on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa. 
 
 
Etätyö ja maskisuositus työpaikalle  

Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on tilapäisestikin mahdollista, 
suositellaan etätyötä.  
 
Työpaikalla ja työhön liittyvissä tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia kaikissa tilanteissa, ellei maskin 
käytölle ole terveydellistä estettä. Ruokailut ja kahvitauot on hyvä porrastaa. 
 
 
Seurakuntalaisten tukeminen 

Voimakkaat rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia 
kehotetaan pitämään kirkkotiloja auki hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten. Tällöin on 
noudatettava edellä mainittuja viranomaisohjeita. 
 
 
Hiippakunta muistuttaa THL:n ohjeista: 
  
Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien 
virusmuunnosten leviämistä. 

1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona. 
2. Minimoi kontaktit ja muista yli 2 metrin turvaväli. 
3. Pese kädet, yski hihaan. 
4. Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä. 

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+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/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+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
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5. Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita. 
6. Ota rokote, kun vuorosi tulee. 

 
Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja 
tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta 
seurakuntayhtymän ylin johto. 
 
Lisätiedot: hiippakunnan valmiuspäällikkö, vt. lakimiesasessori Aappo Laitinen, aappo.laitinen@evl.fi, 
p. 050 348 4183, rippikouluasioissa asiantuntija Mika Nurmi, mika.nurmi@evl.fi, p. 050 351 0171. 


