
 

 

 

 

 

 

 

Koronaohje Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sote-kuntayhtymän (Siun 

Sote) alueen seurakunnille 22.12.2021 

 

Itä-Suomen AVI:n 21.12.2021 tekemä rajoituspäätös 
 
Itä-Suomen Aluehallintovirasto on 21.12.2021 tekemällään päätöksellä kieltänyt tartuntatautilain 
58 §:n 1 momentin nojalla muun muassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP) ja Pohjois-
Karjalan sote-kuntayhtymän (Siun sote) kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät 

yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.  
 

Tämä IS-AVI:n määräys on voimassa ajalla 23.12-9.1.2022. 
 

Lisäksi IS-AVI:n päätöksen mukaan Pohjois-Savon shp:n kuntien alueella asiakas- ja yleisötiloista 
vastaavien toimijoiden on järjestettävät tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan 
osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Tämä 
perustuu tartuntatautilain 58 §:n d-kohtaan, joka on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. 
Toimija voi toteuttaa velvoitteensa esimerkiksi asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai 
tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.  
 

Tämä määräys on voimassa 31.12.2021 saakka. 
 
 

Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö 
 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon 
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 kokonaisuutta 
ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen 
kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä (KL 25:15 a §). 
 
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. 
Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla 
on erityinen tehtävä vahvistaa ihmisille toivoa, luoda yhteyttä ja ehkäistä yksin jäämisen ja 
toivottomuuden kokemuksia. 



 

 
Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien 
järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen 
tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista 
varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten 
lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet ja diakoniaruokailut 
 
Valtioneuvoston 21.12.2021 tekemän päätöksen mukaan anniskeluravintolat (baarit, yökerhot, 
karaokeravintola) ja voivat ottaa 50 % ja ruokaravintolat 75 % maksimiasiakasmäärästä. Kohtalaisen 
ja suuren riskin tilaisuuksia ja tiloja ovat baarien, yökerhojen ja karaokeravintoloiden lisäksi 
esimerkiksi massatilaisuudet, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty sekä yhteislaulutilaisuudet.  
 
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, jotka tapahtuvat suurissa kirkkotiloissa ja joissa 
ihmiset istuvat omilla paikoillaan, kuuluvat matalan riskin tilaisuuksiin. 
 
Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista nykyisen 
lainsäädännön mukaan. Koska jumalanpalvelus on kaikille avoin, seurakunnilla ei ole mahdollista 
vapautua rajoituksista koronapassin avulla jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia koskevista 
rajoituksista. Sen sijaan konserteissa ja yhteislaulutapahtumissa koronapassin käyttö mahdollista 
siten, kuin aiemmin 3.12.2021 on ohjeistettu. 
 
Kirkollisasioista vastaava ministeri Antti Kurvinen toteaa 22.12.2021 pitämässään 
valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa: ”Monelle suomalaiselle joulun viettoon kuuluu 
joulukirkkoon meneminen tai muihin joulun hengellisiin tapahtumiin osallistuminen. Liittyen 
joulukirkkoon ja joulun hengellisiin tapahtumiin totean, että niitä voidaan edelleenkin järjestää, ja 
voi mennä joulukirkkoon. Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt ovat ohjeistaneet 
terveysturvallisista toimista joulukirkkoihin ja joulun muihin hengellisiin tapahtumiin liittyen.  
Samoin eiliset linjaukset eivät estä kirkollisten toimitusten, kuten häiden ja hautajaisten 
järjestämistä. Näissäkin luonnollisesti tulee noudattaa tarkasti terveysturvallisuusohjeita, joita 
näissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa kerrotaan.” 
 
Kaikissa hiippakunnissa on joulukuun 2021 aikana muodostunut pääsäännöksi ns. 
kolmasosanperiaate, jonka mukaan kirkollisiin toimituksiin (hautajaiset, kasteet, vihkimiset) ja 
jumalanpalveluksiin voidaan ottaa 1/3 kirkkotilan maksimihenkilömäärästä. 
 
Seurakuntien ei tule omilla päätöksillään rajoittaa toimintaansa enempää kuin hiippakunnan 
ohjeet edellyttävät. 
 
 

Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seurakuntia koskeva ohje  
 
Edellä selostetun perusteella annan Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seurakunnille seuraavan 
ohjeen. 
 

1. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan 

muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan 

hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä, jos tilaisuuteen osallistuu yli 50 henkilöä.  



 

2. Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja muuhun 
tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan osallistuvien sijoittumisesta tilaan siten, että 
osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.  

3. Osallistujille suositellaan voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta 
riippumatta. Samaan perheyhteyteen kuuluvia osallistujia tulee hienotunteisesti ohjata 
istumaan samassa penkkirivissä. 

4. Mikäli seurakunnalla on vielä jäljellä seurakunnan järjestämiä konsertteja tai 
yhteislaulutilaisuuksia, ne järjestetään käyttämällä joko koronapassia tai noudattamalla 
sellaisenaan AVI:n 21.12.2021 antamaa rajoituspäätöstä. Asiasta on ohjeistettu tarkemmin 
3.12.2021. 

5. Seurakuntien tulee viestiä aktiivisesti seurakuntalaisille joulun ajan jumalanpalveluksia ja 
kirkollisia toimituksista koskevista mahdollisuuksista ja rajoituksista. 

 
Suosittelen, että seurakunnat jatkavat jumalanpalvelusten välittämistä suoratoistona 
viestintäkanavillaan. Suosittelen myös, että seurakunnat hankkivat vapaaehtoisia kotitestejä 
papeille, jotka toimittavat joulun jumalanpalveluksia.  
 
Lisäksi uudistan 3.12. esittämäni vetoomuksen, että seurakunnissa pyrittäisiin lisäämään erityisesti 
jouluaattoon ja joulupäivään liittyvien jumalanpalvelusten ja hartauksien määrää. Näin voidaan 
ohjata osallistujien määrää jakaantumaan yhden sijasta useampiin tilaisuuksiin ja ehkäistä 
tilannetta, jossa joulukirkkoon tulevilta ihmisiltä jouduttaisiin estämään jumalanpalvelukseen 
pääseminen.  
 
Tilannetta, jossa ihmiseltä evätään pääsy joulun jumalanpalvelukseen, kirkolliseen toimitukseen 
tai diakoniaruokailuun, rajoitetaan tosiasiallisesti ihmisen oikeutta uskonnonharjoitukseen. 
Tällaista tilannetta ei pitäisi päästä syntymään seurakunnan toiminnassa missään tilanteessa. 
 
Edellisten lisäksi 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. 

 

Tämä päätös on voimassa ajalla 23.12-9.1.2022. Se koskee Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon 
alueen seurakuntia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

THL:n ohjeet muistettava 
  
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 sinulle suositellut rokoteannokset. 

 
Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- 
ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän osalta 
seurakuntayhtymän ylin johto. 
 
 
 
Kuopiossa 22. päivänä joulukuuta 2021 
 
 

 
 

Piispa Jari Jolkkonen 


