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Valtakunnallisten ja alueellisten suositusten tuomia 
näkökohtia seurakuntatyöhön viikolla 43 

Hyvä kirkkoherra, 

Viime viikolla valtioneuvosto on linjannut suosituksia koronapandemian hillitsemiseksi. Kanta-

Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit ovat niiden pohjalta esittäneet alueellisia suosituksia, 

joista alle on koottu seurakuntien kannalta keskeisiä. Tämän viikon osalta kirjeessä alla on voitu 

huomioida vasta Pirkanmaan ohjausryhmän näkemykset. Kanta-Hämeessä ohjausryhmä 

kokoontuu uudestaan huomenna 22.10., joten sairaanhoitopiirin tiedotusta on tärkeä seurata. 

Ajankohtaisten suositusten lisäksi alla on asiaa seurakuntien hallintoon ja jaettavana oleviin 

avustuksiin liittyen.   

Kaiken kaikkiaan tässä nopeasti muuttuvassa ja alueittain erilaisessa tilanteessa on tärkeää 

seurata oman sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviraston ajantasaisia ohjeita. Myös paikkakuntainen 

tilanneseuranta ja yhteistyö on hyödyllistä taustatukea, kun seurakunnassa sovelletaan suosituksia 

omaan toimintaan.  

Pirkanmaan koronanyrkki 

Kanta-Hämeen tiedotussivu 

Etätyösuositus 

Valtioneuvosto on antanut viime viikolla valtakunnallisen suosituksen etätyöhön siirtymisestä 

mahdollisimman laajasti niissä työtehtävissä, missä se on mahdollista. Arviointi lähi- ja etätyön 

yhteensovittamisesta tehdään työpaikalla. Lisäksi työpaikoilla tulee edistää ratkaisuja, joilla 

vältetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Suositus on valtakunnallinen ja voimassa 

toistaiseksi. 

Toisin kuin keväällä, tavoitteena ei ole julkisten tilojen sulkeminen tai toiminnan lakkauttaminen. 
Myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pandemiaohjausryhmä toteaa, että julkinen asiakaspalvelu 
pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna.  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on jatkanut jo aiemmin antamaansa etätyösuositusta kaikissa 
niissä tehtävissä, missä se on mahdollista (Kanta-Hämeen etätyösuositus).  

Etätyösuosituksenkin aikana on tärkeää, että seurakuntalainen voi edelleen tulla kohdatuksi myös 

seurakunnan tiloissa ja siksi esimerkiksi kirkkoherranvirastoa on suositeltavaa edelleen pitää auki. 

Samoin diakonian tapaamisiin ja muuhun tukeen täytyy edelleen olla mahdollisuus seurakunnan 
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tiloissa, myös muuhun koolle tulemiseen ja seurakuntana elämiseen siten kuin se turvallisesti on 

mahdollista.  

Koronaturvallisuuden vaatimukset ja kokoontumissuositukset  

Kaikissa yleisissä kokoontumisissa on noudatettava OKM:n ja THL:n koronaturvallisuusohjeita. 

Tämä vaatimus koskee siis kaikkea kokoontumista riippumatta tilaisuuden koosta. Tilaisuuden 

turvallisuuden takaaminen on järjestäjän vastuulla. Seurakunnissa on jo nyt noudatettu turvavälejä 

ja muita ohjeita, mutta linkin takana olevia ohjeita voi hyödyntää omien käytäntöjen tarkistamiseen.  

Valtioneuvosto antoi viime viikolla suosituksen, että kiihtymisalueilla yksityiset tilaisuudet rajataan 

20 henkeen.  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on jo aikaisemmin antanut suosituksen, että sen alueella 

yksityiset kokoontumiset rajoitetaan 20 henkeen (Kanta-Hämeen suositus alle 20 hengen 

yksityistilaisuuksista). 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 20.10. päivätyissä ohjeissa suositellaan, ”että yksityistilaisuuksia 

ei toistaiseksi järjestetä yli 50:lle hengelle ja pienemmissäkin tilaisuuksissa käytetään maskeja, 

elleivät turvavälit toteudu. Yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota tilan kokoon, jotta turvavälit voidaan pitää.” (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päivitetyt 

ohjeet 20.10. etätyön, kokoontumisten ja harrastustoiminnan suhteen). Erilaisten ryhmien 

kokoontuminen on siis mahdollista, kunhan turvallisuus taataan turvavälein ja hyvällä hygienialla.  

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten suhteen järjestäjältä siis edellytetään 

koronaturvallisuudesta vastaamista. Tiloja koskevat henkilörajoitukset seurakunnissa ovat jo 

käytössä aiempien ohjeiden perusteella.  

Yksityistilaisuuksien, kuten kaste tai muistotilaisuus, suhteen seurakunnan tilat mahdollistavat 

usein yksityiskoteja paremmin turvavälien toteutumisen. Niitä tulee siksi suositella. 

Vaikka kirkolla on laaja itsemääräämisoikeus kokoontumisrajoitusten suhteen, on selvää, että 

osana yhteiskuntaa myös seurakunnat toimivat yleisten ohjeiden mukaan. Tätä näkökulmaa on 

tärkeä pitää esillä myös viestinnässä, erityisesti nyt, kun asiasta on mediassa käyty keskustelua. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näkemyksiä taustaksi laulamiseen liittyviin 

erityiskysymyksiin 

Epidemian aikana laulamiseen liittyvät riskit ovat olleet esillä. Kesällä on jo tähän liittyen annettu 

seurakuntiin ohjeita. Pirkanmaan sairaanhoitopiriin tämänhetkisen näkemyksen mukaan 

kuorotoiminta voi edelleen olla mahdollista, kun kyseessä on pienehkö, vakiintunut lauluryhmä 

isossa tilassa etäisyyksin ja riskit tiedostaen. Myös esiintyminen on mahdollista etäisyyden päässä 

kuulijoista, joilla on maskit. Sen sijaan yhteislaulutilaisuuksiin tämä epidemiatilanne ei 

sairaanhoitopiriin näkemyksen mukaan ole oikea ajankohta. Siksi esimerkiksi Kauneimpia 

joululauluja on ajateltava uudella tavalla. Messun suhteen on hyvä huomioida jo aikaisemmin 

kesällä annetut ohjeet esimerkiksi virsien lyhentämisestä. 
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Avustukset seurakuntatalouksille 

Kirkolliskokouksessa on päätetty 3 miljoonan euron avustuksesta seurakunnille (1 milj. järjestöille). 

Sen jako on valmis, ja avustus on menossa maksuun seurakunnille. 

Toiseksi valtio on myöntänyt erityisavustusta diakoniatyölle. Tämäkin jako on tehty, ja tieto 

avustuksesta on lähetetty seurakuntatalouksille. Seurakunnissa sopimuspohja tulee palauttaa 

kirkkohallitukseen 2.11. mennessä. Avustuksen maksupäivä on 16.11. 

Hallinnon kokoukset 

Koska poikkeustilaa ei ole julistettu, voimassa oleva kirkkolaki ei mahdollista hallinnon 

etäkokouksia. Asiasta on käyty vilkasta keskustelua eri tahojen kesken. Valitettavasti ei ole 

realistista odottaa pikaista muutosta tilanteeseen, koska se edellyttäisi kirkkolain muutosta. 

Toistaiseksi hallinnon kokousten järjestämisessä on syytä keskittyä turvavälien, maskien ja muiden 

apuvälineiden avulla takaamaan mahdollisimman turvallinen osallistuminen kaikille samassa 

tilassa.  
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