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Tampereen hiippakunta 

10.12. ja 16.12. 

Hyvä kirkkoherra,  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ovat tehneet 

samansisältöiset, tartuntatautilain 58 d §:n mukaiset päätökset 9.12. koskien tilojen käyttöä ja 

turvavälien pitämistä. Tehdyt päätökset eivät vaikuta kokoontumisrajoituksiin, jotka Pirkanmaan 

alueella ovat 20 henkeä ja Kanta-Hämeen alueella 50 henkeä sisätiloissa. Sen sijaan rajoitukset 

kohdistuvat moniin tiloihin ja toimijoihin.  

Päätöksen sisältöä kuvataan näin: ” Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on 

järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden 

lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa 

asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen 

sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Tietyn mittaisia turvavälejä päätöksessä ei kuitenkaan edellytetä. 

Vaihtoehtona rajoitustoimenpiteille tilan ylläpitäjä voi ottaa käyttöön koronapassin. Päätös koskee 

asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten 

kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos 

kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.” 

 

Kirjallinen suunnitelma lähikontaktien aiheuttaman tartunnan riskin 

ehkäisemiseksi 

Päätös astuu voimaan Kanta-Hämeessä 11.12. ja Pirkanmaalla 13.12. Päätösten perusteella 

seurakuntien pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne järjestävät yleisön ja asiakkaiden 

sijoittumisen tilaan siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin 

aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä sisätiloissa, joita käytetään yli 10 hengen 

samanaikaiseen oleskeluun, tai ulkotiloissa yli 50 hengen samanaikaiseen oleskeluun. 

Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa toimintaan 

osallistuvien nähtävillä ja se on pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle. Päätös 

täydentää aiemmin annettuja kokoontumisrajoituksia, mutta ei muuta niitä. Tiedotteista (linkit alla) 

selviää tarkemmin, mistä on kyse. Seurakunnille asia on tuttu jo aiemmista pandemian vaiheista, 

jolloin vastaavia tilojen käytön suunnitelmia on laadittu.  

Koronapassi vaihtoehtona  

Määräyksen perusteella tehtävien osallistujamäärärajausten ja osallistujien sijoitteluun liittyvien 

toimien vaihtoehtona tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta 

koronapassia. Toimija voi ottaa koronapassin käyttöön monissa tiloissa (katso tarkemmin alla 
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oleva tiedote), joista seurakuntia koskevat erityisesti yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat 

sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat. Yleisötilaisuuksien suhteen koronapassin käytöstä on 

ohjattu 3.12. lähteneessä kirjeessä. Pääsääntö on, että koronapassia voi käyttää muissa 

yleisötilaisuuksina pidettävissä tilanteissa kuin jumalanpalveluselämässä tai kirkollisissa 

toimituksissa. Jumalanpalveluksista jne. on kokoontumisrajoituksen määristä poiketen sovittu avien 

kanssa, että kirkkoon voidaan ottaa 1/3 henkilömäärästä. Tässä toteutuu myös turvaväliedellytys.  

Nyt annettu päätös antaa mahdollisuuden ottaa käyttöön koronapassi myös kuorolaulutoimintaan 

käytettävissä tiloissa. Vaihtoehtona on tilan ja henkilöiden sijoittelun rakentaminen nyt annetun 

määräyksen mukaisesti turvalliseksi.  

 

Tilojen turvallista käyttöä edellyttävä suunnitelma edellytetään joka tapauksessa ja siihen tulee 

kirjata myös mahdollinen koronapassin käyttö. Kuten tiedotteessa todetaan: Toimijan pitää tehdä 

kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin 

aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta 

koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata 

suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.  

 

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat joka tapauksessa 

voimassa kaikissa tilanteissa  

”Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa 
tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa kaikissa tilanteissa.”  
• 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  

• Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikissa tilanteissa.  
 
Aluehallintovirastojen määräysten lisäksi molemmat pandemiaohjausryhmät suosittelevat myös 
yksityistilaisuuksiin 20 hengen rajoitusta. Tästä ja muistakin sairaanhoitopiirien suosituksista on myös 
hyvä olla tietoinen.  

 

Jouluajan suunnittelu 

Nopeasti muuttuvat rajoitukset haastavat adventti- ja jouluajan suunnittelua sekä tiedottamista. 

Kun yhteen jumalanpalvelukseen/jouluhartauteen voi tulla vain 1/3 tilaan mahtuvista, useampien 

tilaisuuksien tarjoaminen voi auttaa avaamaan oven mahdollisimman monelle kirkkoon kaipaavalle. 

Myös muut avoimet ovet, joulupolut ja viime vuonna löydetyt luovat ratkaisut tuovat juhlaa tähän 

koettelevaan aikaan. Valon ja toivon aavistus tulee myös myötätuntoisista kohtaamisista, 
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kuulumisten kysymisestä ja jakamisesta. Toivottavasti sellaisia hyviä kohtaamisia mahtuu myös 

tähän adventtiin. 

 

Lisää nyt tulleista määräyksistä:  

Kanta-Hämeen tiedote 

Pirkanmaan tiedote 

Tiedotteissa myös linkit varsinaisiin päätöksiin. 

 

Katso myös ajantasaiset sairaanhoitopiirien suositukset: 

Ajankohtaista koronaviruksesta – Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (khshp.fi) 

Pirkanmaan koronavirustilanne ja suositukset | Tampereen yliopistollinen sairaala (tays.fi) 
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