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Ohjeita ja vinkkejä striimauksen (suoratoiston) toteu tukseen seurakunnissa 

Piispojen koronavirukseen ja poikkeusoloihin antamassa ohjeistuksessa todetaan, että jumalanpalvelukset 

julkisina tilaisuuksina keskeytetään toistaiseksi, mutta pidetään edelleenkin sanajumalanpalveluksina 

jokaisessa seurakunnassa. Paikalla ovat kuitenkin vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset 

striimataan (suoratoistetaan) ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin 

keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista. 

Tässä ohjeessa annetaan vinkkejä striimauksen toteuttamistavoista. Tekstin lopussa olevista linkeistä 

selviää, missä seurakunnissa suoratoisto on jo käytössä. Linkeistä pääsee samalla palvelua tarjoavien 

tahojen sivustoille. 

Monilla seurakunnilla on jo käytössä jumalanpalvelusten välittäminen verkkoon. Se tapahtuu periaatteessa 

kahdella tavalla. Ensinnäkin osa suoratoistaa internettiin kuvaa ja ääntä jumalanpalveluksista. Toiseksi, 

mikä on yleisempää, seurakunnilla on olemassa sopimus jumalanpalvelusten välittämisestä verkossa ilman 

kuvaa ns. nettiradion kautta. Molempia tapoja voi hyödyntää jumalanpalvelusten suoratoistossa näissä 

poikkeusoloissa 

On kuitenkin monia seurakuntia, joissa näitä valmiuksia vielä ole ei ole ja ratkaisuja joudutaan etsimään 

nopealla aikataululla. Tällöin kannattaa katsella ympärilleen seurakuntia, joissa on jo olemassa 

suoratoistoratkaisu ja kysyä vinkkejä ratkaisuista. On mahdollista kääntyä myös erilaisten palveluntarjoajien 

puoleen. Myös seurakuntalaisissa voi olla tämän alan asiantuntijoita, joiden tietotaitoa voi hyödyntää. 

Monesti esimerkiksi nuorisotyössä on jo käytössä erilaisia suoratoistomuotoja. 

Tässä neljä jo käytössä olevaa vaihtoehtoa suoratoiston toteuttamiseen: 

1. Facebookin tai YouTuben live-ominaisuuksien hyödyntäminen. Tällainen toteutus on mahdollinen 

kännykällä. Tämä on myös edullinen tapa, mutta asettaa rajoituksia kuvan ja erityisesti äänen 

laadulle. Se on kuitenkin osoittautunut toimivaksi ainakin väliaikaisena ratkaisuna. Lisäksi verkossa 

on muitakin suoratoistopalveluja, joita osaa voi käyttää kännykkäapplikaatiota hyödyntämällä. 

Tässä yhteydessä kannattaa tutustua Sakastin sivuilla olevaan ohjeistukseen ”Etäläsnäoloa 

toimintaan ja tilaisuuksiin”: https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-

varaudut/koronavirus/etalasnaoloa-toimintaan-ja-tilaisuuksiin/.   

2. Virtuaalikirkko-sivusto on myös mahdollinen ratkaisu: https://www.virtuaalikirkko.fi/. Kyseessä on 

jumalanpalvelusten välittämiseen erikoistunut palvelu. Virtuaalikirkko tarjoaa sekä järeämpiä 

täyden palvelun ratkaisuja kuvauskalustolla että kevyempiä menetelmiä suoratoistoon. 

3. Nettiradioratkaisuja, joissa ääni välitetään kirkon äänentoistosta kevyen laitteiston kautta verkkoon 

tarjoavat hiippakunnan alueella ainakin Radio Dei, Järviradio ja Keskipohjanmaan IT-aluekeskus. 

Keskipohjanmaan IT-aluekeskus on ilmoittanut, että sillä on rajalliset mahdollisuudet lisätä 

seurakuntia palveluunsa lyhyellä aikataululla. 

4. Omien kameroiden ja striimauskaluston hankinta, jos seurakunnasta löytyy osaamista asiassa. 
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Ratkaisun harkinnan pohjaksi kannattaa tutustua Sakastin sivuilla olevaan ohjeistukseen ”Etäläsnäoloa 

toimintaan ja tilaisuuksiin”: https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-

varaudut/koronavirus/etalasnaoloa-toimintaan-ja-tilaisuuksiin/. 

Tekijänoikeudet tulee huomioida. Koronatilanteen vuoksi Teosto tekee joihinkin lupiin väliaikaisia 

poikkeuksia, joiden myötä olemassa oleva lupa julkiseen esittämiseen sisältää luvan välittää sisältöä 

verkossa, eli suoratoistaa kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Tästä tietoa Teoston sivuilta: 

https://www.teosto.fi/teosto/uutiset/striimaus-ja-musiikin-kaytto-koronatilanteen-aikana.  

Facebookissa toimii Kirkko striimaa-ryhmä, joka tarjoaa vinkkejä striimaukseen ja mahdollisuuden kysellä 

vinkkejä toteutuksiin. 

 

Suoratoisto palvelut ja niissä mukana olevat seurakunnat:  

Virtuaalikirkko: https://www.virtuaalikirkko.fi/ 

Radio Dei, mukana olevat seurakunnat: https://www.radiodei.fi/ohjelmat/jumalanpalvelus/ 

Järviradio, mukana olevat seurakunnat: https://www.jarviradio.fi/nettikirkot/ 

Pohjanmaan IT-alue, mukana olevat seurakunnat: 

http://www2.ylivieskanseurakunta.fi/tiedostot/Nettiradiot.html 
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