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Ohjeita Oulun hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille 18.5.2020 

 

Viime viikon perjantaina 15.5. lähetetyssä viestissä jo ennakoinkin piispojen yhteistä ohjetta 
enimmäisväkimääristä jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa 1.6. lukien. Piispojen ohje lähetetään 
nyt tämän viestin liitteenä tiedoksi. Ulospäin se on kuitenkin julkinen vasta huomenna 19.5. klo 10, jolloin Kirkon 
viestintä tiedottaa asiasta. 
 

Piispojen ohjeen sisältö 

Piispojen ohjeen mukaan jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua kirkossa tai 
kappelissa yli 50, mutta enintään 500 henkeä, edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomaisohjeita 
tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Ohje koskee myös muita seurakunnan järjestämisvastuulla olevia 
julkisia tilaisuuksia (esimerkiksi konsertit). Henkilömäärä suhteutetaan aina 1–2 metrin turvavälein tilaan 
sopivaksi. On siis syytä huomata, että pienessä tilassa (esim. pieni siunauskappeli) väkimäärä voi jäädä alle 50 
hengen rajan.  

Kirkollisista toimituksista erikseen pari sanaa: Seurakunnan tiloissa (ja siten seurakunnan valvonnassa 
tapahtuvat) kirkolliset toimitukset ovat julkisia tilaisuuksia, ja edellä sanotut väkimäärärajat koskevat myös niitä. 
Viranomaisohjeiden mukaan varsinaista kirkollista toimitusta seuraava juhla (hääjuhla, muistotilaisuus jne.) sekä 
myös kodeissa tapahtuvat kirkolliset toimitukset (esim. kotikasteet) ovat yksityistilaisuuksia, joissa suurin sallittu 
väkimäärä on 50 henkeä 1-2 metrin turvavälejä noudattaen. Ymmärrän, että erottelun tekeminen vaikkapa 
hautaan siunauksen ja muistotilaisuuden välille tällä tavoin voi aiheuttaa käytännön ongelmia erityisesti silloin, 
kun muistotilaisuuskin on seurakunnan tiloissa. Tämä on kuitenkin oikeusministeriön ottama selkeä tulkinta. 
Hautaan siunaaminen on jumalanpalveluselämään kuuluva julkinen tilaisuus, jonka turvallisuusjärjestelyistä 
vastaa seurakunnan työntekijä. Muistotilaisuudesta vastaavat omaiset, minkä vuoksi ministeriö tulkitsee sen 
yksityistilaisuudeksi. 

 

Enimmäisväkimäärän suhteuttaminen tilaan sopivaksi 

Ohje tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen seurakunta määrittelee kirkkonsa, kappelinsa ja muiden 
toimitilojen suurimman sallitun väkimäärän ottaen huomioon viranomaisten ohjeistaman 1-2 metrin turvavälin 
kaikkiin suuntiin. Yksi konkreettinen tapa määritellä kirkkosalin tilakohtainen väkimäärä on sulkea joka toinen 
penkkirivi. Tilakohtaisen maksimipaikkaluvun laskenta tapahtuu tällöin siten, että käytössä olevilla penkeillä 
istuvien ihmisten väliin jää minimissään 1 metri.  

Seurakunnan on syytä sopivalla tavalla tiedottaa seurakuntalaisille, mikä näissä oloissa on kirkon 
enimmäisväkimäärä. Seurakunta vastaa siitä, ettei tämä edellä mainittu tilakohtainen raja ylity missään 
tilaisuudessa. On mahdollista, että tämä johtaa joissakin tilanteissa esimerkiksi rippikouluryhmän 
konfirmoimiseen kahtena eri osaryhmänä. 
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Riskiryhmin kuuluvat 

Tiedotuksessa on syytä korostaa, että seurakunnan julkisiin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä. Esimerkiksi 
ylähengitystieoireista kärsivien on syytä pidättäytyä tulemasta kirkkoon. Tiedotuksessa on hyvä korostaa, että 
riskiryhmiin kuuluvat käyttävät omaa harkintaa. Viime päivinä käydyn keskustelun ja viranomaisten lausuntojen 
perusteella yli 70-vuotiaiden ryhmää ei ole tiedotuksessa syytä nostaa erityisesti esille. Yli 70-vuotiaat eivät ole 
mikään yhtenäinen ryhmä. Ketään ei siis ”käännytetä” kirkon ovelta. Ainoa seikka, mitä tulee valvoa, on se, ettei 
tilakohtainen enimmäisväkimäärä ylity. 

 

Aluehallintovirasto antaa vielä tarkempia ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä ja hygieniasta. 
Hiippakunta tiedottaa, kun näitä ohjeita tulee julki. Lisätietoja ja tulkinta-apua näissä kysymyksissä antaa 
hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen, kari.ruotsalainen@evl.fi 
 

Teille kaikille seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä voimia toivottaen, 

 

Jukka Keskitalo 

Piispa 
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