
 

 

 

Oulun hiippakunnan koronaohje 30.11.2020 

 

I YLEISTÄ 

 

Oulun hiippakunnan alueella koronatilanne vaihtelee maakuntien ja sairaanhoitopiirien välillä. Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan on 28.11. todettu siirtyneen koronaviruksen kannalta leviämisvaiheeseen. Lapin ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnat ovat tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Lapin maakunnan alueella Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiirin tilanne on muuta Lapin maakuntaa vaikeampi. 

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän suositukset 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä on 29.11. antanut alueen kunnille suosituksensa 
koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Suosituksessa suositellaan Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolle, että se kieltäisi tartuntatautilain nojalla sellaiset yleisötilaisuudet ja yleiset 
kokoontumiset, joihin osallistuu yli 10 henkeä. Koordinaatioryhmän suosituksissa on yksityistilaisuuksien 
osalta nostettu poikkeustapauksena esiin hautajaisten muistotilaisuudet. 

Koronasuositusten täytäntöönpano, AVI:n päätös ja kirkon viranomaisten päätökset 

Kunnat (tai kuntayhtymät) voivat omilla päätöksillään ottaa koordinaatioryhmän suositukset käyttöön. 
Esimerkiksi Oulun kaupunki on jo sunnuntaina 29.11. tehnyt näin.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto julkistaa tartuntatautilain mukaisen päätöksensä tiistaina 1.12 klo 12. 
On oletettavaa, että AVI:n päätös noudattelee alueellisen koordinaatioryhmän päätöstä, ja että 10 hengen 
kokoontumisrajoitusta sovelletaan koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.  

On syytä huomata, että aluehallintoviraston tai kunnan rajoituspäätökset eivät vielä sellaisenaan suoraan 
koske seurakuntien uskonnon harjoittamiseen liittyviä tilaisuuksia. Tämä johtuu siitä, että tartuntatautilain 
ja kokoontumislain soveltamisalan ulkopuolella ovat ”uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen 
toimintaan kuuluvat tilaisuudet, jotka järjestetään julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan 
omissa tai niitä vastaavissa tiloissa”. (Kokoontumislaki § 2) 

Kirkko kuitenkin noudattaa yhteiskunnan viranomaisten linjauksia. On silti huomattava, että 
tuomiokapituli antaa seurakunnille ohjeet jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista ja muista 
uskonnon harjoittamiseen liittyvistä tilaisuuksista. Tuomiokapitulin ohjeet perustuvat yhteiskunnan 
viranomaisten (valtioneuvosto, ministeriöt, THL, aluehallintovirasto) antamiin suosituksiin ja 
linjauksiin. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto julkistaa siis tartuntatautilain mukaisen päätöksen 
kokoontumisrajoituksista tiistaina 1.12 klo 12. Tässä tuomiokapitulin ohjeessa oletetaan, että 10 
hengen rajoitus tulee koskemaan koko maakuntaa. Mikäli AVI:n ohje kuitenkin poikkeaa tästä 
oletuksesta, viestii tuomiokapituli siitä seurakunnille tiistaina. 

 



II OHJE POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN SEURAKUNNILLE 30.11.–18.12. 

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. Kirkkolain 4 
luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. 

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman kirkkotilassa paikan päällä olevaa seurakuntaa. Kirkkotilassa voi olla 
enintään 10 jumalanpalveluksen toimittamiseen osallistuvaa työntekijää tai seurakuntalaista. 
Jumalanpalvelukset ovat toistaiseksi sanajumalanpalveluksia. Jumalanpalvelukset välitetään suoratoistona 
(striimattuna, radiossa) seurakunnan käytössä olevien sähköisten viestintäkanavien kautta.  

Kirkollisissa toimituksissa voi olla samanaikaisesti paikalla 10 osanottajaa ja lisäksi pappi, kanttori ja suntio. 
Poikkeuksen tekee hautaan siunaaminen, jossa pastoraalisen harkinnan perusteella voi olla hieman 
enemmän osanottajia, jos 2 metrin turvavälejä ja muita turvaohjeita kyetään noudattamaan. Tilaisuuden 
tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa olla koordinaatioryhmän ohjeen mukaisesti ”pienimuotoinen”. Edellä 
sanottu pätee myös seurakunnan tiloissa oleviin muistotilaisuuksiin.  

Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa. Jos kotikasteita 
järjestetään, ei papin tule viipyä kodissa tarpeettoman pitkään itse kastetoimituksen jälkeen. 
Muistotilaisuuksiin seurakunnan työntekijöiden ei ole tämän ohjeen voimassa olon aikana syytä osallistua. 

Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä. Kirkollisissa toimituksissa osanottajat ja 
henkilökunta käyttävät maskeja. Osanottajat vastaavat itse maskeista, mutta seurakunnan on myös syytä 
varata niitä tarjolle seurakuntien tiloissa tapahtuvia toimituksia varten. Tarjolla tulee olla mahdollisuus 
käsien desinfioimiseen. 

Konsertit ja musiikkitilaisuudet 

Konsertteja ja Kauneimpia joululauluja ei järjestetä tämän ohjeen voimassa olon aikana yleisötilaisuuksina. 
Näitä tilaisuuksia on seurakuntien hyvä pyrkiä mahdollisuuksiensa ja resurssiensa mukaan striimaamaan. 
Mahdollista on siirtää Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia 18.12. jälkeiselle ajanjaksolle, aina loppiaiseen 
asti. Lauluryhmät ja pienet kuorot (max. 10 hlöä) voivat harjoitella em. striimattavaa konserttia varten, kun 
laulajat sijoitetaan suurilla turvaväleillä kirkko- tai seurakuntasaliin.  

Seurakuntien kokoava viikkotoiminta 
Aikuisten kokoava toiminta ja pienryhmätoiminta keskeytetään 18.12.2020 asti. 

Seurakunnan lasten ja nuorten pienryhmätoiminta voi harkinnan mukaan jatkua, mikäli sitä ei ole kunnan 
päätöksellä keskeytetty. Esimerkiksi Oulun kaupunki on tehnyt keskeytyspäätöksen. 

Seurakuntien järjestämien alakoululaisten iltapäiväkerhojen osalta toimitaan kuntien perusopetusta 
koskevien linjausten ja ohjeiden mukaisesti. 

Kotikäynnit ja yksityinen ehtoollinen 
Kotikäyntejä ja yksityisiä ehtoollisia suoritetaan vain painavista sielunhoidollisista syistä. Hoivakodeissa ja 
vastaavissa laitoksissa vierailujen osalta toimitaan kunnan tai ao. laitoksen ohjeiden mukaan. Sairaalapapit 
toimivat sairaalassa noudatettavien käytäntöjen mukaan. 

 

 

 



III OHJE LAPIN JA KESKI-POHJANMAAN ALUEEN SEURAKUNNILLE 

Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueilla ollaan tällä hetkellä koronaviruksen kannalta 
kiihtymisvaiheessa. Näissä maakunnissa sijaitsevat Oulun hiippakunnan seurakunnat toimivat toistaiseksi 
aiemmin annettujen kiihtymisvaihetta koskevien ohjeiden mukaisesti soveltaen oheista liikennevalomallia, 
joka löytyy täältä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella (Kemi-Tornion rovastikunta) on jo tällä hetkellä 
käytössä omia erityisiä rajoituksia. Niiden pohjalta toimitaan niin kauan, kunnes sairaanhoitopiiri toisin 
linjaa. 

 

IV MUITA OHJEITA 

 

Etätyö ja maskisuositus työpaikalle 
Työntekijöille, joille se työtehtävien suorittamisen näkökulmasta on mahdollista, suositellaan etätyötä. 
Työyhteisöjen kokoukset suositellaan pidettäväksi etäkokouksina. Työpaikalla mahdollisesti olevissa 
kokouksissa ja tapaamisissa tulee käyttää kasvomaskia. Omassa työhuoneessa työskenneltäessä maskia ei 
luonnollisesti tarvitse käyttää. Ruokailut ja kahvitauot tulee porrastaa. 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien päätöksenteko 
Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä 
toimielinten kokoontumisia voidaan siirtää pidettäväksi 18.12. jälkeen tai pyrkiä lyhentämään siten, että 
niissä päätetään vain asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei vielä tällä hetkellä tunne 
sähköisiä kokouksia. 

Ihmisten tukeminen 
Voimakkaat rajoitustoimenpiteet vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Seurakuntia kehotetaan 
pitämään kirkkotiloja mahdollisuuksien mukaan auki hiljentymistä, rukousta ja keskusteluapua varten. 
Tällöin on noudatettava edellä mainittuja henkilörajoituksia ja muita viranomaissuosituksia. 

Ihmisten tukeminen monin eri tavoin on erittäin tärkeää rajoitustoimien aikana. Seurakuntien tulee 
kiinnittää tähän erityistä huomiota, mutta huomioida myös oman henkilökunnan jaksaminen. 

Päätösten toimeenpano seurakunnissa 

Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- ja 
tapauskohtaisista päätöksistä vastaavat kirkkoherra ja talouspäällikkö/talousjohtaja omien 
vastuualueidensa osalta ja seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen osalta seurakuntayhtymän johto. 
Hiippakunnan valmiuspäällikkö, lakimiesasessori Mari Aalto antaa tarvittaessa lisäohjeita. Erityisesti 
jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia koskevissa kysymyksissä voi kääntyä hiippakuntadekaani 
Kari Ruotsalaisen puoleen. 

Kunnat ja kuntayhtymät voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka 
perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Siksi on erittäin tärkeää, että seurakunnat pitävät kiinteää 
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. Mikäli kuntien linjaukset poikkeavat olennaisesti tässä tuomiokapitulin 
ohjeessa hahmotellusta linjasta, pyydetään seurakuntaa konsultoimaan tuomiokapitulia ennen päätösten 
tekoa.  

 

 

https://www.oulunhiippakunta.fi/uploads/2020/11/6c64e5b5-epidemian-eri-vaiheiden-vaikutukset-seurakuntien-toimintaan-oulun-hiippakunnassa-26.11.2020_saavutettava.pdf


Lopuksi 

Tämä ohje on Pohjois-Pohjanmaan alueen seurakuntien osalta voimassa 18.12. asti. Luultavasti joulukuun 
puoleen väliin mennessä selviää, miltä näyttää joulun pyhien jumalanpalvelusten tilanne. Seurakuntia 
pyydetään ylläpitämään valmiutta niiden järjestämiseen myös seurakuntalaisille avoimina tilaisuuksina. 

Lapin ja Keski-Pohjanmaan alueen seurakuntien osalta aiemmat ohjeet ovat voimassa siihen saakka kunnes 
uusia annetaan.  

Kiitän seurakuntia ja niiden työntekijöitä sitoutuneesta ja asiantuntevasta työstä koronatilanteen keskellä. 
Toivotan siunattua adventin aikaa!  

 

 

Piispa Jukka Keskitalo  
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