
 

 

 

Ohje Oulun hiippakunnan seurakunnille 15.11.2021 
 

Koronatartuntojen määrä Oulun hiippakunnan alueella on kääntynyt kasvuun ja tilanne vaihtelee suuresti 

hiippakunnan eri osissa. Onkin tärkeää seurata oman alueen aluehallintoviranomaisten ja 

sairaanhoitopiirien viestintää.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt 12.11. tekemällään päätöksellä 
tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien 
alueella (pl. Reisjärvi) kaikki sellaiset sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu 
yli 100 (sata) henkilöä ja joissa 1) on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole 
määritelty istumapaikkoja, tai 2) on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista. 
Määräys on voimassa kolme viikkoa ajalla 15.11.–5.12.2021. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätös LSSAVI/16930/2021 12.11.2021 

Yhteislaulutilaisuuksia käsittelevä kohta LSS:n Avin ohjessa koskee lähinnä Kauneimpia joululauluja.  

Tuomiokapituli ohjeistaa Kokkolan rovastikunnan seurakuntia AVI:n päätöksen hengessä toteuttamaan 

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia seuraavien vaihtoehtojen pohjalta:  

1) Jos Kauneimmat joululaulut -tilaisuus pidetään ajalla 15.11.-5.12, ja jos oletetaan, että tilaisuuteen 

osallistuu yli 100 henkilöä, pidetään kaksi tai useampi peräkkäinen tilaisuus. 

2) Otetaan käyttöön koronapassi, jolloin 100 hengen rajoitusta ei tarvitse noudattaa. 

3) Rajoitusajalle suunniteltu Kauneimmat joululaulut -tilaisuus pyritään siirtämään 5.12. jälkeiseen 

aikaan. 

4) Tilaisuus järjestetään ulkona, jolloin mitään rajoituksia ei ole.  

Vaihtoehdoista valitaan kirkkoherran johdolla seurakuntakohtaisesti parhaiten soveltuva ratkaisu.  

Uskonnollisia tilaisuuksia AVI:n kokoontumisrajoitukset eivät juridisesti sido, vaan kyse on kirkon omilla 

päätöksillä seurakunnille antamista ohjeista. Jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa 

tuomiokapituli ohjeistaa Kokkolan rovastikunnan seurakuntia noudattamaan lähtökohtaisesti 100 hengen 

rajaa ajalla 15.11.-5.12. Osanottajamäärä voi olla 100 henkeä suurempi, jos kirkkosalissa merkitään 

istumapaikat 1-2 metrin turvaväleillä ja seurakuntalaiset ohjataan istumaan näille merkityille paikoille. 

Koronapassin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa 

Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautilakiin lisäyksen koskien EU:n digitaalisen koronatodistuksen 

kansallista käyttöä eli koronapassia. Koronapassia voidaan käyttää mm. ”yleisötilaisuuksissa”. 

Yleisötilaisuuden määritelmä on puolestaan Kokoontumislaissa, jonka soveltamisalan ulkopuolelle on 

(Kokoontumislaki 2 §) rajattu ”julkista uskonnonharjoittamista” varten järjestetyt tilaisuudet. Suurin osa 

seurakunnan tilaisuuksista on edellä mainittuja uskonnollisia tilaisuuksia, joten niitä koronapassi ei koske. 

Näin ollen koronapassin kysyminen esimerkiksi jumalanpalvelusten osalta ei ole mahdollista. 

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet ovat Kokoontumislain näkökulmasta rajatapauksia. Niissäkin on 

hengellistä ainesta, mutta ne eivät ole samassa mielessä leimallisesti uskonnollisia tilaisuuksia kuin 

jumalanpalvelus tai vaikkapa seuratilaisuus. Näin ollen Kauneimmat joululaulut -tilaisuus voidaan tulkita 

”yleisötilaisuudeksi”, jossa koronapassin käyttö on mahdollista. Jos seurakunta ottaa Kauneimmat 
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joululaulut -tilaisuudessa käyttöön koronapassin, tulee siitä ilmoittaa etukäteen kirkollisissa ilmoituksissa ja 

seurakunnan verkkosivuilla. Osanottaja voi esittää Oma kannasta saatavan koronapassin joko 

paperitulosteena tai mobiililaitteestaan. Jos seurakunta ottaa käyttöön koronapassin, tulee olla valmius 

lukea koronapassi digitaalisesti. Seurakunnan tulee varata riittävästi henkilökuntaa tarkastamaan 

koronapassi ovella. Koronapassin lukusovellus on ladattavissa sovelluskaupoissa.  

Koronapassin lukijasovellus nyt saatavissa sovelluskaupoista toiminnanharjoittajien ja tapahtumien 

järjestäjien käyttöön - Tiedote - THL 

Vallitsevassa tilanteessa seurakuntien on siis mahdollista toteuttaa jumalanpalveluselämää ja muuta 

seurakunnallista toimintaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Seurakuntien ei ole omilla päätöksillään 

syytä rajata toimintaansa enempää kuin viranomaismääräykset edellyttävät. 

Yleisohjeena kaikkialla voidaan todeta, että vain terveenä tullaan tilaisuuksiin. Kasvomaskin käyttö on 

sallittua tilanteissa, joissa ei voida pitää turvaväliä ja hyvästä käsihygieniasta kannattaa pitää huolta. 

Etenkin ilman täyttä rokotussuojaa oleville suositellaan maskin käyttöä ja turvavälejä. 

 

Kokoontumisrajoitukset sairaanhoitopiireittäin  

Aluehallintovirastojen voimassa olevat suositukset ja rajoitukset yleisötilaisuuksissa ja julkisissa 

kokoontumisissa:  

Lapin sairaanhoitopiirissä (Lapin ja Rovaniemen rovastikunnat sekä Pellon srk) ei kokoontumisrajoituksia.  

Voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset Lapin sairaanhoitopiirin alueella 

(koronaturvallinenlappi.fi)   

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (Kemi-Tornion rovastikunta, pois lukien Pellon srk), ei 

kokoontumisrajoituksia, mutta laaja etätyösuositus ja laaja kasvomaskin käyttösuositus.  

Länsi-Pohjassa voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset (koronaturvallinenlappi.fi)   

Pohjois-Pohjanmaan maakunta (Oulun tuomiorovastikunta, Limingan, Koillismaan ja Kalajoen 

rovastikunnat) Ei kokoontumisrajoituksia, mutta suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota 

turvaväleihin.  

Koronatilanne Pohjois-Pohjanmaalla - Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanne ja suositukset (oyskorona.fi) 

Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella olevissa seurakunnissa (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) 

noudatetaan samoja suosituksia kuin Pohjois-Pohjanmaan alueella muutenkin.   

Koronainfo | Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (kalliopp.fi) 

Keski-Pohjanmaan maakunnan (Kokkolan rovastikunta) alueella kokoontumisrajoitus ajalla 15.11.–5.12. on 

sisätiloissa 100 henkilöä.  

Soite - Koronainfo 

 

Toivotan teille kaikille hyvän Jumalan siunausta. 
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