
 

 

 

 

 

 

 

Koronaohje Kuopion hiippakunnan alueen seurakunnille 14.1.2022 

 
Itä-Suomen AVI:n 14.1.2022 tekemät päätökset 
 
Itä-Suomen Aluehallintovirasto on 14.1.2021 tekemällään päätöksellä pysyttänyt voimassa ja 
jatkanut aiempaa päätöstä, jolla kielletään toimialueen kuntien alueella kaikki sellaiset sisätiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Tämä määräys 
on voimassa ajalla 17.1.-14.2.2022. 
 
Lisäksi IS-AVI:n päätöksen mukaan asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävät 
tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin 
aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa esimerkiksi 
asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa 
erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tämä määräys on voimassa 26.1.2022 saakka. 
 
Lisäksi mm. Pohjois-Karjalan alueella on määrätty suljettavaksi liikunta- ja urheilutoiminnassa 
joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan 
urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät 
tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat. Kuitenkin suljetuksi määrättyjä tiloja voi 
käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun 
harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus. Määräys 
on voimassa Etelä-Savon (Essote), Itä-Savon (Sosteri) ja Pohjois-Karjalan (Siun sote) 
sairaanhoitopiirien kuntien alueilla 27.1.2022 saakka. 
 
Lisäksi erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa sisällä sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajatuissa 
asiakas- ja yleisötiloissa ulkona pitää noudattaa tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia. 
Pykälä on väliaikaisesti voimassa koko Suomessa 30.6.2022 saakka. 
 
IS-AVI:n päätökset löytyvät kootusti tästä: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) 
 
Pohjois-Suomen AVI:n tekemä rajoituspäätös 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Kainuun maakunnassa kaikki sisätiloissa 
järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Ulkotiloissa 
kielto koskee yli 50 henkilön tilaisuuksia. Määräys on voimassa 9.1.-6.2.2022. 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929674


 

 
PS-AVI:n päätös löytyy tästä: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) 
 
Viranomaispäätökset ja lainsäädäntö 
 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia turvaa kirkon edellytykset toimia väestön henkisen tasapainon 
ja hyvinvoinnin vahvistajana sekä henkisen huollon ylläpitäjänä. Strategiassa kirkoille ja 
uskonnollisille yhdyskunnille turvataan mahdollisuudet ylläpitää hengellistä toimintaa sekä 
osallistua ihmisten henkiseen huoltoon osana yhteiskunnan psykososiaalisen tuen kokonaisuutta 
ja kriisien uhrien auttamiseen kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkisen huollon tarjoaminen 
kriisitilanteissa on evankelis-luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä (KL 25:15 a §). 
 
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten jatkuminen on turvattava kaikissa olosuhteissa. 
Kirkkolain 4 luvun 1 §:n mukaan ne kuuluvat seurakunnan lakisääteisiin tehtäviin. Seurakunnilla on 
erityinen tehtävä vahvistaa ihmisille toivoa, luoda yhteyttä ja ehkäistä yksin jäämisen ja 
toivottomuuden kokemuksia. 
 
Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien 
järjestämiä jumalanpalveluksia ja muita vastaavia toimituksia, jotka kuuluvat yhteisöjen 
tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan ja jotka järjestetään julkista uskonnonharjoittamista 
varten yhteisön omissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten 
lisäksi näitä ovat esimerkiksi hartaudet ja diakoniaruokailut. 
 
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, jotka tapahtuvat suurissa kirkkotiloissa ja joissa 
ihmiset istuvat omilla paikoillaan, eivät kuulu korkean riskin tilaisuuksiin. 
 
Koronapassin käyttöönotto julkisessa uskonnonharjoituksessa ei ole mahdollista nykyisen 
lainsäädännön mukaan. Koska jumalanpalvelus on kaikille avoin, seurakunnilla ei ole mahdollista 
vapautua rajoituksista koronapassin avulla jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia koskevista 
rajoituksista. 
 
 
Kuopion hiippakuntaa koskeva ohje  
 
Aluehallintovirastojen päätökset perustuvat siihen, että tartuntamäärät ovat nousseet 
merkittävästi erityisesti omikron-variantin seurauksena. Koko Suomi on leviämisaluetta. Pahin 
tilanne on pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa. Koko Suomessa ilmaantuvuusluku 100 000 
asukasta kohden on 1815 (Kainuu 692, Pohjois-Savo 836, Pohjois-Karjala 1047) aikavälillä 27.12.-
9.1.2022.  
 
Kuopion hiippakunnan alueella tautitilanne on hankalin Pohjois-Karjalan maakunnassa.  
 
Viranomaisten keskeisenä pyrkimyksenä on turvata terveydenhuollon kantokyky. Rokotukset 
helpottavat tavoitetta: vaikka sairaala- ja tehohoitopotilaiden määrät ovat korkealla, ne eivät ole 
kasvaneet tartuntojen määrän suhteessa. Viranomaispäätöksissä heijastuu se, että lasten ja 
nuorten koulunkäynti ja ohjattu harrastustoiminta halutaan turvata. Valtioneuvoston päätöksellä 
ravintolat saavat olla auki klo 18 saakka. 

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929104


 

 
Aluehallintovirastojen ja valtioneuvoston päätösten soveltamisesta on pidetty useita teams-
neuvotteluja Kuopion hiippakunnan kirkkoherrojen kanssa. Yleisen tautitilanteen johdosta 
jumalanpalveluksiin osallistujien määrät ovat merkittävästi vähentyneet. Yhteiskunnallisessa 
keskustelussa on viime päivinä korostunut tarve saada selkeitä ja johdonmukaisia ohjeita. 
Vaikeasti tulkittavat ja/tai alati muuttuvat ohjeet koetaan hämmentäviksi. 
 
Olen pitänyt yhteistyöneuvottelun Itä-Suomen aluehallintoviraston johdon kanssa tiistaina 
11.1.2021. 
 
Edellä sanotun pohjalta pyydän, että Kuopion hiippakunnan kaikissa seurakunnissa noudatetaan 
seuraavia ohjeita: 
 

1. Sisätiloissa järjestettäviin jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan 
muuhun tavanomaiseen uskonnolliseen toimintaan voi ottaa enintään 1/3 tilaan 
hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä.  

2. Seurakuntien tulee huolehtia jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistuvien 
sijoittumisesta tilaan siten, että osallistujien lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä 
voidaan ehkäistä.  

3. Osallistujille tulee suositella voimakkaasti kasvomaskin käyttöä rokotussuojan tasosta 
riippumatta.  

4. Kuorotoiminta (yli 10 hengen kuorot) on syytä varotoimena laittaa tauolle tammikuun 
ajaksi. AVI:n tilan käyttöä koskevassa päätöksessä mainitaan ”kuorolaulutoimintaan 
käytettävät tilat”. Lisäksi yli 10 hengen kuorotoiminta kuuluu THL:n mukaan korkean riskin 
toimintaan. 

5. Seurakuntien kasvatustoiminnassa liitytään aiempien käytäntöjen mukaisesti kunnan 
varhaiskasvatus- ja koulutoimen voimassa oleviin käytäntöihin. Jos koulut siirtyvät 
etäopetukseen, myös seurakuntien kasvatustoiminta seuraa perässä. 

6. Rippikoulutoiminnan järjestämiselle ei ole estettä. Toiminta on järjestettävä 
terveysturvallisesti. Muuta nuorisotyötä voidaan järjestää pienryhmissä harkinnan mukaan. 

7. Muuta kokoavaa toimintaa on perusteltua järjestää tammi-helmikuun aikana niukasti. 
Etusijalla ovat lasten ja nuorten toiminta sekä diakonia. Suositaan pienryhmiä (alle 10 
hlöä). 

8. Yksittäisissä kysymyksissä seurakunta voi olla yhteydessä paikkakunnan tartuntatautien 
hoidosta vastaavaan lääkäriin. 

9. Seurakunnissa on syytä suosia etätyötä ja käyttää hyväksi verkkoyhteyksiä.  
10. Seurakunnan hallinnon tulee toimia. Kirkkoherranvirastot pidetään auki. Luottamuselimien 

kokoukset järjestetään joko lähi-, etä- tai hybridikokouksina ja työjärjestyksen mukaisesti. 
11. Seurakuntalaisia tulee aktiivisesti tiedottaa seurakunnan toimintaan osallistumisen 

mahdollisuuksista ja rajoituksista. 
 
Edellisten lisäksi seurakunnan kaikessa toiminnassa tulee noudattaa tartuntatautilain mukaisia 
yleisiä hygieniavaatimuksia: 
 

 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. 

 
Hiippakunnan puolesta ei pyritä antamaan lähitulevaisuudessa uusia ohjeita, ellei 
aluehallintovirasto kiristä kokoontumisrajoituksia tai tilanne muutoin sitä ehdottomasti vaadi. Sen 
johdosta toivon, että seurakunnat voivat toimia tämän ohjeen pohjalta niin kauan kuin yleinen 
tautitilanne sitä edellyttää. Rohkaisen soveltamaan ohjetta itsenäisesti ja kunkin paikkakunnan 
tilanteen mukaisesti. Seurakuntien ei tule kuitenkaan rajoittaa hengellisen tehtävänsä hoitamista 
enemmän kuin rajoitukset ja tilanne vaativat. 
 
THL:n ohjeet muistettava 
  
Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta. Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös 
uusien virusmuunnosten leviämistä. 
 

1. Jos saat oireita, pysyt kotona ja menet tarvittaessa koronatestiin. 
2. Pidät etäisyyttä muihin ihmisiin. 
3. Peset kädet, yskit hihaan. 
4. Käytät kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on paljon muita ihmisiä. 
5. Pidät Koronavilkun päällä ja noudatat sen ohjeita. 
6. Otat sinulle suositellut rokoteannokset. 

 
Rajoitusten ja suositusten noudattamisesta seurakunnan toiminnassa sekä niitä koskevista tilanne- 
ja tapauskohtaisista päätöksistä vastaa kirkkoherra ja seurakuntayhtymän osalta 
seurakuntayhtymän ylin johto. 
 
Kuopiossa 14.1.2022 

 
 

Piispa Jari Jolkkonen 


