
 
 
 

Koronaepidemiatiedote 17.6.2021 
 
 

Koronaepidemia on kehittynyt myönteiseen suuntaan, ja tartunnat ovat vähentyneet 
kaikkialla Suomessa. Sen myötä terveysviranomaisten antamia rajoituksia on purettu 
ja muun muassa yleisötilaisuuksien osanottajarajoitukset on joko poistettu kokonaan 
tai vähintäänkin enimmäismäärät ovat kasvaneet. 
 
Uskonnolliset yhdyskunnat, kuten Suomen Vapaakirkko, ja lainsäädäntö 
 
Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvisen isännöimässä uskonnollisten yhdyskuntien 
pyöreän pöydän tapaamisessa 15.6.2021 ministeriön virkamies ohjeisti seuraavasti: 
 
”Yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien 
tunnusomaiseen toimintaan kuuluvia tilaisuuksia, jotka järjestetään julkista 
uskonnonharjoitusta varten yhdyskunnan omissa tai vastaavissa tiloissa (esim. 
jumalanpalvelukset), mutta rajoitukset koskevat esim. kerhotoimintaa.” 
 
Tartuntatautilain tilojen käyttöä koskeva sääntely (voimassa 31.12.2021 asti): 

• TTL 58 c §: käsien puhdistaminen, ohjeistuksen antaminen, tehostettu 
pintojen puhdistaminen, väljän oleskelun mahdollistaminen (voimassa koko 
maassa). 

• TTL 58 d §: tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujilla on 
mahdollisuus välttää lähikontakti (voimassa, jos kunta/avi on näin päättänyt). 

• Lisäksi TTL 58 h §: kirjallinen suunnitelma asetettujen velvollisuuksien ja 
rajoitusten toteuttamisesta. 

 
Vapaakirkon suositukset 
 
Vapaakirkko korostaa, että seurakunnissa tulee edelleen huolehtia 
terveysturvallisuuden toteutumisesta. Se tarkoittaa käsihygieniasta huolehtimista, 
riittävien turvavälien järjestämistä, tilojen huolellista siistimistä ja pintojen 
puhdistamista, kasvomaskien käyttöä ja kaikkien lähikontaktien välttämistä. 
Seurakunnan tulee huolehtia siitä, että turvallisuusohjeet ovat osanottajien 
nähtävissä (verkkosivut, tilojen ilmoitustaulut jne.). Kun järjestetään tarjoilua, tulee 
kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan ja turvaväleihin. 



 
Seurakunnat voivat toteuttaa toimintaansa, kun ottavat huomioon oman alueensa 
koronatilanteen. Jumalanpalvelukset ja rukoustilaisuudet eivät sellaisenaan kuulu 
rajoittavan lainsäädännön piiriin, mutta päätökset kokoustoiminnasta tulee tehdä 
vastuullisesti seurakuntalaisten ja osanottajien terveysturvallisuus huomioon ottaen. 
 
Nyt kun koronatilanne on helpottunut, suosittelemme seurakuntia järjestämään 
jumalanpalvelus- ja kokoustoimintaa. Muussa toiminnassa, kuten esimerkiksi lasten- 
ja nuorten toiminnassa ja diakoniatyössä (ViaDia), otetaan huomioon alueen 
suositukset ja toimitaan vastuullisesti. 
 
Apostoli Paavalin suositukset 
 
”Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki 
Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien 
puolesta… Rauha veljille ja siskoille ja rakkaus sekä usko Isältä Jumalalta ja Herralta 
Jeesukselta Kristukselta” (Ef.6:18, 23). 
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