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 Perustaso Kiihtymisvaihe Leviämisvaihe* 

Yleistä Tilakohtaiset 
osallistujamäärärajoitukset, 
turvavälien on toteuduttava. 
Maskien käyttö silloin, kun 
turvaväleistä ei voida 
huolehtia. 
 
Käsidesin saatavuus tai 
käsienpesun mahdollisuus 
kaikessa toiminnassa. 
Yskimishygienia. 
 
Etätyö mahdollista. 
 
Osallistuminen vain terveenä.  
 

Maskien käyttö 
suositeltavaa. 
 
Valtakunnallinen 
etätyösuositus. 

Maskin käyttö 
kaikissa julkisissa 
tiloissa. 

Jumalanpalvelukset Kirkkotilakohtaiset 
osallistujamäärärajoitukset.   
 
Tilaisuuksien lyhentäminen, 
laulamisen vähentäminen. 
 
Seurakunnat huolehtivat 
mahdollisuuksien mukaan 
siitä, että jumalanpalveluksiin 
voi osallistua myös etänä. 
 
Ehtoollisenvietosta annetut 
ohjeet voimassa. 
 

Harkinta, muutetaanko 
osa messuista 
sanajumalanpalveluksiksi. 
 
SHP:n ja AVI:n julkisista 
tilaisuuksista antamien 
suositusten 
noudattaminen (tällä 
hetkellä Varsinais-
Suomessa: yli 20 hlö vain 
jos turvaväleistä voidaan 
huolehtia). 
 

Yli kymmenen 
hengen tilaisuudet 
kielletty. 

Toimitukset 
seurakunnan tiloissa 

Tilakohtaiset 
osallistujarajoitukset. 
 
Tilaisuuksien lyhentäminen, 
laulamisen vähentäminen. 
 
Ulkotilaisuuksien suosiminen 
kun mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. 
 

SHP:n ja AVI:n julkisista 
tilaisuuksista antamien 
suositusten 
noudattaminen (tällä 
hetkellä Varsinais-
Suomessa: yli 20 hlö vain 
jos turvaväleistä voidaan 
huolehtia). 

Yli kymmenen 
hengen tilaisuudet 
kielletty. 

Toimitukset ja 
vierailut kodeissa 

Mahdollisia, mutta 
ensisijainen vaihtoehto 
seurakunnan tilat. 
 
Tilaisuuksien lyhentäminen, 
laulamisen vähentäminen. 
 
Maskin/visiirin käyttö, jos 
turvavälejä ei voida taata. 

Seurakunnan työntekijät 
osallistuvat 
muistotilaisuuksiin tai 
kastejuhlaan kodeissa 
vain poikkeustilanteissa. 
 
Kotikäynnit erityisen 
tarkan harkinnan jälkeen. 
Puhelin- tai 

Yli kymmenen 
hengen tilaisuudet 
kielletty. 
 
Laitoskäynnit vain 
sopimuksesta ja 
vain omissa 
huoneissa. 
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Ulkotilaisuuksien/tapaamisten 
suosiminen kun mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista.  

verkkokeskustelu 
ensisijaisena 
vaihtoehtona. 
 
SHP:n ja AVI:n 
yksityistilaisuuksista 
antamien suositusten 
noudattaminen. (tällä 
hetkellä Varsinais-
Suomessa: yli 20 hlö vain 
jos turvaväleistä voidaan 
huolehtia). 

Viikkotoiminta Voidaan jatkaa turvaväleistä 
ja hygieniasta huolehtien. 
 
Ulkotilaisuuksien suosiminen 
kun mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. 

Korkean riskin aikuisten 
toiminta (joukkueurheilu 
sisällä, kuorotoiminta) 
keskeytetään. 
 
Tapauskohtainen 
arviointi siitä, mitä 
toimintoja on syytä 
jatkaa. Suuren 
väkimäärän kokoaminen 
on aina riski. 
 
Maskisuositus yli 15-
vuotiaille. 
 

Yli kymmenen 
hengen tilaisuudet 
kielletty. 

Kirkkoherranvirastot Pidetään auki. 
 

  

Työyhteisön 
kokoukset 
 

Mahdollista pitää turvavälein. Etäkokoukset.  

Matkustus Maski joukkoliikenteessä. 
Oman auton suosiminen. 

Mahdollisimman vähän 
liikkumista eri alueiden 
välillä. 
 

 

 

* Leviämisvaiheen ohjeistus on suuntaa antavaa. Se perustuu Vaasan sairaanhoitopiirin omalla alueellaan 

antamiin ohjeisiin ja Lapuan ja Porvoon tuomiokapitulien niistä tekemiin sovellutuksiin. Arkkihiippakunnan 

alueen sairaanhoitopiirit antavat omat ohjeistuksensa, mikäli niiden alue joutuu leviämisvaiheeseen. 

Suositukset eivät siis välttämättä tule olemaan taulukon mallin mukaisia. Arkkihiippakunnan seurakunnat 

seuraavat oman alueensa sairaanhoitopiirien ohjeistusta. 


