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KIRKKOHALLITUKSEN POIKKEUSOLOJA KOSKEVIEN VÄLIAIKAISTEN MÄÄRÄYSTEN
VOIMASSAOLO
Kirkkohallitus antoi 24 maaliskuuta tänä vuonna kaksi väliaikaista määräystä, jotka pohjautuivat
koronaviruksen aiheuttamaan poikkeusoloihin COVID-19 epidemian johdosta sekä valmiuslain
käyttöönottoon. Kirkkohallitus voi valmiuslakia sovellettaessa antaa tilapäisiä määräyksiä seurakuntien,
seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta.
Kesäkuun 15 päivänä 2020 tehdyn päätöksen johdosta valmiuslakia ei enää sovelleta 16.6.2020 lukien.
Siten myös valmiuslain soveltamisen nojalla annettu väliaikainen määräys seurakuntien ja
seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro 131) ei
enää ole voimassa. Kirkon tietoturvapolitiikasta annetun väliaikaisen määräyksen voimassaoloa on jatkettu
kirkkolain 16 luvun 11 §:n nojalla elokuun loppuun.
Seurakuntien, seurakuntayhtymien ja kirkkohallituksen hallintoa koskevan väliaikaisen
määräyksen voimassaolon päättyminen
Väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta
poikkeusoloissa on mahdollistanut kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle tiettyjä toimivaltuuksia
tilanteessa, jossa kirkkovaltuustoa tai yhteistä kirkkovaltuustoa ei saada koolle. Lisäksi määräys mahdollisti
seurakuntien, seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen toimielinten sähköiset kokoukset. Määräyksen
voimassaolon päätyttyä toimielimen kokouksen laillisuus edellyttää, että enemmän kuin puolet toimielimen
jäsenistä on saapuvilla kokouspaikalla. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ei voi myöskään enää
käyttää kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvaa toimivaltaa kiireellisissä tapauksissa.
Epidemiatilanteen yhä jatkuessa on kuitenkin syytä miettiä, voisiko toimielinten kokouksia harventaa tai
jättää kokonaan pitämättä. Kaikkien henkilöiden tulee kuitenkin itse arvioida oman henkilökohtaisen
terveyden pohjalta, onko hän estynyt osallistumaan kokouksiin, jotka pidetään fyysisillä kokouspaikoilla.
Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei tule luonnollisesti osallistua kokoukseen.
Kokouksia on syytä pitää vain, jos se on välttämättömistä syistä tarpeen. Kokouspaikalla on syytä noudattaa
annettuja suosituksia ja järjestää kokoustila siten, että tuolien välillä on riittävä turvaväli (n. 1,5 m) tai
muutoin ohjeistaa jäsenet istumaan niin, että väliin jää riittävät välit. Kokoustilana on tarkoituksenmukaista
käyttää sellaista tilaa, jossa suositukset turvaväleistä voidaan huomioida. Yli 70-vuotiaille, riskiryhmiin
kuuluville ja karanteenissa oleville voidaan mahdollistaa osallistuminen myös sähköisin välinen, mutta tällöin
heitä ei voida ottaa huomioon saapuvilla olevina jäseninä taikka päätöksentekijöinä. Jäsenille ja muille
läsnäolo-oikeutetuille on painotettava sitä, etteivät he tule paikalle sairaana, sairautta epäilevänä tai
karanteenissa altistuksen tai sairauden vuoksi olevana.

Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Valtioneuvosto on tarkentanut koronavirusepidemian aikaisia suosituksia 6.5.2020. Ne suosittavat, että
etätyötä jatkettaisiin kesän ajan. Etätyösuosituksen osalta tilanne arvioidaan valtioneuvostossa uudelleen
kesän jälkeen. Tästä syystä kirkkohallituksen virastokollegio on päättänyt uudesta väliaikaisesta
määräyksestä, joka koskee kirkon tietoturvapolitiikkaa. Väliaikaisen määräyksen mukaan kirkon
tietoturvamääräysten kohtaa 2.1.7 ei sovelleta 31. elokuuta 2020 saakka.
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