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KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 15.10.2019 NK. HIILINEUTRAALISUUSAVUSTUS
Kirkkohallituksen avustukset seurakuntatalouksille fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien lämmitys- ja/ tai sähköjärjestelmiä
Kirkkohallituksen täysistunto päätti jakaa 15.10.2019 arviolta noin 900 000 euroa seurakuntatalouksien
omistamien vanhojen suojeltujen rakennusten lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmien uusimiseen fossiilisia
energialähteitä käyttävistä hiilineutraaleiksi vuoden 2020 aikana. Samalla täysistunto valtuutti virastokollegion tekemään asiassa tarvittavat päätökset seuraavaksi esitettyjen kriteerien mukaan. Haku alkaa
välittömästi. Kolmen viime vuoden aikana hakua vastaavat toteutetut hankkeet voivat hakea avustusta
takautuvasti.
Kysymyksessä ovat seurakuntatalouden omistamaan yksittäiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen
rakennukseen tai rakennuksiin kohdistuvat muutostyöt. Suojellut rakennukset voivat olla kirkkolailla
suojeltuja, kaavalla, muulla lailla suojeltuja tai esimerkiksi RKY-kohteita.
Jaettavan rahasumman on arvioitu olevan noin 900 000 euroa.
Haku jakautuu kahteen vaiheeseen:
A) 1.10.2016–1.10.2019 aikana tehdyt ja päätetyt järjestelmämuutoshankkeet (kirkkovaltuuston tai muut toimivaltaisen elimen päätös):
- haku 31.12.2019 mennessä
- jaettava summa arviolta noin 200 000 euroa
- arvio jakoperusteista:
* isot seurakuntataloudet, noin 5 % kustannuksista
* keskisuuret seurakuntataloudet, noin 15 % kustannuksista
* pienet seurakuntataloudet, noin 30 % kustannuksista
B) 2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevat järjestelmämuutoshankkeet:
- haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimivaltainen elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi
- jaettava summa arviolta noin 700 000 euroa
* isot seurakuntataloudet, noin 5 % kustannuksista
* keskisuuret seurakuntataloudet, noin 15 % kustannuksista
* pienet seurakuntataloudet, noin 30 % kustannuksista

Tukipäätökset tehdään vuoden 2020 aikana kirkkohallituksen virastokollegiossa.
Jos seurakuntatalous on saanut muuta tukea hankkeeseen, saatu muu tuki vähennetään kokonaiskustannuksista. Jäljellejääneestä summasta voidaan hakea edelleen kirkkohallituksen tukea niin, että edellä
esitetyt prosenttisummat kerrotaan kertoimella 0,25. Käytetty jaotteluperuste: Pieni seurakuntatalous
alle 6000 jäsentä, keskisuuri 6001-16 000 jäsentä, iso 16 001 jäsentä tai enemmän.
Riippuen hakemusten määristä ja laadusta kirkkohallitus pidättää itsellään oikeuden arvioida jaettavan
rahasumman määrää ja tässä esitettyjä tukiprosentteja uudestaan molemmissa kohdissa.
Hakemus toimitetaan osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi sähköisenä. Vaaditut asiakirjat: kirkkovaltuuston tai muun asiassa toimivaltaisen elimen lainvoimainen päätös, suunnitelma-asiakirjat, urakkatarjousasiakirjat, mahdollinen urakoitsijan valintapäätös, arvio kokonaiskustannuksista, mahdolliset muut tukipäätökset, yhteyshenkilön nimi ja seurakunnan tilinumero. Seurakunnan tilinumero tarvitaan niihin
hankkeisiin, jotka ovat jo toteutuneet. Rakennusavustushakemukseen ja maksatuslomakkeeseen merkitään sana ”hiilineutraalisuusavustus”.
Avustus maksetaan jälkikäteen pääkirjaotteen perusteella toteutuneiden kustannusten perusteella. Hankkeen ei tarvitse olla vielä kokonaisuudessaan valmis, kun myönnetty avustus maksetaan. Avustusta ei
voi kuitenkaan hakea uudishankkeeseen, koska se voidaan alusta alkaen suunnitella haluttaessa suoraan
mahdollisimman hiilineutraaliksi, vaan kysymys on nimenomaan olemassa olevan vanhan suojellun rakennuksen fossiilisiin polttoaineisin perustuvan lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmän korvaamiseen hiilineutraaleilla vaihtoehdoilla.
Tiedusteluihin vastaa yliarkkitehti Kristiina Koskiaho, sähköposti etunimi.sukunimi(a)evl.fi tai puhelin
040 688 1454.
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