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HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2020
Harkinnanvarainen avustus (Kirkkojärjestys 22 luku 9§)
Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarviossa on varattu harkinnanvaraisiin avustuksiin 545 000 euroa.
Kirkkohallituksen linjausten mukaisesti harkinnanvaraisia avustuksia jaetaan seuraavasti:
Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta, jonka edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma.
Kirkkohallitus päätti, että harkinnanvaraista toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen vuoden ajan seuraavista syistä:
I.

Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen tarpeessa. Tällöin
toteutuu ainakin toinen seuraavista edellytyksistä:
a)
b)

II.

Seurakunta on saaristoseurakunta.
Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden välinen
etäisyys on seurakunnan pinta-ala huomioiden kohtuuttoman pitkä niin,
että niitä voidaan pitää erillisinä toimintakeskuksina.

Määräaikainen harkinnanvarainen avustus

Jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta voidaan myöntää liitoksen toteutumiseen
saakka, ei kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin. Tuen jatkumisen edellytyksenä on tuomiokapitulin lausunto yhdistymishankkeen etenemisestä ja toteutumisajankohdasta.
III.

Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus
Voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten
vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon
myös paikalliset erityisolosuhteet. Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja erityisolosuhteet,
joita seurakunta pitää syinä kuluvan vuoden talouden tasapainottamisongelmiin. Tällöin on syytä
painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista. Avustusta haettaessa seurakunnan
tulee toimittaa selvitys talouden tasapainottamista (hakemusvuonna ja kahtena seuraavana
vuonna) koskevista toimenpiteistä.

Tuomiokapitulien lausunnoilla on tämän avustuksen myöntämisessä erittäin suuri merkitys. Edelleen edellytetään, että tuomiokapitulien yhteistyökonsultit tai selvitysmiehet mahdollisuuksien
mukaan osallistuvat avustusta hakevien seurakuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien laadintaan. Myös kaikki mahdolliset yhteistyöhankkeet tulee kartoittaa ja tutkia ennen tämän avustuksen hakemista.
Harkinnanvaraisten avustusten jako vuonna 2019
Vuonna 2019 harkinnanvaraisiin avustuksiin varattu määräraha oli 500 000 euroa.
Harkinnanvaraisten avustushakemusten loppusumma oli yhteensä 2 110 830 euroa. Tuomiokapitulien lausunnoissa avustuksia esitettiin myönnettäväksi yhteensä 2 015 830 euroa. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi avustuksia myöntäessään, että mikäli seurakunnan vuosikate 2018 oli positiivinen, avustusta ei myönnetty, vaikka seurakunnalla olisi ollut erityisiä perusteita saada avustusta yli 3 vuotta peräkkäin.
Kirkkohallituksen täysistunnon 22.5.2019 myöntämät avustukset olivat yhteensä 503 500 euroa. Avustuksia
myönnettiin yhdeksälle seurakunnalle ja ne olivat suuruudeltaan 13 500 – 75 000 euroa.
Harkinnanvaraisten avustushakemusten käsittelyaikataulu vuonna 2020
•
•
•

seurakunnat lähettävät avustushakemukset sekä vuoden 2019 tilinpäätökset tuomiokapituliin tilinpäätösten valmistuttua, kuitenkin viimeistään 3.4. mennessä,
tuomiokapitulit antavat hakemuksista lausuntonsa ja lähettävät lausunnot, avustushakemukset ja tilinpäätökset Kirkkohallitukseen (kirkkohallitus@evl.fi) viimeistään 15.5. mennessä,
kirkkohallituksen täysistunto myöntää harkinnanvaraiset avustukset istunnossaan 9.6.

Aineisto pyydetään lähettämään joka vaiheessa sähköisessä muodossa.

KIRKKOHALLITUS

Pekka Huokuna

Leena Rantanen

ISSN 1797-0326

