
   

 
 
 

 

 
 
 
 

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 5/2021  12.2.2021 

 

HIILINEUTRAALISUUSAVUSTUS 2021-2023 

Keskusrahaston tuesta myönnettäviä rakennusavustuksen jakoperusteita on muutettu määräaikaisesti 

vuosiksi 2021–2023. Hiilineutraalisuusavustusta voi saada myös ei-suojellun olemassa olevan 

rakennuskannan energiahankkeisiin. Keskusrahaston vuosittaisesta tuesta (vuonna 2021 jaettava summa on 

1 milj. euroa) 80 % kohdennetaan tuona aikana ensisijaisesti hiilineutraalisuutta tukeviin vanhan 

rakennuskannan energiahankkeisiin ja 20 % muihin rakennuskannan korjaushankkeisiin. 

Avustuksen määrä 

Avustuksen määrä vaihtelee rakennuskategorian sekä seurakuntatalouden koon mukaan (pieni 

seurakuntatalous alle 6000 jäsentä, keskisuuri 6001–16 000 jäsentä, iso 16 001 jäsentä tai enemmän). 

 

Rakennukset jaetaan kolmeen kategoriaan seuraavasti: 

 

1. Kirkot, kyläkirkot, rukoushuoneet, kappelit ja siunauskappelit, joissa järjestetään ympärivuotisesti 

jumalanpalveluksia ja siunaustilaisuuksia. 

Avustuksen määrä pienille seurakuntatalouksille n. 40 %, keskisuurille seurakuntatalouksille n. 20 % ja 

isoille seurakuntatalouksille n. 10 % kustannuksista. 

 

2. Muut seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömät tilat 

Avustusta voidaan jakaa myös muihin seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömien toimitilojen 

lämmitysjärjestelmien muutoksiin, mikäli seurakunnalla ei ole fossiilisia energialähteitä käyttäviä kirkkoja tai 

kappeleita. 

Avustuksen määrä pienille seurakuntatalouksille n. 30 %, keskisuurille seurakuntatalouksille n. 15 % ja 

isoille seurakuntatalouksille n. 5 % kustannuksista. 

 

3. Suojellut kirkolliset rakennukset 



 
 
 
 

 

Suojellut kirkolliset rakennukset voivat jatkossa saada valtion rahoituksesta (vuonna 2021 jaettava summa 

on noin 6,5 milj. euroa) jaettavaa avustusta fossiilisia energialähteitä käyttävien lämmitysjärjestelmien 

muutokseen laajojen korjaushankkeiden tai pelkän lämmitysjärjestelmän muutoshankkeen yhteydessä. 

Mikäli suojelluille rakennuksille myönnetään hiilineutraalisuusavustusta, myöntöperusteena käytetään 

rakennusavustuksissa käytössä olevaa jakoperustetta. 

 

Avustuksen hakeminen Kirkkohallitukselta 

Avustushakemuksen käsittelee seurakunnassa kirkkoneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkko-

neuvosto. Uusia hiilineutraalisuusavustushakemuksia voi lähettää Kirkkohallituksen kirjaamoon 

kirkkohallitus@evl.fi  31.5.2021 asti. 

Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti samoin kuin myöhemmän vaiheen 

maksatuspyynnöt ja tilitykset. Tarvittavat kaavakkeet ja ohjeet liitteistä löytyvät Sakastista. Hakemukset 

käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on saatava riittävä selvyys kohteesta ja suunniteltujen 

toimenpiteiden asianmukaisuudesta. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemusta. 

Rakennusavustuksia voidaan myöntää vain seurakunnille, jotka ovat täydentäneet ja ajantasaistaneet 

rakennuksia koskevat tiedot Basikseen. 

 

Mikäli hankkeeseen on saatu tai haettu rahoitusta muualta, sen käyttötarkoitus ja summa on aina 

ilmoitettava avustushakemuksessa. Muualta saadun rahoituksen vaikutus myönnettävään avustukseen 

harkitaan tapauskohtaisesti. 

 

Päätös ja tuen maksaminen 

Kirkon keskusrahaston tuen piiriin kuuluvat rakennusavustukset sekä hiilineutraalisuusavustukset 

Kirkkohallitus käsittelee ja päättää syyskuun 2021 loppuun mennessä. Vuosille 2022 ja 2023 

avustukset haetaan edellisen vuoden loppuun mennessä. Niistä päätökset tehdään viimeistään kyseisen 

vuoden huhtikuun täysistunnossa. Päätös koskee sekä hankekohtaista avustusprosenttia että avustuksen 

enimmäismäärää. Päätös on voimassa myöntämisvuoden ja kolme seuraavaa vuotta. Jos avustusta ei tässä 

ajassa ole haettu maksatukseen, avustus raukeaa. Avustuksen enimmäismäärää ei voida korottaa. Avustusta 

ei voi hakea jo toteutetulle hankkeelle. 

 



 
 
 
 

 

Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Alle 10 000 €:n hankkeita koskevat avustukset 

maksetaan yhdessä erässä. Suurempien avustusten viimeisen maksatuserän tulee olla vähintään 10 000 €. 

Osatilitysten tulisi olla keskenään mahdollisimman samansuuruisia. Ensimmäisen osamaksatuspyynnön 

yhteydessä ilmoitetaan hankkeen aikataulu sekä jäljellä olevien maksatuspyyntöjen arvioidut ajankohdat ja 

suuruudet. Viimeisen maksuerän eli lopputilityksen yhteydessä seurakunnan on toimitettava kuvitettu 

selvitys avustuksella aikaan saaduista toimenpiteistä. Lisäksi on toimitettava tilintarkastajan lausunto, jos 

myönnetyn avustuksen kokonaissumma on yli 10 000 €. Laskujäljennöksiä ei liitetä maksatuspyyntöihin. 

 

Lisätiedot: 

Rakennusavustuksen jakoa koskevat asiat: 

vt. yliarkkitehti (31.3.2021 asti) Edla Mäkelä 050 591 7665, edla.e.makela(at)evl.fi 

 

Maksatus ja tilitykset: 

kirjanpitopäällikkö Markku Vasara 040 1425 194, markku.vasara(at)evl.fi 
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