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mennessä
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• Kirkon keskusrahaston korjausavustusta 
jaettavissa 1 milj. €, josta 80 % voidaan myöntää 

hiilineutraalisuushankkeisiin

1. kirkot, kyläkirkot, rukoushuoneet, kappelit ja 

siunauskappelit, joissa järjestetään 

ympärivuotisesti jumalanpalveluksia ja 

siunaustilaisuuksia. 

pienet seurakuntataloudet (alle 6000 jäsentä) n. 40 %, 

keskisuuret seurakuntataloudet (keskisuuri 6001–16 000 

jäsentä) n. 20 %

 isot seurakuntataloudet (yli 16 000 jäsentä) n. 10 % 

kustannuksista
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• Kirkon keskusrahaston korjausavustusta 
jaettavissa 1 milj. €, josta 80 % voidaan 
myöntää hiilineutraalisuushankkeisiin

2. Muita seurakunnan toiminnan kannalta 
välttämättömiä tiloja esim. seurakuntataloja 
voidaan avustaa mikäli seurakunnalla ei ole 
fossiilisia energialähteitä käyttäviä 
kirkkoja tai siunauskappeleita.

 pienet seurakuntataloudet (alle 6000 jäsentä) n. 30 %, 

 keskisuuret seurakuntataloudet (keskisuuri 6001–16 000 
jäsentä) n. 15 %

 isot seurakuntataloudet (yli 16 000 jäsentä) n. 5 % 
kustannuksista



Suojellut 
kirkolliset 
rakennukset
-Avustus kirkollisen 
kulttuuriperinnön 
hoitoon

haku 31.12.2021 
mennessä

Suomenniemen kirkko
Kuvat:
kiinteistöpäällikkö 
Arto Vartiainen, 
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
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 Yhteistyö Museoviraston kanssa heti 
suunnittelun alkuvaiheessa tärkeää. 

 Yleensä vaatii olennaisen muutoksen 
vahvistamisen Kirkkohallituksessa.



BusinessFinland
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Energiatukea voidaan myöntää investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

– uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä

– energian säästöä

– energian tuotannon tai käytön tehostamista

– energiajärjestelmän muuttamista vähähiiliseksi.

Business Finland neuvoo ja auttaa avustuksen hakijoita hakemuksen laatimisessa.

Kouvolan 
seurakuntakeskus
Kuva: 
talotekniikan asiantuntija 
Sami Viitalo
Kouvolan seurakuntayhtymä



SAKASTI
- Kiinteistöt ja
maankäyttö

Muita avustuksia seurakunnille –
Kiinteistöt ja maankäyttö 
(sakasti.fi)
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https://sakasti.fi/kiinteistot-ja-maankaytto/avustukset/muita-avustuksia-seurakunnille/


EU-elpymisrahasto

Haettavaksi
keväällä 2022
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• Haetaan ARA:n kautta

• Ara > Ajankohtaista
 Uutiskirjeen tilaus

• Sivun ylälaidasta Lainat ja avustukset
Sivun vasemmassa laidassa:
Seurakunnille tulee vastaavasti käyttöön 
kuin nyt Avustus kunnille 
öljylämmityksestä luopumiseen

• Ara > Avustus kunnille öljylämmityksestä 
luopumiseen

https://www.ara.fi/ajankohtaista
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_kunnille_oljylammityksesta_luopumiseen


MITÄ 
TARVITAAN?
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1. Riittävät taustaselvitykset
 Energiakatselmuksia varten seurakunnat voivat hyödyntää Sarastian

yhteishankintasopimusta ja hakea energiakatselmustukea Business Finlandilta. 

Lisätietoa energiakatselmuksesta ja katselmustuen hakemisesta Motivan sivuilta.

2. Hyvä suunnitelma
 Suojeltujen rakennusten korjausten suunnittelussa tarvitaan pääsuunnittelijaksi asiaan 

vihkiytynyt arkkitehti, joka vastaa myös detaljisuunnittelusta

 Lisäksi tarvitaan mahdollisesti sähkösuunnittelija ja LVI-suunnittelija

 Rakennusautomaation avulla voidaan saada myös säästöjä

3. Tarvittavat päätökset
 Kirkkoneuvoston päätös Kirkkohallituksen avustusten hakemiseen

 Jos kirkolliseen rakennukseen tehdään olennainen muutos, tarvitaan kirkkovaltuuston 

määräenemmistön hyväksyntä ja kirkkohallituksen vahvistus.
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