Hyvät kirkkoherrat ja kirkkoherrojen sijaiset,
Saatan tiedoksenne kaksi asiaa. Pyydän informoimaan asiasta eteenpäin.
1. Kokoontumisrajoitukset (20 hlö) jatkuvat entisinä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa
Itä-Suomen aluehallintovirasto on 17.3.2021 jatkanut määräystä, jonka mukaan yli kahdenkymmenen
(20) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty. Päätös on voimassa
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Määräys on voimassa 22.4.2021
saakka.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia,
joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan
varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n 21.9.2020 (päivitetty 22.2.2021) antamaa ohjetta.
Edellisen johdosta kehotan seurakuntia toimimaan aiemmin annettujen ohjeiden mukaan. Seurakunnan
jumalanpalveluksen vietto voidaan järjestää joko ns. sektorimallin mukaisesti ja/tai järjestämällä
useampi määrä pienimuotoisesti toteutettuja ehtoollisen viettoja. Luottamuselinten kokoukset voidaan
järjestää sähköisesti etäyhteyksin tai fyysisesti entiseen tapaan, noudattaen kuitenkin asianmukaisia
hygieniatoimia.
Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueet ovat perustasolla
Itä-Suomen AVI:n päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon. Epidemia on
tällä hetkellä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla perustasolla. Tällä hetkellä
voimassa olevia rajoitustoimenpiteitä voidaan pitää riittävinä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
sairaanhoitopiirien alueella. Päätöstä arvioidaan tarvittaessa uudelleen alueellisen epidemiatilanteen
muuttuessa, tai mikäli valtakunnallinen epidemiatilanne ja kansallinen epidemian torjuntatyön ohjaus
edellyttävät.
Kuopion hiippakunnan seurakunnista Joroisten seurakunta joutuu ottamaan huomioon Etelä-Savon
sairaanhoitopiirin tiukemmat rajoitukset (max 6 henkilöä), jotka ovat voimassa 31.3.2021 saakka.
2. Valtion EU-tukea tarjolla seurakuntien rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamiseen pois
fossiilisesta öljystä
Valtionvarainministeri Matti Vanhanen on esitellyt valtioneuvoston julkaisun ”Suomen kestävän
kasvun ohjelma – alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma”. Myös seurakunnat mainitaan
suunnitelman sivuilla s., 66-67 mahdollisina tuen saajina. Tuki olisi mahdollista saada jo tänä
vuonna. Saatan tiedoksenne alla olevan sitaatin ja pyydän informoimaan asiasta talouspäälliköitä ja
muita asiankuuluvia henkilöitä erityisesti siinä tapauksessa, että seurakunnalla on rakennus, jonka
lämmitysjärjestelmässä käytetään fossiilista öljyä.
Pyrimme informoimaan myös muista mahdollisuuksista saada ulkoista rahoitusta.
Ystävällisin terveisin ja hyvää paastonaikaa toivottaen,
Jari Jolkkonen

Valtioneuvoston julkaisu ”Suomen kestävän kasvun ohjelma – alustava elpymis- ja
palautumissuunnitelma” (ss. 66-67):
”INVESTOINTI 1: Tuetaan rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtamista
fossiilisesta öljystä vähähiilisiin energiatehokkaisiin lämmitysmuotoihin.
Haaste: Tällä hetkellä on arvioitu, että fossiilinen öljylämmitys on käytössä noin 130 000
pientalossa. Lisäksi öljylämmitteisiä rakennuksia on käytössä kunnilla, seurakunnilla ja
yhteisöillä. Öljylämmityksestä luopuminen edellyttää merkittävää rahallista investointia,
jolloin niiden omistajat, etenkään kotitaloudet, eivät helposti lähde hankkeeseen ilman
tukea, etenkin kun rahallinen hyöty investoinnista tulee pitkällä aikavälillä
Tavoitteet: Hallitusohjelman mukaan Suomessa luovutaan fossiilisen öljyn käytössä
lämmityksessä 2030-luvun alkuun mennessä. Öljylämmityksestä luopuminen auttaa
merkittävästi taakanjakosektorille vuodelle 2030 asetettujen EU:n ilmastotavoitteiden
saavuttamista kansallisesti. Avustuksen tavoitteena on vauhdittaa pientalojen luopumista
öljylämmityksestä. Investointeja vauhdittamalla parannetaan työllisyyttä. Osa tuesta on
tarkoitus suunnata kuntien, seurakuntien ja yhteisöjen rakennuksien siirtymisen pois
erillisöljylämmityksestä.
Täytäntöönpano: Suomessa otettiin käyttöön vihreän elvytyksen osana syksyllä 2020
avustusjärjestelmä öljylämmityksestä luopumiseksi pientaloissa. Tämä tuki on herättänyt
suurta kiinnostusta pientalojen omistajissa. EU elvytysrahoituksella jatketaan tämän
avustusjärjestelmän hyödyntämistä. Olemassa oleva tukijärjestelmä mahdollistaa nopean
toteutuksen. Syksyllä 2020 otettiin käyttöön tukijärjestelmä myös kuntien rakennuksille.
Siinä tuenhaku on käynnistynyt hitaasti.
Asuinrakennusten osalta avustus on tarkoitettu pientalojen omistajille, ja avustukset
myönnetään hakemusjärjestyksessä. Vaatimuksena on vakituinen asuinkäyttö sekä
öljylämmityksen korvaaminen muulla lämmitysjärjestelmällä. Tuki on 4 000 euroa ilmavesilämpöpumpuille, maalämpöpumpuille ja kaukolämmölle ja 2 500 euroa muille
lämmitysjärjestelmille. Hakemuksiin perustuva keskimääräinen investoinnin kustannus
on ollut 11 800 euroa (4 000 euron avustukselle) ja 6 600 euro (2 500 euron
avustukselle). Hakemusten perusteella suosituin korvaava lämmitysjärjestelmä on ollut
toistaiseksi ilma-vesilämpöpumppu ja toiseksi suosituin on ollut maalämpöpumppu.
Kuntien, seurakuntien ja yhteisöjen osalta mahdollinen tuki on ajateltu myönnettävän
prosenttiosuutena, joka olisi 20–25 %. Rakennukset ovat kooltaan suurempia, ja
investointikustannus vaihtelee välillä pääosin välillä 50 000 – 150 000 euroa.
Yhteensopivuus valtiontukisääntöjen kanssa: Tukijärjestelmä on
valtiontukisäännösten mukainen, tuki kohdistuu kotitalouksille ja kunnille,
seurakunnille sekä yhdistyksille.
Kohderyhmä: Pientalojen omistajat, kunnat, seurakunnat ja yhteisöt sekä
lämmitysjärjestelmien toimittajat ja asentajat.
Aikataulu: Tukijärjestelmästä voisi myöntää tukia vuosina 2021–23.”

