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Sisältö

• Kirkon diakoniarahaston avustukset Turun 
arkkihiippakunnassa

• Avustuksen tarkoituksesta ja periaatteista

– Yleiset avustukset

– Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

• Hakemiseen liittyvistä käytännöistä

• Rovastikunnallinen paikallisen avustamisen malli

• Rahankeräyslaista
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Hakemukset ja myönnetyt avustukset 
hiippakunnittain 2019
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Hiippakunta Kielteiset

Espoo 128 kpl 262 995,40 €     110 kpl 126 057,00 €    14,1 %

Helsinki 99 kpl 208 138,34 €     81 kpl 91 261,00 €       18,2 %

Kuopio 147 kpl 326 759,92 €     122 kpl 165 345,00 €    17,0 %

Lapua 138 kpl 339 327,95 €     112 kpl 156 746,00 €    18,8 %

Mikkeli 65 kpl 162 643,47 €     50 kpl 73 879,00 €       23,1 %

Oulu 143 kpl 351 257,56 €     123 kpl 206 642,00 €    14,0 %

Porvoo 29 kpl 106 320,98 €     20 kpl 60 716,00 €       31,0 %

Tampere 163 kpl 397 559,18 €     142 kpl 172 048,00 €    12,9 %

Turku 141 kpl 324 331,81 €     111 kpl 147 072,00 €    21,3 %

YHTEENSÄ 1 053 kpl 2 479 334,61 €  871 kpl 1 199 766,00 € 17,3 %

Hakemuksia Avustuksia



KDR hakemukset Turun hpk 2019

KDR/20194



Avustamisen taustalla Turun hpk 2019
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Taloudellisessa kriisissä olevan   
ammattillinen kohtaaminen

• Talouden kriisitilanne on sekä emotionaalista kokemusta 
että tosiasiallista talousahdinkoa

– Vrt. emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys

• Emotionaalista kokemusta ei pidä väheksyä tai mitätöidä, 
mutta siinä ei aina voi auttaa asiakkaan haluamalla tavalla

– Taloudellisen ahdingon juurisyiden ymmärtäminen

• Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus vs. diakoninen 
auttaminen? 
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Kirkon diakoniarahaston avustus

Tavoitteena on, että

• Avustus auttaa vaikean tilanteen yli ja 

• Avustuksella voidaan ratkaisevasti parantaa tai korjata 
avunsaajan taloudellista tilannetta.

Yleinen kriisiavustus on

• Kertaluonteinen

• Perhekohtainen (koko perheen talous otetaan huomioon)

Päätös tehdään KDR:n hallituksen kokouksessa
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KDR avustamisen periaatteita (1)

• Avustuksia myönnetään ainoastaan taloudellisesti 
ahdingossa oleville henkilöille Suomessa.

• Rahaston varoja voidaan käyttää vain sellaisiin kohteisiin, 
joihin ei saada nopeasti ja riittävästi muita avustusvaroja. 
Jos avun tarvitsija ei saa hänelle lain mukaan kuuluvaa 
etuutta, häntä autetaan sen hankkimisessa.

• Ihminen kohdataan kokonaisuutena, ja häntä autetaan 
mahdollisuuksien mukaan laajan yhteistyöverkoston 
kautta. Rahallinen avustaminen on kertaluontoista, vaikka 
muu tuki voi olla pitkäaikaista.
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KDR avustamisen periaatteita (2)

• Hakemuskäsittely on ehdottoman luottamuksellista. Avun 
hakijoiden tiedot pidetään salassa.

• Avustukset käytetään suoraan myönnettyyn käyttö-
tarkoitukseen, eikä rahaa anneta hakijan itsensä 
käytettäväksi. Avustusvaroja ei makseta yksityis-
henkilöille edes kuittia tai velkakirjaa vastaan.

• Varat käytetään kokonaisuudessaan diakonia-avustuksiin, 
eikä niillä rahoiteta hankkeita tai muuta toimintaa.
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• ”Säätiön tarkoituksena on Suomessa asuvien 
hädänalaisessa asemassa olevien lasten ja nuorten  
syrjäytymisen estäminen sekä heidän tilanteensa ja 
elinolojensa parantaminen”

• Avustus 200 – 2 000 €

– Kertaluonteinen

– Perhekohtainen

– Perustele hakemus lapsen tai 

nuoren näkökulmasta

– Päätös tehdään toimistokokouksessa n. 2 vk välein
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Tukikummit:
Syrjäytymisen ehkäisyn näkökulma

• Avustuksia myönnetään esimerkiksi opiskelun, 
kouluttautumisen ja harrastusten välittömiin 
kustannuksiin, vaatteisiin ja kenkiin tai esimerkiksi 
matkakuluihin isovanhempien tai etävanhemman 
tapaamiseksi.

• Avustuksia   ei myönnetä esimerkiksi lastenhuoneen 
kalusteisiin, liinavaatteisiin, vauvanhoitotarvikkeisiin tai 
kodinkoneisiin.
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Yhteisvastuu 2019

• Vuoden 2019 Yhteisvastuu -keräyksen varoin 
tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua 
esimerkiksi avustamalla maksullisten 
opiskeluvälineiden hankinnassa

• Keräyksen tuotto käytetään useamman vuoden 
aikana

• Tarkempaa tietoa ja hakuohjeita tulossa 
helmikuussa
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Avustuksen hakemisesta
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Ennen KDR:n hakemista

• Kela: perustoimeentulotuki

• Kunnan sosiaalityö: täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

– Esimerkiksi asumisesta aiheutuviin menoihin, joihin ei voi saada 
perustoimeentulotukea.

– menoihin, jotka aiheutuvat erityisistä tarpeista tai olosuhteista, 
jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai 
itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

• Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoissa 1.1.2019 alk.

• Ennen hakemuksen täyttämistä arvioi, täyttyykö avustamisen 
kriisiluonteisuus ja korjaako kerta-avustus hakijan tilanteen
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Hakemuksen tekemisen periaatteet

• Hakemus on työkalu asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaiseen 
selvittämiseen ja auttamiseen

• Tarkoituksena on koota oleellinen tieto asiakkaan 
taloudellisesta tilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

– Vaatii aikaa ja huolellisuutta

• Diakoniatyöntekijä täyttää hakemuksen 

• Avustuksella tulee olla diakoniset perusteet 

• Ota käyttöön uusin hakukaavake Sakastista

– Lue ohjeet huolellisesti.

– Täytä hakemuksen jokainen kohta yksiselitteisesti.

– Epäselvissä tilanteissa kysy rohkeasti!

• Lähetä hakemus ja valtakirja vain sähköisesti
15 KDR/2019



Avustuspäätökset ja 
avustusten maksaminen

• Tiedot päätöksistä lähetetään sähköpostilla hakemuksen täyttäneen 
diakoniatyöntekijän sähköpostiosoitteeseen salattuna postina

• Maksut laitetaan liikkeelle mahdollisimman pian kokouksen tai 
avustuksen ehdon toteutumisen jälkeen. 

• Ehdollinen päätös 

– Diakoniatyöntekijä selvittää ehdon toteutumisen mahdollisuudet sekä 
sopii hakijan kanssa ehdon toteuttamisesta

– Avustuksen maksetaan seurakunnan tilille, kun diakoniatyöntekijä on 
ilmoittanut ehdon toteutumisesta KDR:lle

• Seurakunnan pankkiyhteystiedot sekä maksun viitetiedot (huom. 
srk-yhtymän käytäntö) tarvitaan täydellisinä avustuksen maksamista 
varten
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Velkatilanteen ratkaiseminen

• Talous- ja velkaneuvonta oikeusaputoimistoissa

• Velkojen järjestelemiseksi on olemassa mm. seuraavia keinoja:

– Vapaaehtoinen sopiminen velkojien kanssa maksujärjestelyistä 
(esim. maksuerien pienentäminen, maksuajan pidentäminen, 
lyhennysvapaista sopiminen, luottojen yhdistämien)

– kaupungin sosiaalinen luotto

– Takuusäätiön takaus järjestelyluottoon

– Takuusäätiön pienlaina

– Velkajärjestely tuomioistuimen päätöksellä

• Velkojiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä ja ehdottaa 
sovittelua
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Terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollonasiakasmaksuista 11 §
(13.3.2003/221)

• Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen:

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja 
terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan 
määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava 
siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai 
perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 
elatusvelvollisuuden toteuttamista.

• Voidaan soveltaa myös tasamaksuihin
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Rovastikunnallinen paikallisen 
avustamisen malli
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Paikallisen avustamisen malli
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Rovastikunnallisen avustamisen edellytyksiä

• Rovastikunta sitoutuu kirkon taloudellisen 
kriisiavustamisen periaatteisiin ja Kirkon 
diakoniarahaston sääntöihin (ks. diat edellä)

• Rovastikunta käsittelee kaikki alueensa kriisiavustus-
hakemukset, jotka ovat kooltaan alle 2 000 € myönnetyn 
määrärahan puitteissa. 

• Avustushakemuksella on valmistelija, esittelijä ja 
päätöksentekijä. Avustuspäätös on viranhaltijapäätös.

• Anomus määrärahasta tehdään KDR:n hallitukselle

• Rovastikunta raportoi tehdyistä avustuspäätöksistä 
Kirkon diakoniarahastolle. 
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Kokemuksia rovastikunnallisesta mallista
(tutkimus 2019)

• Rovastikunnassa X avustus on ollut erittäin joustavaa ja 
päätöksenteko + rahan siirrot nopeaa. Tukee erityisesti pieniä 
seurakuntia ja työntekijöitä. Avustusvaroista ja tilanteesta 
tiedotetaan 4 kertaa vuodessa RoDin kokouksissa ja 
pöytäkirjalla kaikille diakoniatyöntekijöille.

• Avustustiimissä pysymme ajan tasalla ottamalla hakemuksia 
vastaan. Tällä tavalla tulemme muistutetuksi ruohonjuuritason 
hädästä.

• Pitkät välimatkat tekevät rovastikunnallisen avustustiimin 
kokoontumisen haasteelliseksi

• Ehdottomasti hyvä ja jatkamisen arvoinen asia. Tuo 
joustavuutta avustamiseen ja on hyvä "väliporras" srk:n oman 
avustusbudjetin ja diakoniarahaston välillä.
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Rahankeräyslaki
1.3.2020 alkaen
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Uusi rahankeräys laki seurakunnissa

Uusi Rahankeräyslaki voimaan 1.3.2020.
Keskusrahasto tiedottaa ja ohjeistaa yleiskirjeellä seurakuntatalouksia.
Rahankeräyslupa
• Lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana Suomen ev.-lut. kirkon 

seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle, joka ei kuulu seurakuntayhtymään (myös 
kirkon keskusrahastolle diakoniarahaston lukuun, ort. seurakunnalle, oppilaitoksille 
ja yleishyödyllisille yhdistyksille)

Pienkeräys
• Pienkeräyksellä tarkoitetaan keston ja keräystuoton enimmäismäärän osalta 

rajoitettua rahankeräystä
• järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus 

poliisilaitokselle
• Keräysluvan voi saada yhdistys, säätiö, puolue, uskonnollinen yhteisö, oppilaskunta, 

SPR tai rekisteröimätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön muodostama 
ryhmä, jonka jäsenistä vähintään yksi on täysivaltainen ja muut ovat täyttäneet 15 
vuotta 

Rahankeräyslupaan liittyy ilmoitus- ja raportointivelvollisuus ja se on syytä 
hoitaa taloushallinnon kautta!

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190863?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rahanker%C3%A4yslaki


Uusi rahankeräys laki seurakunnissa

Uusi Rahankeräyslaki voimaan 1.3.2020.

Keskusrahasto tiedottaa ja ohjeistaa yleiskirjeellä seurakuntien 
taloushallintoa.

Rahankeräyslupa
• Lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana Suomen ev.-lut. kirkon 

seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle, joka ei kuulu seurakuntayhtymään (myös 
kirkon keskusrahastolle diakoniarahaston lukuun, ort. seurakunnalle, oppilaitoksille 
ja yleishyödyllisille yhdistyksille)

Pienkeräys
• Pienkeräyksellä tarkoitetaan keston ja keräystuoton enimmäismäärän osalta 

rajoitettua rahankeräystä

Rahankeräyslupaan liittyy ilmoitus- ja raportointivelvollisuuksia ja se on syytä 
hoitaa taloushallinnon kautta!

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190863?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rahanker%C3%A4yslaki


Pienkeräys

• Järjestämiseen ei tarvita rahankeräyslupaa, mutta siitä tulee tehdä 
ilmoitus poliisilaitokselle

• Keräysluvan voi saada yhdistys, säätiö, puolue, uskonnollinen 
yhteisö, oppilaskunta, SPR tai rekisteröimätön vähintään kolmen 
luonnollisen henkilön muodostama ryhmä, jonka jäsenistä vähintään 
yksi on täysivaltainen ja muut ovat täyttäneet 15 vuotta 

• Rahankeräys saadaan järjestää pienkeräyksenä myös muuhun kuin 
yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan 
tukemiseen eikä oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen

• Kerralla saa kerätä enintään 10 000 euroa, keräys voi kestää 
enintään kolme kuukautta ja se on keskeytettävä kun summa tulee 
täyteen.

• Kalenterivuoden aikana saa järjestää enintään kaksi pienkeräystä
• Poliisilaitokselle tehdään pienkeräystilitys viimeistään kahden 

kuukauden kuluttua keräyksen päättymisestä



Rahankeräyslain lain soveltamisalaan eivät kuulu 
mm.

• kolehdin tai muun vastaavan rahalahjoituksen keräys
• naapuriapu
• vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi 

testamentein 
• yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen ja -

haastattelujen sekä
• kuolinilmoitusten ja muistokirjoitusten yhteydessä 

esitetyt muistamispyynnöt
• varhaiskasvatus- tai opetusryhmän tilaisuuksien 

varainkeruu opiskelun tai harrastetoiminnan 
edistämiseen, kun keräyksestä vastaa täysivaltainen 
henkilö



Rahankeräyksessä kiellettyä

• Järjestää arpajaiset tai antaa muu sattumaan perustuva voitto

• Rahankeräys ei saa sekoittua kaupankäyntiin tai 
jäsenhankintaan

• Keräykseen osallistuneelle annetaan muu vastike kuin 
rahankeräyksen järjestäjän tai keräyksen tunnus

• Annetaan harhaanjohtavia tietoja keräystarkoituksesta tai 
keräyksen järjestäjästä ja sen toiminnan tarkoituksesta

• Häiritä, pakottaa tai muutoin painostaa lahjoittajaa

• Rahankeräys ketjukirjeen avulla tai pyramidipelin muodossa

• Rahankeräystä ei saa järjestää yleistä järjestystä tai 
turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan 
rahoittamiseksi.
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Kysymyksiä ja ajatuksia? 
Ollaan yhteydessä!

Kirkon Diakoniarahasto
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla

kdr.kirkkohallitus@evl.fi

Sari Nieminen Pilvi Kähkönen

050 378 0224 040 688 1562

Anita Salonen Tiina Saarela

040 688 1568 050 344 8573
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