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Kirkon diakoniarahasto  



Katastrofirahastosta diakoniarahastoksi

• Kirkon katastrofirahasto 1967 kirkon yhteiseksi 
avustusrahastoksi, jonka tarkoituksena on kerätä varoja 
kotimaiseen avustustoimintaan nopean avun antamiseksi 
yllättävään hätätilaan tai onnettomuuden uhriksi 
joutuneille henkilöille kotimaassa. 

• 1999 Kirkon diakoniarahastoksi ja tarkistettiin rahaston 
säännöt. Sääntöjensä mukaan (1 §) Kirkon 
diakoniarahasto on kirkon yhteinen avustusrahasto, 
jonka tarkoituksena on osana kirkon diakoniatyötä 
avustaa taloudellisesti ahdingossa olevia henkilöitä 
Suomessa.
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Katastrofirahastosta diakoniarahastoksi

• Avustusvarat koostuvat Kirkon diakoniarahastolle 
kerätyistä kolehdeista, yhteisvastuukeräyksen tuoton 
osuudesta sekä testamenteista ja lahjoituksista.
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Taloudellisen avustamisen prosessi
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Myönnetyn KDR-avustuksen käyttö 2014
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Kirkon diakoniarahaston taloudellinen 
avustaminen lukuina v. 2014

• Vuonna 2014 KDR:ssa käsiteltiin yhteensä 960 
hakemusta. Haettu summa oli yhteensä 2 021 659,12 €.

• Avustuksia myönnettiin yhteensä 762 kpl. 

• Myönnettyjen avustusten summa oli yhteensä
918 062,00 €.

• Keskimäärin avustukset olivat suuruudeltaan 1 204,81 €.

• Avustusten suuruudet vaihtelivat n. 200 eurosta n. 6 000 
euroon.
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Ahdinkoon johtaneet syyt KDR-
avustuksissa 2014
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KDR ja velkaongelmaiset

Tyypilliset syyt velkaantumiselle:

1) pitkittynyt matala tulotaso

2) Muuttunut elämäntilanne – työttömyys, avioero

3) Taloudenhallinnan ongelmat

4) Riippuvuusongelmat
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Kirkon vapaaehtoiset 
taloudellisissa vaikeuksissa olevien 

tukena
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Kirkon auttamistyö eli diakonia

• Diakonian tehtävänä on erityisesti kohdata alueensa 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset

• Diakonian vahvuutena on ihmisten kohtaaminen ja 

auttaminen kokonaisvaltaisesti ja kuunnellen.

• Tavoitteena auttaa ihminen eteenpäin 

kriisitilanteesta ja tukea ottamaan vastuu omasta 

taloudellisesta selviämisestään pitkäkestoisesti 

• Asiakkaiden taloudelliset tilanteet ovat vaikeutuneet 

ja monimutkaistuneet niin, että diakoniatyöntekijät 

kokevat, että aika ja asiantuntemus asioiden 

selvittämiseen ei enää aina riitä. 



Diakonian talousneuvontaprojekti
Itä-Helsingissä 2015-2017

• Projekti perustettiin parantamaan alueen 

asukkaiden omia taloudenhallintataitoja

lisäämällä tietoa, vertaistukea ja vapaaehtoisia 

auttajia

• Itä-Helsingissä alueen asukkaiden 

sosioekonominen asema on muuta Helsinkiä 

heikompi. 

• Tämä näkyy myös kirkon auttamistyössä eli 

diakoniassa. 



Raha-asiainneuvonta 
seurakunnissa

• Seurakuntien raha-asiainneuvonta on alkanut 

Tampereelta noin 5 vuotta sitten

• Tampereella yhteistyö hyvää ja erityisesti talous-

ja velkaneuvonnan kanssa asiakkaita ohjataan 

palveluihin puolin ja toisin



Helsingin Raha-asiain 
neuvontarinki

• Vapaaehtoiset otettu mukaan selvittämään 
diakonian asiakkaiden talousasioita

• Selkeästi talouskysymyksiin rajattu tehtävä

• Tehtävään koulutetut vapaaehtoiset auttavat 
diakonian kautta tulevia asiakkaita selvittämään 
omaa taloudellista tilannettaan 

• Tehtävänä erityisesti saada tilanne asiakkaalle 
itselleen näkyväksi

• Vapaaehtoinen kannustaa asiakasta hoitamaan 
asiansa ja luo toivoa

• Neuvontaa ja ohjausta lempeästi mutta realistisesti

• Myös palveluohjausta tarvittaessa esim. talous-ja 
velkaneuvontaan



Helsingin Raha-asiain 
neuvontarinki

• Vapaaehtoisten koulutus yhteistyössä mm. talous- ja 

velkaneuvonnan ja Takuu-Säätiön kanssa

• Vapaaehtoisilla on oikeus myös saada tukea ja 

lisäkoulutusta tehtäväänsä

• Vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus

• Neuvontaa yhtenä päivänä viikossa Ruskeasuolla ja 

tammikuun alusta lisäksi Itäkeskuksessa

• Toiminta Helsingissä vasta hyvin alussa ja teemme 

toimintaa tutuksi sekä Helsingin seurakunnissa että 

yhteistyökumppaneihin päin.



Vapaa sana

• Kysymyksiä

• Pohdintoja

• Ajatuksia

• Kokemuksia
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Kiitos!


