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KOTKAN DIAKONIARAHASTON SÄÄNNÖT 
 
Hyväksytty Kotkan kaupunginvaltuustossa 6.3.2017 
sekä Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuustossa 4.1.2017 
 
 
1 § 
Diakoniarahasto 
 

Kotka-Kymin seurakunnalla ja Kotkan kaupungilla on diakoniarahasto. 
Rahaston nimi on Kotkan diakoniarahasto. Rahaston toiminta-alueena 
on Kotkan kaupunki. 

 
2 § 
Rahaston pääoma 

 
Rahaston varoina ovat rahastoa perustettaessa sinne lahjoitettu perus-
pääoma (150 000 €) ja rahaston korko- ja muut sijoitustuotot ja maksut 
sekä rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai 
muulla perusteella saatu omaisuus. 

 
Rahastoa voidaan kartuttaa. Rahaston omien varojen tuotto liitetään 
vuosittain tämän rahaston pääomaan. 

 
Rahaston varoja voidaan käyttää pienluottoihin enintään rahaston pe-
ruspääoman määrään asti. Syntyneet takauskorvaukset maksetaan ra-
haston varoista. 

 
Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seura-
kunnan muusta omaisuudesta. Rahastoa hoidetaan ja sen varat sijoite-
taan seurakunnan taloussäännön mukaisesti. Rahaston tilintarkastajina 
ovat seurakunnan tilintarkastajat. 

 
3 §  
Rahaston tarkoitus 

 
Rahaston tarkoituksena on tukea työttömänä tai muussa kriisitilan-
teessa olevien kotkalaisten yksityishenkilöiden omaehtoista selviyty-
mistä edistämällä heidän suoritettavanaan olevien, maksukykyynsä 
nähden huomattavien velkojen ja korvausten sovittelua ja maksamista 
ottaen huomioon eri osapuolten edut. 

 
4 § 
Rahaston tarkoituksen toteuttaminen 
 

Rahaston tarkoitusta toteutetaan 

  



 

1) tekemällä asiakkaan kanssa selvitys tämän veloista ja korvausvel-
voitteista; 

2) antamalla taloudellista neuvontaa; 
3) neuvottelemalla luottojärjestelyistä; 
4) tekemällä velkoja ja korvausvelvoitteita koskevia sopimuksia; 
5) myöntämällä pienluottoja johtokunnan vahvistamien ehtojen puit-

teissa. 
 

Asiakkaiden tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, jossa arvioidaan 
myös sosiaalisen ja diakonisen tuen tarve. Asiakastietoja käsitellään ot-
taen huomioon lain ja asetusten salassapitosäädökset. 

 
5 § 
Hallinto ja päätöksenteko 
 

Rahaston asioita hoitaa ja sen päätösvaltaa käyttää kirkkoneuvoston 
valitsema johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. 

 
Johtokunnan puheenjohtajana on Kotka-Kymin seurakunnan verkosto-
työalan työalavastaava. Sen lisäksi johtokunnassa on kolme jäsentä, 
joista kaksi nimeää Kotkan kaupunki. Yhden jäsenistä on edustettava 
Kotkan kaupungin sosiaalitointa ja yhden Kotka-Kymin seurakunnan 
diakoniatoimintyötä. 

 
Johtokunta laatii vuosittain rahaston toiminnasta kertomuksen kirkkoval-
tuustolle ja Kotkan kaupungille näiden antamien ohjeiden mukaisesti. 

 
Rahaston toiminnasta vastaa verkostotyöalan työalavastaava. 

 
Kotka-Kymin seurakunta hankkii rahastoa varten tarvittavat toimisto- ja 
pankkipalvelut tarvittaessa ostopalveluina. Seurakunta laskuttaa puolet 
kuluista Kotkan kaupungilta. Kotkan kaupunki ja seurakunta vastaavat 
omien edustajiensa osalta johtokunnan jäsenten kokouspalkkioista ja 
matkakuluista. 

 
Johtokunnalla on velvollisuus valvoa sen myöntämien lainojen asianmu-
kaista hoitoa. 

 
6 §  
Sääntöjen muuttaminen tai rahaston toiminnan päättäminen 
 

Rahasto voidaan lakkauttaa tai sen sääntöjä muuttaa rahaston pe-
rustajien yhtäpitävillä päätöksillä. 

 
Mikäli rahaston toiminta päättyy tai rahaston perustajat muuten katsovat 
toiminnan käyneen tarpeettomaksi, rahaston jäljelle jääneet varat palau-
tuvat rahaston perustajille sijoitetun peruspääoman suhteessa. 


