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SIILINJÄRVEN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN JOHTOSÄÄNTÖ
Hyväksytty kirkkoneuvostossa lokakuun 5. päivänä 1994
1§
Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
KL 4:1
Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen
toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta,
diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.
KJ 4:3
Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva
avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään
tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä.

2§
Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä
kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään
elämää, lievittämään kärsimystä sekä antamaan apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla
tavoin auteta.
3§
Harjoittaessaan diakoniaa seurakunta ja sen yksittäiset jäsenet pyrkivät
1) etsimään ja tunnistamaan ympärillään esiintyvää kärsimystä ja hätää sekä lieventämään ja
poistamaan sitä;
2) edistämään ihmisarvoisen elämän, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista sekä ihmisten keskinäisissä ja yhteiskunnallisissa ratkaisuissa että kansojen kesken;
3) vaikuttamaan asenteisiin siten, että ihmiset sekä yksilöinä että yhteiskunnan jäseninä pyrkisivät
edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä varjelemaan ympäristön ja koko
luomakunnan eheyttä; sekä
4) kantamaan maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon osana vastuuta myös kaukaisista lähimmäisistä.
4§
Seurakunta toteuttaa diakonista tehtäväänsä
1) huolehtimalla siitä, että sielunhoito, sana ja sakramentit saatetaan kaikkien ihmisten ulottuville, myös
kodeissa ja laitoksissa;
2) ohjaamalla ja varustamalla seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen omassa elämänpiirissään ja
seurakunnan toiminnassa;
3) antamalla talousarvioon otetuin määrärahoin ja vapaaehtoisesti kootuin varoin välitöntä rahallista
apua sitä kipeimmin tarvitseville;
4) liittymällä diakoniatyössä paikkakunnan lakisääteisen ja vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kokonaisuuteen sekä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon yhteiseen diakoniatyöhön;
5) ylläpitämällä kirkkojärjestyksessä säädettyä ja diakoniatyössä muutoin tarpeellista henkilöstöä; sekä
6) käyttämällä kansainvälisen diakonian kanavina kirkon ulkomaanapua ja kirkon lähetysjärjestöjä.
5§
Diakoniatyötä varten laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma, johon liittyy ehdotus talousarvioksi
diakoniatyön osalta. Työn seurantaa ja arviointia varten laaditaan toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
6§
Seurakunnassa on diakonian virkoja. Viranhaltijan tehtävät määritellään kirkkoneuvoston hyväksymässä
johtosäännössä. Tarkemman työnjaon diakonian viranhaltijoiden kesken vahvistaa tarvittaessa
kirkkoneuvosto.
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KJ 6:9¹
Seurakunnassa tulee olla, ottaen huomioon mitä 40, 50 ja 52 §:ssä määrätään, vähintään yksi kanttorin ja yksi diakonian virka.
KJ 6:50
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston anomuksesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan vapauttaa
seurakunnan täyttämästä diakonian virkaa. Seurakunnat voivat tuomiokapitulin suostumuksella ottaa palvelukseensa yhteisen
diakonian viranhaltijan. Seurakunta voi perustaa tällaisen viran myös yhdessä seurakuntayhtymän kanssa.
KJ 6:49
Diakonian viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä tutkinto.
Diakonian viranhaltijan valitsee kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto.

7§
Diakoniatyötä johtaa ja siitä vastaa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto asettaa diakoniatyöhön vastuuryhmän,
jonka tehtävät on määritelty kirkkoneuvoston hyväksymässä toimintasäännössä.
Diakonian viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimiehenä on kirkkoherra. Välittömiä työnjohtotehtäviä voidaan
antaa työnjakokirjalla myös muulle papille tai lehtorille sekä johtosäännöllä myös diakonian viranhaltijalle.
1,3-4

KJ 6:34
Kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa.
----Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa, kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä
evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.
Kirkkoherra on seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muussa hengellisessä työssä sekä
kirkkoherranvirastossa toimivien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo
kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa.

8§
Viranhaltijoiden vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty.
Avustuksen myöntämiseen ja toimeenpanoon osallistuvat luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat myös
vaitiolovelvollisia. He eivät saa ilmaista avustettavaa henkilöä eikä syytä minkä vuoksi avustus on myönnetty,
ellei avustettava ole antanut siihen suostumusta.
KL 6:3
Viranhaltija ei saa virassa ollessaan eikä sen jälkeen käyttää hyödykseen eikä luvatta muille ilmaista asemassaan tietoon
saamaansa seikkaa, joka erikseen on säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka koskee toisen terveydentilaa taikka
jota asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa ilmaista.
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KJ 23:4
Seurakunnan toiminnassa syntynyt tai siihen liittyvä asiakirja, joka koskee yksityiseen henkilöön kohdistuvaa sielunhoitoa tai
diakoniatyötä taikka sisältää yksityisen henkilökohtaisista tai taloudellisista asioistaan luottamuksellisesti antamia tietoja, on
pidettävä salassa, mikäli se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen. Ilman asianosaisen
suostumusta ei sivulliselle saa antaa tietoja myöskään yksityistä henkilöä koskevasta lääkärintodistuksesta eikä muusta siihen
verrattavasta todistuksesta.
Sosiaalihuoltolaki 57 §
Valtion ja kunnan palveluksessa olevat, muut niiden tehtäviä suorittavat tai niiden toimintayksiköissä työskentelevät henkilöt,
kunnan luottamushenkilöt sekä sosiaalihuollon järjestämisessä asiantuntijoina käytetyt henkilöt eivät saa ilman asianomaisen
henkilön tai, milloin hänellä ei ole edellytyksiä arvostella annettavan suostumuksen merkitystä, hänen holhoojansa tai muun
huoltajan lupaa ilmaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tahi tehtävänsä perusteella ovat saaneet tietää.
Tämä salassapitovelvollisuus koskee myös muun julkisoikeudellisen yhteisön tai yksityisen palvelujen tuottajan ylläpitämän
sosiaalihuollon laitoksen tai muun toimintayksikön toimintaan tai muutoin järjestettyyn vstaavaan sosiaalihuollon toimintaan
osallistuvaa henkilöä.
Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä asian ilmaisemista sille, jolla viran puolesta on oikeus saada asiasta tieto.
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 3 §
Sairaanhoitotoimen harjoittaja ei saa luvatta ilmaista, mitä hän sairaanhoitotehtävänsä perusteella on saanut tietää ja mikä
asian laadun vuoksi on salassa pidettävä.
Laki sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 7 §
Jos henkilö, jota ei ole merkitty jonakin sairaanhoitotoimen harjoittajana 1 §:ssä tarkoitettuun luetteloon tai jolla muutoin tämän
lain säännösten mukaan ei ole oikeutta senlaatuiseen sairaanhoitotoimen harjoittamiseen, suorittaa sairaanhoitotoimen
harjoittajalle kuuluvia tehtäviä esiintyen siihen oikeutettuna, rangaistakoon sakolla, jollei rikoksesta muualla ole ankarampaa
rangaistusta säädetty.
Joka rikkoo tämän lain 3 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rangaistakoon sakolla taikka vankeudella enintään kuudeksi
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kuukaudeksi, jollei siitä rikoslaissa ole ankarampaa rangaistusta säädetty.
Edellä 2 momentissa mainitusta rikoksesta älköön virallinen syyttäjä nostako syytettä, ellei asianomaistaja ole ilmoittanut sitä
syytteeseen pantavaksi.

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 1995.
Tällä johtosäännöllä kumotaan ... vahvistettu seurakunnan diakoniasääntö.

