HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNTÖ
Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 29.9.1994 (muutettu 7.9.2000 ja 4.11.2004 ja
14.10.2010)
Vahvistettu kirkkohallituksessa 26.1.1995

1§
Helsingin suomenkieliset ja ruotsinkieliset evankelis-luterilaiset seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, jonka nimi on Helsingin seurakuntayhtymä - Helsingfors kyrkliga samfällighet ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
2§
Seurakuntayhtymään kuuluvat Haagan seurakunta, Helsingin Mikaelin seurakunta, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Herttoniemen seurakunta, Kallion seurakunta, Kannelmäen seurakunta, Lauttasaaren seurakunta, Malmin seurakunta, Meilahden seurakunta,
Munkkiniemen seurakunta, Oulunkylän seurakunta, Paavalin seurakunta, Pakilan seurakunta, Pitäjänmäen seurakunta, Roihuvuoren seurakunta, Töölön seurakunta, Vartiokylän
seurakunta, Vuosaaren seurakunta, Johannes församling, Matteus församling ja Petrus
församling (kvsto 7.9.2000 ja 14.10.2010)
3§
Seurakuntien omaisuus kuuluu seurakuntayhtymälle, joka vastaa seurakuntien veloista ja
muista sitoumuksista.(kvsto 4.11.2004)
4§
Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1-2 ja 4 momentissa säädetyt
asiat. (kvsto 4.11.2004)
Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seuraavat
asiat:
1. yleishallinto ja oikeudelliset asiat;
2. taloushallinto ja rahatoimi, kuitenkin siten, että seurakunnat päättävät
a) talousarviossa seurakunnalle myönnetyn määrärahan käyttämisestä ja
b) kolehdeilla, myyjäis- ja vapaaehtoisella toiminnallaan sekä testamenttien ja lahjoitusten kautta saamiensa varojen ja kiinteistöjen sekä näiden tuoton hoidosta ja käyttämisestä, elleivät seurakunta ja seurakuntayhtymä jonkin testamentin tai lahjoituksen hoidon
osalta toisin sovi;
3. henkilöstöhallinnon seuraavat tehtävät:
a) henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelu;
b) työpaikkaruokailun ja muiden henkilöstöpalvelujen järjestäminen;

c) palveluaika- ja muiden lisien myöntäminen; (kvsto 14.10.2010)
d) uusien viranhaltijoiden ja työntekijöiden maksupalkan määrittäminen; (kvsto 14.10.2010)
e) henkilöstön kehittäminen sekä luottamushenkilöiden koulutus;
4. yhteinen viestintä; (kvsto 4.11.2004)
5. keskusrekisteri;
6. hautaustoimi;
7. kiinteistö- ja rakennustoimi, kuitenkin siten, että seurakunnilla on oikeus tehdä sellaisia kiireellisiä korjauksia, joiden kustannukset eivät ylitä yhteisen kirkkoneuvoston kulloinkin päättämää enimmäismäärää; korjauskustannukset maksetaan yhteisistä korjausmäärärahoista;
8. irtaimistoasiat, kuitenkin siten, että seurakunnat huolehtivat hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja huonetilojen irtaimiston hoidosta, korjauksista, poistoesityksistä ja hankinnoista lukuun ottamatta alttarihopeiden ja kirkollisten tekstiilien perushankintoja, arvokkaita soittimia sekä uusia kalustokokonaisuuksia tai näihin verrattavia kalustoesineitä,
joiden hankkimista ja kunnostamista varten talousarviossa voidaan myöntää erillinen
määräraha;
9. kesäkotien ja leirikeskuksien ylläpito ja käytön järjestäminen;
10. urku- ja kuvataidehankinnat;
11. seurakuntatyön yhteiset tehtävät sekä niihin liittyvä kehittäminen, materiaalipalvelu
ja seurakuntien vastaavan työn tukeminen;
yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluvat:
a) yhteinen diakoniatyö, vammais- ja erityisdiakonia, erityisnuorisotyö;
b) yhteinen kasvatustoiminta ja seurakuntapalvelu;
c) seurakuntien yhteinen toiminta;
d) perheneuvonta;
e) sairaalasielunhoito sekä
f) palveleva puhelin.
(kvsto 4.11.2004)

5§
Seurakuntayhtymä hoitaa ruotsinkielisten seurakuntien osalta erikseen henkilöstön kehittämiseen, yhteiseen viestintään, kasvatustoimintaan, perheneuvontaan ja palvelevaan puhelimeen liittyvät tehtävät. (kvsto 4.11.2004)

Yhteisen kirkkovaltuuston 14.10.2010 hyväksymät muutokset tulevat voimaan 1.1.2011.

