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ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNTÖ

1 § SEURAKUNTAYHTYMÄN SEURAKUNNAT, NIMI JA KOTIPAIKKA

Espoon kaupungin alueella olevat







Esbo svenska församling,
Espoonlahden seurakunta,
Espoon tuomiokirkkoseurakunta,
Leppävaaran seurakunta,
Olarin seurakunta ja
Tapiolan seurakunta

muodostavat kirkkolain 11 luvun 1 §:ssä tarkoitetun seurakuntayhtymän.
Seurakuntayhtymän nimi on Espoon seurakuntayhtymä ja sen kotipaikka on Espoon
kaupunki. Seurakuntayhtymän kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § SEURAKUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT
Espoon seurakuntayhtymä muodostuu kuudesta § 1 mainitusta seurakunnasta ja seurakuntayhtymän virastosta. Seurakuntayhtymän virasto hoitaa tässä pykälässä (§ 2)
mainitut yhteiset tehtävät. Pykälässä käytetään kirkkolain mukaista termiä seurakuntayhtymä viitattaessa seurakuntayhtymän virastoon edellä mainitussa tarkoituksessa.
Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1 - 2 ja 4 momentissa säädetyt asiat.
Seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 16 luvun 3 §:n nojalla kirkonkirjojen pitämisen.

2
Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla:




kiinteistö- ja rakennustoimen,
hautaustoimen,
muista hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista
o henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelun,
o yhteisen koulutustoiminnan,
o vuosisidonnaisten ja muiden palkanlisien myöntämisen,
o palvelussuhteiden nimikkeiden, pätevyysvaatimusten ja palkkauksen
määrittämisen saatuaan asiasta seurakuntaneuvoston, kirkkoherran tai
johtavan viranhaltijan esityksen,
o arkistoinnin,
o tietotekniset järjestelmät ja niiden tuen,



seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä ja työmuodoista
o yhteisen viestinnän ja seurakuntien tukemisen niiden viestinnässä,
o sairaalasielunhoidon,
o perheneuvonnan,
o vammaistyön ja muun yhteisen diakoniatyön,
o oppilaitostyön,
o yhteisen monikulttuurisuustyön,
o leiri-, kurssi- ja toimintakeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan sekä
leiritoiminnan koordinoinnin,
o talousarviovarojen myöntämisen lähetykseen, kansainväliseen diakoniaan,
ulkosuomalaistyöhön ja seurakuntien ulkopuoliseen diakoniaan sekä



asiantuntija-avun antamisen seuraavien seurakuntien työmuotojen kehittämiseen ja työmuotojen koordinoinnin:
o diakoniatyö,
o varhaiskasvatus- ja perhetyö,
o nuoriso– ja erityisnuorisotyö,
o rippikoulutyö,
o koulutyö sekä
o monikulttuurisuustyö.

3 § OMAISUUS JA VELVOITTEET
Tällä perussäännöllä ei muuteta seurakuntayhtymän ja seurakuntien omaisuuden jakoa. Seurakunnat voivat omistaa lahjoitettua, testamentilla saatua tai lahjoitusvaroin
hankittua omaisuutta. Kukin vastaa varoistaan ja niihin liittyvistä velvoitteista.
Tämä perussääntö tulee voimaan 21.9.2016 ja se kumoaa 28.3.2012 voimaan tulleen
perussäännön.

