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GRUNDSTADGA FÖR ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

1 § DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS FÖRSAMLINGAR, NAMN OCH HEMORT

Församlingarna







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

inom Esbo stad bildar en sådan kyrklig samfällighet som avses i 11 kap. 1 § i kyrkolagen.
Den kyrkliga samfällighetens namn är Esbo kyrkliga samfällighet och dess hemort är
Esbo stad. Samfällighetens språk är finska och svenska.

2 § DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETENS UPPGIFTER
Den kyrkliga samfälligheten utgörs av de sex församlingar som nämns i 1 § samt av
samfällighetens ämbetsverk. Samfällighetens ämbetsverk sköter de gemensamma
uppgifter som nämns i denna paragraf (2 §). I paragrafen används i enlighet med
kyrkolagen termen den kyrkliga samfälligheten då det hänvisas till samfällighetens
ämbetsverk i den mening som nämns ovan.
Den kyrkliga samfälligheten sköter de uppgifter som föreskrivs för den i 11 kap. 2 § 1–
2 och 4 mom. i kyrkolagen.
Den kyrkliga samfälligheten svarar med stöd av 16 kap. 3 § i kyrkolagen för förandet
av kyrkböcker.
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Vidare svarar den kyrkliga samfälligheten med stöd av 11 kap. 2 § 5 mom. i kyrkolagen för följande:




fastighets- och byggnadsväsendet,
begravningsväsendet,
bland de övriga uppgifter som hänför sig till förvaltningen och ekonomin
o den allmänna planeringen av personalpolitiken,
o den gemensamma utbildningsverksamheten,
o beviljandet av årsbundna och övriga lönetillägg,
o fastställandet av anställningsförhållandenas beteckningar, behörighetskrav och lönesättning, på framställning av församlingsrådet, kyrkoherden
eller den ledande tjänsteinnehavaren,
o arkiveringen,
o de datatekniska systemen och datastödet,



bland de uppgifter och arbetsformer som hänför sig till församlingsverksamheten
o den gemensamma kommunikationen och tillhandahållandet av stöd för
församlingarna i deras kommunikation,
o sjukhussjälavården,
o familjerådgivningen,
o handikapparbetet och det övriga gemensamma diakoniarbetet,
o arbetet vid läroanstalter,
o det gemensamma mångkulturella arbetet,
o organiseringen och övervakningen av läger-, kurs- och verksamhetscentrens användning samt koordineringen av lägerverksamheten,
o beviljandet av budgetmedel för missionen, den internationella diakonin,
arbetet bland finländare i utlandet och diakoniarbetet utanför församlingarna, samt



tillhandahållandet av sakkunnighjälp vid utvecklandet och koordineringen av följande arbetsformer inom församlingarna:
o diakoniarbetet,
o småbarnspedagogiken och familjearbetet,
o ungdoms- och specialungdomsarbetet,
o skriftskolarbetet,
o skolarbetet, samt
o det mångkulturella arbetet.

3 § EGENDOM OCH FÖRPLIKTELSER
Denna grundstadga påverkar inte fördelningen av den egendom som tillhör samfälligheten och församlingarna. Församlingarna kan i sin ägo ha egendom som donerats
till dem som gåva eller genom testamente eller som skaffats med donationsmedel.
Var och en ansvarar för sina tillgångar och för de förpliktelser som hänför sig till dem.
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Denna grundstadga träder i kraft 21.9.2016 och samtidigt upphävs den grundstadga
som trätt i kraft 28.3.2012.

