VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN
PERUSSÄÄNTÖ
Käsittelyt
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.5.2017
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.6.2017

1§
Seurakuntayhtymän seurakunnat, nimi ja kotipaikka
Vantaan ev.lut. seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, jonka nimi on Vantaan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja kotipaikka Vantaan kaupunki.
Seurakuntayhtymästä käytetään nimitystä Vantaan seurakunnat.
Seurakuntayhtymään kuuluvat Hakunilan seurakunta, Hämeenkylän seurakunta, Korson
seurakunta, Rekolan seurakunta, Tikkurilan seurakunta, Vantaankosken seurakunta ja Vanda
svenska församling.
Vantaan seurakunnilla on yhteinen palvelukeskus, joka vastaa yhteisten päätäntäelinten
valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävistä.

2§
Omaisuus
Seurakuntien omaisuus kuuluu seurakuntayhtymälle, joka vastaa seurakuntayhtymän veloista ja
muista sitoumuksista.
Yksittäiselle seurakunnalle lahjoitettu tai testamentilla annettu taikka seurakunnan lahjoitusvaroin
hankkima omaisuus on seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa ja se vastaa niihin liittyvistä
velvoitteista. Seurakunnat hoitavat itse lahjoituksella tai testamentilla saamiensa varojen hallinnon
ja päättävät tähän omaisuuteen liittyvistä asioista.
Seurakunnat päättävät kolehti-, myyjäis- ja keräysvaroista.

3§
Seurakuntayhtymän tehtävät
Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1. - 4. momenteissa säädetyt asiat.
KL 11:2,1-5 §:
Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkollisverotusta,
kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien kesken sekä kirkon keskusrahastoon ja kirkon

eläkerahastoon suoritettavia maksuja ja talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.
(30.12.2015/1602)
Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat:
1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa;
2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä;
3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien palkantarkistusten tekemistä tai
palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon työmarkkinalaitokselle; (30.12.2015/1602)
4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.
Seurakuntayhtymä käyttää päätösvaltaa myös yksittäistä seura-kuntaa koskevissa kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioissa,
jollei päätösvaltaa ole annettu 10 §:ssä säädetyllä tavalla seurakunnille. Seurakuntayhtymä päättää myös seurakuntien
virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei
näitä asioita ole perussäännössä annettu seurakuntien hoidettavaksi.
Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja talouteen liittyviä asioita sekä
siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja.

Lisäksi seurakuntayhtymä hoitaa kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5. momentin nojalla seuraavat asiat:
1) kiinteistö- ja rakennustoimen
2) hautaustoimen
3) keskusrekisterin
4) muista hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista
a) yhteisten hankintasopimusten kilpailuttamisen ja laatimisen
b) irtaimiston hankinnan, korjaukset ja hoidon, 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
c) kiinteistöjen ja osakehuoneistojen hankinnan, myynnin ja vuokrauksen sekä hoidon
d) henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelun ja yhteisen henkilöstöhallinnon lukuun ottamatta niitä
tehtäviä, jotka kukin seurakunta hoitaa kirkkolain ja muiden säännösten perusteella
e) palvelussuhteiden hoidon seuraavasti: seurakuntayhtymä ja siihen kuuluvat seurakunnat
ovat palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa yksi työnantaja. Kirkkolain 11 luvun 2 §:n 4
momentin nojalla seurakuntayhtymä päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Seurakuntaneuvosto ottaa seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät sekä irtisanoo ja purkaa nämä palvelussuhteet, jollei kirkkolaista muuta johdu. Yhteinen kirkkoneuvosto ottaa seurakuntayhtymän
palvelukeskuksen viranhaltijat ja työntekijät sekä irtisanoo ja purkaa nämä palvelussuhteet siten,
kuin yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä tai palvelukeskuksen johtosäännössä on määrätty,
jollei kirkkolaista muuta johdu
f) yhteisen henkilöstökoulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen
g) oikeudelliset asiat
h) yleishallinnon oman toimintansa osalta
i) arkistotoimen ohjauksen

j) tietohallinnon
5) seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä ja työmuodoista
a) yhteisen seurakuntatyön palveluiden johto-säännössä tarkemmin määritellyt toiminnot:
• yhteinen diakonia
• yhteinen kasvatus
• perheneuvonta
• sairaalasielunhoito
• erillistehtävät (yksittäiset

työalat, projektit, erillisprosessit)

b) yhteisen seurakunnallisen työn koordinoinnin
c) ulkoisen verkostoyhteistyön hoitamisen ja vaikuttamisen
d) yhteisen tutkimustoiminnan, kehittämisen ja toiminnan tilastoinnin
e) yhteisen viestinnän sekä seurakuntien avustamisen viestintää koskevissa asioissa
f) kurssi- ja leirikeskusten käytön suunnittelun ja ohjaamisen
g) talousarviosta myönnettävän kirkon lähetysjärjestöjen ja kirkon kansainvälisen diakonian
kannatusmäärärahan päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla on oikeus päättää
oman osuutensa kohdentamisesta tästä määrärahasta. Seurakunnilla on lisäksi oikeus
käytettävissä olevista muista määrärahoista myöntää tukea lähetystyölle ja kansainväliselle
diakonialle.

Tämä perussääntö tulee voimaan 1.8.2017.
Perussäännöllä kumotaan kirkkohallituksessa 16.12.1975 vahvistettu perussääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

