
HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET 
 

 

GRUNDSTADGA FÖR DEN KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETEN 
 

 

Godkänd i gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad 7.9.2000, 
4.11.2004 och 14.10.2010) 
Fastställd av kyrkostyrelsen den 26 januari 1995 
 

 

1 § Helsingfors svenska och finska evangelisk-lutherska församlingar bildar en 
kyrklig samfällighet, vars namn är Helsingin seurakuntayhtymä – Helsingfors 
kyrkliga samfällighet och vars hemort är Helsingfors stad. 

 

 

2 § Till den kyrkliga samfälligheten hör Haagan seurakunta, Helsingin Mikaelin 
seurakunta, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Herttoniemen seurakunta,  
Kallion seurakunta, Kannelmäen seurakunta, Lauttasaaren seurakunta, Mal-
min seurakunta, Meilahden seurakunta, Munkkiniemen seurakunta, Oulunky-
län seurakunta, Paavalin seurakunta, Pakilan seurakunta, Pitäjänmäen seura-
kunta, Roihuvuoren seurakunta, Töölön seurakunta, Vartiokylän seurakunta, 
Vuosaaren seurakunta, Johannes församling, Matteus församling och Petrus 
församling. 

 

 

3 §  Församlingarnas egendom tillhör den kyrkliga samfälligheten som ansvarar för 
församlingarnas skulder och övriga förbindelser. 

 

 

4 § Samfälligheten handhar de i KL 11 kap. 2 § 1-2 och 4 mom. nämnda uppgif-
terna. 

 Vidare sköter samfälligheten med stöd av KL 11 kap. 2 § 5 mom. följande 
uppgifter: 

 

 1. allmänförvaltningen och juridiska ärenden; 
 

 2. ekonomiförvaltningen och drätseln, dock så, att församlingarna besluter om 
 

a) användningen av det anslag som i budgeten beviljats församlingen, 
b) vården och användningen av medel som erhållits genom kollekter, basar- 

och frivillig verksamhet, samt genom testamente och som gåva erhållna 
medel och fastigheter samt dessas avkastning, om inte församlingen och 
den kyrkliga samfälligheten i fråga om vården av något testamente eller 
någon gåva annorlunda besluter; 

 

3. följande till personalförvaltningen hörande uppgifter: 
 

a)  den allmänna planeringen av personalpolitiken; 
b)  att ordna arbetsplatsbespisningen och andra personaltjänster  
c) att bevilja tjänstgöringstids- och övriga tillägg   
d) att fastställa den lön som betalas nya tjänsteinnehavare och arbetstagare  
e) att utveckla personalen och utbildningen av förtroendevalda;  
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4. den gemensamma informationsverksamheten; 
 

5. centralregistret; 
 

6. begravningsväsendet; 
 

7. fastighets- och byggnadsväsendet, dock så att församlingarna har rätt att 
utföra brådskande reparationer, vilkas kostnader inte överstiger det maxi-
mibelopp som gemensamma kyrkorådet beslutat och som gäller vid tid-
punkten i fråga; reparationskostnaderna bestrids med gemensamma repa-
rationsanslag; 

 

8.  inventarieärendena, dock så, att församlingarna sörjer för vården, repara-
tionerna och anskaffningarna av inventarier samt framställningarna om av-
skrivning av inventarier i de fastigheter och lokaliteter som är i deras besitt-
ning. Detta gäller dock inte grundanskaffningar av altarsilver och kyrkliga 
textiler, värdefulla musikinstrument samt nya uppsättningar av inventarier 
eller med dessa jämförbara inventarieföremål. För anskaffning och istånd-
sättande av dessa kan man i budgeten bevilja ett särskilt anslag; 

 

9.  upprätthåller sommarhemmen och lägergårdarna och drar försorg om an-
vändningen av dem; 

 

10.anskaffningen av orglar och bildkonst; 
 

11.de gemensamma uppgifterna inom församlingsarbetet, den därtill hörande 
utvecklingsverksamheten och materialtjänsten samt stödandet av motsva-
rande arbete inom församlingarna; 

Det gemensamma församlingsarbetet omfattar: 
 

a)  det gemensamma diakoniarbetet, handikapp- och specialdiakonin, special-
ungdomsarbetet; 

b)  den gemensamma kristna fostran; 
c)  församlingarnas gemensamma verksamhet; 
d)  familjerådgivningen; 
e)  sjukhussjälavården och 
f)  samtalstjänsten. 
 

 

  

5 § Den kyrkliga samfälligheten sköter för de svenska församlingarnas vidkom-
mande separat följande angelägenheter: utvecklandet av personalen, den 
gemensamma informationsverksamheten, den kristna fostran, familjerådgiv-
ningen och telefonsamtalstjänsten. 

 

 

 

 De av gemensamma kyrkofullmäktige den 14.10.2010 godkända ändringarna 
träder i kraft den 1.1.2011.  


