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1 § 

  

Seurakuntayhtymän seurakunnat 

 

Tampereen kaupungin alueella olevat evankelis-luterilaiset Eteläinen seurakunta, Harjun 

seurakunta, Messukylän seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta sekä Tammerfors svenska 

församling (Tampereen ruotsalainen seurakunta) muodostavat seurakuntayhtymän. 

 

 

2 § 

 

Seurakuntayhtymän nimi ja kotipaikka 

 

Seurakuntayhtymän nimi on Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä ja siitä käytetään 

lyhennettä Tampereen seurakuntayhtymä. Sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

 

 

3 § 

 

Seurakuntayhtymän tehtävät 

 

Seurakuntayhtymä hoitaa sille kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1- 4 momentissa säädetyt asiat. 

 

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

seurakuntien kanssa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymissä ohje-, johto- ja toimintasäännöissä 

määritetyllä tavalla seuraavat asiat: 

 

1. Hallinnon ja talouden tehtävistä 

a) kirkonkirjojen pidon ja arkistotoimen 

b) kiinteistötoimen 

c) hautaustoimen 

d) kaluston hankinnan ja hoidon 

e) tietohallinnon 

f) leirikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan 

 

 

 

 

 



2. Seurakuntatyön yhteisen kehitys-, koulutus-, ohjaus- ja koordinointitoiminnan sekä 

osallistumisen toiminnan suunnitteluun. Seurakuntatyöstä 

a) yhteisen viestinnän ja seurakuntien viestinnän tukemisen  

b) kasvatuksen sovitut toiminnot 

c) diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot 

d) sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön 

e) perheneuvonnan ja palvelevan puhelimen 

 

Seurakuntayhtymässä toteutettavan prosessimaisen työskentelytavan sisällöstä, organisoinnista ja 

määrärahojen määräytymisperusteista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. 

 

 

4 § 

 

Muu taloushallinto 

 

Seurakunnille lahjoitettu tai testamentilla annettu taikka seurakunnan lahjoitusvaroin hankkima 

omaisuus pysyy seurakunnan omistuksessa. Yhdistymisen perusteella syntyneille seurakunnille 

siirtyy yhdistyneiden seurakuntien vastaava omaisuus. 

Seurakunnat päättävät itse myös 

      1) seurakunnan omia tarkoituksia varten perustettujen rahastojen hoidosta ja käytöstä; sekä 

      2) kolehti-, myyjäis- ja keräysvaroista. 

 

 

5 § 

 

Henkilöstöhallinto 

 

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. 

Seurakuntayhtymä ottaa seurakuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät sekä irtisanoo ja purkaa 

nämä palvelussuhteet siten, kuin yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty, jollei 

kirkkolaista muuta johdu. 

 

 

   

    _________________ 

 

  

Tämä perussääntö tulee voimaan 19.3.2015 ja sillä kumotaan 1.1.2015 voimaan tullut perussääntö. 


