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Underskrifter 

 

Johan Westerlund  Linda Jordas 
ordförande  sekreterare 

 

Justering 

Protokollet granskat och godkänt. 

 

 

Helsingfors den      Helsingfors den   

 

Annette Särs  Markus Andersén 

 

 

Protokollet framlagt 

 Det justerade protokollet är framlagt till påseende på kansliet 14 dagar 
från och med 10.3.2020 kl. 10 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 
samma datum.  
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Ärenden 

§ 
Bi-
laga
  

Ärende Sida 

28 §  Mötets öppnande 4 

29 §  Närvarande och mötets behörighet 4 

30 §  
Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet 
finns till påseende 

4 

31 §  Fastställande av föredragningslistan 4 

32 § 1-4  Anmälningsärenden 3 2020 5 

33 §  Modigt tillsammans 2023 - remitterat ärende 6 

34 §  Indragande av diakonitjänst 8 

35 §  Val av medlem till styrelsen för Helsingfors Orgelsommar r.f. 9 

36 §  Val av representant till styrelsen för stiftelsen Fanny Wrede sr 10 

37 §  Val av representant till styrelsen för stiftelsen Lugnet sr 11 

38 §  Val av representanter till Via Crucis rf;s styrelse och årsmöte 12 

39 §  Barnombudsman i Johannes församling 13 

40 § 5  Kyrkoherdens beslutsförteckning 3/2020 14 

41 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 15 

42 §  Mötets avslutande 17 
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28 §  Mötets öppnande 

 

 

Beslut 

Mötet öppnades kl. 17.38. 

 

 

29 §  Närvarande och mötets behörighet 

 

 

Beslut 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört med 13 av 15 
närvarande. 

 

 

30 §  Val av protokolljusterare samt meddelande om när pro-
tokollet finns till påseende 

 

 

Beslut 

Annette Särs och Markus Andersén utsågs till protokolljusterare. Ett 
meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på an-
slagstavlan dagen efter mötet. 

 

 

31 §  Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Beslut 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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223/2020 

 
32 § Anmälningsärenden 3 2020 

 

Beslutsförslag 

 

Anmälningsärendena antecknas för kännedom 

Behandling 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

- Valresultatet från valet till stiftsfullmäktige och kyrkomötet 

- Rapport över ekonomin 

- Statistikrapport 

- Församlingsförbundets förtroendeforum 9 maj 2020 

- Rapport över Kyrkans samtalstjänst 2020 

-  

Bilagor 

1 Valresultat kyrkomöte stiftsfullmäktige 

2 Rapport över Kyrkans samtalstjänst år 2019 

3 Kuukausitilasto Tammikuu 2020 

4 FR_Johannes_ekonomi03_2020 
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499/2020 

 
33 § Modigt tillsammans 2023 - remitterat ärende 

 

Beslutsförslag 

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet besvarar frågorna i enlighet 
med redogörelsen. 

Behandling 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

Församlingsrådet behandlade frågan om Modigt tillsammans vid sitt sammanträde 
11.2.2020. Då beslöts att alla till kyrkoherden skulle skriva ner tankar på två frågor 
i frågebatteriet, nämligen 2. Varför skall kyrkan vara tillgänglig för dagens helsing-
forsare? och 3. Vilken roll spelar församlingen och samfälligheten i detta samman-
hang? Vidare skulle församlingsrådet svara på frågorna 6, 9 och ev. 10. 

Fyra medlemmar skickade in kommentarer, vilka beredningsutskottet tagit del av 

och vidare utvecklat. På basen av detta föreslås att församlingsrådet i Johannes 

församling svarar på frågorna enligt nedanstående: 

2. Varför skall kyrkan vara tillgänglig för dagens helsingforsare? 

Motsatsen, att kyrkan inte skulle vara tillgänglig, är otänkbar eftersom kyrkans 

grundidé är att vara tillgänglig. I praktiken innebär detta att vi skall profilera oss 

och vår verksamhet så att vi syns och finns nära våra medlemmar och andra som 

finns på vårt område och i sociala medier i vardag och fest. I dagens Helsingfors 

är ensamhet ett vanligt problem, och här har kyrkan en viktig roll. 

Detta kan vi förverkliga utan att överge den tradition som format kyrkan och den 

kristendom som hållit tron levande i tvåtusen år.  

3.  Vilken roll spelar församlingen och samfälligheten i detta sammanhang? 

Församlingen är hemmet och samfälligheten är infrastrukturen. Församlingarna 

skall självständigt kunna följa sin egen strategi, men en del av verksamheten är till 

sin natur sådan att den behöver göras gemensamt. Om samfälligheten inte skulle 

finnas skulle den snart skapas i en eller annan form för att ta hand om sådant. 
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Det är viktigt att tänka tillräckligt stort vad gäller de digitala tjänsterna för våra 

medlemmar, dessa får gärna vara mycket goda och lättillgängliga, men det ska 

också finnas tillgång till hjälp för den som behöver. Kanske småskalig administrativ 

verksamhet för församlingsmedlemmarna, särskilt de äldre, fortsättningsvis borde 

kunna fås också av den egna församlingen, men i övrigt kunde (administrativa) 

tjänster centraliseras. 

Församlingarna och den kyrkliga samfälligheten bör tillsammans arbeta för att på 

ett mångsidigt sätt kunna vara tillgängliga för alla helsingforsare.  

6. stället för pastorskanslierna kunde en servicecentral som betjänar försam-
lingsmedlemmarna inrättas. Ska servicecentralen: 

a) betjäna hela Helsingfors 

b) bara betjäna det egna prosteriet 

c) bara betjäna den egna församlingen 

d) annat alternativ, vilket? 

 

En gemensam servicecentral som hanterar bokningar av förrättningar är i teorin en 

god lösningsmodell som dock kräver några saker för att i praktiken vara ändamåls-

enlig: 

o Servicecentralen måste kunna garantera svensk betjäning på lång 

sikt. Detta förutsätter att språkkraven för de anställda är på tillräckligt 

hög nivå. 

o Inbesparingen av arbetskraft kan se olika ut på pappret och i verklig-

heten eftersom de uppgifter som förs över på servicecentralen end-

ast utgör en del av arbetsbilden för församlingssekreterarna. En spe-

cificerad beräkning över vilka de verkliga effekterna blir är nödvän-

dig. 

 

9. I församlingarnas respons påtalas att det finns en överlappning i fråga om 

det arbete som församlingarnas och de gemensamma tjänsterna utför. Hur 

ser överlappningen ut och hur kunde uppgifterna i fortsättningen skötas mer 

ändamålsenlig? Finns det inom samfälligheten sådana gemensamma tjäns-

ter som helt eller delvis kunde slopas?  

 

Eftersom samfälligheten har en avdelning för gemensamt församlingsarbete, dit en 

del av verksamheten överförts är det oundvikligt att det blir en del överlappning. 

De aktiviteter som samfälligheten ordnar sker på någon församlings område, men 

inte under församlingens ledning. Arbetet i t.ex. läroanstalter, sjukhus görs på flera 

nivåer. Med den församlingsstruktur som vi nu har är det inte möjligt att helt und-

vika detta, men tydliga strukturer och god kommunikation kan minska överlapp-

ning och irritation. 
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221/2020 

 
34 § Indragande av diakonitjänst 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet ber gemensamma kyrkofullmäktige att dra in den va-
kanta diakonitjänsten. 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

Gemensamma kyrkofullmäktige har inrättat en tjänst som ledande dia-
koniarbetare i Johannes församling. Tjänsten har hela tiden varit tänkt 
att ersätta en diakonitjänst som blev vakant då diakonissan Barbro Oll-
berg avgick med pension. Därmed kan församlingsrådet nu anhålla om 
att gemensamma kyrkofullmäktige drar in den diakonitjänsten. 
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224/2020 

 
35 § Val av medlem till styrelsen för Helsingfors Orgelsommar r.f. 

 

Beslutsförslag 

 

(Beredningsutskottet) Församlingsrådet utser Hedvig Långbacka och 
Sixten Enlund till representanter i styrelsen för Helsingin urkukesä-
Helsingfors Orgelsommar r.f.  

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

Redogörelse 

Johannes församling är medlem i föreningen Helsingfors Orgelsommar som orga-
niserar och stöder orgelkonserter. 

Hedvig Långbacka har varit en av församlingens representanter i Helsingfors Or-

gelsommars styrelse.  

Föreningen Helsingin urkukesä-Helsingfors orgelsommar grundades för ett par de-

cennier sedan under den tid Mikko Heikka var domprost i Helsingfors. Stiftande 

medlemmar var Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta, Kallion seurakunta och Norra 

svenska församlingen. Första ordförande var domprost Heikka. Svenska medlem-

mar i styrelsen har varit Tom Zilliacus (senare ersatt av Rea Anner) och Sixten En-

lund. 2008 uppgjordes ett samarbetsavtal mellan Helsingin Tuomiokirkkoseur-

akunta och Helsingfors Orgelsommar för att klargöra det organisatoriska och eko-

nomiska huvudansvaret för förverkligandet av föreningens uppdrag. En kantor från 

var och en av de stiftande församlingarna är också medlem av styrelsen. Ledamot 

från Johannes församling är Sixten Enlund. 

Kopplingen till församlingsrådet är viktig. Församlingarna beviljar årligen bidrag till 

verksamheten. Största bidragsgivare har sedan starten varit Helsingfors kyrkliga 

samfällighet. Tack vare att verksamheten bedrivs av en förening, erhålls bidrag 

även från Helsingfors stad och sporadiskt även från övriga stiftelser eller organi-

sationer. Budgeten för festivalen har under de senaste åren varit c. 70.000 €. Jo-

hannes församling har i musikbudgeten reserverat 7.000 € (Tmk 14.000 €, Kallio 

9.000 €). Totala antalet konserter 2018 var 109 och besökarantalet 15.601. 

Församlingsrådet skall utse representanter i Helsingfors Orgelsommars styrelse. 
Det behöver inte vara en medlem av församlingsrådet. Hedvig Långbacka har 
meddelat att hon står till förfogande för återval. Sixten Enlund är villig att fortsätta 
på det andra mandatet. 
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224/2020 

 
36 § Val av representant till styrelsen för stiftelsen Fanny Wrede 

sr 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet utser en representant till styrelsen för stiftelsen Fanny 
Wrede sr för mandatperioden 2020-21 

 

Beslut 

Maria Björnberg valdes till styrelsen för stiftelsen Fanny Wrede sr. 

 

 

 

Redogörelse 

Församlingsrådet har två mandat i styrelsen för stiftelsen Fanny Wrede sr. Man-
datperioden är två år. I styrelsen sitter för närvarande Lotta Keskinen (i tur att 
avgå) och Sofia Palmén. I styrelsen sitter förutom dessa två medlemmar som ut-
ses av Johannes diakoniförening samt en medlem som styrelsen själv utser. Kyr-
koherden är utan val medlem i styrelsen.  

Lotta Keskinen har meddelat att hon inte står till förfogande för återval. 

Syftesparagrafen i stiftelsens stadgar lyder: Stiftelsens ändamål är att understöda 
och utveckla rekreationsverksamhet för medlemmar i Johannes församling i 
Helsingfors. 
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224/2020 

 
37 § Val av representant till styrelsen för stiftelsen Lugnet sr 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet utser en medlem till styrelsen för stiftelsen Lugnet sr 
för mandatperioden 2020-21 

 

Beslut 

Maria Björnberg valdes till styrelsen för stiftelsen Lugnet sr. 

 

 

 

Redogörelse 

Församlingsrådet har två mandat i styrelsen för stiftelsen Lugnet sr. Mandatperi-
oden är två år. I Lugnets styrelse sitter från församlingsrådets sida Christina El-
ving-Andersén (i tur att avgå) och Johan Bärlund. I styrelsen sitter, förutom dessa, 
två medlemmar som utses av Johannes diakoniförening samt en medlem som sty-
relsen själv utser. Kyrkoherden är utan val medlem i styrelsen. 

Christina Elving-Andersén har meddelat att hon inte står till förfogande för återval. 

Syftesparagrafen i stiftelsens stadgar lyder: Stiftelsens ändamål är att på kristen 

grund erbjuda och utveckla olika former av omsorg och diakoni på svenska för 

äldre personer. För detta ändamål kan stiftelsen även på ansökan utbetala under-

stöd. 
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224/2020 

 
38 § Val av representanter till Via Crucis rf;s styrelse och årsmöte 

 

Beslutsförslag 

 

(Beredningsutskottet)  

1. Församlingsrådet utser Bo Ekman som sin representant till styrelsen 
för föreningen Via Crucis r.f. och kyrkoherde Johan Westerlund som 
hans suppleant. 

2. Församlingsrådet utser två personer att representera församlingen 
vid föreningens årsmöte. 

 

Beslut 

Enligt förslag. Punkt 2 tas upp vid nästa sammanträde. 

 

 

 

Redogörelse 

Johannes församling är medlem i föreningen Via Crucis som varje år i passions-
veckan arrangerar den stora Via Crucis-passionsspelet i centrala Helsingfors. För-
samlingen har stött passionsspelet med 10.000 € per år. 

I föreningens styrelse sitter Bo Ekman, och som suppleant kyrkoherde Johan 

Westerlund. I praktiken har Bo Ekman skött församlingens representation. Han har 

också annars engagerat sig i Via Crucis, bl.a. genom att medverka som skådespe-

lare. 

Johannes församling har genom åren begärt att svenskan skall synas i evene-

manget, t.ex. i marknadsföringen och informationen. Den som sitter i styrelsen be-

höver klara av att driva just den frågan. 

Föreningens årsmöte hålls enligt stadgarna i april-maj. Johannes församling kan 

skicka två representanter med yttrande- och rösträtt. 
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224/2020 

 
39 § Barnombudsman i Johannes församling 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet utser inom sig en barnombudsman 

 

Beslut 

Markus Andersén valdes till församlingsrådets ombudsman 

 

 

 

Redogörelse 

Församlingsrådet har fört diskussion om barnkonsekvensanalysen som 
skall göras i samband med allt beslutsfattande i kyrkan. För närvarande 
är kaplan Monica Heikel-Nyberg och ledaren för barnverksamheten He-
lena Hollmérus av församlingsrådet utsedda till barnombudsmän. I 
praktiken har Monica Heikel-Nyberg skött uppdraget.  

Ett förslag har framställts att arbetet med barnkonsekvensanalys skulle 
stärkas genom att man utser en medlem från församlingsrådet till barn-
ombudsman så att man skapar ett arbetspar med en tjänsteman och en 
representant från församlingsrådet. 

Samtidigt skulle processerna utvecklas så att arbetet görs med bättre 
framförhållning med hjälp av den administrativa årsklockan. 
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225/2020 

 
40 § Kyrkoherdens beslutsförteckning 3/2020 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet antecknar beslutsförteckningen för kännedom 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

 

Bilagor 

5 Beslutsförteckning 4-25.2.2020.docx 
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41 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Ändring gällande beredning och verkställighet  

Paragrafer i protokollet: §28-32 samt §40-42 

Enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen är det inte möjligt att anföra kyrkobesvär över ovan nämnda beslut och 
enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden kan inte heller förvaltningsbesvär an-
föras, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig upp-
handling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen) får inte anföras över ett beslut om offentlig 
upphandling, eftersom beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet. 

Underställningsärende 

Paragrafer i protokollet:       

Enligt 24 kap. 3.2 § i kyrkolagen får rättelseyrkande inte göras gällande beslut som underställs domka-
pitlet eller kyrkostyrelsen för fastställelse.  

Förbud mot att söka ändring enligt kyrkolagens 24 kap. 14 § 

Paragrafer i protokollet:       

KL 24:14.1, 9: Ändring kan inte sökas i varning som arbetsgivaren gett en tjänsteinnehavare.   

KL 24:14.1,10: Ändring kan inte sökas i arbetsgivarens begäran om uppgifter som behövs för att utreda 
en arbetstagares arbets- och funktionsförmåga eller uppmaning att  delta i kontroller och undersökningar 
av sitt hälsotillstånd, om det är nödvändigt för att utreda förutsättningarna för att sköta uppgiften.  

KL 24:14.2: Ändring kan inte sökas genom rättelseyrkande eller besvär i ärende som gäller beslut om 
interimistisk avstängning från tjänsteutövning eller interimistisk avstängning från utövandet av prästämbe-
tet. 

KL 24:14.3: En församlingsmedlem har inte rätt att yrka rättelse i eller anföra besvär över kyrkorådets 
eller församlingsrådets beslut om det gäller sådan diakoni, kristen fostran eller undervisning som riktar sig 
till någon annan person. 

Förvaltningsorder 

Paragrafer i protokollet:       

Besvär kan inte enligt 2 kap. 6 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden anföras över en order 
som har utfärdats internt inom förvaltningen och som gäller utförande av ett uppdrag eller vidtagande av 
någon annan åtgärd.  

Besvärsförbud enligt kyrkolagens 6 kap. 72 § 2 mom. och besvärsförbud gällande tjänsteavtalsvillkor  

Paragrafer i protokollet:       

Enligt 72.2 § i kyrkolagen får en  tjänsteinnehavare inte genom besvär söka ändring i tjänsteavtalsvillkor 
som fastställts tjänstekollektivavtalet (lön, semester, reseersättningar, arbetstid, personalutbildning) eller 
anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen. Förbudet gäller inte tjänsteinnehavare som inte omfattas av 
tjänstekollektivavtalet. 

Ärende som gäller anställande i eller uppsägning av anställningsförhållande  

Paragrafer i protokollet:       

Beslut som gäller anställning i eller uppsägning av anställningsförhållande är privaträttsliga beslut på vilka 
arbetsavtalslagen tillämpas. Tvister som hänför sig till detta behandlas enligt 1 kap. 1 § i rättegångsbal-
ken som civilrättsliga mål i tingsrätten.  

Upphandlingsärende 

Paragrafer i protokollet:       

Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrko-
besvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till 
marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § 
i upphandlingslagen. Tröskelvärdena för tillämpning av upphandlingslagen är (moms 0 %): 60 000 € för 
varor, tjänster och projekttävlingar, 150 000 € för byggentreprenader, 400 000 € för social- och hälso-
vårdstjänster (i lagens bilaga E 1-4), 300 000 € för upphandling som gäller andra särskilda tjänster (i la-
gens bilaga E 5-15) och 500 000 € för koncessioner. 

Annan grund, vilken?  

Paragrafer i protokollet:           
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ANVISNINGAR OM RÄTTELSEYRKANDE  

 

Paragrafer i protokollet: §33-39    

 

Rätt att göra rättelseyrkande  

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 

Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt på-
verkas av beslutet (part). Även en församling eller en medlem i en församling som hör till den kyrkliga 
samfälligheten får yrka rättelse i ett beslut som fattats av den kyrkliga samfällighetens myndighet. 

Tidsfrist för rättelseyrkandet och delfående 

Rättelseyrkande ska framställas inom 14 dagar från det att vederbörande har fått del av beslutet.  

Om inte annat kan påvisas anses en part ha fått vetskap om beslutet då sju dagar gått, räknat från det 
brevet sänts. Vid vanlig elektronisk delgivning anses handlingen ha getts för kännedom den tredje dagen 
räknat från det meddelandet sändes, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse för att dataförbindelserna 
inte fungerat eller om en motsvarande omständighet, som har lett till att meddelandet nått mottagaren vid 
en senare tidpunkt. En församlingsmedlem anses ha fått vetskap om beslutet då protokollet eller faststäl-
lelse - eller besvärsmyndighetens beslut framlagts till allmänt påseende. Delfåendedagen eller den dag 
då beslutet framlagts till påseende inräknas inte i besvärstiden. 

Myndighet hos vilken rättelse söks  

Rättelseyrkandet riktas till församlingsrådet i Johannes församling. 

Innehållet i rättelseyrkandet  

Av rättelseyrkandet ska framgå:  
- namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ären-
det  
- vilket beslut rättelseyrkandet gäller 
- hurdan rättelse som yrkas  
- på vilka grunder rättelse yrkas. 

Rättelseyrkande ska egenhändigt undertecknas av den yrkande, den juridiska företrädaren (eller ombu-
det). Om den ändringssökandes talan förs av dennes juridiska företrädare (eller ombud) eller rättelseyr-
kandet formulerats av någon annan person ska också den personens namn och hemkommun anges.   

Inlämnande av rättelseyrkandet 

Rättelseyrkandet kan på eget ansvar sändas per post, genom bud eller elektroniskt. Rättelseyrkandet ska 
vara framme hos mottagaren senast under besvärstidens sista dag och inom myndighetens öppettid. Ett 
elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i 
ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. 

Kontaktinformation:  

Johannes församling  
Besöksadress:  Högbergsgatan 10 A, Helsingfors  
Postadress:    Högbergsgatan 10 A, 00120 Helsingfors 
E-post: johannes.fors@evl.fi 

 

 

 



 PROTOKOLL  17 (17) 

Församlingsrådet i Johannes församling 02.03.2020 

42 §  Mötets avslutande 

 

 

Beslut 

Mötet avslutades 18.53. 

 

 


