
       

 

 

 PROTOKOLL 

Församlingsrådet i Johannes församling 

 

Tid 06.04.2020 kl. 17:30 - 18:30 

Plats Virtuellt möte via Teams 

 

Närvarande 
Johan Westerlund, ordförande 
Markus Andersén 
Maria Björnberg 
Solveig Gräsbeck 
Fredrik Guseff 
Martina Harms-Aalto Borta: §43 ,§44 ,§47 ,§49 
Björn Holm 
Lotta Keskinen Borta: §48 
Sabina Lumivirta 
Hedvig Långbacka 
Virva Nyback 
Sofia Palmén 
Kalle Sällström 
Annette Särs 
Pia Öhman, vice ordförande 

 

Övriga närvarande 
Christian Kock  
Linda Jordas sekreterare 
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Underskrifter 

Johan Westerlund  Linda Jordas 
ordförande  sekreterare 

 

Justering 

Protokollet granskat och godkänt. 

 

 

Helsingfors den      Helsingfors den   

Maria Björnberg  Solveig Gräsbeck 

 

 

Protokollet framlagt 

 Det justerade protokollet är framlagt till påseende på kansliet 14 dagar 
från och med 14.4.2020 kl. 10 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 
samma datum.  
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Ärenden 

§ 
Bi-
laga
  

Ärende Sida 

43 §  Mötets öppnande 4 

44 §  Närvarande och mötets behörighet 4 

45 §  
Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet 
finns till påseende 

4 

46 §  Fastställande av föredragningslistan 4 

47 §  Anställning av ledande diakoniarbetare 5 

48 §  Modigt tillsammans - mars månads fråga 7 

49 §  
Bordlagt ärende: Församlingens representanter vid årsmötet för 
föreningen Via Crucis r.f. 

8 

50 § 1-2  Anmälningsärenden 4/2020 9 

51 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 10 

52 §  Mötets avslutande 12 

 



 PROTOKOLL  4 (12) 

Församlingsrådet i Johannes församling 06.04.2020 

 

43 §  Mötets öppnande 

 

 

Beslut 

Mötet öppnades 17.34. 

 

 

44 §  Närvarande och mötets behörighet 

 

 

Beslut 

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört med 14 av 15 
närvarande. 

 

 

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

 

 

 

Beslut 

Maria Björnberg och Solveig Gräsbeck utsågs till protokolljusterare. Ett 
meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på an-
slagstavlan dagen efter mötet. 

 

 

46 §  Fastställande av föredragningslistan 

 

 

Beslut 

Föredragningslistan godkändes med tillägget av anmälningsärenden i 
punkt 8. 
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221/2020 

 
47 § Anställning av ledande diakoniarbetare 

 

Beslutsförslag 

 

(Intervjugruppen) Församlingsrådet beslutar välja Karin Salenius till 
tjänsten som ledande diakoniarbetare fr.o.m. 1.5.2020. 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

En tjänst som ledande diakoniarbetare i Johannes församling har varit ledigansla-
gen att sökas senast den 20.3.2020. Inom utsatt ansökningstid har tjänsten sökts 
av två personer: Diakonissan i Johannes församling Karin Salenius och diakonen i 
Norberg-Karbennings församling (Svenska kyrkan) Sanna Lindholm. 

 

Behörighet 

Karin Salenius (f 1958) har avlagt ämbetsexamen i diakoni och vigts till diakonins 

ämbete år 2000. I ansökan nämns inte annan utbildning. 

Sanna Lindholm (f 1965) är Socionom YH inom diakoni år 2017. Sedan tidigare är 

hon Primärskötare (1985), Närvårdare med huvudämne Mentalvårds-, kris- och 

missbrukarvårdsarbete samt Restonom YH (2009). Hon har avlagt studentexamen 

vid vuxengymnasium 2001. 

Vardera är formellt behörig för den aktuella tjänsten. 

 

Arbetserfarenhet 

Karin Salenius har jobbat 17 år, fram till 2002, som psykiatrisk sjukskötare på Ekå-

sens sjukhus. Efter det har hon varit diakonissa i Norra svenska och Johannes för-

samling i 18 år, sedan oktober som ledande diakoniarbetare (tf). 

Sanna Lindholm anger som sin längsta arbetserfarenhet Styrelseordförande för 

Stadin IV-huolto Oy (23 år). Hon har därtill jobbat som serviceförman inom Palmia, 

Helsingfors stad knappt fyra år, haft tre korta vikariat som diakon i finskspråkiga 
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församlingar samt nu ett drygt år som ledande diakoniarbetstagare i en församling 

i Svenska kyrkan. 

 

Lämplighet 

Karin Salenius har diger arbetserfarenhet inom diakoni och mentalvård. Hennes 

erfarenhet av ledarskap är mindre än Sanna Lindholms men hennes kännedom 

och erfarenhet av långsiktigt diakoniarbete är mångfalt större. Hon meddelar att 

hon kan börja 1.4.2020. 

Sanna Lindholms ansökan visar på erfarenhet inom ledarskap, även om det till 

allra största delen handlar om helt andra sammanhang än de som nu är aktuella. I 

två församlingar har hon dock under korta perioder varit ledande diakoniarbetare. 

Hon meddelar att hon kan börja 1.8.2020. 

 

 

Församlingsrådet har tillsatt en intervjugrupp bestående av kyrkoherden, Virva Ny-

back och Sabina Lumivirta att bereda ärendet. Gruppen har sammankommit och 

gått igenom ansökningarna och beslutat att intervjuer i detta läge inte behövs ef-

tersom Karin Salenius meriter är så mycket större för tjänsten ifråga samt att det 

inte i Sanna Lindholms ansökan finns något som skulle motivera att välja den 

mindre meriterade. 

Intervjugruppen framställer att Karin Salenius föreslås för tjänsten. 
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499/2020 

 
48 § Modigt tillsammans - mars månads fråga 

 

Beslutsförslag 

 

Kyrkoherden och Martina Harms-Aalto befullmäktigades att samman-
fatta församlingsrådets svar på frågan. 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

Processen ”Modigt tillsammans” består under våren av en serie frågor 
vars syfte är att skapa diskussion om de delområden som påverkar för-
samlingsstrukturerna och församlingarnas verksamhetsförutsättningar. 
Frågan som skickades ut i mars har kommit till alla i e-posten 3.3. och 
handlar om församlingsenheten, ”Vad menar vi med en församling”. 

Församlingsrådet medlemmar har ombetts ge sitt bidrag till svaret sen-
ast 31.3. Det redigerade förslaget presenteras vid sammanträdet. 
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224/2020 

 
49 § Bordlagt ärende: Församlingens representanter vid årsmötet 

för föreningen Via Crucis r.f. 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet utser kyrkoherden och Bo Ekman att representera Jo-
hannes församling vid föreningen Via Crucis r.f:s årsmöte 12.5.2020. 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

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, i år  12.5.2020.. Johannes 

församling kan skicka två representanter med yttrande- och rösträtt. 
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223/2020 

 
50 § Anmälningsärenden 4/2020 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet antecknar ärendena för kännedom 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

Rapport över församlingens arbete och verksamhet under Corona kri-
sen. 

Bilagor 

1 Johannes församlings arbete och verksamhet under coronakrisen 

2 Rapport FR 6.4 2020 
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51 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Ändring gällande beredning och verkställighet  

Paragrafer i protokollet: §43-§46, samt §48 och §50-§52 

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: §47 och §49    

 

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 
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52 §  Mötets avslutande 

 

 

Beslut 

Mötet avslutades 18.30. 

 

 


