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Församlingsrådet i Johannes församling 

 

Tid 03.06.2019 kl. 17:35 - 19:40 

Plats S:t Jacobs församlingssal, Kvarnbergsbrinken 1 

 

Närvarande 
Johan Westerlund, ordförande 
Markus Andersén 
Maria Björnberg 
Solveig Gräsbeck 
Fredrik Guseff 
Martina Harms-Aalto Leena Kainulainen 
Björn Holm 
Lotta Keskinen 
Sabina Lumivirta 
Hedvig Långbacka 
Virva Nyback 
Sofia Palmén 
Kalle Sällström 
Annette Särs 
Pia Öhman, vice ordförande 

 

Övriga närvarande 
Linda Jordas sekreterare 
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Underskrifter 

 

Johan Westerlund  Linda Jordas 
ordförande  sekreterare 

 

Justering 

Protokollet granskat och godkänt. 

 

 

Helsingfors den      Helsingfors den   

 

Hedvig Långbacka  Virva Nyback 

 

 

Protokollet framlagt 

  

Det justerade protokollet är framlagt till påseende på kansliet 14 dagar 
från och med 10.6.2019 kl. 10 och på församlingens hemsidor fr.o.m. 
samma datum.  
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Ärenden 
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Bi-
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83 §  Mötets öppnande 4 

84 §  Närvarande och mötets behörighet 4 

85 §  
Val av protokolljusterare samt meddelande om när protokollet 
finns till påseende 
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86 §  Fastställande av föredragningslistan 4 

87 §  Rapport över undersökning om personaltrivsel 5 

88 §  
Bordlagt ärende: Handlingsprogram för förebyggande och be-
mötande av sexuella trakasserier och övergrepp. 

6 

89 § 1  Kyrkoherdens beslutsförteckning 6/2019 8 

90 § 2  Anmälningsärenden 6/2019 9 

91 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 10 

92 §  Mötets avslutande 11 
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83 §  Mötets öppnande 

 

Beslut 

Mötet öppnades 17.38. 

 

 

84 §  Närvarande och mötets behörighet 

 

Beslut 

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört med 10 av 15 
närvarande. 

 

 

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

 

Beslut 

Hedvig Långbacka och Virva Nyback utsågs till protokolljusterare. Ett 
meddelande om när mötets protokoll finns till påseende sätts på an-
slagstavlan dagen efter mötet. 

 

 

86 §  Fastställande av föredragningslistan 

 

Beslut 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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612/2018 

 
87 § Rapport över undersökning om personaltrivsel 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet tar del av rapporten och antecknar den för kännedom. 

 

 

Beslut 

Församlingsrådet har tagit del av rapporten för personalförfrågan 
4/2019 och fört en ingående diskussion om resultaten. FR gläder sig åt 
att personalen upplever sitt arbete meningsfullt och uttrycker hög indivi-
duell arbetsmotivation. 

Utgående från undersökningen anser rådet att fokus bör läggas på 
samarbete, intern kommunikation och tydligare struktur med en trygg 
arbetsmiljö som mål. 

 

 

 

Redogörelse 

Helsingfors kyrkliga samfällighet genomför regelbundet med ett par års mel-
lanrum en personaltrivselundersökning för hela personalen. Undersök-
ningen genomfördes i februari och resultaten gavs i april. 

Rapporten har behandlats i vår arbetsgrupp för personaltrivsel samt på 

medarbetarkonferens. Ett handlingsprogram på basen av rapporten skall 

göras och skickas in till personalavdelningen på hösten. 

Medarbetarna har arbetat med materialet i grupper och gett en del förslag 

som finns i ett PM. 

Rapporten presenteras och delas ut vid sammanträdet. 
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612/2018 

 
88 § Bordlagt ärende: Handlingsprogram för förebyggande och 

bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp. 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet antar handlingsprogrammet och gör en plan för hur 
det kan implementeras i verksamheten. 

Behandling 

 

Beslut 

Församlingsrådet antog handlingsprogrammet och antog följande plan: 

1. Handlingsplanen tas till diskussion med personalen i olika samman-
hang. 

2. Flyern ’Du sätter själv gränserna’ skrivs ut och placeras på försam-
lingens verksamhetspunkter. 

3. Vi marknadsför oss som en trygg församling. 

Planen uppdateras årligen. 

 

 

Redogörelse 

6.5.2019 

 

Domkapitlet i Borgå stift har antagit ett handlingsprogram för förebyggande 
och bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp. Handlingsprogram-
met är vidareutvecklat från ett tidigare program som funnits sedan 2014. 

Programmet omfattar trakasserier inom församlingen som helhet, inte bara i 
barn- och ungdomsverksamheten. 

Handlingsprogrammet är avsett att användas när den som misstänks för 

övergrepp är en anställd eller frivillig ledare i församlingen. Till tillämpliga 

delar kan programmet användas även där övergrepp misstänks i andra 

sammanhang, exempelvis i barnets hem eller närmiljö.  

I handlingsprogrammet finns upptaget två kontaktpersoner (Virva Nyback 

och Kalle Sällström) som kan kontaktas då trakasserier uppdagats och som 

kan stöda den utsatta och den fortsatta processen. Det kan utöver dessa 

vara skäl att i församlingen lokalt ha motsvarande kontaktpersoner. Den 
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ena av de två personer som stiftet vidtalat fungerar dock som familjerådgi-

vare i Helsingfors varför det ligger nära till hands att hon fungerar som kon-

taktperson också i Johannes församling. 

För att handlingsprogrammet skall fylla en funktion i verkligheten krävs att 

de anställda är medvetna om att programmet finns och bekanta med inne-

hållet. Alla anställda bör därför åläggas att läsa programmet. 

 

Beslut: Ärendet bordlades 

 

 *** 

 

3.6.2019 

 

Församlingsrådet fortsätter behandlingen av programmet och implemente-

ringen av det i församlingens verksamhet. 
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154/2019 

 
89 § Kyrkoherdens beslutsförteckning 6/2019 

 

Beslutsförslag 

 

Församlingsrådet antecknar beslutsförteckningen för kännedom 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

Bilagor 

1 Beslutsförteckning 1-27.5.2019.docx 
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156/2019 

 
90 § Anmälningsärenden 6/2019 

 

Beslutsförslag 

 

Antecknas för kännedom 

 

Beslut 

Enligt förslag. 

 

 

 

Redogörelse 

- Församlingsrådets möteskalender för höstterminen: 9.9, 7.10, 4.11, 
9.12 

- Budgetuppföljning 

- Kyrkoherden har deltagit i Carre Lönnqvists jordfästning 25.5. Från 
församlingsrådet överräcktes en adress. 

- Reserapport. Övervaktmästare Paul-Henrik Roschiers resa till Berlin 
(delas ut vid sammanträdet) 

Bilagor 

2 Budgetuppföljning april 2019 
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91 §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

Grunderna för förbudet 

Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet 

Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär och enligt 5 § 1 mom. i förvalt-
ningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär, eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. 
Besvär enligt lagen om offentlig upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet end-
ast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.  

Paragrafer i protokollet: §83-92 

Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande 

Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt att fram-
ställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet: 

Paragrafer i protokollet:       

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende 

Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som underställs domkapitlet eller Kyrko-
styrelsen för fastställelse. 

Paragrafer i protokollet:       

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring 

Enligt 
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom. 
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom. 
3. lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal 19 § eller 
4. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär. 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:       

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden 

Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande eller kyrkobesvär i ett upp-
handlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om 
upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen1.  

Paragrafer i protokollet:       

 

Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande 

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation: 

Församlingsrådet i Johannes församling 

Besöksadress:  Högbergsgatan 10 A, Helsingfors 
Postadress:    Högbergsgatan 10 A, 00120 Helsingfors 
Fax:      09 2340 7700 
E-post:    johannes.fors@evl.fi 

Paragrafer i protokollet:       

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet. Delgivningen anses ha skett den sjunde 
dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av be-
slutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud 
eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom 
kansliets öppettid. 

Innehållet i rättelseyrkandet 

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

  

                                            
1 De nationella tröskelvärdena är 30 000 euro (varor och tjänster), 100 000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150 000 
euro (byggentreprenader och byggkoncessioner) 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
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92 §  Mötets avslutande 

 

Beslut 

Mötet avslutades 19.41. 

 

 


