
 
FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2021-5 
PROTOKOLL 
 
Föredragningslistan skickad 3.6.2021 
   

Tid: Tisdag 8.6.2021, kl 17.30 

Plats: Mötet ordnas elektroniskt via Zoom. Länk sänds till rådets medlemmar via e-post.  

Rådets medlemmar: Tuomas Anttila  suppleant: Ingrid Riska (från 76 §)  
  Amos Airola  
  Sonja Djupsjöbacka 
  Matias Ekkerhaugen     
  Jona Granlund  
  Britta Lassus suppleant: Elisabeth Lampikoski  
  Göran Lindén 
  Christoffer Perret (från 70 §) 
  Johannes Perret 
  Caroline Sandström 
  Maria Sten 
  Anki Åvall 

  Daniel Björk, ordförande och sekreterare  
   

 
Mötets ärendelista:  

  71 §  Donation från Pro Lukas rf för stödjande av lärjungaskolan Transform 
  72 §  Petrus gudstjänstplan hösten 2021 
  73 §  Petrus personalplan 2022-2025 
  74 §  Ansökan om tjänstledighet, församlingspastor Benjamin Sandell 
  75 §  Ansökan om tjänstledighet, ungdomsarbetsledare Ida-Maria Eklund 
  76 §  Diskussionsärende: Plan för användning av församlingens fonder 

_______________ 

Ordförande höll inledningsandakt.  

65. §  Sammanträdets öppnande, laglighet och beslutförhet 

Beslut: Mötet öppnades kl 17.34 och konstaterades vara lagenligt sammankallat 
och beslutfört.

66. §  Val av protokolljusterare och sekreterare 

Beslutsförslag: 1) Som protokolljusterare föreslås Johannes Perret och Maria Sten.  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2) Föreslås att ordförande också fungerar som sekreterare

Beslut: Enligt förslag. 

67. §  Fastställande av föredragningslistan

Förslag: Föredragningslistan fastställs

Beslut: Enligt förslag. 

68. §  Församlingens ekonomiska läge
 

Bilaga 1, Ekonomirapport jan-maj 2021  
 
Ordförande ger  en redogörelse  för  församlingens  ekonomiska läge.  Efter  42 % av året 
(5/12) har församlingen använt 35 % av sina budgeterade medel. Budgeten för 2021 är 
uppgjord med ett förväntat underskott på ca 50.000 €.

Högre  kostnader  än  budgeterat  har  förverkligats  t.ex.  under  kostnadsställe  ”402000 
Määräaikaisten palkat”.  Dessa kostnader består  dock i  huvudsak av projektanställningar 
som inte budgeterats men vars kostnader täcks genom extern finansiering. (Donation från 
Pro Lukas rf.)  
 
Om församlingens nuvarande positiva resultat på ca 7 procentenheter skulle förverkligas 
för hela året, så skulle det innebära en inbesparing på cirka 70.000 € jämfört med budget. 
Dvs vi skulle täcka det budgetarde underskottet  och istället  ha ett  överskott  på ungefär 
20.000 €. Detta är pengar som vi kan välja att använda eller att spara om vi önskar.  
 
Om ytterligare någon av våra budgeterade anställningar inte förverkligas under hösten (så 
som t.ex. församlingspastor och skribateolog) så innebär detta ytterligare inbesparingar, ca 
20.000-25.000 € per anställning. 
 
Inför  2021  hade  församlingen  ett  ackumulerat  överskott  på  ca  23.000  €  förutom 
tillgångarna som finns i våra fonder.  
 

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslag. 

69. §  Kyrkoherdens beslutsförteckning

 
1. Ändrat datum för anställning av vikarie för kansliet under sommaren

Under juli har kansliet öppet tre dagar i veckan: mån, ons, fre, kl 10-13. Kyrkoherden har 
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anställt studerande Rebecca Ahlskog som församlingssekreterare på 25 % för tiden 5.7–
11.8.2021 när församlingens sekreterare samt informatör är på semester. Anställningstiden 
har ändrats sedan församlingsrådets förra mötet, var tidigare 12.7–22.8.2021.  

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom.  

Beslut:  Enligt förslag. 

70. §  Anmälningsärenden
 
 

1. Utlåtande gällande Modigt tillsammans-processen ska ges innan 15.10

Arbetsgrupperna som arbetat inom ramen för Modigt tillsammans-processen i Helsingfors 
församlingar har sammanställt sin första rapport. Rapporten på omkring 300 sidor ska ännu 
behandlas av GKR och GKF. Den preliminära rapporten finns tillgänglig från och med 
11.6.2021. Modigt tillsammans-processen berör frågor som potentiellt kan ha mycket stor 
betydelse för församlingarnas verksamhet. I rapporten föreslår arbetsgrupperna bl.a. stora 
nedskärningar i budgetramen fram till 2030, en kraftig minskning av fastighetsbeståndet, 
justeringar i hur budgetramen fördelas mellan församlingarna och ett nytt system gällande 
fastställande av interna hyror.  
 
Utifrån Modigt tillsammans-materialet kommer ett antal konkreta frågor att sammanställas 
under sommaren. Under perioden 1.9–15.10 kommer församlingsråden och de anställda i 
församlingarna att ha möjlighet att behandla dessa frågor och ombeds ge sina utlåtanden 
om förslagen innan 15.10. 

2. Ny förening har grundats med syfte att stöda Petrus församling 

Under  våren har  föreningen Petrus  Plus  rf  registrerats  av personer  engagerade i  Petrus 
församling.  Föreningen vill  bl.a.  erbjuda möjlighet  för  personer som inte bor på Petrus 
område att vara engagerade i och ekonomiskt stöda församlingens verksamhet. Föreningens 
grundande  medlemmar  är  Matias  Kallman,  Isak  Sandell,  Ida-Maria  Pekkarinen  och 
Benjamin Sandell. Föreningens medlemmar har konsulterat Petrus kyrkoherde som även 
deltagit som inbjuden gäst med yttranderätt på föreningens möten. Föreningen avser ansöka 
om insamlingstillstånd för sin verksamhet. Föreningen planerar att i samarbete med Petrus 
församlingsråd  arbeta  fram  lämpliga  samarbetsprojekt,  när  föreningens  verksamhet 
kommier igång. Föreningen är ännu i startgroparna. Föreningens stadgar återfinns i bilaga 
2, ”Petrus Plus rf stadgar”.  

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

71. §  Donation från Pro Lukas rf för stödjande av lärjungaskolan Transform
 

Bilaga 3, Pro Lukas protokoll 21.5.2021  

Föreningen  Pro  Lukas  rf  önskar  stöda  arbetet  med  lärjungaskolan  Transform  i  Petrus 
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församling.  Föreningen  har  för  läsåret  2020-2021  donerat  medel  som  församlingen 
använder för att täcka kostnaderna för en projektanställning som ledare för Transform på 30 
%. På sitt styrelsemöte 2.6.2021 har föreningen Pro Lukas styrelse beslutit att stöda Petrus 
församling på samma sätt även under läsåret 2021-2022. Pro Lukas rf täcker kostnaderna 
för en projektanställning som ledare för Transform, upp till maximalt 12.500 €.
 

Beslutsförslag: 1) Petrus församling tackar Pro Lukas rf för gåvan och förbinder sig att 
anställa en lämplig person för uppgiften som ledare för lärjungaskolan 
Transform. 

2)  Kyrkoherden  befullmäktigas  att  förlänga  Ida-Maria  Pekkarinens 
projektanställning som ledare för lärjungaskolan Transform, på 30 %, 
för  läsåret  2021-2022,  1.8.2021–31.7.2022.  Anställningen  finansieras 
genom donationen från Pro Lukas rf.

Beslut:  Enligt förslag. 
 

72. §  Petrus gudstjänstplan hösten 2021
 

Bilaga 4, Petrus gudstjänstplan 2021 hösten (uppd 8.6)  
 

Beslutsförslag: 1) Församlingsrådet godkänner Petrus gudstjänstplan 2021 i bilaga 4.

2) Kyrkoherden ges fullmakt att ändra gudstjänsttiden i Åggelby gamla 
kyrka till kl 13.00, om det visar sig att förhandlingar med Oulunkylän 
srk under sommaren gör detta möjligt. 

Beslut:  Enligt förslag. 
 

73. §  Petrus personalplan 2022-2025

Arbetsmaterial: Underlag för Petrus personalplan 2022-2025
Arbetsmaterial: Underlag b, Petrus arbetsbilder 2021, självbedömning

Helsingfors församlingar har behov av att minska utgifterna i takt med att de ekonomiska 
ramarna minskar. Personalkostnader och fastighetskostnader står för ca 80 % av utgifterna i 
Petrus  församling.  Våra  fastighetskostnader  består  i  huvudsak  av  kostnaderna  för 
Petruskyrkan som är svåra att påverka. Det innebär att Petrus församling inför 2022 har 
behov av att spara ca 145.000 € i personalkostnader jämfört med full bemanning, vilket 
motsvarar cirka tre heltidstjänster.  
 
Om det är möjligt att genomföra de nödvändiga inbesparingarna genom naturliga avgångar 
(pensionering,  tjänstledigheter,  egen  uppsägning)  så  är  det  att  föredra  jämfört  med 
samarbetsförhandlingar. 

De ekonomiska prognoserna för de kommande åren visar att det även framöver kommer att 
finnas  behov av nedskärningar.  Därför  kunde det  vara  en god strategi  att  ta  tillvara  så 
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många som möjligt av de inbesparingar som de naturliga avgångarna erbjuder. 

Enligt  det  aktuella  förslaget  i  Modigt  tillsammans-processen  så  kan  församlingarnas 
ekonomiska ramarna komma att minska med upp till 24 procentenheter fram till 2030. (En 
minskning  av  budgetramen med åtta  procentenheter  föreslås  för  perioderna  2023-2025, 
2026-2028 och 2029-2030 respektive.) 
 
Inför  arbetet  med  personalplanen  på  församlingsrådets  senaste  möte  har  kyrkoherden  i 
samarbete  med församlingsrådets  arbetsutskott  sammanställt  ett  arbetsmaterial,  som har 
som avsikt att hjälpa oss få en bild av:  
 
1) Hur församlingen för tillfället använder sina resurser
2) Vilka minimi-resurser som krävs för att vi ska kunna sköta våra obligatoriska uppgifter
3) Vårt nuvarande sparbehov för att budgeten ska vara i balans 2022
4) Våra nuvarande sparmöjligheter som aktuella naturliga avgångar erbjuder
5) Förslag på satsningar, där tillfälliga projektanställningar kunde ge mest frukt  
 
På sitt förra möte har församlingsrådet fört samtal och gett sin syn gällande utformande av 
en personalplan för de kommande åren. De två stora frågorna för församlingsrådet att ta 
ställning till är: 
 
I. Vilka lediga befattningar i församlingen ska tillsättas och vilka ska inte tillsättas? 
II. Hur ska vi tillfälligt använda de resurser som eventuellt blir tillgängliga genom de 
inbesparingar vi gör? 

Inför hösten är nedanstående tjänster och befattningar lediga i församlingen. Föreslås att de 
flesta av dessa inte tillsätts.

 
Förslag: Tillsätts inte

Kantor 60 % tjänstledig t.o.m. 11.4.2022
Församlingspastor 80-100 % tjänstledig t.o.m. 31.5.2022
Diakonissa 100 % tjänstledig t.o.m 22.8.2022
Värdinna/vaktmästare 52 % uppsagd egen begäran
Skriftskolteolog 100 % eventuell tjänstledighet hösten

 
Förslag: Tillsätts

Kantor 100 % pensionerad, vikarie tills 18.4.2022
Ungdomsarbetsledare 80-100 % tjänstledig t.o.m. 31.12.2021
Vaktmästare 65 % läroavtal (30 % av lönen ersätts)

Förslag: Tidsbundna satsningar

Församlingspastor 20 % för tiden 1.9.2021–31.5.2022
Assistent inom ungd.arb 20 % för tiden 1.9.2021–31.5.2023

– integrering av äldre ungdomar i församlingslivet efter hjälpistiden

Församlingens  behov av  inbesparingar  för  2022 är  ca  145.000  €.  Om de  ovanstående 
befattningarna inte tillsätts, skulle det innebära en inbesparing på ca 150.000–200.000 € 
(beroende på om skriftskolteologens tjänst tillsätts eller inte).
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Det  innebär  att  det  finns  utrymme i  vår  budget  för  ovanstående förslag till  tidsbundna 
satsningar. Personalens egen arbetsgrupp för strategi och prioriteringar rekommenderar den 
föreslagna projektanställningen bland äldre ungdomar/unga vuxna (20 %), det bedöms vara 
ett avgörande område där en relativt liten insats kan ge stor utdelning.

Anställningen av vikarie som ungdomsarbetsledare föreslås vara antingen 80% eller 100 %, 
beroende  på  om  anställningen  kompletteras  av  en  anställning  som  musikledare  inom 
ungdomsarbete på 20 % eller inte.

På  sitt  förra  möte  tog  församlingsrådet  beslut  gällande  tillsättande  av  ett  vikariat  för 
tjänsten som B-kantor på 100 %, för tiden 1.9.2021–18.4.2022. Föreslås att inget vikariat 
tillsätts för tjänsten på 60 %. 

Under de kommande åren har vi råd att göra tillfälliga projektanställningar där vi bedömer 
att sådana ger störst effekt. Med beaktande av de kommande sparkraven är det däremot 
klokt att stegvis minska antalet tillsvidareanställda.

Beslutsförslag: Petrus församling tillsätter för tillfället inte följande vikariat:

1) Vikariat för tjänsten som kantor på 60 % tillsätts inte.  
Inbesparing ca 29.900 €/år. 

2) Vikariat för tjänsten som diakonissa 100 % tillsätts inte. 
Inbesparing ca 45.700 €/år. 

3) Befattningen som värdinna/vaktmästare 52 % tillsätts inte.  
Inbesparing ca. 18.700 €/år.

4) Vikariat för tjänsten som församlingspastor tillsätts inte.  
Inbesparing ca. 50.000 €/år. 

5) Vikariat för tjänsten som skriftskolteolog 100 % tillsätts inte. 
Inbesparing ca. 47.700 €/år. 

Tidsbundna anställningar som föreslås:

6) Petrus församling lediganslår en befattning som projektanställd 
assistent inom ungdomarbetet, 20 %, för tiden 1.9.2021–31.5.2023, 
för  arbete  med  integrering  av  äldre  ungdomar  och  unga  vuxna  i 
församlingens verksamhet. Kravgrupp 501. Språkkrav goda svenska 
och nöjaktiga finska. Total kostnad ca 7.900 €/år. 

7)  Kyrkoherden  befullmäktigas  att  förlänga  läroavtalet  som 
kyrkvaktmästare med studerande Nico Villanen, anställningsgrad 65 
%. Av lönekostnaderna ersätts 30 % genom TE-byråns lönestöd för 
läroavtalsstuderande. Nettokostnad för församlingen ca 16.300 €/år 
tills utbildningen är klar. 

Beslut:  Enligt förslag, samt: 

8) Möjligheten utreds att anställa en resurs för arbete bland äldre 
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delvis med fondpengar.

74. §  Ansökan om tjänstledighet, församlingspastor Benjamin Sandell
 

Bilaga 5, Ansökan om tjänstledighet Benjamin Sandell
Bilaga 5 b, Mall för Avtal om distansarbete  
 
 

Församlingspastor Benjamin Sandell ansöker om tjänstledighet av personliga orsaker på 80 
% för tiden 1.9.2021–31.5.2022. Benjamin skulle under denna tid fortsättningsvis sköta ett 
antal uppgifter i församlingen på 20 %, så som att slutföra Learning Community-processen, 
leda  planeringen  av  Disciple-konferensen  samt  coacha  Puls-teamet  och  ledarteamet  för 
Transform-lärjungaskolan.  Kostnad tot. ca. 7.500 € för perioden.  

Matias Ekkerhaugen anmälde om jäv. 

Beslutsförslag: Petrus  församling  förordar  att  församlingspastor  Benjamin  Sandell 
beviljas tjänstledighet på 80 % under tiden 1.9.2021–31.5.2022, enligt 
ansökan. 

Beslut:  Enligt förslag. 
 

75. §  Ansökan om tjänstledighet, ungdomsarbetsledare Ida-Marie Eklund
 

Bilaga 6, Ansökan om tjänstledighet Ida-Marie Eklund  
 
 

Ungdomsarbetsledare Ida-Marie Eklund ansöker om tjänstledighet av personliga orsaker 
för tiden 1.9–15.12.2021. Föreslås att en vikarie anställs för tiden 15.8–15.12.2021, för att 
möjliggöra ett visst överlämnande av uppgifterna innan Ida-Maries tjänstledighet börjar.  

Beslutsförslag: 1)  Ungdomsarbetsledare  Ida-Marie  Eklund  beviljas  tjänstledighet  för 
tiden 1.9–15.12.2021 enligt ansökan. 

2) Kyrkoherden anställer en vikarierande ungdomsledare för tiden 15.8–
15.12.2021, på antingen 80 % eller 100 %. Språkkrav goda kunskaper i 
svenska och nöjaktiga i finska. Total kostnad ca. 10.500 € eller 12.800 
€ för perioden (80/100 %).

Beslut:  Enligt förslag. 
 

76. §  Diskussionsärende: Plan för användning av församlingens fonder
 

På  församlingsrådets  förra  möte  presenterade  fondarbetsgruppen  en  plan  med 
rekommendationer gällande församlingens användning av sina fonder. Arbetsgruppen hade 
för  avsikt  att  på  detta  möte  även  presentera  en  investeringsplan,  som  beskriver  hur 
församlingen kunde investera sina medel för att få en god avkastning över tid. Detta arbete 
är  dock  inte  klart  ännu  eftersom  arbetsgruppen  väntar  på  svar  och  instruktioner  från 
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samfällighetens  ekonomiavdelning.  Fondarbetsgruppen  presenterar  nuläget  och 
församlingsrådet ger instruktioner gällande fortsättningen. 
 
Rapport:  
Det är möjligt om rådet så önskar att sälja lägenheter som ingår i testamentesfonder och 
placera pengarna på annat sätt. Det vore bra att göra upp stadgar för varje fond innan detta, 
som  tydligt  beskriver  fondens  syfte  och  användning.  Det  är  ännu  oklart  exakt  hur 
församlingen har möjlighet att placera medlen, inom samfällighetens system (Credit Suisse) 
eller utanför (jfr Johannes fonder). Om vi placerar inom samfällighetens system kräver det 
mindre  aktivitet  från  församlingsrådet  på  lång  sikt.  Då  står  samfälligheten  också  för 
förvaltningskostnaderna. En stor fråga för rådet att ta ställning till, är huruvida vi bedömer 
att medlen kan användas till anställningskostnader.
 

Beslutsförslag: Församlingsrådet för samtal och antecknar detta för kännedom.  

Beslut:  Fondarbetsgruppen fortsätter sitt goda arbete i nuvarande 
sammansättning. 

77. §  Övriga ärenden  

Kvaliteten har varit varierande på de strömmade gudstjänsterna. YouTube verkar fungera 
bättre än Facebook. Viktigt att psalmerna som sjungs meddelas. 

78. §  Ärenden under beredning
 
Diakoniarbetsgrupp  
Påverkansgrupp för unga
Strömning av gudstjänster under hösten, ifall gudstjänstlivet öppnas upp  

79. §  Följande möten och övriga datum 
 
Förslag på datum för höstens möten är:  
 

31.8
14.9
12.10
16.11

 
Övriga datum: 

 
2.10  Gemenskaps-  och strategidag för anställda och förtroendevalda, kl 9.30-14.  
 
4.12  Biskopen träffar de förtroendevalda, kl 9-12, i samband med visitationen. 
5.12  Petrusmässa med kyrkkaffe, kl 15.30.  
 
14.12  Julmiddag för anställda och förtroendevalda, kl 17. 
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Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Enligt förslag.  

80. §  Protokollet till påseende

Protokoll  2021-5  är  framlagt  till  påseende  i  församlingens  kansli  i  Petruskyrkan  under  
tiden 9–23.6.2021, samt på församlingens hemsida.

81. §  Mötets avslutning
 
Mötet avslutades kl 19.32.

82. §  Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
 
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande 
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
 Paragrafer i protokollet:  71-75 §§ 

Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation: 
 
Församlingsrådet i Petrus församling 

Adress:    Skogsbäcksvägen 15 
                00630 HELSINGFORS 
E-post:     petrus.fors@evl.fi 

Rättelseyrkande 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. Vid elektronisk delgivning 
anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet skickades. En församlingsmedlem anses 
ha fått del av beslutet 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. Ett elektroniskt meddelande 
anses ha kommit in till en församling när det finns tillgängligt för församlingen i en mottagaranordning eller ett 
datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. 

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. 

Bilageförteckning  
Bilaga 1, Ekonomirapport jan-maj 2021  
Bilaga 2, Petrus Plus rf stadgar
Bilaga 3, Pro Lukas protokoll 21.5.2021
Bilaga 4, Petrus gudstjänstplan 2021 hösten (uppd 8.6)
Bilaga 5, Ansökan om tjänstledighet Benjamin Sandell
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Bilaga 6, Ansökan om tjänstledighet Ida-Maria Eklund

Helsingfors  8.6.2021

      __________________________    
 Daniel Björk

              kyrkoherde

      __________________________          __________________________
Johannes Perret       Maria Sten

                   protokolljusterare         protokolljusterare
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