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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
1/2018

Tid
Plats
Närvarande

6.2.2018 kl. 18-30–20.00
Kyrkogatan 10

Rönnberg, Roger
Alameri, Cecilia
Björkstén, Pehr-Johan
Holm, Tanja
Kujala, Tiina
Kusénius, Thea
Lassus, Jannika
Nygård, Hannele
Olsen Nyberg, Annika
Rosenberg-Wikström, Solveig
Storås, Roger
Träskbacka, Pirkko
Vuoristo, Camilla
Ekholm, Stefan

ordförande

Lejonqvist-Jurvanen, Nina

sekreterare

suppleant

Frånvarande
Juslin-Sandin, Heidi
Sandholm, Ditte
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordförande Roger Rönnnberg öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade att mötet
hade sammankallats 1.2.2018 och att tolv ordinarie medlemmar och en suppleant
var närvarande.
Det konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört.
Camilla Vuoristo höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 1/2018 jämte bilagor hade sänts till medlemmarna.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Camilla Vuoristo och Solveig Rosenberg-Wikström.
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§1

ANMÄLAN OM AVSKED, SYNNÖVE HEIKKINEN
D/200/01.01.03/2018
Synnöve Heikkinen har kommit in med ett meddelande om att hon avgår från
tjänsten som diakonitjänstinnehavare från 1.3.2018. Hon är för närvarande ledig från
denna tjänst och är anställd som byråsekreterare fram till 28.2.2018.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom Synnöve Heikkinens avsked från
diakonitjänsten från 1.3.2018.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade avskedet för kännedom.
FÖR KÄNNEDOM
Synnöve Heikkinen
Församlingarnas personalbetjäning
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§2

ANSTÄLLANDE AV SYNNÖVE HEIKKINEN SOM BYRÅSEKRETERARE
D/201/01.01.00.00/2018

Ett arbetsavtalsförhållande som byråsekreterare blir 1.3.2018 ledigt på församlingens
kansli i och med att den nuvarande sekreteraren, Claire Broberg, avgår med pension.
Kyrkoherden föreslår att anställningsförhållandet inte ledigförklaras att sökas utan
att församlingen ger Synnöve Heikkinen fast anställning som skött uppdraget från
årets början under Claire Brobergs semester. Ett ordinarie arbetsavtalsförhållande
behöver inte, till skillnad från en tjänst, en enligt lag ledigförklaras att sökas
offentligt.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter anställa Synnöve Heikkinen i arbetsavtalsförhållande som
byråsekreterare på heltid från 1.3.2018 tills vidare.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Synnöve Heikkinen
Församlingarnas personaltjänster
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§3

VAL AV REPRESENTANATER I STYRELSEN FÖR HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE ÅR 2018
D/168/00.00.01.01/2018
Enligt stadgarna för Hugo och Maria Winbergs stiftelse ska församlingsrådet årligen
utse två ordinarie representanter samt en suppleant i styrelsen för stiftelsen.
Stiftelsens ändamål att upprätthålla serviceboende och andra omsorgsformer för
äldre, i första hand för medlemmar i Esbo svenska församling. Detta sker genom att
stiftelsen driver anstalterna Tunaberg och Tunaro.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser sina representanter i styrelsen för Hugo och Maria Winbergs
stiftelse för år 2018.
Behandling:
Ledamöterna Thea Kusènius och Pirkko Träskbacka anmälde jäv och avlägsnade sig
under behandlingen av ärendet.
Under diskussionen gjordes följande förslag:
ledamot Roger Storås föreslog Bror Träskbacka och Thea Kusénius till ordinarie
representanter
ledamot Hannele Nygård föreslog Ann-Christine Wiik till suppleant.
Beslut:
Församlingsrådet utsåg enhälligt följande till sina representanter i styrelsen för Hugo
och Maria Winbergs stiftelse för år 2018: Bror Träskbacka och Thea Kusénius,
ordinarie; Ann-Christine Wiik, suppleant.

FÖR KÄNNDOM
De valda representanterna
Hugo och Maria Winbergs stiftelse
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§4

VAL AV REVISORER FÖR HUGO OCH MARIA WINBERGS STIFTELSE ÅR 2018
D/199/00.06.00/2018
Enligt stadgarna för Hugo och Maria Winbergs stiftelse ska församlingsrådet i Esbo
svenska församling utse stiftelsens revisorer med uppgift att granska dess
räkenskaper och förvaltning.
Uppdraget har tidigare innehafts av CGR-revisorerna Eva Bruun som ordinarie och
Rabbe Nevalainen som suppleant.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser revisorer för Hugo och Maria Winbergs stiftelse för år 2018.

Behandling:

Ledamöterna Thea Kusènius och Pirkko Träskbacka anmälde jäv och avlägsnade sig
under behandlingen av ärendet.
Ledamot Jannika Lassus föreslog till revisorer Eva Bruun som ordinarie och Rabbe
Nevalainen som suppleant.

Beslut:
Församlingsrådet utsåg enhälligt följande till revisorer för Hugo och Maria Winbergs
stiftelse för år 2018: Eva Bruun, ordinarie; Rabbe Nevalainen, suppleant.
FÖR KÄNNEDOM
Hugo och Maria Winbergs stiftelse
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§5

VAL AV REVISORER FÖR MATASKÄRSTIFTELSEN ÅR 2018
D/199/00.06.00/2018
Enligt stadgarna för Mataskärstiftelsen ska församlingsrådet årligen utse stiftelsens
revisorer med uppgift att granska dess räkenskaper och förvaltning. Till revisor skall
utses ett CGR-samfund som utser en ansvarig revisor.
Inför motsvarande beslut fjol gjordes till några företag en offertförfrågan som
resulterade i att Ernst & Young Oy inkom med det förmånligaste erbjudandet. Den
slutliga räkningen låg på 1 649 euro. Kyrkoherden föreslår att Ernst & Young också i
år får i uppdrag att sköta revisionen av Mataskärstitelsen – utan
konkurrensutsättning. En kartläggning av marknaden visar att det inte finnas många
bolag som erbjuder möjlighet att ge service på svenska. Dessutom ligger beloppet på
tjänsten rejält under de gränser som enligt Esbo församlingars relativt färska
upphandlingsstadga förutsätter konkurrensutsättning.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser Ernst & Young Oy till revisor för Mataskärstiftelsen för år
2018.
Behandling:
Ledamöterna Pehr-Johan Björkstén och Roger Storås anmälde jäv och avlägsnade sig
under behandlingen av ärendet.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Ernst & Young Oy
Mataskärstiftelsen
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§6

KYRKOHERDENS UTVÄRDERING AV FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET ÅR 2017
D/193/00.01.02.01/2018
I verksamhetsberättelsen för Esbo församlingar ingår kyrkoherdarnas utvärdering
över verksamheten i respektive församling. Utvärderingen anger hur de i
verksamhetsplanen uppställda, för hela församlingen gemensamma, tyngdpunkterna
och målen förverkligats. Församlingsrådet antecknar kyrkoherde Roger Rönnberg
utvärdering för kännedom.
Utvärderingen kommer att ingå i församlingens verksamhetsberättelse som
behandlas på församlingsrådets möte i mars.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, 0400-424257
roger.ronnberg@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens utvärdering
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:

Församlingsrådet antecknade utvärderingen för kännedom.
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KYRKOHERDENS RÄTT OCH SKYLDIGHET ATT BESLUTA OM ANSKAFFNINGAR, UNDER
ÅR 2018

§7

D/194/02.00.01/2018
Enligt reglementet för församlingsrådet i Esbo svenska församling, 3 kap. 8 §, 8
punkten, besluter kyrkoherden ”om en anskaffning till ett eurovärde som
församlingsrådet särskilt fastställer”. Församlingsrådet bör alltså fastställa till vilken
maximisumma kyrkoherden får göra anskaffningar och att rekommendera är att
detta görs årligen. Summan har de senast åren varit 30 000 euro i enlighet med
besluten i Esbo församlingar.
Därtill bör församlingsrådet fastställa en eurogräns för vilka anskaffningar som kräver
ett särskilt beslut av kyrkoherden. Ifjol fastställdes summan till över 3 000 euro,
likaså i enlighet med linjen i samfälligheten. Beslutet ska fattas också om det i
budgeten finns reserverat anslag för ändamålet.
Kyrkoherden föreslår att församlingsrådet bibehåller den nuvarande gränserna. Ett
förtydligande bör i alla fall göras gällande medvärdesskatten. I de beslut
församlingsrådet tidigare fattat har skatten inte nämnts medan man då summorna
fastställs i samfälligheten har konstaterat att medvärdesskatten tillkommer.
Förslaget är att Esbo svenska församling går in för samma linje som i samfälligheten
och i sina beslut gällande de aktuella eurogränserna konstaterar att skatten är noll.
Föredragande:
Närmare upplysningar:

Kyrkoherde Roger Rönnberg
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a) att kyrkoherden har rätt att under år 2018 enligt församlingsrådets reglemente
besluta om en anskaffning vars eurovärde inte överskrider budgetanslaget, dock
högst till en summa på 30 000 euro (moms 0 )
b) att anskaffningar över 3 000 euro (moms 0) kräver ett beslut av kyrkoherden
c) att de nämnda besluten införs i kyrkoherdens beslutsförteckning.

Behandling:
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Föredraganden ändrade på mötet beslutsförslaget att lyda enligt följande:
Församlingsrådet besluter:
a) att kyrkoherden har rätt att under år 2018 enligt församlingsrådets reglemente
besluta om en anskaffning vars eurovärde inte överskrider budgetanslaget, dock
högst till en summa på 30 000 euro (moms 0 )
b) att anskaffningar över 3 000 euro (moms 0) kräver ett skriftligt beslut av
kyrkoherden
c) att de i punkt b nämnda besluten införs i kyrkoherdens beslutsförteckning.
Beslut:
Församlingsrådet
beslutsförslaget.

beslöt

enhälligt
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godkänna

det

på

mötet

presenterade

§8

FASTÄLLANDE AV KYRKOHERDENS RÄTT ATT UNDER ÅR 2018 BEVILJA BIDRAG INOM
RAMEN FÖR FÖRSAMLINGSRÅDETS REGLEMENTE
D/195/02.00.01/2018

Enligt 3 kap. 8 §, 10 punkten för församlingsrådets reglemente besluter kyrkoherden
om ”beviljande av bidrag till ett eurovärde som församlingsrådet särskilt fastställer”.
Ifjol beslöt församlingsrådet att kyrkoherden har rätt andra bevilja bidrag upp till en
summa på högst 500 euro förutom för diakonala bidrag, för vilka ingen summa
fastslog
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050- 4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet fastställer att kyrkoherden har rätt att enligt församlingsrådets
reglemente under år 2018:
a) bevilja andra än diakonala bidrag till en summa på högst 500 euro
b) bevilja diakonala bidrag utan övre gräns.
Behandling:
Föredraganden ändrade på mötet beslutsförslaget att lyda enligt följande:
Församlingsrådet fastställer att kyrkoherden har rätt att enligt församlingsrådets
reglemente under år 2018:
a) bevilja andra än diakonala bidrag till en summa på högst 500 euro
b) bevilja

diakonala bidrag högst till samma
anskaffningar d.v.s. 30 000 euro.

nivå

som

gäller

för

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna det på mötet utdelade beslutsförslaget.
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§9

BIDRAG TILL MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR DRIFTEN AV MATASKÄRS KAPELL ÅR 2018
D/197/02.03.00.02.00/2018
Esbo svenska församling ordnar merparten av sina läger på Mataskärs lägergård som
ägs av Mataskärstiftelsen. I anslutning till lägergården finns Mataskärs kapell, likaså
ägd av stiftelsen. Esbo svenska församling har under många års tid understött
stiftelsen med en summa som motsvarat 80 % av de årliga driftskostnaderna för
kapellet och också årets budget innehåller en reservation för motsvarande bidrag.
Summan var i fjol 7 920 euro.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter ur sitt anslag för understöd bevilja Mataskärstiftelsen
7 920 euro för driften av Matakärs kapell under år 2018.
Behandling:

Ledamöterna Pehr-Johan Björkstén och Roger Storås anmälde jäv och avlägsnade sig
under behandlingen av ärendet.
Ledamot Tanja Holm förslog understödd av Tiina Kujala m.fl. följande
barnkonsekvensanalys :
Lägergården används av ungdomar och barn aktivt och även kapellet används i dessa
sammanhang, därför är det viktigt att Mataskärs kapell hålls i gott skick. Att ge
pengar till underhåll av kapellet är även en säkerhetsfråga. Kapellet måste vara
säkert att använda och måste vara i ett sådant skick att även de minsta
församlingsmedlemmarna kan använda utrymmena.
Beslut:
Församlingsråd beslöt enhälligt:
a)
ur sitt anslag för understöd bevilja Mataskärstiftelsen 7 920 euro för
driften av Matakärs kapell under år 2018
b)

godkänna den av Tanja Holm föreslagna barnkonsekvensanalysen.
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§ 10

BESLUT OM ERSÄTTNING TILL MATASKÄRSTIFTELSEN FÖR ANVÄNDANDE AV MATASKÄRS KAPELL ÅR 2018
D/198/02.03.00.02.00/2018
Församlingen har i några års tid beviljat Mataskärstiftelsen en ersättning för användandet av
kapellet uträknat från användningsgraden. I år föreslås samma summa som ifjol 1 500 euro.

Mataskärstiftelsen har sedan början av år 2015 uppburit en avgift för användandet
av Mataskärs kapell för förrättningar. Summan är 50 euro per förrättning. Esbo
svenska församling har, för sina medlemmaras del, stått för denna avgift ända sedan
den infördes. I praktiken har det skett genom att församlingen beviljat stiftelsen en
ersättning, som uträknats på basis av antalet förrättningar, gudstjänster och andra
tillställningar i kapellet i Esbo svenska församlings regi.
Kyrkoherden föreslår ett liknande förfarande för i år varför det i budgeten finns
reserverat pengar för ändamålet.
Barnkonsekvensanalys:
Många barnfamiljer berörs med tanke på de dop som hålls i kapellet. Även många
lägergudstjänster hålls där.
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet beviljar ur sitt anslag Mataskärstiftelsen 1 500 euro i ersättning för
användandet av Mataskärs kapell under år 2018.
Behandling:

Ledamöterna Pehr-Johan Björkstén och Roger Storås anmälde jäv och var inte
närvarande under behandlingen av ärendet.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§ 11

ANHÅLLAN OM BUDGETMEDEL FÖR ÅR 2018, KYRKANS UNGDOM
D/204/02.03.00.02.00/2018

Förbundet Kyrkans Ungdom rf anhåller om ett verksamhetsbidrag på 700 euro för
år 2018. Förbundet ordnar ungdoms- och familjesamlingar, kurser och läger, t.ex. ett
årligen återkommande sommarläger som samlar deltagare från hela landet, också
från Esbo svenska församling.
Församlingen har tidigare understött förbundet, inte årligen men med jämna
mellanrum. Kyrkoherden föreslår att församlingsrådet i år beviljar den anhållna
summan.
Barnkonsekvensanalys: Kyrkans Ungdom ordnar verksamhet för barn och unga i olika
åldrar.
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet beviljar Förbundet
verksamhetsbidrag för år 2018.

Kyrkans

Ungdom

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.

FÖR KÄNNEDOM
Kyrkans Ungdom
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§ 12

AVSKED FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, SABINA SWEINS
D/166/00.00.01.02/2018
Suppleanten i församlingsrådet Sabina Sweins har meddelat att hon bytt hemort
från och med årsskiftet och är sålunda inte länger valbar till förtroendeuppdrag i
församlingen. Hon har också varit församlingsrådets representant i resursgruppen för
frivilligarbete.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet:
a) konstaterar att Sabina Sweins förlorat sin valbarhet till förtroedeuppdrag i
församlingen
b) utser en ny representant i resursgruppen för frivilligarbetet.
Beslut:

Församlingsrådet:
a) antecknade för kännedom att Sabina Sweins förlorat sin valbarhet till
förtroendeuppdrag i församlingen
b) utsåg Solveig Rosenberg-Wikström till ny representant i resursgruppen för
frivilligarbetet.

FÖR KÄNNEDOM
Sabina Sweins
Heidi Jäntti (ansvarig anställd för resursgruppen)
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§ 13

FÖRHANDSNOMINERIG AV KANDIDATER TILL FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS STYRELSE
D/206/00.00.01.01/2018
Finska Missionssällskapet ger sina medlemsförsamlingar möjlighet att
förhandsnominera kandidater till valet av styrelse. Valet sker på årsmötet 26.5.2018
i Kuopio. Borgå stift har en representant i styrelsen, Heidi Juslin-Sandin, vars
mandatperiod forsätter. Kyrkoherden föreslår därför att församlingsrådet anteckna
ärendet för kännedom.

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:

Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 14

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
D/211/00.02.08/2018

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 09-80503221,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut 139–152/2017
B. Kyrkoherdens beslut 1– 15/2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut 139–152/2017 och
1– 15/2018.
Beslut:

Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 15

ANMÄLNINGSGÄRENDEN
D/212/00.02.02/2018
Församlingsrådet antecknade följande ärende för kännedom:
a) Församlingsrådets följande möte 6.3.2018.

18

Hannele Nygård höll avslutningsandakt.
Ordförande Roger Rönnberg avslutade mötet kl. 20.00

Roger Rönnberg
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

Protokollet har justerats och godkänts samt konstaterats överensstämma med mötets
förlopp och med där fattade beslut
.
2018.

Camilla Vuoristo

Solveig Rosenberg-Wikström
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
6.2.2018

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
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
förvaltningsprocesslagen 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 endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet:
1 § , 6 §. 13–15 §
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 framställa
skriftligt rättelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet:
2– 5 §, 7–12 §,
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
Kyrkostyrelsen 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
upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om
upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen 1.
Paragrafer i protokollet:
--------

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
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 Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Esbo
Paragrafer i protokollet:
2– 5 §, 7–12 §,

1

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

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av upphandlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan
framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Inlämningsadress
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten. Den upphandlande enhetens kontaktinformation:
Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Esbo
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av den upphandlande enhetens
beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud
eller elektroniskt. 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 meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till
mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet
skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått
mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom
kansliets öppettid.

Upphandlingsrättelsens innehåll

Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa till sitt
förfogande.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet
och besvärstid

Kyrko- och förvaltningsbesvär
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.
-------Besvärsmyndighet och kontaktinformation
• Helsingfors förvaltningsdomstol
Adress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Fax: 029 56 42079
e-post: helsinki.hao@oikeus.fi

Besvärstid
30 dagar
30 dagar

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:
----Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:
------Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.
---------Besvärsmyndighet och kontaktinformation
• Domkapitlet i Borgå stift
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Besvärstid
30 dagar

Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
Fax: 019-585 705
•

30 dagar

Kyrkostyrelsen

PB 210 (Södra kajen 8 ), 00131 Helsingfors
Fax: 09-1802 350
E-post: kyrkostyrelsen@evl.fi
Besvär hos marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller anbudsgivaren skriftligen har fått del av
de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en
skriftlig anvisning om hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). 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
meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant
sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig
redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt.
Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet
förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären
om upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktinformation anges ovan vid
informationen om upphandlingsrättelse.
Marknadsdomstolens kontaktinformation
Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på följande adress:

Besvärstid
14 dagar

Besöksadress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefonväxel: 029 56 43300
Fax: 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Beräkning av tiden
för ändringssökande

Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av beslutet, denna dag undantaget. Om inte
annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid
den tid som antecknats på ett separat intyg över delfående.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas till den som anfört besvären
– vilket beslut man söker ändring i
– på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
– på vilka grunder ändring söks.
Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett ombud. Om talan förs av en laglig
företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats av någon annan person, ska även denna persons namn och
hemort uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när besvärstiden börjat
– handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till besvärsskriften.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i upphandlingsförfarandet
som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos
marknadsdomstolen kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som enbart
gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger
det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen.

Inlämning av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i beslutet. På eget ansvar kan
besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan
kansliet stänger den sista dagen av besvärstiden.

Rättegångsavgift

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tar förvaltningsdomstolen ut en rättegång-savgift på 250 euro och
marknadsdomstolen en rättegångsavgift på 2 000 euro av den som an-för besvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7
och 8 §.
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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