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Björkstén, Pehr-Johan
Vuoristo, Camilla
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade at mötet hade
sammankallats 1.11.2018 och at tolv ordinarie medlemmar och en suppleant var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Heidi Juslin-Sandin höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr8/2018 jämte bilagor hade sänts till medlemmarna.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Cecilia Alameri och Pirkko Träskbacka.
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§ 68

VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING ÅREN 2019-2021
D/564/02.00.01/2018
Sammandrag:
De ansvariga för församlingens sektorer har uppgjort förslag tll verksamhetsplan vad gäller
riktlinjer och mål för Esbo svenska församling för de kommande tre åren och de har inbjudits tll
mötet för en remissdiskussion. Planen fastställs på församlingsrådets möte i december.

Församlingsrådet fastställde de övergripande målen för församlingen för år 2019 och
dessa är tre:
- uppsökande verksamhet inom alla verksamhetssektorer
- globalt ansvar via insamlingen Gemensamt Ansvar, mission och internatonell
diakoni
- fullföljande av miljöplanen inom hela verksamheten
De ansvariga för församlings sektorer har nu uppgjort förslag tll verksamhetsplan i
mån av möjlighet med beaktande av dessa mål och har inbjudits tll
församlingsrådets möte för en remissdiskussion i ärendet.
Såsom tdigare är församlingens verksamhetsplan tvådelad. Planen består dels av de
ovannämnda riktlinjerna som berättar om vilken sorts verksamhet som församlingen
särskilt lyfer fram under de kommande åren. Denna del godkänns årligen av
församlingsrådet. Dels ingår i planen det som kallas basuppgifer. Till basuppgiferna
hör församlingens och kyrkans grunduppgifer eller i övrigt centrala uppgifer som
består i församlingens verksamhet från år tll år. Därför fastställs de inte årligen utan i
regel endast vart färde år och det kommer att ske nästa gång om ett år.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Verksamhetsplan, tyngdpunkter och mål 2019–2021
Kyrkoherden:
Församlingsrådet för en remissdiskussion om förslaget tll verksamhetsplan.
Beslut:

Församlingsrådet förde tllsammans med de anställda en remissdiskussion om
förslaget tll verksamhetsplan.
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§ 69

LOKALPLAN FÖR SKRIFTSKOLARBETET I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2019-2021
D/864/00.01.02.01/2018
Vår kyrka har tagit i bruk en ny plan för konfrrandarbetet kallad ” Ett stort under”
och en ny plan för hjälpledarverksarheten ”Underbara hjälpledare”. De
skrifskolansvariga i Esbo försarlingar har utarbetat en gerensar lokalplan för
skrifskolan för de korrande tre åren utgående från dessa dokurent på riksnivå.
Därtill har de ansvariga i respektive försarling gjort upp ett förslag till lokalplan för
den egna försarlingen.
Lokalplanen presenteras på rötet av skrifskopastor Brita Ahlbeck.
Barnkonsekvensanalys
I försarlingens skrifskolarbete deltar årligen ca 250 ungdorar.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närrare upplysningar:
Brita Ahlbeck, brita ahlbeck@evl.f,
040 546 5194
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Skrifskolans lokalplan i Esbo svenska försarling 2019
B. Lokalplan för skrifskolarbetet i Esbo försarlingar
Kyrkoherden:
Försarlingsrådet:
a) antecknar för kännedor Esbo försarlingars gerensarra
lokalplan för skrifskolan
b) godkänner Esbo svenska försarlings lokalplan för
skrifskolan för åren 2019–2021
Behandling:

Skrifskolpastor Brita Ahlbeck presenterade den utdelade planen.

Beslut:
Försarlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Skrifskolpastor Brita Ahlbeck.
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§ 70

UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL BUDGET FÖR ESBO FÖRSAMLINGAR FÖR ÅR 2019
OCH OM FÖRSLAGET TILL VERKSAMHETS-OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2019-2021
D/479/02.00.01/2018
Sammandrag:
Församlingsrådet har möjlighet at senast 13.11.2018 avge utlåtande om förslaget tll budget för
Esbo församlingar för nästa år och om förslaget tll verksamhets- och ekonomiplan för tre år framåt.
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet förordar förslaget.

Gemensamma kyrkorådet inbegärde vid sit sammanträde 22.10.2018
församlingsrådens utlåtande om förslaget tll budget för år 2019 för Esbo
församlingar samt om förslaget tll verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019–
2021. Utlåtandet ska inlämnas senast 13.11.2018 och gemensamma kyrkofullmäktge
fastställer slutgiltgt budgeten på sit möte 12.12.2018.
Förslaget bygger huvudsakligen på strategin för Esbo församlingar och är uppgjort
enligt kyrkostyrelsen direktv för verksamhets- och ekonomiplaner. Under åren
2015–2018 har ekonomihushållningen i Esbo församlingar byggt på det
anpassningsprogram gemensamma kyrkofullmäktge beslöt om år 2015. Förslaget för
år 2019 är en naturlig fortsätning på anpassningsåtgärderna.
Den period av ekonomisk tllväxt vårt land befunnit sig i de allra senaste åren väntas
fortsäta under 2019 och 2020 men det är inget som säger at den ger et positvt
utfall på mängden kyrkoskat för Esbo församlingar. Skatesatsen föreslås förbli på en
procent och beräknas nästa år inbringa 41, 5 miljoner euro d.v.s. samma summa som
beräknas för i år. Statsandelarna, som bl.a. betalas för begravningsväsendet beräknas
infyta upp tll 5,3 miljoner euro. Infatonen beräknas stga med ungefär 1,5 ..
I budgeten reserveras sammanlagt et lika stort anslag för de sex enskilda
församlingarna som i år, 20,5 miljoner euro. Församlingarna erhåller anslag enligt sit
medlemsantal och det föreslås nästa år bli 115 euro per medlem och de följande
åren 115,50 respektve 116. Motsvarande summa i år har varit 114 euro. Esbo
svenska får liksom tdigare år et tlläggsanslag p.g.a. sin svårskötsel som kräver mer
resurser och är fortsätningsvis sju procent.
Det här betyder at Esbo svenska församlings anslag nästa år uppgår totalt tll
1 863 800 euro, d.v.s. 10 300 euro eller 0,5 . lägre än i år (sid 23 i förslaget).
Minskningen beror på at medlemsantalet sjunkit. Församlingen beräknas erhålla
inkomster församlingen via olika avgifer för 67 000 euro, d.v.s. 7 250 euro eller 9, 8
. lägre än i år. Slutsumman för Esbo svenska församlings budget nästa år blir alltså
1 930 800 euro d.v.s. 17 550 euro eller 0,9 . mindre jämfört med årets budget.
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet förordar budgetförslaget. Det bygger på de
principer man kom överens om då deta års budget fastställdes. Därtll har förslaget
berets i olika överläggningar mellan anställda i samfällighetens ämbetsverk och de
enskilda församlingarna.
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Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, 0400 425 257
roger.ronnberg@evl.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Förslag tll budget för år 2019 för Esbo församlingar samt om förslaget
tll verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019-2021
Kyrkoherden:
Församlingsrådet förordar at förslaget tll budget för år 2019 för Esbo församlingar
samt tll verksamhets- och ekonomiplan för åren 2019-2021 fastställs i gemensamma
kyrkofullmäktge.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Gemensamma kyrkorådet
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§ 71

ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGS UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL UTVECKLANDE AV
FÖRSAMLINGARNAS LÄGERVERKSAMHET
D/572/03.03.00.01/2017
Sammandrag:
 En arbetsgrupp i Esbo församlingar har haf som uppdrag at bereda förslag tll hur
lägerverksamhet kan utvecklas.
 Gruppen föreslår bl.a. at församlingarna avstår från Hila lägergård och at
lägerverksamheten koncentreras tll Vällskog och Hvitorp.
 Församlingsrådet föreslå förorda förslaget men föreslås också nämna om läget på
Mataskär lägergård

Gemensamma kyrkorådet tiisaae e.4.2017 en arretssgrupp som haf som uppdrasg aa
rereda försiasg tii hur församiinsgarnas iäsgersgårdar och iäsgerverksamhet kan
utveckias. Gruppen har haf som uppsgif aa sgöra en heihetsredömninsg av rehovet
av iäsgersgårdar och iäsgerverksamhet, råde i dasgens iäsge och i framtden, aa utreda
viika utmaninsgar verksamheten står inför samt aa inkomma med försiasg tii åtsgärder.
Gemensamma kyrkorådet rehandiade 1.10.2018 arretssgruppens rapport och resiöt
inresgära utiåtanden av ri.a. församiinsgsråden. Utiåtandet inresgärs om
åtsgärdsförsiasgen (punkt 4 i rapporten) av viika det mest retydande är aa
församiinsgarna avstår från Hiia iäsgersgård som kommer aa sgå tii försäijninsg och aa
iäsgerverksamheten koncentreras tii Väiiskosg och Hviaorp. Det här förutsäaer aa en
ny inkvarterinsgsrysgsgnads rysgsgs i Väiiskosg. Dessutom utreds möjiisgheterna aa
samtdisgt håiia två skrifskoiiäsger på Hviaorp.
Kyrkoherden föresiår aa församiinsgsrådet förordar utiåtandet. Esro svenska
församiinsg har utnyajat Esro församiinsgars iäsgersgårdar endast för ea fåtai iäsger
åriisgen efersom församiinsgen håiiit merparten av sina iäsger på Mataskärs iäsgersgård
som äsgs av Mataskärstfeisen. Av församiinsgens iäsger håiis åriisgen på Mataskär fyra–
fem skrifskoiiäsger, ea diakoniiäsger och ea rarniäsger. Framtden för Mataskär är i aiia
faii osäker på sgrund av de proriem med inomhusiufen som konstaterats där i år.
Nästa år torde iäsger kunna håiias som pianerat på Mataskär men efer det rehöver
man rereda sisg på aa Esro svenska kan vara tvunsgen aa vända sisg tii samfäiiisgheten
för aa förverkiisga sin iäsgerverksamhet.
Barnkonsekvensanalys:
Merparten av iäsgerverksamheten sgäiier rarn och unsga.
Föredrasgande:
Kyrkoherde Rosger Rönnrersg
Närmare uppiysninsgar:

Rosger Rönnrersg, 0e00 e25 257
rosger.ronnrersg@evi.f
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BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Utveckiande av iäsgerverksamheten, siutrapporten av arretssgrupp

Kyrkoherden:
Församiinsgsrådet avsger föijande
församiinsgarnas iäsgersgårdar:

utiåtande

om

åtsgärdsförsiasgen

sgäiiande

Församiinsgsrådet förordar arretssgruppen försiasg. Samtdisgt, med tanke Esro svenska
församiinsgs iäsgerverksamhet, önskar församiinsgsrådet framhåiia aa framtden för
Mataskär iäsgersgård är osäker. År 2014 torde iäsger kunna håiias där som pianerat
men efer det rehöver man rereda sisg på aa Esro svenska kan vara tvunsgen aa
vända sisg tii samfäiiisgheten för aa förverkiisga sin iäsgerverksamhet.
Beslut:
Församiinsgsrådet resiöt enhäiiisgt sgodkänna resiutsförsiasget.

FÖR KÄNNEDOM
Gemensamma kyrkorådet

8

§ 72

ANHÅLLAN OM FÖRORDNANDE AV KIRA ERTMAN SOM KYRKOHERDENS VIKARIE OCH
YVONNE TERLINDEN SOM FÖRSAMLINGSPASTOR
858/01.01.02.04/2018
Sammandrag:
 Församlingens kyrkoherde Roger Rönnberg tar ut semester från början av nästa år
och avgår därefer med ension 1.4.2019.
 Föreslår at domka itlet förordar Kira Ertman tll kyrkoherdens vikarie januari-mars
2019 samt at församlings astor Yvonne Terlindens förordnande förlängs.

Kyrkoherde Roger Rönnberg kommer at avgå med pension 1.4.2019. Hans
tjänstgöring avslutas i alla fall i praktken redan vid årsskifet efersom han tar ut
semester och fridagar från 1.1.2019. Församlingsrådet bör därmed ta ställning tll
prästsituatonen under nästa år.
Kyrkoherdens föreslag är följande: För det första fungerar Kira Ertman, som valdes på
församlingsrådets förra möte tll ordinarie kyrkoherde från 1.4.2019, som
kyrkoherdens vikarie 1.1–31.3.2019. För det andra sköter församlingspastor Johan
Kanckos under samma td de uppgifer som hör ihop med Kira Ertmans
kaplanstjänst. Och för det tredje, för at antalet i tjänst varande präster ska förbli
intakt, förlängs anställningen av församlingspastor Yvonne Terlinden. Yvonne
Terlinden är för närvarande
anställd under Kira Ertmans tjänstledighet tll
31.12.2018.
Samtdigt föreslår kyrkoherden at församlingsrådet anlägger et längre perspektv på
arbetssituatonen. Under sommarperioden blir församlingen tvungen, liksom tdigare
år, at anställa en sjunde präst dels p.g.a. semestrarna, dels skrifskollägren. För at
garantera kontnuiteten i verksamheten föreslår kyrkoherden at församlingsrådet
anhåller hos domkapitlet om at förordandet av Yvonne Terlinden förlängs för tden
1.1–31.12.2019. Hon skulle då inneha den vakanta församlingspastorstjänst som
varit obesat de senaste åren.
Barnkonsekvensanalys
Uppgiferna fördelas mellan prästerna då teologernas arbetsfördelningsplan görs
upp.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, 050 434 1064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f
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Kyrkoherden:
Församlingsrådet anhåller hos domkapitlet i Borgå stf om at:
a) kaplan Kira Ertman förordnas tll kyrkoherdens vikarie 1.1–31.3.2019
b) Vvonne Terlinden förordnas tll församlingspastor för tden
1.1–31.12.2019 på den församlingspastorstjänst som för närvarande är
vakant
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Domkapitlet i Borgå stf
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§ 73

UTLÅTANDE OM BETÄNKANDE OM ATT AVSKAFFA UNDERSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER I DEN KYRKLIGA FÖRVALTNINGEN
D/860/00.01.02.03/2018
Sammandrag:
 Kyrkostyrelsen ber församlingen om utlåtande gällande förslag som innebär at
underställningsbestämmelserna i den kyrkliga förvaltningen avskafas .
 Förändringen gäller:
 byggande och ändring av kyrkor och andra byggnader
 grundande av samfälligheter
 reglementet för församlingsrådet och kyrkorådet
 avskafande av reglementet för skrifskolan

Kyrkostyrelsen ber församlingen om utlåtande gällande förslag som innebär at
underställningsbestämmelserna i den kyrkliga förvaltningen avskafas.
Utgångspunkten för förslaget är det framtdsuppdrag som kyrkomötet ålade
Kyrkostyrelsen våren 2017. Esbo svenska församling hör tll de slumpmässigt utvalda
församlingar och samfälligheter som har möjlighet at avge utlåtande senast
16.11.2018.
I framställningen föreslås at kyrkolagen och kyrkoordningen ändras så at
underställningsförfarandena helt frångås i den kyrkliga förvaltningen. Deta innebär
at beslutanderäten i ärenden som gäller församlingarnas eller de kyrkliga
samfälligheternas förvaltning och verksamhet i allt högre grad tllkommer
församlingen eller den kyrkliga samfälligheten själv. I vissa fall föreslår arbetsgruppen
at underställningsförfarandet ersäts med et annat förvaltningsförfarande.
Framställningen har som mål at läta upp kyrkans förvaltning samt förtydliga de olika
myndigheternas roller och gränserna för deras behörighet. I framställningen betonas
församlingarnas självständighet och handlingsfrihet genom at lagsttningsmässiga
förutsätningar skapas för at de på et övergripande sät ska kunna ansvara för beslut
som fatas på församlingsnivå med beaktande av den egna bedömningen av
ändamålsenligheten.
Förslaget innehåller följande förändringar:
1. Det nuvarande underställningsförfarandet som gäller kyrkliga byggnader ersäts
med et tllståndsförfarande. Församlingen eller den kyrkliga samfälligheten ska
enligt framställningen behöva et tllstånd från kyrkostyrelsen för at en ny kyrka
eller et nyt begravningskapell ska kunna byggas eller anskafas eller för at en
annan byggnad ska kunna omvandlas tll en kyrka eller et begravningskapell.
Tillstånd ska krävas för väsentliga ändringar i eller rivning av skyddade kyrkliga
byggnader och för ändring av byggnadens användningsändamål samt för at avstå
från kyrklig användning av byggnaden. I tllståndsförfarandet ska domkapitlen inte
längre vara remissinstanser. Väsentlig renovering, ombyggnad eller rivning av en
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kyrklig byggnad som inte är skyddad samt ändring av byggnadens
användningsändamål omfatas enligt förslaget inte av tllståndsförfarandet.
2. Det administratva förfarandet för at grunda en kyrklig samfällighet ändras så at
beslutet om grundandet fatas av kyrkostyrelsen eter församlingarnas
framställan. Tidigare fungerade kyrkostyrelsen som underställningsmyndighet.
3. Bestämmelserna om underställning vid överlåtelse av fast egendom slopas.
4. Reglementet för skritskolan frångås helt.
5. Reglementet som styr kyrkorådets gemensamma kyrkorådets eller
församlingsrådets verksamhet och beslutanderät behöver inte längre
underställas domkapitlet för fastställelse. För at förtydliga den lokala regleringen
föreslås at de bestämmelser som styr organen i församlingen eller den kyrkliga
samfälligheten sammanställs tll en enda enhetlig förvaltningsstadga.
Kyrkostyrelsen ber om et utlåtande om de ovannämnda förslagen, om
framställningens mål och om hur de uppfylls samt om framställningens
konsekvenser.
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet förordar förslaget och at det konstaterar
at de föreslagna förändringarna tjänar sit syte. Vad gäller överlåtelse av fast
egendom kan det vara tll fördel at församlingen ber om utlåtande av kyrkostyrelsen
innan beslutet om överlåtelse fatas,
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, 050 434 1064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Framställning om avskafande av underställningsbestämmelser
Kyrkoherden:
Församlingsrådet avger följande utlåtande tll kyrkostyrelsen:
Församlingsrådet i Esbo svenska församling förordar de föreslagna förändringarna.
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Vad gäller förfarandet kring överlåtelse av fast egendom konstaterar
församlingsrådet at det förordar at bestämmelserna om underställning avskafas.
För at överlåtelsen sköts på et korrekt och rätvist sät med tanke på församlingen,
kunde man tänka sig at församlingen ber om utlåtande av kyrkostyrelsen innan
beslutet om överlåtelse fatas
Målet med at läta upp kyrkans förvaltning och förtydliga olika myndigheters roller
uppfylls i och med de förändringar som föreslås.
Konsekvensen av framställningen är at förändringarna underlätar arbetet i
församlingarna. Deras självständighet och handlingsfrihet stärks. I och med at den
lokala församlingens ansvar ökar, ställs också et större krav på en förberedande
bedömning av ändamålsenligheten då ärenden bereds, vilket utgör en bra sak.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Kyrkostyrelsen
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§ 74

FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN VÅRTERMINEN 2019
D/863/00.01.02.01/2018
Församlingsrådets föreslås sammanträda nästa år enligt samma rytm som tdigare,
den första tsdagen i månaden. Med tanke på at de nya förtroendevalda tllträder
vid årsskifet föreslås et första möte i miten av januari.

Kyrkoherden:
Församlingsrådet sammanträder vårterminen 2019: 15.1, 5.2, 5,3, 2.4, 7.5, och 4.6.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§ 75

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
D/211/00.02.08/2018
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, tn. 0400 424557,
roger.ronnberg@evl.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut nr 107–118/2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 76

ANMÄLNINGSGÄRENDEN
D/212/00.02.02/2018
Församlingsrådet antecknade för kännedom följande sammankomster:
a) Församlingsrådets sista möte för den innevarande mandatperioden
4.12.2018.
b) Julfest för förtroendevalda, anställda och frivilliga i Esbovikens kyrka
18.12.2018 kl. 18.00
c) Kyrkoherde Roger Rönnbergs avskedsfest 20.1.2019
d) Installation av kyrkoherde Kira Ertman 9.6.2019
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Efter sin  avssutnn in ssan aatn avssutnaate orraörran ate oorster orn n eters mrnten tu.  0.. 0.. 

oorster orn n eters
orraörran ate

Nin a Ltejorn qvsisn-Jtrvsan ten 
stetrtenterarte

Prornortoruuten har jtsnterans orch soratän ns samn torn snanterans rvsterten ssnämma mtea mrntens
örruorpp orch mtea aär öataate etesutn 1.. 11. 0.18. 

Cteciuia Auamteri

Pirttor Trästeacta

Prornortoruuten, in tutsivste an vsisn in s orm rätteusteertan ate orch etesvsärsan vsisn in s, håuus tuu
auumän n påsteten ate 01. 11–7. 10. 0.18 på örrsamuin sten s tertorhterateämetente, Kertorsanan 
1..  Mteaateuan aten orm öramuässan aten tuu påsteten ate har ttn sjorrns på örrsamuin sten s
an suassnavsua 0. 1. 0.18. 
Unarastens siutshten in nesas
Eseor 14. 11. 0.18

oorster orn n eters
tertorhterate
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Samman nräatesaantm
6. 11. 0.18

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
Grunderna
för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och  verkställigh et
Övster örujan ate etesutn är aten ten uisn 04 tap.  5 § i tertoruasten  in nte mrjuisn at an örra tertoretesvsär orch ten uisn 5 § 1 morm.  i
örrvsaunn in ssprorctessuasten  in nte mrjuisn at an örra örrvsaunn in ssetesvsär, teftersorm etesutnten  ten aasn säuuter etertean in s teuuter
vstertsnäuuishten.  Btesvsär ten uisn uasten  orm orften nuis tpphan auin s öår in nte an örras rvster tet etesutn orm orften nuis tpphan auin s, teftersorm
etesutnten ten aasn säuuter etertean in s avs tpphan auin ssörröaran aten. 
Parasraöter i prornortoruuten: § 68, § 7.–76,
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseerkande
Frujan ate etesutn öår in nte rvstertuasas sten orm etesvsär teftersorm aten ten uisn 04 tap.  0 § 1 morm.  i tertoruasten  är mrjuisn at öramsnäuua
strifuisn rätteusteertan ate rvster etesutnten:
Parasraöter i prornortoruuten: § 69
Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
En uisn 04 tap.  0 § 0 morm.  i tertoruasten  är aten in nte mrjuisn at erta rätteuste i tet etesutn sorm tn atersnäuus aormtapinuten teuuter
Kertorsnerteusten  örr öasnsnäuuteuste. 
Parasraöter i prornortoruuten: -------Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
En uisn
1.  tertoruasten  04 tap.  14 § 0 morm. 
0.  örrvsaunn in ssprorctessuasten  5 § 0 morm. 
0.  uasten  orm tertan s njän sntetoruutettvsavsnau 19 § teuuter
4.  n åsorn  an n an  uasstfn in s
öår örujan ate etesutn in nte rvstertuasas sten orm etesvsär:
Parasraöter i prornortoruuten orch srtn atern a örr etesvsärsörretaten: ------Förbud mot att söka ändring i upph andlingsärenden
Mtea snra avs 04 tap.  8 a § 0 morm.  i tertoruasten  öår än arin s in nte srtas sten orm rätteusteertan ate teuuter tertoretesvsär i tet
tpphan auin ssetesutn, orm ärten aten hrr tuu martn aasaormsnoruten s etehrrishten.  Ärten aten hrr tuu martn aasaormsnoruten s etehrrishten orm
tpphan auin sten s vsärate rvsterstster aten nrrstteuvsärate sorm an stes i 15 § i tpphan auin ssuasten  1. 
Parasraöter i prornortoruuten: -----------

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Beh örig mendigh et
och  tidsfrist för
rättelseerkande

Dten  sorm är missn rja mtea örujan ate etesutn tan  öramsnäuua tet strifuisn rätteusteertan ate. 
Mendigh et som rättelseerkandet riktas till och  kontaktinformationn
 Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Btesrtsaartess: Kertorsanan  1.
Porsnaartess: PB 0.0, .0771 Eseor
Parasraöter i prornortoruuten: § 69
Yrtan ate sta öramsnäuuas inom 14 dagar tefter aten at parnten  har öåt ateu avs etesutnten.  Dteusivsn in sten  an stes ha sttet aten  sjtn ate aasten 
tefter at ertevsten porsnaates, orm aten in nte vsisas at aten  har sttet sten arte.  En  örrsamuin ssmteautem an stes ha öåt ateu avs etesutnten n är
prornortoruuten har uasns öram tuu auumän n påsteten ate.  oätteusteertan aten tan  på testen an svsar stictas pter porsn, sten orm eta teuuter
teutetnrorn istn (öax teuuter te-porsn).  oätteusteertan aten sta vsara örammte sten asn aten  sisna aasten  örr ertan ate avs rätteuste in orm tan suitens
rpptettia. 

Inneh ållet i rättelseerkandet

Avs rätteusteertan aten sta öramså:
– n amn ten på aten  sorm ertar på rätteuste orch aten  torn nattn öorrmatorn  sorm etehrvss örr etehan auin sten  avs ärten aten
– vsiutten etesutn rätteusteertan aten säuuter
– htraan  rätteuste sorm ertas

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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–

på vsiuta srtn ater rätteuste ertas. 

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av upph andlingsrättelse

En  parn sorm är missn rja mtea aten  tpphan auan ate ten htenten s etesutn teuuter tet an n an avssrran ate i tpphan auin ssörröaran aten tan 
öramsnäuua ten  strifuis tpphan auin ssrätteuste tuu aten  tpphan auan ate ten htenten  (8.–80 § i tpphan auin ssuasten ). 
Inlämningsadress
Upphan auin ssrätteusten  sta uämn as in  tuu aten  tpphan auan ate ten htenten .  Dten  tpphan auan ate ten htenten s torn nattn öorrmatorn :
Frrsamuin ssråaten i Eseor svsten sta örrsamuin s
Btesrtsaartess: Kertorsanan  1.
Porsnaartess: PB 0.0, .0771 Eseor
Yrtan ate på tpphan auin ssrätteuste sta öramsnäuuas in orm 14 aasar tefter aten at parnten  har öåt ateu avs aten  tpphan auan ate ten htenten s
etesutn teuuter an n an avssrran ate i tpphan auin ssörröaran aten.  Upphan auin ssrätteusten  tan  på testen an svsar stictas pter porsn, sten orm eta
teuuter teutetnrorn istn.  Dteusivsn in sten  an stes ha sttet aten  sjtn ate aasten  tefter at ertevsten porsnaates, orm aten in nte vsisas at aten  har sttet
sten arte.  Via teutetnrorn ist ateusivsn in s an stes parnten  ha öåt ateu avs mteaateuan aten aten  aas aten teutetnrorn ista mteaateuan aten snår tuu
mortasarten s örröorsan ate i aten n tes mortasarapparan på tet såaan n sät at mteaateuan aten tan  han nteras.  Dasten  aå mteaateuan aten
stictans an stes vsara ten  såaan  taptn tn, orm aten in nte stes ten  tuuörruinuis rteaorsrrteuste orm at aten teutetnrorn ista mteaateuan aten har n åt
mortasarten  vsia ten  sten arte taptn tn.  Upphan auin ssrätteusten  sta vsara örammte sten asn aten  sisna aasten  örr ertan ate avs rätteuste in orm
tan suitens rpptettia. 

Upph andlingsrättelsens inneh åll

Avs tpphan auin ssrätteusten  sta öramså:
– n amn ten på aten  sorm ertar på rätteuste orch aten  torn nattn öorrmatorn  sorm etehrvss örr etehan auin sten  avs ärten aten
– vsiutten etesutn tpphan auin ssrätteusten  säuuter
– htraan  rätteuste sorm ertas
– på vsiuta srtn ater rätteuste ertas. 
Tiuu tpphan auin ssrätteusten  sta öorsas ate aorttmten n sorm åeterorpas, orm in nte aten  tpphan auan ate ten htenten  rteaan  har atessa tuu sit
örröorsan ate. 

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmendigh et
och  besvärstid

Kerko- och  förvaltningsbesvär
Frujan ate etesutn tan  rvstertuasas sten orm strifuisa etesvsär. 
-------Btesvsärsmen aishten orch torn nattn öorrmatorn 
 Helsingfors förvaltningsdomstol
Aartess: Ban eessarvsästen  5, ..50. Hteusin söorrs
Fax: .09 56 40.79
te-porsn: hteusin ti. haor@orittets. f

Btesvsärsta
0. aasar
0. aasar

Kertoretesvsär, parasraöter i prornortoruuten:
----Frrvsaunn in ssetesvsär, parasraöter i prornortoruuten:
------Kerkobesvär i ett underställningsärende
Frujan ate etesutn tan  rvstertuasas sten orm strifuisa etesvsär. 
Btesvsärsta
0. aasar

---------Btesvsärsmen aishten orch torn nattn öorrmatorn 
 Domkapitlet i Borgå stif
Btesrtsaartess: Gemn asitesrän a 0
Porsnaartess: PB 0., .61.1 Borrså
Fax: .19-585 7.5


0. aasar

Kerkosterelsen

PB 01. (Srara tajten  8 ), ..101 Hteusin söorrs
Fax: .9-18.0 05.
E-porsn: tertorsnerteusten @tevsu. f
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Besvär h os marknadsdomstolen
Btesvsär sta uämn as in  strifuisten  in orm 14 aasar örån  aten  aas aå aten  an etassrtan ate teuuter an etassivsarten  strifuisten  har öåt ateu avs
ate avssrran aten  sorm påvstertar aten n tes snäuun in s teuuter orm an etasörröaran atens tnsån s orch srtn atern a örr atessa avssrran aten  samn ten 
strifuis an vsisn in s orm htr ärten aten tan  örras tuu martn aasaormsnoruten  (etesvsärsan vsisn in s).  Dteusivsn in sten  an stes ha sttet aten  sjtn ate
aasten  tefter at ertevsten porsnaates, orm aten in nte vsisas at aten  har sttet sten arte.  Via teutetnrorn ist ateusivsn in s an stes parnten  ha öåt ateu avs
mteaateuan aten aten  aas aten teutetnrorn ista mteaateuan aten snår tuu mortasarten s örröorsan ate i aten n tes mortasarapparan på tet såaan n sät
at mteaateuan aten tan  han nteras.  Dasten  aå mteaateuan aten stictans an stes vsara ten  såaan  taptn tn, orm aten in nte stes ten  tuuörruinuis
rteaorsrrteuste orm at aten teutetnrorn ista mteaateuan aten har n åt mortasarten  vsia ten  sten arte taptn tn. 
Dten  sorm srtter än arin s i tet tpphan auin ssärten ate sta atesstnorm strifuisten  tn aterräta aten  tpphan auan ate ten htenten  orm at ärten aten
örrs tuu martn aasaormsnoruten .  Dten  tpphan auan ate ten htenten  sta tn aterrätas på aten  aartess ten htenten  tppstet sten asn n är etesvsärten  orm
tpphan auin sten  uämn as tuu martn aasaormsnoruten .  Dten  tpphan auan ate ten htenten s torn nattn öorrmatorn  an stes orvsan  vsia in öorrmatorn ten 
orm tpphan auin ssrätteuste. 
Marknadsdomstolens kontaktinformation

Btesvsärsta
14 aasar

Btesvsärten  sta tuusnäuuas martn aasaormsnoruten  på örujan ate aartess:
Btesrtsaartess: Dormsnoruarn as hts, Ban eessarvsästen  5, ..50. Hteusin söorrs
Porsnaartess: Ban eessarvsästen  5, ..50. Hteusin söorrs
Tteuteöorn vsäxteu: .09 56 400..
Fax: .09 56 40014
E-porsn: marttin aorittets(an)orittets. f
Beräkning av tiden
för ändringssökande

Btesvsärsta orch ta örr rätteusteertan ate rätn as örån  aten  aas vsteatererran ate har öåt ateu avs etesutnten, aten n a aas tn aan nasten.  Om in nte
an n an vsisas an stes ten  parn ha öåt ateu avs etesutnten sjt aasar tefter at ertevsten porsnaates, vsia aten  ta mortasn in ssetevsisten vsisar teuuter vsia
aten  ta sorm an ntectn ans på tet steparan in nes rvster ateuöåten ate. 

Besvärsskrif

I etesvsärsstriften  sta an stes:
– vstem sorm an örr etesvsär, n amn  orch htemorrn
– porsnaartess orch nteuteöorn n tmmter aär mteaateuan aten  orm etehan auin sten  avs ärten aten tan  uämn as tuu aten  sorm an örrn etesvsärten 
– vsiutten etesutn man  srtter än arin s i
– på vsiuta ptn tnter man  srtter än arin s i etesutnten orch vsiuta än arin sar sorm ertas
– på vsiuta srtn ater än arin s srts. 
Btesvsärsstriften  sta tn aterntectn as avs aten  sorm an örr etesvsär, avs ten  uasuis örrtenräaarte teuuter avs tet ormeta.  Om nauan  örrs avs ten  uasuis
örrtenräaarte teuuter tet ormeta, teuuter orm etesvsärsstriften  avsöatans avs n åsorn  an n an  ptersorn , sta ävsten  aten n a ptersorn s n amn  orch htemorrn
tppstes i etesvsärsstriften . 
Tiuu etesvsärsstriften  sta öorsas:
– aten etesutn man  srtter än arin s i, i orrisin au teuuter torpia
– tet in nes rvster vsiutten  aas etesutnten har ateustets teuuter ten  an n an  tnrtean in s rvster n är etesvsärstaten  errjan
– han auin sar sorm åeterorpas tuu snra örr ertan aten, orm in nte atessa rteaan  taisarte har uämn ans tuu men aishtenten . 
Et ormeta sorm in nte är aavsortan teuuter orften nuisn rätseinräate sta orctså eiöorsa ten  ötuumatn tuu etesvsärsstriften . 
En uisn tpphan auin ssuasten  (548/0..7) tan  aten  tpphan auan ate ten htenten s etesutn teuuter tet an n an avssrran ate i tpphan auin ssörröaran aten
sorm påvstertar aten  an etassrtan ates teuuter an etassivsarten s snäuun in s rvstertuasas sten orm etesvsär hors martn aasaormsnoruten .  Btesvsär hors
martn aasaormsnoruten  tan  in nte an örras rvster tet såaan n etesutn teuuter an n an avssrran ate avs aten  tpphan auan ate ten htenten  sorm ten earn
säuuter etertean in s avs tet tpphan auin ssörröaran ate.  Ärten aten tan  örras tuu martn aasaormsnoruten  orm tpphan auin sten s vsärate rvsterstster
aten nrrstteuvsärate sorm an stes i 15 § i tpphan auin ssuasten . 

Inlämning av besvär

Btesvsärshan auin sarn a sta in orm etesvsärstaten  uämn as in  tuu aten  etesvsärsmen aishten sorm an stes i etesutnten.  På testen an svsar tan 
etesvsärsstriftern a stictas pter porsn, sten orm eta teuuter teutetnrorn istn.  Han auin sarn a sta porsnas i så sora ta at ate hin n ter öram in n an 
tan suiten snän ster aten  sisna aasten  avs etesvsärstaten . 

Rättegångsavgif

En uisn 0 § i uasten  orm aormsnorusavssifter (1455/0.15) nar örrvsaunn in ssaormsnoruten  tn ten  rättesån s-savssif på 05. tetror orch
martn aasaormsnoruten  ten  rättesån ssavssif på 0 ... tetror avs aten  sorm an -örr etesvsär, orm in nte n åsorn an n an örujter avs uasten s 5, 7
orch 8 §. 
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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