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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
2/2018

Tid
Plats
Närvarande

6.3.2018 kl. 18.30–21.30
Kyrkogatan 10, Martinus

Rönnberg, Roger
Björkstén, Pehr-Johan
Holm, Tanja
Juslin-Sandin, Heidi
Kusénius, Thea
Lassus, Jannika

ordförande

kl. 18.30–20.45, avlägsnade sig under § 20 (före
omröstningen)

Nygård, Hannele
Olsen Nyberg, Annika
Rosenberg-Wikström, Solveig
Storås, Roger
Träskbacka, Pirkko
Vuoristo, Camilla
Blomberg, Anders

ej närvarande kl. 21.10–21.15, § 21

suppleant

Baltscheffsky, Otto
Lammentausta, Visa
Ahlbeck, Brita
Hartikainen, Tommi
Kanckos, Johan
Kronlund, Nina
Liljeberg-Elgert, Sheila
von Martens, Mirja
Terlinden, Yvonne
Lejonqvist-Jurvanen, Nina
Frånvarande

inkallad, kl. 18.30–19.05, § 16
inkallad, kl. 18.30–19.05, § 16
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
inkallad, kl. 18.30–20.30, § 17
sekreterare

Alameri, Cecilia
Kujala, Tiina
Sandholm, Ditte
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade att mötet hade
sammankallats 28.2.2018 och att elva ordinarie medlemmar och en suppleant var
närvarande.
Det konstaterades att mötet var lagligt sammankallat och beslutfört.
Jannika Lassus höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 2/2018 jämte bilagor hade sänts till medlemmarna och på
mötet utdelades en tilläggslista innehållande en komplettering av ärende nr 4.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Heidi Juslin-Sandin och Roger Storås.
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§ 16

RAPPORT OM UNGDOMENS KYRKODAGAR 2018
D/212/00.02.02/2018
Otto Baltscheffsky och Visa Lammentausta är inbjudna till församlingsrådets möte för
att ge rapport om Ungdomens Kyrkodagar som gick av stapeln 25–28.1.2018.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Sini Sundqvist, tfn. 040-531 1048,
sini.sundqvist@evl.fi
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar rapporten för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet åhörde Otto Baltscheffskys och Visa Lammentaustas rapport om
Ungdomens Kyrkodagar 2018.
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§ 17

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING FÖR ÅR 2017
D/193/00.01.02.01/2018
De ansvariga för församlingens sektorer har uppgjort förslag till
verksamhetsberättelse för år 2017 och är inbjudna till mötet för att presentera den.
Berättelsen kommer att redigeras layoutmässigt och språkgranskas före
den går i tryck.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Roger Rönnberg, 0400– 425 257
roger.ronnberg@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Verksamhetsberättelse för Esbo svenska församling år 2017
Kyrkoherden:
Församlingsrådet godkänner förslaget till verksamhetsberättelse för Esbo svenska
församling för år 2017.
Beslut:
Församlingsrådet:
a) förde med de närvarande anställda en diskussion om församlings verksamhet
b)

beslöt enhälligt, efter vissa kompletteringar, godkänna förslaget till
verksamhetsberättelse för år 2017.
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§ 18

TILLSÄTTANDE AV VALNÄMND I ESBO SVENSKA FÖRSAMLIG
D/442/00.00.00/2017
Församlingsrådet ska utse en valnämnd som sköter förrättningen av församlingsvalet
2018. Valnämnden ska tillsättas senast 31.5.2018 men kyrkoherden föreslår att den
utses på detta möte så att förberedelserna kan komma i gång i god tid.
Församlingsrådet utser ordförande för nämnden medan nämnden vid sitt första
möte utser vice ordförande.
Bestämmelserna om vem som är behörig att vara medlem i valnämnden,
valförrättare och valbiträde har skärpts. Numera kan en kandidat eller en kandidats
make eller maka, barn, syskon eller föräldrar inte vara medlem eller ersättare i
valnämnden. Med make eller maka avses äkta makar samt personer som lever under
äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med kandidaten.
Minimiantalet medlemmar i nämnden är fyra men det lönar sig att utse fler
medlemmar än så och tillräckligt med ersättare. Om en medlem i valnämnden
förlorar sin behörighet för uppgiften är valnämndens sammansättning då
fortsättningsvis lagenlig och en tidigare utsedd ersättare kan träda till i stället för en
jävig medlem. Ersättarna är alltså inte personliga utan de anges i den ordning i vilken
de träder i stället för medlemmarna.
Församlingsvalet förättas i november så att den egentliga valdagen är 18.11.2018
medan förhandsröstning ordnas från tisdag till lördag 6–10.11.2018.
Barnkonsekvensanalys: Vid tillsättandet av valnämnden bör beaktas att även
ungdomarna är företrädda i nämnden (medlemmarna ska vara 18 år fyllda). I
valarbetet bör beaktas att rösträttsåldern är 16.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet:
a)

utser valnämnd för församlingsvalet hösten 2018

b)

utser ordförande för nämnden.
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Behandling:
Under diskussionen framfördes följande förslag till ordinarie medlemmar respektive
ersättare i valnämnden:
Thea Kusénius föreslog till ordinarie medlemmar Carola Ekrem, Nina af Hällström,
Annika Olsen Nyberg, Susanne Räihä, kyrkoherde Roger Rönnberg, Roger Storås,
Carita Tupola-Savonius och Aslög Weber samt till ersättare Cecilia Alameri, Majvi
Andersson-Sjögren, Vineta Björkstén och Brita Pawli. Thea Kusenius föreslog
dessutom Susanne Räihä till ordförande. Solveig Rosenberg-Wikström för sin del
föreslog Nina Marie Westerholm till ordinarie medlem medan Tanja Holm föreslog
Fredrika Sjöberg till ersättare.

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt
a)

utser följande till medlemmar i valnämnden för församlingsvalet hösten
2018:
Ordinarie: Carola Ekrem, Nina af Hällström, Annika Olsen Nyberg,
Susanne Räihä, kyrkoherde Roger Rönnberg, Roger Storås, Carita
Tupola-Savonius, Aslög Weber och Nina Marie Westerholm
Ersättare i nämnd ordning : Cecilia Alameri, Majvi Andersson-Sjögren,
Vineta Björkstén, Brita Pawli och Fredrika Sjöberg.

b)

utse Susanne Räihä till ordförande för nämnden.
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§ 19

ANMÄLAN OM AVSKED, ROGER RÖNNBERG
Kyrkoherde Roger Rönnberg har till Borgå domkapitel lämnat in anmälan om avsked
från sin tjänst från 1.4.2019 för pension. Domkapitlet kommer att ledigförklara
kyrkoherdetjänsten senare i vår eller under början av hösten. Kyrkolagen utgår från
att det är församlingens röstberättigade medlemmar som väljer kyrkoherde (direkt
val). Domkapitlet kan i alla fall, förutsatt att församlingsrådet inkommer med
begäran och framlägger motiveringar, besluta att kyrkoherden utses genom ett val
som förrättas av församlingsrådet (indirekt val). Ett sådant eventuellt beslut ska
fattas innan tjänsten ledigförklaras.
Vad beträffar språkkraven för kyrkoherdetjänsten gäller enligt församlingens
språkstadga det som stadgas i kyrkoordingens 6 kap. 4 §: ”Av kyrkoherden i en
församling krävs i en enspråkig församling utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper
i församlingens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket”.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Roger Rönnberg, 0400– 425 257
roger.ronnberg@evl.fi

Kyrkoherden:
Församlingsrådet:
a) antecknar för kännedom kyrkoherde Roger Rönnbergs avsked
b) insänder till domkapitlet i Borgå stift församlingens språkstadga
c) justerar paragrafen omedelbart.
Behandling:
Församlingsrådets vice ordförande Thea Kusénius fungerade som ordförande under
detta ärende.
Under diskussionen framförde Heidi Juslin-Sandin ett förslag om att församlingsrådet
till domkapitlet i Borgå stift sänder in en begäran om att efterträdaren till kyrkoherde
Roger Rönnberg ska utses genom indirekt val, vilket innebär att församlingsrådet
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förrättar valet av kyrkoherde. Förslaget understöddes av Thea Kusénius och Roger
Storås.
Solveig Rosenberg-Wikström framförde ett motförslag som gick ut på
församlingsrådet inte sänder in en begäran till domkapitlet , vilket betyder
efterträdaren till kyrkoherde Roger Rönnberg kommer att utses genom direkt
d.v.s. att församlingsmedlemmarna förrättar valet. Förslaget understöddes
Hannele Nygård och Anders Blomberg.

att
att
val
av

Ordföranden konstaterade att omröstningsförfarandet är följande: den som röstar
för Solveig Rosenberg-Wikströms förslag röstar ja och den som röstar för Heidi JuslinSandins förslag röstar nej.
Församlingsrådet beslöt skrida till öppen omröstning genom namnupprop, vilket
resulterade i följande resultat:
Ja: Pehr-Johan Björkstén, Hannele Nygård, Solveig Rosenberg-Wikström
Nej: Tanja Holm, Heidi Juslin-Sandin, Thea Kusénius, Annika Olsen Nyberg, Roger
Storås, Pirkko Träskbacka, Camilla Vuoristo
Nedlagda röster: Anders Blomberg, Roger Rönnberg
Beslut:
Församlingsrådet beslöt:
a) anteckna för kännedom kyrkoherde Roger Rönnbergs avsked
b) insända till domkapitlet i Borgå stift församlingens språkstadga
c) efter omröstning 7-3 (två nedlagda röster) sända till domkapitlet en begäran om
att efterträdaren till kyrkoherde Roger Rönnberg utses genom ett val som
förrättas av församlingsrådet och konstaterade att ett indirekt val motiveras av:
-

att Esbo svenska församlings område är vidsträckt med verksamhet på hela
området
församlingen är stiftets största
att ledarskapet är krävande p.g.a. av de ovan nämnda faktorerna
att församlingsrådet vid behov kan testa de sökande med hjälp av expertis
att församlingen informerat om valet på församlingens hemsida

d) justera paragrafen omedelbart.
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§ 20

VAL AV DIAKONITJÄNSTINNEHAVARE
D/232/01.01.00.00/2018

Den diakonitjänst som blev vakant 1.1.2018 var ledigförklarad till 15.2.2018. En
person sökte tjänsten: Nina Wallenius. Hon är behörig för uppdrag och för
närvarande anställd i församlingen som extra diakonitjänstinnehavare t.o.m.
31.12.2019.
Barnkonsekvensanalys: Diakonitjänstinnehavarna tjänar olika åldersgrupper
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingrådet väljer Nina Wallenius till ordinarie diakonitjänstinnehavare från
19.3.2018.
Behandling:
Ledamot Annika Olsen Nyberg anmälde jäv och var inte närvarande under
behandlingen av ärendet.
Beslut:
Församlingrådet valde enhälligt Nina Wallenius till ordinarie diakonitjänstinnehavare
från 19.3.2018.
FÖR KÄNNEDOM
Nina Wallenius
Församlingarnas personalavdelning
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§ 21

BESLUT OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD TILL NUCKÖ FÖRSAMLING 2018
270/02.03.00.02.00/2018
Församlingens vänförsamling i Nuckö i Estland riktar sig till Esbo svenska församling
med ett tack för det understöd församlingen erhöll i fjol och redogör för hur det
användes. För i år anhåller man om ett verksamhetsunderstöd på 7 527 euro.
Esbo svenska församling har i budgeten reserverat 6 500 euro för verksamhetsbidrag
för Nuckö och kommer därtill att uppbär kollekter till förmån för vänförsamlingen.
Dessutom stöder Esbo svenska Nuckö med ett bidrag på 600 euro (kyrkoherdens
beslut 27/2018) för deltagande i en missionskonferens i Tanzania.
Kyrkoherden föreslår att församlingen ur budgetmedel beviljar Nuckö församling
6 500 euro i verksamhetsunderstöd.
Barnkonsekvensanalys: Nuckö församling ordnar verksamhet för alla åldrar.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Rapport och anhållan av Nuckö församling
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter ur budgetkontot 483500 210270000 bevilja Nuckö
församling 6 500 euro i understöd för verksamheten år 2018 förutom de kollekter
som inflyter.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Nuckö församling

10

§ 22

DELTAGANDE I ANSTÄLLDAS STUDIERESA TILL TYSKLAND VÅREN 2018
D/601/02.00.01/2017
Församlingsrådet beslöt ifjol, under reformations märkesår, reservera medel för en
studieresa till Tyskland, ”i Luthers fotspår”, riktad till hela arbetslaget. I budgeten
finns reserverat 27 000 euro räknat utgående från att alla anställda deltar. Resan går
av stapeln 17–20.5.2018.
Då nu anmälningstiden gått ut har 22 personer bekräftat sitt deltagande, vilket med
en utgift på 875 euro per person betyder en totalkostnad på 19 250 euro. I priset
ingår flyg, övernattning, fyra måltider per person, busstransport, guidning och
inträde. Nettokostnaderna blir drygt 17 000 eftersom varje deltagare, enligt
församlingsrådet beslut, betalar själv 100 euro. Inget dagtraktamente utbetalas.
Kyrkoherden föreslår att till reseledare utses B-kantor Eeva-Liisa Malmgren och
kaplan Brita Ahlbeck som planerat programmet och skött de praktiska
arrangemangen.
Barnkonsekvensanalys: Barnklubbarna är stängda och ungdomsverksamheten håller
paus under tidpunkten för resan.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Eeva-Liisa Malmgren, 040-531 1049
eeva-liisa.malmgren@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Program för resan
B. Deltagarförteckning
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a)

utse Brita Ahlbeck och Eeva-Liisa Malmgren till reseledare för anställdas
studieresa till Tyskland 17–20.5.2018

b)

i övrigt anteckna för kännedom arrangemangen kring resan.
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Behandling:
Ordföranden föreslog på mötet att ifall Brita Ahlbeck och Eeva-Liisa Malmgren utses
till reseledare befrias de från deltagaravgiften på 100 euro.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) utse Brita Ahlbeck och Eeva-Liisa Malmgren till reseledare för anställdas
studieresa till Tyskland 17–20.5.2018
b) att ovannämnda befrias från deltagaravgiften på 100 euro
c) i övrigt anteckna för kännedom arrangemangen kring resan.
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§ 23

PLAN FÖR PRÄSTERS OCH KANTORERS TJÄNSTEFRIA TID FEBRUARI- APRIL 2018
D/299/00.01.02.01/2018

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Plan för tjänstefri tid
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom planen för prästernas och kantorernas
tjänstefria tid februari–april 2018.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade för kännedom planen för prästernas och kantorernas
tjänstefria tid februari–april 2018.
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§ 24

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
D/211/00.02.08/2018

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, 050-434 1064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut nr 16–28/2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut nr 16–28/2018.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade för kännedom kyrkoherdens beslut nr 16–28/2018.
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§ 25

ANMÄLNINGSGÄRENDEN
D/212/00.02.02/2018

Församlingsrådet antecknar för kännedom följande ärenden:
a) Församlingsrådets sammanträde 3.4.2018
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Solveig Rosenberg-Wikström höll avslutningsandakt.
Ordförande Roger Rönnberg avslutade mötet kl. 21.30

Roger Rönnberg
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

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

Heidi Juslin-Sandin

Roger Storås
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
6.3.2018

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:
16 §, 18–19 §, 23–25 §
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:
17 §, 20–22 §
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:
17 §, 20–22 §
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

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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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.
Besvärstid
30 dagar

---------Besvärsmyndighet och kontaktinformation
• Domkapitlet i Borgå stift
Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
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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

Besvärstid
14 dagar

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på följande adress:
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 rättegångsavgift på 250 euro och
marknadsdomstolen en rättegångsavgift på 2 000 euro av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7
och 8 §.
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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