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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
4/2018

Tid
Plats
Närvarande

Frånvarande

8.5.2018 kl. 18.30‒19.35
Kyrkogatan 10, konferensrum Martnus

Rönnberg, Roger
Björkstén, Pehr-Johan
Holm, Tanja
Juslin-Sandin, Heidi
Kusénius, Thea
Olsen Nyberg, Annika
Rosenberg-Wikström, Solveig
Träskbacka, Pirkko
Malmström, Marina

ordförande

Lejonqvist-Jurvanen, Nina

sekreterare

suppleant

Alameri, Cecilia
Kujala, Tiina
Lassus, Jannika
Nygård, Hannele
Sandholm, Dite
Storås, Roger
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 2.5.2018 och at sju ordinarie medlemmar och en suppleant var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Roger Rönnberg höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 4/2018 jämte bilagor hade sänts tll medlemmarna och på
mötet utdelades en tlläggslista.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Pehr-Johan Björkstén och Pirkko Träskbacka
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§ 32

VAL AV UNGDOMSARBETSLEDARE
D/417/01.01.00.00/2018
En av församlingens ungdomsledartjänster som varit ledigförklarad at sökas lockade
två personer: Martn Juselius och Sini Sundqvist. Sini Sundqvist innehar för
närvarande tjänsten men anställningen är på viss td efersom hon som teol.mag.
saknar formell behörighet för uppdraget. Inte heller Martn Juselius är behörig varför
kyrkoherden föreslår at anställningen av Sini Sundqvist förlängs. Hon har varit
anställd på samma tjänst sedan september 2014.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Sammandrag av sökande.
Kyrkoherden:
Församlingsrådet förlänger anställningen
ungdomsarbetsledare tll 31.8.2019.

av

Sini

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
De sökande
Församlingarnas personalavdelning
Helena Ait-Lindberg
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Sundqvist

som

t.f.

§ 33

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN, PIA BENGTS
D/469/01.01.02.03/2018
Kyrkoherden har genom tjänstemannabeslut i två repriser (beslut 41/2017 och
85/2017) beviljat A-kantor Pia Bengts tjänstledighet utan lön för tden 1.8.2017–
30.6.2018. När nu Pia Bengts inkommit med en anhållan om fortsat ledighet för et
framåt, fram tll 30.6.2019, bör församlingsrådet tar ställning i ärendet.
Pia Bengts vikarierar för närvarande sekreteraren för gudstjänst- och
musikverksamheten vid Borgå domkapitel och hon har nyligen valts at
fortsätningsvis sköta vikariatet fram tll slutet av juni nästa år.
Kyrkoherde föreslår at Pia Bengts anhållan bifalls.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050-4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Anhållan av Pia Bengts
Kyrkoherden:
Församlingsrådet beviljar A-kantor Pia Bengts fortsat tjänstledighet utan lön för
tden 1.7.2018–30.6.2019 för skötande av en annan tjänst inom Borgå stf.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Pia Bengts
Församlingarnas personaltjänster
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§ 34

FORTSATT ANSTÄLLNING AV NINA KRONLUND SOM T.F. A-KANTOR
D/472/01.01.00.00/2018
B-kantor Nina Kronlund är anställd som t.f. A-kantor under ordinarie A-kantorn, Pia
Bengts, tjänstledighet fram tll 30.6.2018 . Då nu Pia Bengts anhållit on fortsat
ledighet tll 30.6.2019 föreslår kyrkoherden at anställningen av Nina Kronlund som
vikarie förlängs för samma td.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050-4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a) bevilja Nina Kronlund ledighet utan lön från sin tjänst som
B-kantor
för
tden
1.7.2018–30.6.2019
b)

anställa Nina Kronlund
1.7.2018–30.6.2019.

som

t.f.

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Nina Kronlund
Församlingarnas personalavdelning
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A-kantor

för

tden

§ 35

FORTSATT ANSTÄLLNING AV HÅKAN WIKMAN SOM T.F. B-KANTOR
D/473/01.01.00.00/2018
Håkan Wikman är anställd som t.f. B-kantor tll 30.6.2018, d.v.s. för den td den
ordinarie tjänsteinnehavaren Nina Kronlund innehar tjänsten som A-kantor. Då nu
Nina Kronlund fortsätninnsvis föreslås vikariera Pia Bennts tll 30.6.2019 föreslår
kyrkoherden at anställninnen av Håkan Wikman som t.f. B-kantor förlänns för
samma td.

Föredranande:
Kyrkoherde Roner Rönnbern
Närmare upplysninnar:

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

Kyrkoherden:
Församlinnsrådet anställer Håkan Wikman som t.f. B-kantor för tden 1.7.2018–
30.6.2019.
Beslut:
Församlinnsrådet beslöt enhällint nodkänna beslutsförslanet.
FÖR KÄNNEDOM
Håkan Wikman
Nina Kronlund
Församlinnarnas personalavdelninn
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§ 36

KOMPLETTERING AV BESLUTET OM TILLSÄTTANDE AV VALNÄMND I ESBO SVENSKA
FÖRSAMLING
D/442/00.00.00/2017
Församlingsrådet tllsate å sit möte ...20118, § 118, valnämnden för höstens
församlingsval genom at tse nio ordinarie och fem ersätare tll nämnden.
Församlingsrådet bör kom letera besl tet efersom det enligt kyrkolagen skall
finnas minst lika många ersätare som ordinarie. tterligare beredning och förslag
resenteras å mötet.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare

lysningar:

Kyrkoherden:

roger.ronnberg@evl.fi
0400 425257

Församlingsrådet besl ter kom letera valnämnden inför församlingsvalet 20118
enligt förslag som resenteras å mötet.
Behandling:
Föredragande föreslog å mötet följande ändringar i valnämndens sammansätning:
a) kyrkoherdens medlemska i valnämnden
inkallas som sakk nnig

hör varvid han istället kan

b) tll yterligare ersätare tses Stg Kankkonen, Thea K snni s och
Mårten Lindholm.
Besl t:
Församlingsrådet beslöt enhälligt kom letera den ...20118 § 118) tllsata
valnämnden inför höstens församlingsval enligt följande:
a) kyrkoherde Roger Rönnbergs medlemska i valnämnden
varvid han istället kan inkalllas som sakk nnig

hör

b) tll yterligare ersätare tse Stg Kankkonen, Thea K snni s och
Mårten Lindholm.
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§ 37

PROTOKOLL FÖRT VID UNGDOMENS KYRKODAGAR 2018
D/212/00.02.02/2018
Protokollet fört vid Ungdomens Kyrkodagar år 2018 har inkommit tll församlingen
liksom et sammandrag av besluten ohh diskussionerna under dagarna.
Sammandraget sänds ut med föredragningslistan medan protokollet fnns tll
påseende på mötet

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Sammandrag av Ungdomens Kyrkodagar 2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antehknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antehknade ärendet för kännedom.
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§ 38

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
D/211/00.02.08/2018

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut nr 48–58/2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 39

EKONOMISKT FÖRVERKLIGANDE ÅR 2017
D/212/00.02.02/2018
Vad gäller det ekonomiska förverkligandet för år 2017 klarade församlingen av at
hålla sig inom de sparmål man strävat efer i samfälligheten. Budgetutallet visar på
et klart plus genom at slutsumman för uudgeten var 2 000 100 euro medan
utgiferna stannade på 1 944 508 euro, vilket uetyder en inuesparing på 115 531
euro.
I uilagan fnns et sammandrag sektorsvis.
De främsta orsakerna tll resultatet är dels at församlingen erhöll drygt 24 000 euro
mer i inkomster är ueräknat via de olika avgifer som uppuärs inom verksamheten.
Dels inverkar olika faktorer inom personalförvaltningen. För det första var
semesterpenningen uudgeterad tll 100 procent trots at den skars ned, för det andra
var en del tjänster ouesata under året och för det tredje erhåller församlingen som
aruetsgivare ersätning för vissa tjänstlediga anställda.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnuerg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050-434 1004,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Ekonomisk rapport
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 40

ANTALET REPRESENTANTER FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING I GEMENSAMMA
KYRKOFULLMÄKTIGE ÅREN 2019-2022
D/212/00.02.02/2018
Gemensesamma kyrkofullmäktie fastställde på sit möte 28.3.2018 antalet
fullmäktieplatser och fördelninien mellan församliniarna under den kommande
mandatperioden åren 2019-2022. På basis av antalet församlinismedlemmar
kommer det totala antalet platser at förbli vid 61 medan Esbo svenska mistar en
plats och har alltså sex representanter i det fullmäktie som välls i höst.

Föredraiande:
Kyrkoherde Roier Rönnberi
Närmare upplysniniar:

Roier Rönnberi, tn 0400-425257
roier.ronnberi@ev.f

Kyrkoherden:
Församlinisrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Församlinisrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 41

ANMÄLNINGSÄRENDEN
D/212/00.02.02/2018

Församlingsrådet antecknade följande ärenden för kännedom:
a) Kyrkpressen har under våren samlat församlingarna tll diskussioner om tdningen
och om de utmaningar den står inför i framtden.
b) Församlingsrådets nästa möte 5.6.2018
c) Kyrkoherdens redogörelse för den undersökning som gjorts gällande internatet
på Mataskärs lägergård.
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§ 42

BESLUT OM UNDERSTÖD TILL MATASKÄRSTIFTELSEN
D/514/02.03.00.02.00/2018
I diskussioner med representanter för Mataskärstietsen har det framkommit at det
finns et beehot at ännu inför denna sommar uföra otika underhllttsarbeeten pll
internatet pll Mataskärs tägergllrd. Eiersom Esbeo stenska församting hlltter
merparten at sina täger Mataskär förestllr kyrkoherden at församtingen, med tanke
terksamheten under sommaren och resten at llret, beetitjar et understöd pll 5 000
euro för ändamlltet.
At församtingsrlldets beudgetkonto för understöd llterstllr endast 2 000 men
kyrkoherden förestllr at öterskridningen tid llret stut täcks med medet ur
församtingens ötriga konton där det förtäntas ske en inbeesparing.
Barnkonsektensanatys: Den hutudsaktiga mlltgruppen för församtingens täger pll
Mataskär är bearn och unga.

Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnbeerg

Närmare upptysningar:
Nina Lejonqtist-Jurtanen, fn. 050 4341064,
nina.tejonqtist-jurtanen@ett.fi
Kyrkoherden:
Församtingsrlldet beestuter:
a) beetitja Mataskärstietsen et understöd pll 5 000 euro för underhlltt at internatet
pll Mataskärs tägergllrd
be) antisa medet ur församtingsrlldets konto för understöd tartid öterskridningen
tid llrets stut täcks med ötriga anstag i församtingens beudget.
Bestut:
Församtingsrlldet beestöt enhättigt godkänna beestutsförstaget.
FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstietsen
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§ 43

BESLUT OM FÖRSAMLINGENS REPRESENTANTER PÅ FINSKA MISSIONSSÄLLSKAPETS
ÅRSMÖTE 26.5.2018
D/513/00.06.00/2018
Finska Missionssällskapet kallar sina medlemmar tll årsmöte 26.5.2018 i Kuopio.
Esbo svenska församling har räta at sända tre representanter tll mötet.
Kyrkoherden föreslår at församlingen denna gång avstår från at sända
representanter tll mötet.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 4341064,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
Kyrkoherden:
Församlingsrådet avstår denna gång från at sända representanter tll Finska
Misssionsällskapets årsmöte.
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§ 44

PLAN FÖR TJÄNSTEFRI TID FÖR PRÄSTER OCH KANTORER MAJ-SEPTEMBER 2018
D/489/00.01.02.01/2018
Församlingsrådet bör anteckna för kännedom planen för tjänstefri td för
församlingens präster och kantorer för maj–september 2018. Planen utdelas på
mötet.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Roger Rönnberg tn. 0400-425257,
roger.ronnberg@evl.f

Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom planen för tjänstefri td för församlingens
präster och kantorer för maj–september 2018.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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Roger Rönnberg höll avslutningsandakt.
Ordförande Roger Rönnberg avslutade mötet kl. 19.35

Roger Rönnberg
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

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

Pehr-Johan Björkstén

Pirkko Träskbacka
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
8.5.2018

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
Grunderna
för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och  verkställigh et
Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt at anföra kyrkobesvär och enligt 5 § 1 mom. i
förvaltningsprocesslagen inte möjligt at anföra förvaltningsbesvär, efersom besluten endast gäller beredning eller
verkställighet. Besvär enligt lagen om ofentlig upphandling får inte anföras över et beslut om ofentlig upphandling, efersom
beslutet endast gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet:
37–41 §, 44 §
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseerkande
Följande beslut får inte överklagas genom besvär efersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt at framställa
skrifligt rätelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet:
32–36 §, 42–43 §
Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt at yrka rätelse i et 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 tjänstekollektvavtal 19 § eller
4. någon annan lagstfning
får följande beslut inte överklagas genom besvär:
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:
---Förbud mot att söka ändring i upph andlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rätelseyrkande eller kyrkobesvär i et
upphandlingsbeslut, om ärendet hör tll marknadsdomstolens behörighet. Ärendet hör tll marknadsdomstolens behörighet om
upphandlingens värde överstger det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen 1.
Paragrafer i protokollet:
--------

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Beh örig mendigh et
och  tidsfrist för
rättelseerkande

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa et skrifligt rätelseyrkande.
Mendigh et som rättelseerkandet riktas till och  kontaktinformationn
 Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Esbo
Paragrafer i protokollet:
32–36 §, 42–43 §
Yrkande ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av beslutet. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen

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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efer at brevet postades, om det inte visas at den har sket senare. En församlingsmedlem anses ha fåt del av beslutet när
protokollet har lagts fram tll allmänt påseende. Rätelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller
elektroniskt (fax eller e-post). Rätelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rätelse inom kansliets
öppettid.
Inneh ållet i rättelseerkandet

Av rätelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rätelse och den kontaktnformaton som behövs för behandlingen av ärendet
– vilket beslut rätelseyrkandet gäller
– hurdan rätelse som yrkas
– på vilka grunder rätelse yrkas.

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av upph andlingsrättelse

En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller et annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan
framställa en skriflig upphandlingsrätelse tll den upphandlande enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Inlämningsadress
Upphandlingsrätelsen ska lämnas in tll den upphandlande enheten. Den upphandlande enhetens kontaktnformaton:
Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Esbo
Yrkande på upphandlingsrätelse ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av den upphandlande enhetens
beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrätelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud
eller elektroniskt. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen efer at brevet postades, om det inte visas at den har sket
senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fåt del av meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står tll
motagarens förfogande i dennes motagarapparat på et sådant sät at meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet
skickats anses vara en sådan tdpunkt, om det inte ges en tllförlitlig redogörelse om at det elektroniska meddelandet har nåt
motagaren vid en senare tdpunkt. Upphandlingsrätelsen ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rätelse inom
kansliets öppettid.

Upph andlingsrättelsens inneh åll

Av upphandlingsrätelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rätelse och den kontaktnformaton som behövs för behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrätelsen gäller
– hurdan rätelse som yrkas
– på vilka grunder rätelse yrkas.
Till upphandlingsrätelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa tll sit
förfogande.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmendigh et
och  besvärstid

Kerko- och  förvaltningsbesvär
Följande beslut kan överklagas genom skrifliga besvär.
-------Besvärsmyndighet och kontaktnformaton
 Helsingfors förvaltningsdomstol
Adress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Fax: 029 56 42079
e-post: helsinki.hao@oikeus.f

Besvärstd
30 dagar

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:

30 dagar

----Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:
------Kerkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skrifliga besvär.
Besvärstd
30 dagar

---------Besvärsmyndighet och kontaktnformaton
 Domkapitlet i Borgå stif
Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
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Fax: 019-585 705


30 dagar

Kerkosterelsen

PB 210 (Södra kajen 8 ), 00131 Helsingfors
Fax: 09-1802 350
E-post: kyrkostyrelsen@evl.f
Besvär h os marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skrifligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller anbudsgivaren skrifligen har fåt del av
de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en
skriflig anvisning om hur ärendet kan föras tll marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Delgivningen anses ha sket den sjunde
dagen efer at brevet postades, om det inte visas at den har sket senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fåt del av
meddelandet den dag det elektroniska meddelandet står tll motagarens förfogande i dennes motagarapparat på et sådant sät
at meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tdpunkt, om det inte ges en tllförlitlig
redogörelse om at det elektroniska meddelandet har nåt motagaren vid en senare tdpunkt.
Den som söker ändring i et upphandlingsärende ska dessutom skrifligen underräta den upphandlande enheten om at ärendet
förs tll marknadsdomstolen. Den upphandlande enheten ska underrätas på den adress enheten uppget senast när besvären om
upphandlingen lämnas tll marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktnformaton anges ovan vid informatonen
om upphandlingsrätelse.
Marknadsdomstolens kontaktinformation

Besvärstd
14 dagar

Besvären ska tllställas 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.f
Beräkning av tiden
för ändringssökande

Besvärstd och td för rätelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fåt del av beslutet, denna dag undantaget. Om inte
annat visas anses en part ha fåt del av beslutet sju dagar efer at brevet postades, vid den td motagningsbeviset visar eller vid
den td som antecknats på et separat intyg över delfående.

Besvärsskrif

I besvärsskrifen ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas tll 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.
Besvärsskrifen ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av et ombud. Om talan förs av en laglig
företrädare eller et ombud, eller om besvärsskrifen avfatats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort
uppges i besvärsskrifen.
Till besvärsskrifen ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– et intyg över vilken dag beslutet har delgets eller en annan utredning över när besvärstden börjat
– handlingar som åberopas tll stöd för yrkandet, om inte dessa redan tdigare har lämnats tll myndigheten.
Et ombud som inte är advokat eller ofentligt rätsbiträde ska också bifoga en fullmakt tll besvärsskrifen.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller et annat avgörande i upphandlingsförfarandet
som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos
marknadsdomstolen kan inte anföras över et sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som enbart
gäller beredning av et upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras tll marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstger
det tröskelvärde som anges i 15 § i upphandlingslagen.

Inlämning av besvär

Besvärshandlingarna ska inom besvärstden lämnas in tll den besvärsmyndighet som anges i beslutet. På eget ansvar kan
besvärsskriferna skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god td at de hinner fram innan
kansliet stänger den sista dagen av besvärstden.

Rättegångsavgif

Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifer (1455/2015) tar förvaltningsdomstolen ut en rätegång-savgif på 250 euro och
marknadsdomstolen en rätegångsavgif 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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