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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
5/2018

Tid
Plats
Närvarande

Frånvarande

5.6.2018 kl. 18.30‒20.05
Kyrkogatan 10, konferensrum Martnus

Rönnberg, Roger
Björkstén, Pehr-Johan
Kujala, Tiina
Kusénius, Thea
Lassus, Jannika
Nygård, Hannele
Rosenberg-Wikström, Solveig
Sandholm, Dite
Storås, Roger
Träskbacka, Pirkko
Ekholm, Stefan
Rönnberg, Tarja

ordförande
anlände kl. 18.55, § 47

Lejonqvist-Jurvanen, Nina

sekreterare

suppleant
suppleant

Alameri, Cecilia
Holm, Tanja
Juslin-Sandin, Heidi
Olsen Nyberg, Annika
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 30.5.2018 och at nio ordinarie medlemmar och två suppleanter var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Tiina Kujala höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 05/2018 jämte bilagor hade sänts tll medlemmarna och på
mötet utdelades en tlläggslista.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Tiina Kujala och Dite Sandholm.
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§ 45

RIKTLINJER OCH MÅL FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGS VERKSAMHET ÅREN 20192021
D/564/02.00.01/2018
Sammandrag:
Församlingsrådet ska fastställa de mål och riktlinjer för verksamheten för tre år framåt som medtas
i Esbo församlingars gemensamma verksamhets- och ekonomiplan.

Kyrkoherde Roger Rönnberg har utirån diskussioner med de anställda gjort iörslag
tll öeergriaande mål ohh riktlinjer iör eerksamheten iör de kommande tre åren.
Förslaget iöljer den modell som är bruk i Esbo iörsamlingar ohh som utgör grunden
iör iörsamlingarnas gemensamma eerksamhets- ohh ekonomialan.
Satsningen aå uaasökande eerksamhet alaneras iortsäta medan både det globala
ansearet ohh miljöarbetet lyfs iram som nya tyngdaunktsområden. Nyt är ohkså at
seårigheterna med at rekrytera behörig aersonal lyfs iram. Under
alaneringsaeriodens början tllträder både de nyealda iörtroendeealda ohh den nya
kyrkoherden.
En detaljerad eerksamhetsalan iör iörsamlingen tlldelas iörsamlingsrådet i höst.
Anknytning tll församlingarnas strategi och församlingens framtdsredogörelse:
”Vi satsar aå uaasökande eerksamhet inom alla eerksamhetssektorer”.
”Vi iniormerar tydligt om insamlingar ae olika slag ohh talar om eikten ae at som
kristen människa dela med sig ae de gåeor ei iåt.
”Vi ordnar iörsamlingsträfar där mission ohh internatonell diakoni tydligt lyfs
iram.”
Barnkonsekvensanalys: Tyngdaunkten aå miljöarbetet innebär iör
barneerksamhetens del at skogsmulleeerksamheten lyfas tydligare iram i
dagklubbarna. I öerigt gäller riktlinjerna alla åldersgruaaer.
Föredragande:

Kyrkoherde Roger Rönnberg

Närmare uaalysningar:
Roger Rönnberg, tn. 0400 425 257 ,
roger.ronnberg@eel.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Riktlinjer ohh mål iör åren 2019-2021
Kyrkoherden:
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Församlingsrådet godkänner iörslaget tll riktlinjer ohh mål iör eerksamheten under
alaneringsaerioden 2019-2021
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsiörslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Gemensamma kyrkorådet
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FRAMSTÄLLAN OM INRÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM LEDARE FÖR FAMILJEVERKSAMHETEN I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

§ 46

D/570/01.00.02/2018
Sammandrag:


Församlingen utvecklar verksamheten inom barn- och familjesektorn och därmed fnns behov av
en tjänst som har fri arbetstdd



Församlingsrådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktgee at en tjänst som ledare för
familjeverksamheten inrätas i Esbo svenska församling

Inom barn- och familjesektorn fnns behov av at inrrta en tjrnst för
familjeverksamheten från 1.1.2019. Vid sidan om den traditonella dagklubbs- och
minorverksamheten utvecklar församlingen verksamheten bland barn och familjer.
Verksamhetens mål rr at betjrna familjerna både dag- och kvrllstd samt under
veckoslut med ordnande av olika slags evenemang och lrger.
Församlingen har i experimentsyfe under tre års td ordnat familjelrger under et
veckoslut. Verksamheten har fåt god respons. Tidigare om åren har församlingen
anstrllt t.f. ungdomsarbetsledare bland barnledarna eller utfrånn för at dessa skulle
kunna tjrnstgöra på barn- och familjelrger dygnet runt. Det rr drrför rndamålsenligt
at det också inom barn- och familjeverksamheten fnns tjrnster med mångsidig och
flexibel uppgifsbeskrivning som betjrnar barn- och familjeverksamheten så vrl som
möjligt och i samarbete med andra sektorer och samarbetspartner. Ledaren för
familjearbetet kan också vid behov arbeta på skrifskollrger.
Ledaren för familjearbetet skulle höra tll kategorin ”tjrnster inom andligt arbete” och
inte lyda under arbetstdslagen. Ekonomiskt skulle en tjrnst inte bli dyrare efersom
man inte anstrller någon ny arbetaren utan en av barnledarna övergår tll den nya
tjrnsten. I enlighet med direktonens för personalrrenden tdigare beslut omfatar
behörighetskraven tll tjrnsten grundexamen i barn- och familjearbete eller
motsvarande yrkesexamen. Grundlönen blir något högre men de tllrgg som hitntlls
betalats ut åt barnledaren faller bort.
Utfrån ovanstående torde församlingsrådet göra en framstrllning tll gemensamma
kyrkofullmrktge omn at det i Esbo svenska församling skulle inrrtas en tjrnst som
ledare för familjeverksamheten från 1.1.2019.
Anknytning tll församlingarnas strategi och församlingens framtdsredogörelse:
”I vårt fostringsarbete vrrdesrter vi mrnniskan och stöder på et mångsidigt srt
kristen tllvrxt.” ”Vi erbjuder hjrlp tll familjer at ge barnen och ungdomarna en kristen
fostran.” ”Man kan gå in för at inrrta familjearbetartjrnster i strllet för
barnledarbefatningar.”

5

Barnkonsekvenanalys: Församlingen kan med hjrlp av en familjearbetare inom det
andliga arbetet med fri arbetstd på et mångsidigare srt ordna verksamhet för barn
och familjer.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Nrrmare upplysningar:

Roger Rönnbergn tn. 0400 425 257 n
roger.ronnberg@evl.f

Kyrkoherden:
Församlingsrådet i Esbo svenska församling beslutar at:
a) göra en framstrllning tll gemensamma kyrkofullmrktge om at en tjrnst som ledare
för familjeverksamheten inrrtas i Esbo svenska församling från 1.1.2019;
b) be direktonen för personalrrenden faststrlla behörighetskraven för tjrnsten at
omfata grundexamen i barn- och familjearbete eller motsvarande grundlrggande
yrkesexamen
c) ber direktonen för personalrrenden faststrlla tjrnstens lönekravgrupp.

Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhrlligt godkrnna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Direktonen för personalrrenden
Gemensamma kyrkorådet
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§ 47

ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGS VERKSAMHET PÅ MATASKÄR LÄGERGÅRD ÅR 2018
D/581/00.06.00/2018
Sammandrag:
 Församlingen framförde senaste höst tll Mataskärstielsen önskemål om
att inomhsslsien i internatet åå Mataskärs lägergård sndersöks .
 Eier att mögelhsndar i aåril i år fann tekken åå mikrober har olika åtgärder vidtagits
varvid stielsen stgår ifrån att sommarens läger kan förverkligas som ålanerat.

Kyrkoherderna i Grankslla okh Esbo svenska församlingar har begärt en ny
sndersökning. Ressltatet av den torde vara klart åå församlingsrådets möte i jsni.

Användarmöten tllsammans med representanter för Mataskärstielsen,
kökspersonalen, Esbo svenska och Grankulla svenska församlingar hålls årligen eier
avslutad sommarsäsong. Vid användarmötet i oktober 2017 förde församlingarna
fram önskemålet om, at en granskning av inomhusluien skulle genomföras i
inkvarteringsbyggnaden. Ordförande för Mataskärstielsens styrelse besökte
församlingsrådets sammanträde i april 2018, varvid man yterligare påminde om
vikten av at undersökningen görs.
Med hjälp av mögelhund genomfördes undersökningen 7.4.2018. Vid
församlingsrådets sammanträde 8.5.2018 redogjorde kyrkoherden för resultatet av
undersökningen och rapporten från densamma sändes ut tll församlingsrådets
medlemmar. Enligt rapporten kände hunden på vissa ställen i huset lukt som
härstammar från mikrober. Utfrån resultatet påbörjade Mataskärstielsens styrelse
arbetet med at lösa problemen. Vid Mataskärstielsens årsmöte redogjordes för
problemlösningen.
Nu har man torkat upp hela huset, förbätrat ventlatonen på et märkbart sät
genom at rensa ventlatonskanalerna, byt ut en trasig läkt, avlägsnat trösklarna
och vidtagit övriga åtgärder för at underläta luiväälingen samt sotat kanalerna i
badrummen tll ventlatonstrumman. Även takfönstren och utrymmet ovanför dem
har reparerats. Dessa åtgärder kommer at lösa problemen tll stor del, men dylika
problem kan ta lång td at åtgärda i sin helhet. Från Mataskärstiselsen sida utgår
man från at verksamheten kan uppräthållas som planerat under sommaren.
Församlingarnas kyrkoherdar har begärt en ny undersökning ännu innan
sommarsäsongen påbörjas. Resultaten torde komma under de sista dagarna i maj så,
at församlingsrådet får ta del av dem vid sit sammanträde. Eiersom denna
undersökning genomförs under en td av året då alltng i naturen blomstrar, torde
det behövas yterligare en undersökning under vintertden.
Verksamheten inleds 3.6 med skriiskola på Mataskär. Lägerverksamheten för barn,
ungdomar och seniorer torde kunna genomföras, ifall inte den nya undersökningen
ger alarmerande resultat för hela inkvarteringsbyggnaden och Mataskärstielsen
beslutar at lägga ned verksamheten. I så fall måste församlingen ha alternatva
planer för de kommande lägren och familjerna/personer som deltar i verksamheten
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bör informeras. Fastghetssidan inom samfälligheten i Esbo har kontaktats.
Dagskriiskolor kan också vara et alternatv. Om verksamheten på Mataskär kan
fortsäta men resultaten visar, at känsliga personer kan få allergiska reaktoner,
behöver båda församlingarna överväga behovet av at sända ut informaton tll
familjerna/deltagarna, så at inkvarteringen sker med tanke på deltagarens bästa.
Kyrkoherden strävar också tll, at om möjligt, konsultera företagshälsovården.
Barnkonsekvensanalys: Ärendet i sig handlar om verksamhet på Mataskär där tll
största del barn och ungdomar deltar i verksamheten. Processen med at åtgärda
problemen med inomhusluien på Mataskär lägergård har påbörjats redan vid
användarmötet i oktober 2017 och pågår fortarande. Barnens och ungdomarnas
hälsa och alternatva lösningar tll lägerverksamhet har beaktats i beredningen av
ärendet. Ägarna tll fastgheten på Mataskär gör allt de kan för at minimera
hälsoriskerna.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet:
a) antecknar ärendet för kännedom
b) befullmäktgar kyrkoherden at tllsammans med församlingsrådets vice ordförande
vidta eventuella åtgärder för at den planerade verksamheten skall kunna genomföras
under sommaren
c) justerar denna paragraf under mötet.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§ 48

BESLUT OM INTERVJUGRUPP MED TANKE PÅ KYRKOHERDEVALET HÖSTEN 2018
572/00.00.01.01/2018
Sammandrag:
 Församlingens kyrkoherde Roger Rönnberg har meddelat at han avgår med pension
1.4.2019.
 Församlingsrådet har tll domkapitlet i Borgå sti lämnat in en begäran om at
församlingsrådet förrätar valet (indirekt val) varför det är tll fördel at utse en
intervjugrupp.

Såsom församlingsrådet tdigare noterat kommer församlingens kyrkoherde Roger
Rönnberg at avgå med pension 1.4.2019. Domkapitlet har konstaterat at
tjänsteförhållandet upphör och kommer i juni at fata beslut om ledigförklarandet av
tjänsten. Då tar det också ställning tll församlingens begäran om indirekt val d.v.s.
at församlingsrådet förrätar valet. Vid indirekt val ska domkapitlet dessutom utse
en valberedare, en uppgift som i Borgå stft ges tll kontraktsprosten.
Utgångspunkten är at det blir et indirekt val, varför kyrkoherden föreslår at
församlingsrådet tllsäter en intervjugrupp på fyra personer som intervjuar de
sökande.
Kyrkoherden föreslår at kontraktsprosten Martn Fagerudd och
församlingsrådets vice ordförande väljs tll medlemmar i gruppen.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a) tllsäta en intervjugrupp som intervjuar de sökande tll
kyrkoherdetjänsten
b)

tll medlemmar i gruppen utse kontraktsprosten Martn Fagerudd,
församlingsrådets vice ordförande samt yterligare två personer.

Behandling:
Under behandlingen gjordes följande förslag :
a) Tiina Kujala föreslog, understödd av Jannika Lassus, en ändring
av beslutsförslagets b-punkt, enligt vilken ingen övre gräns anges för
antalet medlemmar i intervjugruppen.
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Ordföranden beslöt at församlingsrådet skrider tll omröstning genom
namnupprop och konstaterade at den som röstar för beredningens
förslag röstar ”ja” medan den som röstar för Kujalas förslag röstar ”nej”.
Rösterna föll enligt följande: Ja: Pehr-Johan Björkstén, Thea Kusénius,
Roger Rönnberg, Tarja Rönnberg och Roger Storås. Nej: Tiina Kujala,
Jannika Lassus, Hannele Nygård, Solveig Rosenberg-Wikström, Dite
Sandholm och Pirkko Träskbacka. Ordföranden konstaterade at Tiina
Kujalas förslag vann över beredningens förslag med rösterna 7 mot 5.
b) Följande förslag tll medlemmar i intervjugruppen gjordes:
Thea Kusénius föreslog Heidi Juslin-Sandin, Jannika Lassus föreslog
Camilla Vuoristo, Dite Sandholm föreslog Tanja Holm och slutligen
Solveig Rosenberg-Wikström föreslog både Hannele Nygård och Jannika
Lassus. Den sistnämnda tackade nej tll uppdraget. Dessutom anmälde
Tiina Kujala intresse för medlemskapet.
c) Solveig Rosenberg-Wikström föreslog understödd av Jannika Lassus en
c-punkt enligt vilken det ordnas en paneldiskussion för församlingsrådet
med det antal sökande som gruppen utset.
Beslut:

Församlingsrådet beslöt:

a) enhälligt tllsäta en intervjugrupp som intervjuar sökandena tll kyrkoherdetjänsten
b) välja följande tll medlemmar i gruppen: kontraktsprosten Martn Fagerudd, Tanja
Holm, Heidi Juslin-Sandin, Tiina Kujala, församlingsrådets vice ordförande Thea
Kusénius, Hannele Nygård och Camilla Vuoristo
c) at det ordnas en paneldiskussion för församlingsrådet med det antal sökande som
gruppen utset.

FÖR KÄNNEDOM
Kontraktsprosten Martn Fagerudd
De valda medlemmarna
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§ 49

BESLUT OM FÖRSAMLINGENS REPRESENTANTER I STYRELSEN FÖR MATASKÄRSTIFTELSEN TILL SLUTET AV ÅR 2018
D/579/00.06.00/2018
Sammandrag:
Församlingsrådet bör utse en ny representant i Roger Storås ställe i styrelsen för Mataskärstielsen
eiersom han ar årsmötet bler rald tll ordinarier

Enligt stadgarna för Mataskärstiflsfn har församlingsrådft i Esbo svfnska
församling rät at tsf två rfprfsfntantfr mfd frsätarf tll stiflsfns styrflsf. En av
rfprfsfntantfrna, frsätarfn Rogfr Storås, blfv av stiflsfns årsmötf i maj tsfdd
tll ordinarif rfprfsfntant varför församlingsrådft bör tsf fn ny frsätarf.
Mandatpfriodfn är trf år och dfn innfvarandf mandatpfriodfn tgår vid sl tft av
dfta år. Församlingfns övriga rfprfsfntantfr är Håkan Nyman och Kaj-Erik Lindbfrg
som ordinarif och Pfhr-Johan Björkstén som frsätarf.
Kyrkohfrdfn förfslår at församlingsrådft
Mataskärstiflsfn.
Förfdragandf:

tsfr fn frsätarf i styrflsfn för

Kyrkohfrdf Rogfr Rönnbfrg

Närmarf pplysningar:
Nina Lfjonqvist-J rvanfn, tn. 050 4341064,
nina.lfjonqvist-j rvanfn@fvl.f
Kyrkoherden:
Församlingsrådft bfsl tfr:
a) bfvilja Rogfr Storås bffriflsf från ppdragat som församlingfns
rfprfsfntant i styrflsfn för Mataskärstiflsfn
b)

tsf fn ny frsätarf för dfn n varandf mandatpfriodfn.

Bfhandling:
Thfa K séni s förfslog, ndfrstödd av Hannflf Nygård, Solvfig Rosfnbfrg-Wikström
tll frsätarf i styrflsfn för Mataskärstiflsfn.
Bfsl t:
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Församlingsrådft bfslöt fnhälligt:
a) bfvilja Rogfr Storås bffriflsf från ppdragat som frsätarf i styrflsfn
för Mataskärstiflsfn
b)

tsf Solvfig Rosfnbfrg-Wikström tll Rogfr Storås fifrträdarf för dfn
innfvarandf mandatpfriodfn fram tll tgångfn av år 2018.

FÖR KÄNNEDOM
Mataskärstiflsfn
Rogfr Storås
Dfn valda frsätarfn
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§ 50

ANDAKTSHÅLLARE PÅ FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN HÖSTTERMINEN
2018
D/766/00.01.02.01/2017

Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser följande andaktshållare på församlingsrådets sammanträden
hösten 2018 (inlednings- och avslutningsandakt):
4.9 Roger Storås, Cecilia Alameri
2.10 Pirkko Träskbacka, Annika Olsen Nyberg
6.11 Heidi Juslin-Sandin, Pehr-Johan Björkstén
4.12 Hannele Nygård, Camilla Vuoristo
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§ 51

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 59–73/2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut nr 59–73/2018.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 52

ANMÄLNINGSÄRENDEN
D/212/00.02.02/2018
Församlingsrådet antecknade för kännedom följande ärenden:
a) Mataskärstiftelsens bokslut och verksamhetsberätelse för år 2017
enligt bilaga
b) Insamlingen Gemensamt Ansvar inbringade i år i Esbo svenska
församling 8 053,31 euro. Netobehållningen var 7 750,67. Ifol var
motsvarande sifror 11 812, 98 euro respektive 11 401, 50 euro.
Kyrkoherden gjorde för övrigt enligt beslut 65/2018 (se ärende 7 på
föredragningslistan) en korrigering gällande procentandelen av de
insamlade medlem som Esbo svenska församling har rät at förfoga
över.
c) Församlingens anställda tackar församlingsrådet för at det möjliggjorde
anställdas studieresa till yskland 17–20.5.2018
d) Församlingsrådets följande möte 4.9.2018
e) Borgå stifts diakonidagar 12–14.10.2018 i vilka även församlingens
förtroendevalda har möjlighet at delta. Anmälan senast 14.9.2018.

15

§ 53

ANHÅLLAN AV FOLKHÄLSAN OM ANVÄNDNING AV FÖRSAMLINGENS KLUBBRUM I
SÖKÖ KAPELL
D/601/00.06.00/2018
Sammandrag:
 Folkhälsan anhåller om at å orda amiljeklubb en dag i veckan i Sökö kapell.
 Föreslås at anhållan bi alls och at verksamheten tar ormen som et samarbetsprojekt ör
et år
 Föreslås en hyra på 300 euro per termin

Föreningen Folkhälsan i Esboviken har hört sig för om möjligheten at från hösten
2018 regelbundet få använda församlingens klubbrum i Sökö kapell för sin
familjeklubb som samlas en dag i veckan. De facto har föreningen redan under
vårterminen tllfälligt samlats i kapellet men ärendet tas nu upp i församlingsrådet
eftersom det skulle bli fråga om en längre period.
Församlingen använder klubbrummet för sina egna barnklubbar men inom ramen för
denna verksamhet fnns det möjlighet tll en utökad användning. Församlingen har i
övrigt samarbetat med Folkhälsan varför ledaren för församlingens barnverksamhet,
Helena AittLindberg, förordar ansökan. Initatvet möjliggör et utökat samarbete
som t.ex. innebär ömsesidiga besök i varandras klubbar.
I Esbo församlingar fnns stadgat om vilken hyra som uppbärs av föreningar som
ordar sin egen verksamhet i församlingarnas lokaliteter men det fnns inte något
beslut som direkt motsvarar det situaton som är aktuell här. Kyrkoherden föreslår
därför at församlingen av Folkhälsan uppbär en hyra på 300 euro per termin för
användningen av klubbrummet i Sökö och förslaget är at samarbetet pågår et år.
Barnkonsekvensanalys:
Verksamhet bland barn
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Helena AittLindberg 040 763 6250
helena.aittlindberg@evl.f

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter at:
a) som et samarbetsprojekt ge föreningen Folkhälsan i Esboviken
möjlighet at under hösterminen 2018 och vårterminen 2019 ordna
familjeklubb i församlingens klubbrum i Sökö kapell
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b) för användningen debitera föreningen 300 euro per termin.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Folkhälsan i Esboviken
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Ditte Sandholm hölll aslltnninslandatn
Ordfölrandte Roster Rölnnbters aslltnadte mölnten tl 20 05

Roster Rölnnbters
ordfölrandte

Nina Ltejonqsiln-Jtrsanten
ltetrtenterarte

Pronotollten har jtlnteranl och sodtännl lamn tonlnanteranl ölstertenllnämma mted mölntenl
fölrlopp och mted där fatadte btelltn
2018

Tiina Ktjala

Ditte Sandholm
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammannrädteldantm
5 6 2018

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
Grunderna
för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och  verkställigh et
Öster fölljandte btelltn är dten tenlisn 24 tap 5 § i tyrtolasten innte möljlisn at anfölra tyrtobtelsär och tenlisn 5 § 1 mom i
fölrsalnninslproctelllasten innte möljlisn at anfölra fölrsalnninslbtelsär, tefterlom btelltnten tendaln sällter btertednins tellter
stertlnällishten Btelsär tenlisn lasten om oftennlis tpphandlins får innte anfölral ölster tet btelltn om oftennlis tpphandlins, tefterlom
btelltnten tendaln sällter btertednins as tpphandlinslfölrfarandten
Parasrafter i pronotollten:
45–48 §, 50–52 §
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseerkande
Fölljandte btelltn får innte ölstertlasal stenom btelsär tefterlom dten tenlisn 24 tap 3 § 1 mom i tyrtolasten är möljlisn at framlnälla
ltriflisn rättellteyrtandte ölster btelltnten:
Parasrafter i pronotollten:
49 §, 53 §
Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enlisn 24 tap 3 § 2 mom i tyrtolasten är dten innte möljlisn at yrta rättellte i tet btelltn lom tndterlnälll domtapinlten tellter
Kyrtolnyrtellten fölr falnlnälltellte
Parasrafter i pronotollten:
-------Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enlisn
1 tyrtolasten 24 tap 14 § 2 mom
2 fölrsalnninslproctelllasten 5 § 2 mom
3 lasten om tyrtanl njänlntetolltettsasnal 19 § tellter
4 nåson annan lasltfnins
får fölljandte btelltn innte ölstertlasal stenom btelsär:
Parasrafter i pronotollten och srtndterna fölr btelsärlfölrbtdten:

Förbud mot att söka ändring i upph andlingsärenden
Mted lnöld as 24 tap 8 a § 2 mom i tyrtolasten får ändrins innte löltal stenom rättellteyrtandte tellter tyrtobtelsär i tet
tpphandlinslbtelltn, om ärtendten hölr tll martnadldomlnoltenl btehölrishten Ärtendten hölr tll martnadldomlnoltenl btehölrishten om
tpphandlinstenl särdte ölsterltster dten nröllttelsärdte lom anstel i 15 § i tpphandlinsllasten 1
Parasrafter i pronotollten:
-------ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Beh örig mendigh et
och  tidsfrist för
rättelseerkande

Dten lom är millnöljd mted fölljandte btelltn tan framlnälla tet ltriflisn rättellteyrtandte
Mendigh et som rättelseerkandet riktas till och  kontaktinformationn
 Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Btelöltladrtell: Kyrtosanan 10
Polnadrtell: PB 202, 02771 Elbo
Parasrafter i pronotollten:
49 §, 53 §
Yrtandte lta framlnällal inom 14 dagar tefter dten at parnten har fåt dtel as btelltnten Dtelsisninsten anltel ha lttet dten ljtndte dasten
tefter at brtesten polnadtel, om dten innte silal at dten har lttet ltenarte En fölrlamlinslmtedltem anltel ha fåt dtel as btelltnten när
pronotollten har lasnl fram tll allmänn påltetendte Rättellteyrtandten tan på testen anlsar ltictal pter poln, stenom btd tellter
teltetnroniltn (fax tellter te-poln) Rättellteyrtandten lta sara frammte ltenaln dten lilna dasten fölr yrtandte as rättellte inom tanllitenl

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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ölpptettid
Inneh ållet i rättelseerkandet

As rättellteyrtandten lta framså:
– namnten på dten lom yrtar på rättellte och dten tonnattnformaton lom btehölsl fölr btehandlinsten as ärtendten
– siltten btelltn rättellteyrtandten sällter
– htrdan rättellte lom yrtal
– på silta srtndter rättellte yrtal

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av upph andlingsrättelse

En parn lom är millnöljd mted dten tpphandlandte tenhtentenl btelltn tellter tet annan assölrandte i tpphandlinslfölrfarandten tan
framlnälla ten ltriflis tpphandlinslrättellte tll dten tpphandlandte tenhtenten (80–83 § i tpphandlinsllasten)
Inlämningsadress
Upphandlinslrättellten lta lämnal in tll dten tpphandlandte tenhtenten Dten tpphandlandte tenhtentenl tonnattnformaton:
Fölrlamlinslrådten i Elbo lstenlta fölrlamlins
Btelöltladrtell: Kyrtosanan 10
Polnadrtell: PB 202, 02771 Elbo
Yrtandte på tpphandlinslrättellte lta framlnällal inom 14 dasar tefter dten at parnten har fåt dtel as dten tpphandlandte tenhtentenl
btelltn tellter annan assölrandte i tpphandlinslfölrfarandten Upphandlinslrättellten tan på testen anlsar ltictal pter poln, stenom btd
tellter teltetnroniltn Dtelsisninsten anltel ha lttet dten ljtndte dasten tefter at brtesten polnadtel, om dten innte silal at dten har lttet
ltenarte Vid teltetnronilt dtelsisnins anltel parnten ha fåt dtel as mteddtelandten dten das dten teltetnronilta mteddtelandten lnår tll
motasartenl fölrfosandte i dtenntel motasarapparan på tet lådann lät at mteddtelandten tan hannteral Dasten då mteddtelandten
ltictanl anltel sara ten lådan tdptntn, om dten innte stel ten tllfölrlinlis rtedosölrtellte om at dten teltetnronilta mteddtelandten har nåt
motasarten sid ten ltenarte tdptntn Upphandlinslrättellten lta sara frammte ltenaln dten lilna dasten fölr yrtandte as rättellte inom
tanllitenl ölpptettid

Upph andlingsrättelsens inneh åll

As tpphandlinslrättellten lta framså:
– namnten på dten lom yrtar på rättellte och dten tonnattnformaton lom btehölsl fölr btehandlinsten as ärtendten
– siltten btelltn tpphandlinslrättellten sällter
– htrdan rättellte lom yrtal
– på silta srtndter rättellte yrtal
Till tpphandlinslrättellten lta fosal dte dottmtenn lom åbteropal, om innte dten tpphandlandte tenhtenten rtedan har dtella tll lit
fölrfosandte

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmendigh et
och  besvärstid

Kerko- och  förvaltningsbesvär
Fölljandte btelltn tan ölstertlasal stenom ltriflisa btelsär
-------Btelsärlmyndishten och tonnattnformaton
 Helsingfors förvaltningsdomstol
Adrtell: Banbyssarsästen 5, 00520 Htellinsforl
Fax: 029 56 42079
te-poln: htellinti hao@oittetl f

Btelsärltd
30 dasar
30 dasar

Kyrtobtelsär, parasrafter i pronotollten:
----Fölrsalnninslbtelsär, parasrafter i pronotollten:
------Kerkobesvär i ett underställningsärende
Fölljandte btelltn tan ölstertlasal stenom ltriflisa btelsär
---------Btelsärlmyndishten och tonnattnformaton
 Domkapitlet i Borgå stif
Btelöltladrtell: Gymnalitesränd 2
Polnadrtell: PB 30, 06101 Borså
Fax: 019-585 705
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Btelsärltd
30 dasar



30 dasar

Kerkosterelsen

PB 210 (Söldra tajten 8 ), 00131 Htellinsforl
Fax: 09-1802 350
E-poln: tyrtolnyrtellten@tesl f
Besvär h os marknadsdomstolen
Btelsär lta lämnal in ltriflisten inom 14 dasar från dten das då dten anbtdllöltandte tellter anbtdlsisarten ltriflisten har fåt dtel as
dte assölrandten lom påstertar dtenntel lnällnins tellter om anbtdlfölrfarandtenl tnsåns och srtndterna fölr dtella assölrandten lamn ten
ltriflis ansilnins om htr ärtendten tan fölral tll martnadldomlnolten (btelsärlansilnins) Dtelsisninsten anltel ha lttet dten ljtndte
dasten tefter at brtesten polnadtel, om dten innte silal at dten har lttet ltenarte Vid teltetnronilt dtelsisnins anltel parnten ha fåt dtel as
mteddtelandten dten das dten teltetnronilta mteddtelandten lnår tll motasartenl fölrfosandte i dtenntel motasarapparan på tet lådann lät
at mteddtelandten tan hannteral Dasten då mteddtelandten ltictanl anltel sara ten lådan tdptntn, om dten innte stel ten tllfölrlinlis
rtedosölrtellte om at dten teltetnronilta mteddtelandten har nåt motasarten sid ten ltenarte tdptntn
Dten lom löltter ändrins i tet tpphandlinslärtendte lta dtelltnom ltriflisten tndterräta dten tpphandlandte tenhtenten om at ärtendten
fölrl tll martnadldomlnolten Dten tpphandlandte tenhtenten lta tndterrätal på dten adrtell tenhtenten tppstet ltenaln när btelsärten om
tpphandlinsten lämnal tll martnadldomlnolten Dten tpphandlandte tenhtentenl tonnattnformaton anstel osan sid informatonten
om tpphandlinslrättellte
Marknadsdomstolens kontaktinformation
Btelsärten lta tlllnällal martnadldomlnolten på fölljandte adrtell:

Btelsärltd
14 dasar

Btelöltladrtell: Domlnolarnal htl, Banbyssarsästen 5, 00520 Htellinsforl
Polnadrtell: Banbyssarsästen 5, 00520 Htellinsforl
Tteltefonsäxtel: 029 56 43300
Fax: 029 56 43314
E-poln: marttinaoittetl(an)oittetl f
Beräkning av tiden
för ändringssökande

Btelsärltd och td fölr rättellteyrtandte rätnal från dten das stedterbölrandte har fåt dtel as btelltnten, dtenna das tndannasten Om innte
annan silal anltel ten parn ha fåt dtel as btelltnten ljt dasar tefter at brtesten polnadtel, sid dten td motasninslbtesilten silar tellter sid
dten td lom anntectnanl på tet lteparan innys ölster dtelfåtendte

Besvärsskrif

I btelsärlltriften lta anstel:
– stem lom anfölr btelsär, namn och htemorn
– polnadrtell och nteltefonntmmter där mteddtelandten om btehandlinsten as ärtendten tan lämnal tll dten lom anfölrn btelsärten
– siltten btelltn man löltter ändrins i
– på silta ptntnter man löltter ändrins i btelltnten och silta ändrinsar lom yrtal
– på silta srtndter ändrins löltl
Btelsärlltriften lta tndterntectnal as dten lom anfölr btelsär, as ten laslis fölrtenrädarte tellter as tet ombtd Om nalan fölrl as ten laslis
fölrtenrädarte tellter tet ombtd, tellter om btelsärlltriften asfatanl as nåson annan pterlon, lta ästen dtenna pterlonl namn och htemorn
tppstel i btelsärlltriften
Till btelsärlltriften lta fosal:
– dten btelltn man löltter ändrins i, i orisinal tellter topia
– tet innys ölster siltten das btelltnten har dtelstetl tellter ten annan tnrtednins ölster när btelsärltdten bölrjan
– handlinsar lom åbteropal tll lnöld fölr yrtandten, om innte dtella rtedan tdisarte har lämnanl tll myndishtenten
Et ombtd lom innte är adsotan tellter oftennlisn rätlbinrädte lta octlå bifosa ten ftllmatn tll btelsärlltriften
Enlisn tpphandlinsllasten (548/2007) tan dten tpphandlandte tenhtentenl btelltn tellter tet annan assölrandte i tpphandlinslfölrfarandten
lom påstertar dten anbtdllöltandtel tellter anbtdlsisartenl lnällnins ölstertlasal stenom btelsär hol martnadldomlnolten Btelsär hol
martnadldomlnolten tan innte anfölral ölster tet lådann btelltn tellter annan assölrandte as dten tpphandlandte tenhtenten lom tenbarn
sällter btertednins as tet tpphandlinslfölrfarandte Ärtendten tan fölral tll martnadldomlnolten om tpphandlinstenl särdte ölsterltster
dten nröllttelsärdte lom anstel i 15 § i tpphandlinsllasten

Inlämning av besvär

Btelsärlhandlinsarna lta inom btelsärltdten lämnal in tll dten btelsärlmyndishten lom anstel i btelltnten På testen anlsar tan
btelsärlltrifterna ltictal pter poln, stenom btd tellter teltetnroniltn Handlinsarna lta polnal i lå sod td at dte hinnter fram innan
tanlliten lnänster dten lilna dasten as btelsärltdten

Rättegångsavgif

Enlisn 2 § i lasten om domlnollassifter (1455/2015) nar fölrsalnninsldomlnolten tn ten rättesåns-lassif på 250 tetro och
martnadldomlnolten ten rättesånslassif på 2 000 tetro as dten lom an-fölr btelsär, om innte nåson annan fölljter as lastenl 5, 7
och 8 §
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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