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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade at mötet hade
sammankallats 25.9.2018 och at tolv ordinarie medlemmar och två suppleanter var
närvarande. Konstaterades at kontraktsprosten Martn Fagerudd är inkallad som
sakkunnig under ärende 1 på föredragningslistan.
Ordföranden konstaterade at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Pirkko Träskbacka höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 7/2018 jämte bilagor hade sänts tll medlemmarna.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Solveig Rosenberg-Wikström och
Camilla Vuoristo.
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§ 62

VAL AV KYRKOHERDE I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
D/764/01.01.00.02/2018

Beredare:

Kontraktsprosten Martn Faaerruu

Föredragande:

Kyrkoherue Roaer Rönnbera

Bakgrund
Domkapitlet har förklarat kyrkoheruetjänsten i Esbo svenska församlina leuia at
sökas senast 3.8.2018 kl. 15. Valet förrätas som inuirekt val.
Inom rtsat ansökninastu 3.8.2018 haue tjänsten sökts av kaplanen i Ekenäsnejuens
svenska församlina Monica Helena Cleve, kaplanen i Esbo svenska församlina Kira
Marjaana Linnéa Ertman, kyrkoheruen i Lovisa svenska församlina Karl Rafael af
Hällström och stisuekanen viu uomkapitlet i Boraå sti Maanrs Mårten Riska.
Domkapitlet har intervjrat ue sökanue på sit möte 21.8.2018. Et sammanuraa av
uomkapitlets intervjrer inaår i rtlåtanuet.
Domkapitlet har rtäruat rtlåtanue om ue sökanue på sit möte 18.9.2018 och beslöt
at:
1. Samtliaa sökanue, kaplanen i Ekenäsnejuens svenska församlina Monica Helena
Cleve, kaplanen i Esbo svenska församlina Kira Marjaana Linnéa Ertman,
kyrkoheruen i Lovisa svenska församlina Karl Rafael af Hällström och
stisuekanen viu uomkapitlet i Boraå sti Maanrs Mårten Riska är behöriaa
sökanue tll kyrkoheruetjänsten i Esbo svenska församlina,
2. Domkapitlet fnner stisuekan Maanrs Riska mycket lämplia för tjänsten samt
Monica Cleve, Kira Ertman och Karl af Hällström lämpliaa för tjänsten.
3. Utse kontraktsprosten Martn Faaerruu at bereua valet i församlinaen.
Domkapitlet konstaterar också i sit rtlåtanue at samtliaa sökanue samarbetar meu
såväl män som kvinnor i prästämbetet och rppfyller även i övriat kraven i KO 6:15.
Samtliaa har inlämnat aoutaabart läkarintya och rppfyller uärmeu kravet i KL 6:16.
Behandling av ärendet
Bereuaren har hai uomkapitlets rtlåtanue, rapporterna från uomkapitlets och från
Esbo svenska församlinas intervjrer, samt resrltatet av psykoloaiskt test tll
förfoaanue. Det bör yterliaare noteras at församlinaen inte har meuuelat nåara
särskilua behov för tjänsten.
De särskilua behöriahetsvillkoren för kyrkoheruetjänst omfatar ue krav som
förrtsäts för en kyrkoheruetjänst. På basen av ueta har Domkapitlet förklarat ue
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sökanue som fyller kraven behöriaa i sit rtlåtanue tll församlinasråuet.
De allmänna rtnämninasarrnuerna omfatar skickliahet och förmåaa i relaton tll
uen leuiaa tjänsten.
1.1 Jämförelse av de sökandes skicklighet och förmåga
1.1.1 Skicklighet och förmåga
Meu skicklighet avses närmast aenom rtbilunina eller arbetserfarenhet förvärvaue
krnskaper och färuiaheter.
Beareppet förmåga avser över hrvru taaet såuana personliaa eaenskaper som
förrtsäts för aoua arbetsresrltat, tll exempel natrrlia beaåvnina,
oraanisatonsförmåaa, initatvkrai och anura eaenskaper som är nöuvänuiaa för en
framaånasrik skötsel av rppaiierna i fråaa.
1.1.2 Skicklighet
Beuömninaen av ue sökanues skickliahet arrnuar sia på rturaa rr matrikel, som
rppehålls av Domkapitlet över stiets präster, och som inaår i Domkapitlets
rtlåtanue om ue sökanues rtbilunina och arbetserfarenhet.
Monica Cleve har verkat som präst och kaplan i 7 år i Ekenäsnejuens svenska
församlina, tuiaare Ekenäs församlina. Hon har erfarenhet av leuarskap 8 år som
biträuanue översköterska och våruansvaria viu Blomsterfonuen i Helsinafors. Hon har
hon avlaat Kirjo II. Monica Cleve har också i övriat en månasiuia arbetserfarenhet
från olika arbeten rnuer en länare tu i Kairo (bl.a. barnträuaåruslärare,
projektassistent viu Finska ambassauen i Kairo). Hon har också fera olika krrser och
kortare rtbiluninaar som visar på aktvitet och intresse för såväl kyrkliat som socialt
arbete.
Kira Ertman har verkat som präst och kaplan i ca 10 år i Esbo svenska församlina.
Innan uess et halvt år som församlinaspastor i Helsinafors Norra svenska församlina.
Hon har erfarenhet av förmanskap och förvaltnina från fem år som kassa- och
skiiesansvaria på HOK-Elanto inom uaaliavarrhanueln. I Esbo svenska församlina har
hon tlluelats auministratva rppaiier som kanslikaplan, är förman för kansliets
personal samt uen präst som i första hanu frnaerar som kyrkoheruens vikarie. I sin
ansökan framhåller Ertman at hon känner församlinaslivet tll alla uelar, at hon brrit
ansvar för rtvecklanuet av verksamheten i et uistrikt.
Karl af Hällström har verkat som präst i ca 21 år. Av uessa år har han frnaerat först
som församlinaspastor och kaplan i Maters församlina och i Boraå svenska
uomkyrkoförsamlina i uryat 11 år. Han har erfarenhet som förmansrppaiier
sammanlaat i ca 8 år, först som t kyrkoherue i Pernå församlina ca et år samt som
kyrkoherue i Lovisa svenska församlina knappt 7 år. Han är kontraktsprost i
uomprosteriet 2014-2020. Han har avlaat Kirjo II. Då Aaricola svenska församlina
biluas 1.1.2019 har af Hällström förorunats tll kaplan i församlinaen.
Maanrs Riska har verkat som präst i ca 27 år. Först som församlinaspastor i
Snappertrna, Lrkas och Jakobstaus svenska församlina i sammanlaat ca 5 år. Unuer
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sammanlaat 13 år har han i två olika periouer jobbat för missionsföreninaen
Såninasmannen uär han bl.a. frnaerat som ”Misjonsprest for Den Norske
Israelmisjon meu tjenesteu Immanrelkirken, Tel Aviv” i tre år. Unuer ca två år har
han verkat som aemensam församlinaspastor viu Helsinafors prosteribyrå. Han har i
uryat två år varit kaplan och t.f. kyrkoherue i Sibbo svenska församlina. Riska har
avlaat Kirjo II.
Riska har seuan 2014 frnaerat som stisuekan viu uomkapitlet i Boraå sti. Riska har
omfatanue akauemiska meriter, teol.ur., samt uocent i GT-exeaetk viu Helsinafors
Universitet. Han har år 2016-2018 aenomfört en omfatanue rtbilunina som
oraanisatonskonsrlt (Oraanisaatokonsrltoinnin syventävä korlrtrsohjelma (ATP)).
Riska har foaat två rekommenuatoner tll sin ansökan, rr vilka framaår at han hai
stort ansvar, varit rppskatau och sköt sina rppaiier omsorasfrllt.
1.1.2.1 Ledarskapserfarenhet
Leuarskapserfarenheten är et väsentliat element för at mäta skickliaheten hos uen
sökanue. Den räknas som betyuanue erfarenhet för framaånasrik skötsel av en
kyrkoheruetjänst.
Den länasta leuarskapserfarenheten har Karl af Hällström, meu ca 8 år som leuare för
en oraanisaton, för personal och av verksamhet (t.f. kyrkoherue och kyrkoherue).
Dessrtom är han rtseuu tll kontraktsprost för åren 2014-2020. I eaenskap av
kontraktsprost är han biskoplia förman för prosteriets kyrkoheruar och övriaa
präster.
Monica Cleve har 8 års erfarenhet av leuarskap för en uel av oraanisatonen. Hennes
erfarenhet innehåller förmanskap för personal och leunina av verksamhet
(biträuanue översköterska).
Kira Ertman har 5 år leuarskapserfarenhet för en uel av oraanisatonen, vilket
innehåller förmanskap för personal och leunina av verksamhet (kassa- och
skiiesansvaria). Unuer ue 10 år som Kira Ertman frnaerat som kaplan har hon
frnaerat som leuare av hela oraanisatonen, tllsammans meu förmanskap för
kanslipersonal (kyrkoheruens vikarie) liksom hon brrit ansvar för rtvecklanuet av
verksamheten i et uistrikt.
Den kortaste erfarenheten av leuarskap har Maanrs Riska, uryat 2 år (kyrkoherue). I
uessa år inaår också skötsel av kaplanstjänst. Riska har frnaerat som stisuekan i ca
fyra år viu uomkapitlet i Boraå sti. Han är tjänsteman viu och meulem av
uomkapitlet.
Slutsatser på basen av de sökandes ledarskapserfarenhet
På basen av leuarskapserfarenhet ställer jaa Karl af Hällström först, uäreier i
oruninasfölju Monica Cleve, Kira Ertman och Maanrs Riska.
1.1.2.2 Tjänsteår som präst
För at tjänsteåren skall ha betyuelse måste uet fnnas betyuanue skillnauer i
tjänsteår. Betyuanue skillnauer i tjänsteår förekommer inte mellan Maanrs Riska och
Karl af Hällström; Riska har 27 års och af Hällström har 21 års erfarenhet. Skillnauen i
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tjänsteår mellan uessa är enuast 6. Det fnns inte heller betyuanue skillnauer i
tjänsteår mellan Kira Ertman som har 10 års och Monica Cleve som har 7 års
erfarenhet. Skillnauen i tjänsteår mellan uessa sistnämnua är enuast 3.
De största skillnauerna i antalet tjänsteår fnns mellan följanue sökanue: Maanrs
Riska har 17 tjänsteår mera än Kira Ertman. Han har 20 tjänsteår mera än Monica
Cleve. Karl af Hällström har 11 tjänsteår mera än Kira Ertman och 14 tjänsteår mera
än Monica Cleve. Skillnauen i tjänsteår är i uessa avseenuen betyuanue.
Slutsatser på basen av tjänsteår
På basen av tjänsteår ställer jaa Maanrs Riska först, uäreier i oruninasfölju Karl af
Hällström, Kira Ertman och Monica Cleve.
1.1.2.3 Utbildning
En höare rtbilunina räknas inte nöuvänuiatvis som en extra merit. Det är viktat at
rtbiluninaen är innehållsmässiat änuamålsenlia eller inriktau meu tanke på
rppaiien.
Kirjo II rtbiluninaen som nämns hos tre av ue sökanue, är en leuarskapsrtbilunina
som är en förrtsätnina för höare pastoralexamen, vilken också aer höare kompetens
och behöriahet.
Monica Cleve har avlaat Kirjo II. Hon har också fera olika krrser och kortare
rtbiluninaar som visar på aktvitet och intresse för såväl kyrkliat som socialt arbete.
Kira Ertman har inaa omnämnanuen om rtbiluninaar rtöver ue krav av examina som
ställs på en sökanue tll kyrkoheruetjänst.
Karl af Hällström har avlaat Kirjo II, men han har inaa anura omnämnanuen om
rtbilunina.
Maanrs Riska har uen höasta akauemiska rtbiluninaen, han är teol.ur. och uocent viu
Helsinafors rniversitet. Riska har också uen höasta kyrkliaa rtbiluninaen. Han har
avlaat Kirjo II och höare pastoralexamen, som är förrtsätninaen för tjänsten som
stisuekan. Stisuekan skall vara en präst som har avlaat höare pastoralexamen och
är förtroaen meu kyrkliat liv och rtbiluninasrppaiier. Åren 2016-2018 har han
uessrtom aenomfört en omfatanue rtbilunina som oraanisatonskonsrlt.
Kiro II examen är änuamålsenlia och inriktau meu tanke på rppaiien som
kyrkoherue. Höare pastoralexamen krävs inte för nåaon annan kyrkoheruetjänst än
för kyrkoheruen i en uomkyrkoförsamlina, men uen aer också behöriahet at frnaera
som prästassessor viu uomkapitlet. Examen aer uäremot en större insikt på
leuarskapets olika aspekter och samt en ujrpare krnskap i teoloain vilket har följuen
at uen höjer skickliaheten hos en som sköter en kyrkoheruetjänst.
Maanrs Riska har uen höasta kyrkliaa och akauemiska rtbiluninaen. Han har
uessrtom åren 2016-2018 aenomfört en omfatanue rtbilunina som
oraanisatonskonsrlt (Oraanisaatokonsrltoinnin syventävä korlrtrsohjelma (ATP)),
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vilket aer en ujrpare insikt i församlinaen som oraanisaton och aer färuiaheter för
at krnna frnaera som konsrlt i församlinaar som behöver stöu.
Slutsatser på basen av utbildning
På basen av rtbilunina och övria erfarenhet ställer jaa Maanrs Riska först, uäreier i
oruninasfölju Monica Cleve, Karl af Hällström och Kira Ertman.
1.1.2.4 Övrig arbetserfarenhet
Monica Cleve har erfarenhet av arbete som biträuanue översköterska och
våruansvaria viu Blomsterfonuen i Helsinafors. Monica Cleve har också i övriat en
månasiuia arbetserfarenhet från arbete i anura oraanisatoner än kyrkan.
Kira Ertman har en relatvt låna erfarenhet av arbete i annan oraanisaton än kyrka
och församlina.
Karl af Hällström har inaa omnämnanuen om övria arbetserfarenhet.
Maanrs Riska har arbetat för missionen och i tre år frnaerat bl.a. som ”Misjonsprest
for Den Norske Israelmisjon meu tjenesteu Immanrelkirken, Tel Aviv.” Dessrtom har
han rnuer ca två år verkat som aemensam församlinaspastor viu Helsinafors
prosteribyrå. Riska har foaat två rekommenuatoner tll sin ansökan, rr vilka framaår
at han hai stort ansvar, varit rppskatau och sköt sina rppaiier omsorasfrllt.
Maanrs Riska har inte erfarenhet av oraanisatoner och arbete rtanför kyrka.
Däremot har han arbetat båue på församlinas-, stis- och internatonell nivå. Maanrs
Riska har uen månasiuiaaste övriaa arbetserfarenheten, uärför jaa ställer honom
först.
Slutsatser på basen av övrig arbetserfarenhet
På basen av övria arbetserfarenhet ställer jaa Maanrs Riska först, uäreier i
oruninasfölju Monica Cleve och Kira Ertman.
1.1.2.5 Språkkunskaper
Monica Cleve har aoua krnskaper i fnska samt krnskaper i arabiska vilka kan ses som
en merit. Kira Ertman har rtmärkta krnskaper fnska. Karl af Hällström har aoua
krnskaper i fnska. Maanrs Riskas har krnskaper i fnska samt krnskaper i hebreiska
vilket kan ses som en merit.
Frånset at alla sökanue har rtmärkta krnskaper i svenska så har samtliaa sökanue
språkkrnskaper i fnska som överstaer kravet för kyrkoheruetjänsten i Esbo svenska
församlina. Jr bätre krnskaper i majoritetens språk i en kyrklia samfälliahet, uär uen
svenska församlinaen är i betyuanue minoritet, uesto lätare frnaerar
kommrnikatonen.
Jaa ställer Kira Ertman först ifråaa om hennes språkkrnskaper i fnska. Domkapitlet
har uefnierat Monica Cleves krnskaper i arabiska som merit. Meu sina aoua
krnskaper i fnska placerar jaa henne som anura. Jaa placerar Karl af Hällström som
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treuje, Maanrs Riska på färue plats, trots at uomkapitlet uefnerar hans krnskaper i
hebreiska som merit, eiersom hans språkkrnskaper i fnska har inte betyassats.
Slutsatser på basen av språkkunskaper
På basen av språkkrnskaper ställer jaa Kira Ertman först, uäreier i oruninasfölju
Monica Cleve, Karl af Hällström och Maanrs Riska.
1.1.2.6 Förtroendeuppdrag
Monica Cleve har inaa omnämnanue om
förtroenuerppuraa, liksom inte heller Kira Ertman.

kyrkliaa

eller

samhälleliaa

Karl af Hällström har ue festa förtroenuerppuraaen blanu ue sökanue, av båue
samhällelia och kyrklia art. Blanu uessa kan nämnas meulemskap i församlinasråuet i
Söura svenska församlinaen (1988-1990), aemensamma kyrkofrllmäktae i
Helsinafors (1991-1994), nämnueman viu Helsinafors tnasrät (1993-1995) samt
stausfrllmäkta i Boraå (2009-2012), liksom han har rtsets tll kontraktsprost i
Domprosteriet vilket är et betyuanue prästerliat förtroenuerppuraa.
Maanrs Riska är oruföranue för missionsoraanisatonen Såninasmannen.
Karl af Hällström har ue mest omfatanue
förtroenuerppuraa. Näst kommer Maanrs Riska.

kyrkliaa

och

samhälleliaa

Slutsatser på basen av förtroendeuppdrag
På basen av förtroenuerppuraa ställer jaa Karl af Hällström först, uäreier Maanrs
Riska.
1.1.2.7 Domkapitlets intervjurapport 21.8.2018
Domkapitlet foaaue tll sit rtlåtanue en kort beskrivnina av ue sökanues på basen av
intervjr.
I Domkapitlets intervjr klaraue sia Kira Ertman bäst. ”I intervjrn aav Kira Ertman et
rtmärkt intryck. Hon är välstrrktrrerau och har klara visioner för tjänsten hon sökt.”
Båue Monica Cleve och Maanrs Riska aav båua ”ett gott intrcck.” Monica Cleve ”är
motiverad och energisk.” Maanrs Riska ”är disciplinerad och efektiv och har en stark
förankring i Bibel och andlighet.”
Karl af Hällström aav ”i jämförelse med de andra sökande ett något svagare intrcck.
Han har det behövliga kunnandet, men svaren var långa och något abstrakta.”
Slutsatser på basen av domkapitlets intervju
På basen av uomkapitlets intervjr ställer jaa Kira Ertman först, uäreier i
oruninasfölju Monica Cleve och Maanrs Riska, samt Karl af Hällström.
1.1.3 Förmåga
Beuömninaen av ue sökanues förmåaa arrnuar sia på arrnuar sia på såuana
personliaa eaenskaper hos ue sökanues som förrtsäts för aoua arbetsresrltat, som
tll exempel natrrlia beaåvnina, oraanisatonsförmåaa, initatvkrai och anura
eaenskaper som är nöuvänuiaa för en framaånasrik skötsel av rppaiierna i fråaa.
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1.1.3.1 Domkapitlets utlåtande om sökandes lämplighet
På basen av uomkapitlets rtlåtanue om sökanues lämpliahet ställer jaa Maanrs Riska
först, uäreier i oruninasfölju Kira Ertman, Monica Cleve och Karl af Hällström.
1.1.3.2 Intervjurapport från intervjun i Esbo svenska församling 13.9.2018
En intervjrarrpp rtseuu av församlinasråuet i Esbo svenska församlina har
tllsammans meu kontraktsprosten i Mellersta Nylanus prosteri rppajort fråaorna
och intervjrat samtliaa sökanue. Alla sökanue fck samma fråaor. Utöver ue fråaor
som haue förberets ställues inaa övriaa fråaor. Intervjrarrppen orunaue intervjrn
uen 13.9.2018. För intervjrn haue reserverats 30 minrter för varje sökanue.
Fråaorna omfataue
1. Chefskap, andligt och administratvt ledarskap
2. Visioner och verksamhet
3. Kommunikaton
4. Kännedomen om Esbo och uppfatningar om de utmaningar som en
vidsträckt församling ställer
Sammanfatning av intervjun
Samtliaa sökanuen aav et sympatskt och trevliat intryck. Intervjrn aav också en
månasiuiaare bilu av sökanues personliahet. Samtliaa var avslappnaue, fokrseraue
och väl förbereuua på intervjrn, ue samtalaue på et leuiat och kommrnikatvt sät.
Intervjrn bekräiar, som också tuiaare saat i uenna bereunina, at Monica Cleve är
motverau för tjänsten och aav et eneraiskt intryck. Kira Ertman har är
välstrrktrrerau och har klara visioner för tjänsten hon sökt. Karl af Hällström är
fokrserau och rtryckte sin motvaton för tjänsten som kyrkoherue. Det kom också
fram tyuliat at Maanrs Riska är uisciplinerau och efektv och har en stark förankrina
i Bibel och anuliahet. Samtliaa sökanue känner tll Esbo, men Kira Ertman känner
bäst.
Monica Cleve är motverau at bli kyrkoherue. Hon har väruefrll
leuarskapserfarenhet. Hon säter arustjänsten i centrrm i församlinaens verksamhet
och håller fram kärnbruskapet på svenska. Hon är kommrnikatv, men hon är också
en viljemänniska. Kyrkoheruen måste vilja vara kyrkoherue. Hon skyr inte uebat
rtan fnner uet stmrleranue. Hon betonar sociala meuier och fnner uet viktat at
rekrytera frivilliaa.
Kira Ertman är motverau för kyrkoheruens rppaiier och väl strrktrrerau, en
auministratör men samtuiat en tllmötesaåenue människa. Hon känner tll
församlinasarbetets realiteter. Hon har refekterat över leuarskapet, och fnner at
företräuaren har hai en aou linje. I hennes val av tre verksamheter kommer uet
uiakonala liksom uet anuliaa fram, och människor som oia inte nås av kyrkan. Hon
vill hålla fram kärnbruskapet, så at kyrkan förblir kyrka. Hon betonar lokal
verksamhet som fnns nära människorna.
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Karl af Hällström är motverau för kyrkoheruens rppaiier och har
leuarskapserfarenhet båue som kyrkoherue och kontraktsprost. Den viktaaste
förrtsätninaen för at arbetet löper är at personalen mår bra. Personalens är hans
viktaaste arbetsfält, när han sköter uess välmåenue så sköter han församlinaens
välmåenue. Han rtaår från sit eaet exempel, aenom människomöten, tlltal och
uiskrssioner, och aenom at aöra meuarbetarna mera mynuiaa. De tre
verksamhetsområuena som af Hällström betonar är uiakoni, barn- och
familjeverksamhet, förrätninaar och arustjänster. På uessa arrnuar sia
församlinaens meulemskap i framtuen. Hans teoloaiska syn är förankrau i Nya
testamentets centrala bruskap, i evanaeliet som är tll för alla, som är viktat at få rt
tll församlinasborna och anura människor. Han är aktv på Facebook och är positv tll
anura sociala meuier, som är verktya blanu anura när man ska möta folk. De är också
en informatonskanal.
Maanrs Riska är motverau för kyrkoheruens rppaiier och har i eaenskap av
stisuekan rnuervisat kyrkoheruekanuiuater. Nr är han reuo at själv pröva på
rppaiien. Han har erfarenhet av at vara leuare, i hemlanuet och rtomlanus. Riska
vill som leuare vara tllaänalia och lyssna på folk, för församlinasanställua vill han vara
et bollplank, och lita på at ue aör sit bästa. Maanrs Riska förankrar sin teoloaiska
syn i Bibeln och evanaeliet. Han vill aöra Gru, Jesrs och frälsninaen känu aenom
möten och kontakter. Maanrs Riskas vision är at församlinaens viusträckthet är
båue svaahet och styrka. At känna församlinaen är en förrtsätnina för at krnna se
meu fräscha öaon. Maanrs Riskas tre verksamhetsområuen är uiakoni,
barnverksamhet och Bibelrnuervisnina, som han aärna håller aärna själv viu mån av
möjliahet. Maanrs Riska menar at sociala meuier är et viktat sät at kommrnicera.
De har båue positva och neaatva siuor. Han anser at församlinaen är på aou väa
meu frivilliaverksamhet. En av tynauprnkterna i kyrkans strateai är jr at rtveckla
meulemskapet. Vi kan ta exempel av iurotsföreninaarna när uet aäller at få
förälurarna meu, även om uet kanske inte alltu är så lät at få våra meuarbetare at
frnaera som coacher.
Kyrkoheruen har helhetsansvar för auministraton, personal och leunina av
verksamheten. Särskilt personalen som rtör verksamheten är uet viktaaste
arbetsområuet för kyrkoheruen. I intervjrn söker jaa rtryck för ueta och intrycket av
ueta avaör mycket.
Samtliaa sökanue aav intrycket at ue är motveraue för kyrkoheruens rppaiier,
samtliaa är också meuvetna om arrnurppaiien och -bruskapet och rtryckte uet på
olika sät. Samtliaa har erfarenheter av leuarskap och har refekterat över uet vilket
intervjrn visaue. Samtliaa har aoua iuéer om hrr leuarskapet sköts. Karl af Hällström
rtryckte uet mest konkret, at ta hanu om personal så at uen mår bra, samt se uet
som sit viktaaste arbetsfält. Samma rtryckte också Maanrs Riska på et annat sät.
Kira Ertman har på basen av sin erfarenhet av leuarskapet laat särskilu betonina på
uet auministratva krnnanuet, vilket är viktat. Maanrs Riska vill vara som leuare et
bollplank och ae ansvaret åt personalen för ueras arbete.
Slutsatser på basen av intervjun i Esbo svenska församling
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På basen av intervjrn i Esbo svenska församlina ställer jaa Karl af Hällström först,
uäreier i oruninasfölju Maanrs Riska, Kira Ertman och Monica Cleve.
1.1.3.3Psykologiskt test
Resrltatet av uet psykoloaiska testet inuelaues i tre områuen som omfataue
arbetssätt, sociala färdigheter och profl över förmåga/akademiska normer, som
omfatar bl.a. språklia, matematsk och loaisk förmåaa och oraanisatonsförmåaa.
Resrltaten på uessa tre områuen aår jaa iaenom helt kort för var och en.
Monica Cleves starkaste siuor liaaer på de sociala färdigheterna, uär personleunina
rtaör toppen. Det områue uär ue största variatonerna fnns är profl över
förmåga/akademiska normer. Det områue uär ue minsta variatonerna fnns är
arbetssättet. Cleves förmåaa faller aanska oia över medianen för akademiskt
utbildade (15/25). Rekommenuatonen för rppaiien som kyrkoherue är av
meuelnivå.
Kira Ertman har små variatoner på alla områuen. Hon är jämnstark på alla tre
områuen. Hennes förmåaa faller oia över medianen för akademiskt utbildade
(19/25). Rekommenuatonen för rppaiien som kyrkoherue är av rät aou nivå.
Karl af Hällströms starkaste områue är profl över förmåga/akademiska normer,
fastän uär fnns aanska stora variatoner, liksom på områuet för arbetssätt. Det
områue uär uet fnns ue minsta variatonerna är ue sociala färuiaheterna. Hans
förmåaa faller aanska oia över medianen för akademiskt utbildade (15/25).
Rekommenuatonen för rppaiien som kyrkoherue är av meuelnivå.
Det starkaste områuet för Maanrs Riska liaaer på de sociala färdigheterna. Det
jämnaste områuet är profl över förmåga/akademiska normer. Arbetssättet har ue
största variatonerna uär rthålliahet rtaör toppen. Hans förmåaa faller oia över
medianen för akademiskt utbildade (18/25). Rekommenuatonen för rppaiien som
kyrkoherue är nåaot starkare än meuelnivå.
Slutsatser på basen av psykologiskt test
På basen av psykoloaiskt test ställer jaa Kira Ertman först, uäreier i oruninasfölju
Maanrs Riska. Karl af Hällström och Monica Cleve är jämnstarka.
1.2 Slutsatser på basen av skicklighet och förmåga
I ue olika uelarna aällanue skickliahet och förmåaa har jaa ställt Maanrs Riska fyra
aånaer först, Kira Ertman har jaa ställt tre aånaer först och Karl af Hällström har jaa
ställt två aånaer först. Deta återspealar min rppfatnina om vem av ue sökanue jaa
föreslår tll tjänsten som kyrkoherue i Esbo svenska församlina.
Jaa föreslår at stisuekan Maanrs Riska väljs tll tjänsten som kyrkoherue i Esbo
svenska församlina.
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Behöriahetsprövnina, uomkapitlet i Boraå sti
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Förslaa:
Församlinasråuet beslrter at
a) välja stisuekan Maanrs Riska tll kyrkoherue i Esbo svenska församlina från
1.4.2019
b) jrstera paraarafen omeuelbart.
Behanulina:
Unuer uiskrssionen föresloa Tiina Krjala, rnuerstöuu av Solveia RosenberaWikström, at församlinasråuet skriuer tll slrten omröstnina. Förslaaet omfataues
enhälliat.
Eier at församlinasråuet förrätat omröstnina och rösträknarna räknat rösterna,
konstateraue oruföranuen at 15 röster avaivits, varav to för Kira Ertman, fyra för
Maanrs Riska och en för Karl av Hällström.
Beslut:
Församlinasråuet:
a) konstateraue at församlinasråuet valt Kira Ertman tll kyrkoherue för
Esbo svenska församlina från 1.4.2019
b) beslöt jrstera paraarafen omeuelbart.

FÖR KÄNNEDOM
De sökanue
Domkapitlet i Boraå sti
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§ 63

PERSONALUTBILDNINGPLAN FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING ÅR 2019
765/01.03.00.01/2018
Sammandrag:
Kyrkans personalutvecklingsavtal förutsäter at församlingar med över 20 anställda gör upp en
personalutbildningsplan som ska ange vilka metoder som församlingen använder sig av för at möta
behovet av utveckling bland personalen

Kyrkans personalutvecklingsavtal förutsäter at församlingar med över 20 anställda
gör upp en personalutbildningsplan. Planen ska ange vilka metoder som församlingen
använder sig av för at möta behovet av utveckling bland personalen. Enligt avtalet
kan metoderna vara t.ex. introduktonn personalutbildningn mentorskapn
arbetshandledning och olika åtgärder som stöder inlärning och karriärutveckling.
Avtalet förutsäter at en helhetsbedömning görs då utvecklingsplanen görs upp och
at den är linje med församlingens verksamhets och ekonomiplan. Planen ska sändas
in tll domkapitlet i Borgå sti inom oktober månad.
De kurser som ingår i planen ska defnieras antngen som nödvändiga eller nytga.
En nödvändig kurs innebär at den anställda inte klarar av sina arbetsuppgiier om
han eller hon inte deltar i kursen. Då erhåller också deltagaren automatskt full lön
under kurstden och arbetsgivaren måste stå för alla rimliga kostnader som har et
direkt samband med kursen och betalar reseersätning enligt avtal. En nytg kurs
innebär at arbetsgivaren anser det vara motverat at den anställda deltar i kursen
och kan dån eier eget överväganden betala lön respektve besluta om skäliga
ersätningar. Beträfande de andra delarna som ingår i planen fforumn
arbetshandledning) är arbetsgivaren skyldig at betala full lön och avtalsenliga
ersätningar.
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet godkänner förslaget tll
personalutbildningsplan. Kurserna i första hjälp och brandskydd föreslås höra tll
kategorin nödvändiga medan alla övriga kurser är ”nytga”. Föreslås också at
församlingen betalar full lön och alla kostnader även i det fall at en kurs klassifceras
som nytg.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

Nina Lejonqvist Jurvanenn tn. 050 434 1064n
nina.lejonqvist jurvanen@evl.f
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BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Förslag tll personalutbildningsplan för åren 2019–2022
Kyrkoherden:
Församlingsrådet beslutar:
a) godkänna förslaget tll personalutvecklingsplan för år 2019
b) at församlingen står för deltagarkostnaderna och för kost och logi för samtliga
kurser
c) at församlingen betalar anställda full lön och avtalsenliga ersätningar i samtliga
fall
d) sända planen för åtgärder tll domkapitlet i Borgå sti.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Församlingens anställda
Domkapitlet i Borgå sti
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§ 64

VAL AV LEKMANNAELEKTORER FÖR VAL AV BISKOP I BORGÅ STIFT
D/783/00.00.01.01/2018
Sammandrag:
Domkapitlet i Borgå sti har sat igång processen med at välja biskop för stiet
eier at den nuvvarande biskopen0 Björn Vikström0 meddelat at han avgåra
Församlingsrådet i Esbo svenska har rät at uvtse 18 elektorer som hör tll den skara
som förrätar valet av ny biskopa
Biskopen i Borgå stif B Brn VikstrBm avgår från 31.8.2019 och  rmrmer h ar
romkapitlet i Borgå sti 18.9.2018 fatat beslut om at val av en ny biskop ska
fBrrmtas 19.3.2019a En mB lig anrra omgång orrnas 10.4.2019. Sammanlagt ca 700
personer h ar rBstrmt i valet av vilka h mlien mr prmster och  h mlien lekmmn.
Lekmannaelektorerna består av stisfullmmktges lekmannamerlemmarf stiets
lekmannaombur i kyrkomBtetf stiets merlem i kyrkostyrelsenf romkapitlets
lagfarna assessor och  romkapitlets lekmannamerlem. FBrsamlingarnas
kyrkofullmmktge och  fBrsamlingsrår vml er återståenre lekmannaelektorer i relaton
tll fBrsamlingens merlemsantal enligt lmget 31.12.2017. Merrelanren om re valra
elektorerna ska lmmnas in tll Borgå romkapitel senast 2.11.2018.
FBrsamlingsråret bBr alltså på reta mBte utse fBrsamlingens lekmannaelektorer som
enligt folkmmngren 31.12.2017 mr 18 tll antalet. Till elektor kan vml as en person som
valbar tll fBrtroenreupprrag i fBrsamlingenf rock inte en person som mr merlem i
något av re ovannmmnra organen.
FBrsamlingsrårets vice orrfBranre fungerar som orrfBranre unrer renna punkt.

FBrerraganre:
Kyrkoh erre Roger RBnnberg
Nmrmare upplysningar:

Roger RBnnberg 0400 425257
roger.ronnberg@evl.f

Kyrkoh erren:
FBrsamlingsråret utser 18 personer tll lekmannaelektorer fBr val av biskop i Borgå
sti.
Beh anrling:

OrrfBranre Roger RBnnberg gav Bver orret tll vice orrfBranre Th ea Kusénius och 
avlmgsnare sig unrer beh anrlingen av mrenret.
Th ea Kusénius konstaterare at fBrsamlingen h ar rmt at utse 18 lekmannaelektorer
fBr val av biskop i Borgå sti och  gav fBl anre fBrslag tll elektorer:
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Cecilia Alamerif Peh r-Joh an B Brksténf Marianne Blomf Anrers Blombergf Stefan
Ekh olmf Stg Kankkonenf Tiina Ku alaf Th ea Kuséniusf Jannika Lassusf Hannele Nygårrf
Brita Pawlif Solveig Rosenberg-WikstrBmf Susann Rmih mf Tar a RBnnbergf Roger
Storåsf Henrik SunrstrBmf Pirkko Trmskbacka och  Camilla Vuoristo. FBrslaget
unrerstBrres av Jannika Lassus.
Beslut:
FBrsamlingsråret beslBt enh mlligt utse fBl anre personer tll lekmannaelektorer fBr
val av biskop i Borgå sti:
Cecilia Alamerif Peh r-Joh an B Brksténf Marianne Blomf Anrers Blombergf Stefan
Ekh olmf Stg Kankkonenf Tiina Ku alaf Th ea Kuséniusf Jannika Lassusf Hannele Nygårrf
Brita Pawlif Solveig Rosenberg-WikstrBmf Susanne Rmih mf Tar a RBnnbergf Roger
Storåsf Henrik SunrstrBmf Pirkko Trmskbacka och  Camilla Vuoristo.
FÖR KÄNNEDOM
Domkapitlet i Borgå sti
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§ 65

UNDERSTÖDSAVTAL MED FINSKA MISSIONSÄLLSKAPET FRÅN 2019
D/777/04.05.02/2018
Sammandrag:
Esbo svenska församling har sluti avial med Finska Missionssällskapei (FMS) om
undersiödandei av olika missionsprojeki. Från FMS: sida föreslås at
undersiödssummorna sänks efersom de bidrag Esbo församlingar ger tll alla
missionsorganisatoner minskai.
Esbo svenska församling har sluti avial med Finska Missionssällskapei (FMS) om
undersiödandei av olika missionsprojeki. Sedan början av år 2017 är följande avial i
kraft:
Byuivecklingsprojeki i Nepal
Diakoniarbeie i Senegal
My School via SAT-7
Judy och Håkan Granberg i Hong Kong
Toiali

10 000 euro
15 000 euro
15 000 euro
40 000 euro
80 000 euro

Projeki My School innebär siöd tll TV-kanalen SAT-7 för sändning av
undervisningsprogram som ger skolundervisning åi barn i fyktngläger i
mellanösiern.
I undersiödssummorna inräknas både kollekier och andra insamlingar i Esbo svenska
församling och också församlingens kvoi av dei missionsundersiöd Esbo kyrkliga
samfällighei disponerar över.
Under många år var Esbo svenska församlings andel av samfälligheiens undersiöd ca
80 000 euro. Under senare år har dock samfälligheiens undersiöd tll alla
missionsorganisatoner minskai och därmed har också FMS:s andel minskai, vilkei
lett tll att även Esbo svenska församlings andel blivii mindre. År 2017 var Esbo
svenskas andel 51 313 euro och i år förvänias den bli 52 000 (ca 9 % av ioialsumman
på 576 808 euro). Därför föreslår man nu från FMS:s sida att undersiödssumman i
dei nya avialei besiäms tll 85 % av den summa som kommer in – 85 % av 52 000 vilkei blir 45 000 euro. De pengar som överskrider 45 000 euro går då tll sällskapeis
arbeie i allmänhei.
På basis av ovansiående föreslår FMS följande fördelning från början av år 2019:
Byuivecklingsprojeki i Nepal
Diakoniarbeie i Senegal
My School via SAT-7
Judy och Håkan Granberg i Hong Kong
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5 000 euro
5 000 euro
5 000 euro
30 000 euro

Toiali

45 000 euro

Att binda ca 85 % av pengarna som kommer in tll vissa specifka ändamål är också i
enlighei med vad fera andra av församlingarna i Esbo samfällighei gör. FMS föreslår
samma undersiödsmål som i senasie avial, eftersom diakoniarbeiei i Senegal och My
School iogs med försi för ivå år sedan när senasie avial gjordes upp och dessa
arbeien ännu är ganska nya för församlingsmedlemmarna. Undersiödsmålen är
också bra fördelade: med fnns både Afrika och Asien och både kyrkligi arbeie och
uivecklingssamarbeie. Vidar föreslås att undersiödsavialei är i kraft tlls vidare och
ändras om undersiödei från samfälligheien ändrar drastski eller om församlingen
vill byia undersiödsmål.
Kyrkoherden föreslår att församlingsrådei godkänner FMS:s förslag.
Barnkonsekvensanalys
Verksamheien rikiar sig tll alla åldersgrupper.
Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:
Briia Ahlbeck, 040 5465194,
briia.ahlbeck@evl.f
Kyrkoherden:
Församlingsrådei besluier:
a) att Esbo svenska församling sluier avial med Finska Missionssällskapei om
följande undersiödsmål:
Byuivecklingsprojeki i Nepal
Diakoniarbeie i Senegal
My School via SAT-7
Judy och Håkan Granberg i Hong Kong
Toiali

5 000 euro
5 000 euro
5 000 euro
30 000 euro
45 000 euro

b) att avialei är i kraft från 1.1.2019 tlls vidare
Behandling:
Under diskussionen föreslog Jannika Lassus, undersiödd av Anders Blomberg, att
Esbo svenska församling i sin budgei reserverar 28 000 euro för siöd tll Finska
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Missionssällskapei. Summan moisvarar skillnaden mellan dei ioiala beloppei i dei
nuvarande avialei och Esbo svenska församlings andel av Esbo församlingars
nuvarande årliga siöd tll FMS.
Förslagei undersiöddes av Anders Blomberg.
Ordföranden föreslog att församlingsrådei skrider tll omrösining genom
namnupprop så att de som rösiar för beredningens förslag rösiar ”ja” medan de som
rösiar för Jannika Lassus förslag rösiar ”nej”. Förslagei godkändes.
Följande rösiade för ”ja”: Cecilia Alameri, Siefan Ekholm, Tanja Holm, Heidi JuslinSandin, Tiina Kujala, Thea Kusénius, Annika Olsen Nyberg, Solveig RosenbergWiksiröm, ordförande Roger Rönnberg, Ditte Sandholm, Roger Siorås och Pirkko
Träskbacka (iolv rösier). För ”nej” rösiade: Anders Blomberg, Jannika Lassus och
Camilla Vuorisio (ire rösier).
Ordföranden konsiaierade att beredningens förslag vunnii över Jannika Lassus
förslag med sifrorna iolv – ire.
Beslui:
Församlingsrådei konsiaierade att dei efter omrösining godkäni besluisförslagei.
Anders Blomberg anmälde följande avvikande åsiki tll proiokollei:
”Jag anmäler om avvikande åsiki i besluiei om att minska anslagei tll FMS på fera
grunder. Jag har blivii förd bakom ljusei om beredningen av fasisiällandei av
kyrkoskatten vid Gemensamma kyrkofullmäktges möie en vecka tdigare. Därtll
uilovades dei att man inie skulle behöva längre spara uian att någoi år kunde man ha
verksamheien på den nivå som den är under år 2017, vilkei skulle innebära att vi inie
skulle behöva minska på anslagei för FMS.
Församlingarnas uppgifter är att göra mission, dei är en av våra grunduppgifter enligi
Bibelns lära.”

FÖR KÄNNEDOM
Finska Missionsällskapei
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§ 66

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 97–106/2018
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom kyrkoherdens beslut.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 67

FRIDAGSPLAN FÖR TEOLOGER OCH KANTORER, PERIODEN OKTOBER 2018- JANUARI
2019
672/01.01.02.05/2018
Församlingsrådet bör anteckna för kännedom planen för tjänstefri td för
församlingens präster och kantorer för oktober 2018–januari 2019.

Föredragande:
Kyrkoherde Roger Rönnberg
Närmare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Fridagsplan oktober 2018-januari 2019
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar för kännedom planen för tjänstefri td för församlingens
präster och kantorer för perioden oktober 2018–januari 2019.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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Annika Olsen Nyberg höll avslutningsandakt.
Ordförande Roger Rönnberg avslutade mötet kl. 20.20

Roger Rönnberg
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

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

Solveig Rosenberg-Wikström

Camilla Vuoristo
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
2.10.2018

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: 64 §, 66-67§
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: 62-63 §, 65 §
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: 62-63 §, 65 §
Yrkande ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av beslutet. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen
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

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 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
30 dagar

Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet:
----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
Fax: 019-585 705


30 dagar

Kerkosterelsen

PB 210 (Södra kajen 8 ), 00131 Helsingfors
Fax: 09-1802 350
E-post: kyrkostyrelsen@evl.f
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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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