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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
1/2019

Tid
Plats
Närvarande

15.1.2019 kl. 18.30‒19.24
Kyrkogatan 10, konferensrum Martnus

Ertman, Kira
Brenner, Agneta
Ekholm, Stefan
Helin, Anna
Hietanen, Gun-Brit
Kujala, Tiina
Lassus, Jannika
Malmström, Toini
Nygård, Jenny
Nygård, Hannele
Rosenberg-Wikström, Solveig
Sjöberg, Fredrika
Sjöberg, Inger
Sandell, Mona
Träskbacka, Pirkko

ordförande (ej närvarande kl. 19.12–19.15, § 10)

ordförande under § 10

suppleant

Lejonqvist-Jurvanen, Nina

sekreterare

Frånvarande
Nyman, Håkan
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade at mötet hade
sammankallats 9.1.2019 och at treton ordinarie medlemmar och en suppleant var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Ordförande Kira Ertman höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 1/2019 inklusive bilagor hade sänts tll medlemmarna.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Agneta Brenner och Stefan Ekholm.
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§1

VAL AV SEKRETERARE FÖR FÖRSAMLINGSRÅDET I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING UNDER MANDATPERIODEN
2019-2022
105/00.00.01.01/2019
Församlingsrådet bör utse sekreterare för mandatperioden.

Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f
Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser församlingens förvaltningsassistent tll sin sekreterare under
mandatperioden 2019–2022.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse församlingens förvaltningsassistent
Nina Lejonqvist-Jurvanen tll sin sekreterare under mandatperioden 2019–2022.
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§2

VAL AV VICE ORDFÖRANDE FÖR FÖRSAMLINGSRÅDET I ESBO SVENSKA FÖRSAMLING
FÖR ÅREN
2019-2020
D/104/00.00.01.00/2019
Sammandrag:
Församlingsrådet utser en medlem tll vice ordförande för två år framåt.

Enligt Kyrkoordningen (KO) 10:12 skall församlingsrådet vid det första sammanträdet
under det första och under det tredje året av mandatperioden utse en medlem tll
vice ordförande för två år framåt.
Vice ordföranden fungerar som ordförande för församlingsrådet i det fall at den
ordinarie ordföranden, d.v.s. kyrkoherden, får akut förhinder at leda ordet, i
praktken främst då hen är jävig i något enskilt ärende. I det fall at församlingens
ordinarie kyrkoherde inte överhuvudtaget kan närvara på mötet inkallas den präst
som är förordnad tll t.f. kyrkoherde.
Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser vice ordförande för åren 2019–2020.
Behandling:
Solveig Rosenberg-Wikström föreslog at Jannika Lassus utses tll vice ordförande för
församlingsrådet för två år framåt. Förslaget understöddes av Hannele Nygård.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse Jannika Lassus tll vice ordförande för
församlingsrådet i Esbo svenska församling för åren 2019–2020.
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§3

VAL AV BARNOMBUD FÖR MANDATPERIODEN 2019-2022
106/00.00.01.01/2019
Sammandrag:
 I allt beslutsfatande kyrkan ska en barnkonsekvensanalys grras
 Man ska alltså beaktas hur besluten påverkar barn och unga
 Frrsaml ngsrådet frreslås utse et barnombud

I kyrkoordningen har i några års td fnniis en esitääelse oä arnkonsekvensanalys (BKA). Dei htr eiyder at den lfiherska kyrkan i Finland i alli eslfis atande
ska eakia hfr eslfien påverkar arn och fnga fnder 18 år. Syfei tr at idra tll at
arnens vtläående ör ttras på alla oäråden i kyrkan och i saähtllei.
Analysen ftförs av dei organ soä ehandlar trendei och figångspfnkien at den
sker i eredningsskedei. Myndigheien esitääer sjtlv hfr den genoä örs och vilka
äeioder soä anvtnds i dei praktska ar eiei. Efersoä BKA örpliktgar
eslfis atarna koääer esitääelsen, vad gtller Es o svenska örsaäling, at gtlla
dels örsaälingsrådei, dels kyrkoherdens eslfis atande. I praktken skall dei alliså
fr varje eslfi raägå hfrfvida dei har konsekvenser ör arn och fnga och oä så tr
allei ska en analys göras soä en del av den noräala eredningen. Vid eredningen
av örsaälingsrådei trenden ntäns htr dei htr skili i öredragningslisian
Försaälingarna kan fise arnoä fd soä kan vara tll hjtlp vid BKA och soä kan ha
tll fppgif at fngera soä sakkfnniga vad gtller arns och fngas trenden. I Es o
svenska har dei tnda sedan esitääelsen irtdde i kraf fnniis ivå arnoä fd, en
öriroendevald och en ansitlld. Den ansitllda tr ledaren ör arnverksaäheien,
Helena Ait-Lind erg, och kyrkoherden öreslår at örsaälingsrådei fr sin kreis
fiser en person tll dei andra oä fdei. Den soä lir vald år äaierial oä
ör arandei och har också äöjlighei at delia i en fi ildning soä Borgå stf anordnar
i hösi, 21.9.2019.

Föredragande:

Kyrkoherde Kira Eriäan

Nträare fpplysningar:
Nina Lejonqvisi-Jfrvanen, tfn. 050 434 1064,
e-posi nina.lejonqvisi-jfrvanen@evl.f
Kyrkoherden:
Försaälingsrådei eslfier:
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a) fiser en ledaäoi tll örsaälingens andra arnoä fd ör den innevarande
äandaiperioden
) stnder oä fdei tll den fi ildning Borgå stf ordnar 21.9.2019
Behandl ng:
Sie an Ekholä öreslog at Inger Sjö erg fises tll arnoä fd ör den innevarande
äandaiperioden. Förslagei fndersiöddes av Pirkko Trtsk acka.
Beslut:
Försaälingsrådei eslöi enhtlligi:
a) vid sidan av Helena Ait-Lind erg, ör äandaiperioden 2019–2022, fise Inger
Sjö erg tll örsaälingens arnoä fd
) stnder oä fdei tll den fi ildning Borgå stf ordnar 21.9.2019.

FÖR KÄNNEDOM
Helena Ait-Lind erg
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§4

VAL AV FÖRSAMLINGSRÅDETS REPRESENTANTER I FÖRSAMLINGENS RESURSGRUPPER FÖR ÅREN 2019-2020
D/107/00.00.01.01/2019
Sammandrag:
Församlingsrådet gick från början av år 2016 in för en struktur med resursgrupper som stöd för
verksamheten. Församlingsrådet ska utse sina representanter i grupperna.

Församlingsrådets beslöt hösten 2015 at örsamlingen rån 1.1.2016 går in ör en
struktur med resursgrupper som stöd ör verksamheten. Beslutet var en öljd av at
distriktsråden upphörde at eeistera. Man beslöt at resursgrupper ska fnnas inom
öljande verksamhetsområden (inom parentes den ansvariga anställda ör respektve
grupp):
- barn och amilj (ledaren ör barnverksamheten Helena Ait-Lindberg
- ungdom (ungdomsarbetsledare Camilla Dannholm)
- unga vuena (ungdomsarbetsledare Sini Sundqvist)
- diakoni (ledande diakonitjänstnnehavare Ann-Christn iik)
- musik (A-kantor Pia Bengts, under hennes tjänsteledighet Nina Kronlund)
- gudstjänstlivet (kyrkoherde Kira Ertman)
- vueenarbetet (kyrkoherde Kira Ertman)
- mission (kaplan Brita Ahlbeck)
- skrifskola (kaplan Brita Ahlbeck)
- in ormaton (in ormatör Sheila Liljeberg-Elgert)
rivilligverksamheten (kaplan Heidi Jänt)
Resursgrupperna har ingen ormell ställning i den kyrkliga örvaltningen, var ör det
inte fnns några bestämmelser som reglerar deras sammansätning eller verksamhet.
Under den td grupperna eeisterat i Esbo svenska örsamling har de beståt av en
anställd som ansvarig, övriga anställda inom sektorn, en representant ör
örsamlingsrådet och några örsamlingsmedlemmar. De sistnämnda har utsets av de
anställda.
Syfet med grupperna är de ska ungera som et stöd ör verksamheten och ör de
anställda och vara et orum där man dels planerar, dels utvärderar verksamheten.
De har sammankommit med olika intervaller beroende på verksamhetens art.
Efersom skrifskolarbetet och ungdomsarbetet i hög grad är i involverat i varandra
har det inte bildats någon egen grupp ör skrifskolarbetet.
Församlingsrådet bör nu alltså utse sina representanter i grupperna, enligt
kyrkoherdens örslag ör två år.
Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
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Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet utser sina representanter i örsamlingens resursgrupper ör åren
2019–2020.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt utse sina representanter i örsamlingens
resursgrupper ör åren 2019–2020 enligt öljande:
barn och amilj
ungdom och skrifskola
unga vuena
diakoni
musik
gudstjänstlivet
vueenarbetet
mission
in ormaton
rivilligverksamheten

Jenny Nygård
Fredrika Sjöberg
Anna Helin
Toini Malmström
Agneta Brenner
Pirkko Träskbacka
Gun-Brit Hietanen
Mona Sandell
Tiina Kujala
Hannele Nygård

FÖR KÄNNEDOM
De ansvariga anställda
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§5

KYRKOHERDENS RÄTT OCH SKYLDIGHET ATT BESLUTA OM ANSKAFFNINGAR ÅR 2019
D/109/02.00.01/2019
Sammandrag:
 Församlingsrådets reglemente innehåller bestämmelser om församlingsrådets
verksamhet och också om vilka ärenden som församlingsrådet överfört tll
kyrkoherden at besluta om.
 Församlingsrådet bör fata vissa beslut gällande kyrkoherdens beslutanderät.

Enligt kyrkolagen 11:9 ska församlingsrådet anta för sig et reglemente som fastställs
av domkapitlet. Reglementet innehåller bestämmelser om församlingsrådets
sammanträde och uppgifer och också om vilka ärenden som församlingsrådet
överfört tll kyrkoherden at besluta om (3 kap. 8 § i reglementet). Det nuvarande
reglementet för församlingsrådet i Esbo svenska församling är fastställt år 2010.
Enligt reglementet, 3 kap. 8 §, 8 punkten, besluter kyrkoherden ”om en anskafning
tll et eurovärde som församlingsrådet särskilt fastställer”. Församlingsrådet bör
alltså fastställa tll vilken maximisumma kyrkoherden får göra anskafningar och at
rekommendera är at deta görs årligen. Summan har de senast åren varit 30 000
euro i enlighet med besluten i Esbo församlingar.
Därtll bör församlingsrådet fastställa en eurogräns för vilka anskafningar som kräver
et särskilt beslut av kyrkoherden. Ifol fastställdes summan tll över 3 000 euro, likaså
i enlighet med linjen i samfälligheten. Beslutet ska fatas också om det i budgeten
finns reserverat anslag för ändamålet. De båda nämnda summorna är angivna utan
mervärdesskat.
Föredragande:
Närmare upplysningar:

Kyrkoherde Kira Ertman
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 4341064
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.fi

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Reglemente för församlingsrådet
Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter:
a) at kyrkoherden har rät at under år 2019, enligt församlingsrådets reglemente,
besluta om en anskafning vars eurovärde inte överskrider budgetanslaget, dock
högst tll en summa på 30 000 euro (moms 0 )
b) at anskafningar över 3 000 euro (moms 0) kräver et beslut av kyrkoherden
9

c) at de nämnda besluten införs i kyrkoherdens beslutsförteckning.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§6

FASTÄLLANDE AV KYRKOHERDENS RÄTT ATT UNDER ÅR 2019 BEVILJA BIDRAG INOM
RAMEN FÖR FÖRSAMLINGSRÅDETS REGLEMENTE
D/108/02.00.01/2019
Enligt 3 kap. 8 §, 10 punkten för församlingsrådets reglemente besluter kyrkoherden
om ”beviljande av bidrag tll et eurovärde som församlingsrådet särskilt fastställer”.
Ifjol beslöt församlingsrådet at kyrkoherden har rät at at bevilja bidrag upp tll en
summa på högst 500 euro förutom för diakonala bidrag, vars högsta gräns
fastställdes tll 30 000 euro.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet fastställer at kyrkoherden har rät at enligt församlingsrådets
reglemente under år 2019:
a) bevilja andra än diakonala bidrag tll en summa på högst 500 euro
b) bevilja

diakonala bidrag högst tll samma
anskafningar d.v.s. 30 000 euro.

nivå

som

gäller

för

Behandling:
Jannika Lassus föreslog at tll beslutet infogas en punkt c) enligt vilken de nämnda
besluten förs in i kyrkordens beslutsförteckning.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) at kyrkoherden har rät at enligt församlingsrådets reglemente under
år 2019 bevilja andra än diakonala bidrag tll en summa på högst 500
euro
b) at kyrkoherden har rät at bevilja diakonala bidrag högst tll samma
nivå som gäller för anskafningar d.v.s. 30 000 euro.
c) at de nämnda besluten förs in i kyrkoherdens beslutsförteckning.
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§7

BESLUT OM PÅ VILKET SÄTT KYRKOHERDENS BESLUT DELGES FÖRSAMLINGSRÅDET
110/00.02.02/2019
Enligt 3 kap. 10 § i reglementet för församlingsrådet i Esbo svenska församling ska
kyrkoherden ”se tll at et ttdrag tr kyrkoherdens beslttsförteckning inom sjt dagar
från avgörandet tllställs församlingsrådets vice ordförande för kännedom.”
Församlingsrådet ska besltta separat htr dessa besltt delges rådet.
Kyrkoherden föreslår at ntvarande praxis fortsäter d.v.s. at kyrkoherdens besltt
delges församlingsrådet i samband med kallelsen tll följande möte och at de
antecknas för kännedom på mötet. Vice ordförande får besltten per e-post genast
eller senast någon dag efer at beslttet fatats

Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare tpplysningar:
Nina Lejonqvist-Jtrvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jtrvanen@evl.f
Kyrkoherden:
Kyrkoherdens besltt delges församlingsrådet i samband med kallelsen tll följande
möte och at de antecknas för kännedom på mötet.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslttsförslaget.
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§8

BESLUT ANGÅENDE INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR ÅR 2019
D/920/00.06.00/2018
Församlingsrådet bör fata vissa beslut angående årets Gemensamt Ansvar-insamling
Insamlingen pågår under perioden februari–april och medlen används i år tll förmån
för barn och ungas skolgång och studier såväl i katastrofområden runt om i världen
som i Finland.
Församlingsrådet bör fata vissa administratva beslut, utse sin representant i
planeringsgruppen som planerar insamlingen och besluta om den andel av intäkterna
som tllfaller församlingen. Kyrkoherden föreslår at den andel på 20 % som
församlingen kan disponera kanaliseras tll församlingens diakoniarbete för at stöda
ungdomar i församlingen som behöver ekonomiskt bidrag för sit studiematerial.
Kyrkoherden har utset församlingspastor Mirja von Martens tll insamlingsledare.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar

Nina Lejonqvist-Jurvanen, tfn. 0.0-3431063,
nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter angående insamlingen Gemensamt Ansvar år 2019:
a) utse en förtroendevald tll den arbetsgrupp som planerar insamlingen
b) utser församlingssekreterare Ann-Christn Lintula tll kassör
c) besluter at den andel om 20 % som församlingen kan disponera kanaliseras tll
församlingens diakoniarbete för ungas studiematerial
d) at bankavgifterna täcks med insamlingsmedel
e) at det material som fnns tll försäljning bekostas med insamlingsmedel medan
övriga kostnader för Gemensamt Ansvar-verksamheten betalas av församlingen.
Behandling:

Hannele Nygård föreslog at Solveig Rosenberg-Wikström utses tll medlem i den
arbetsgrupp som planerar insamlingen Gemensamt Ansvar. Förslaget
understöddes av Jannika Lassus.
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Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt angående insamlingen Gemensamt Ansvar år 2019:
a) utse Solveig Rosenberg-Wikström tll medlem i den arbetsgrupp som planerar
insamlingen
b) utser församlingssekreterare Ann-Christn Lintula tll kassör
c) besluter at den andel om 20 % som församlingen kan disponera kanaliseras tll
församlingens diakoniarbete för ungas studiematerial
d) at bankavgifterna täcks med insamlingsmedel
e) at det material som fnns tll försäljning bekostas med insamlingsmedel medan
övriga kostnader för Gemensamt Ansvar-verksamheten betalas av församlingen.

FÖR KÄNNEDOM
Ann-Christn Lintula
Mirja von Martens
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§9

FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN HÖSTTERMINEN 2019
D/863/00.01.02.01/2018
Enligt praxisen i Esbo församlingar hålls församlingsrådets sammanträden i regel den
första tsdagen i månaden. I Esbo svenska hålls mötena i regel kl. 18.30 (servering kl.
18.00) på församlingens kansli på Kyrkogatan 10

Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

Kyrkoherden:
Församlingsrådet sammanträder hösten 2019 följande tsdagar: 3.9, 1.10, 5.11 och
3.12.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) att församlingsrådet sammanträder hösten 2019 följande tsdagar: 3.9,
1.10, 5.11 och 3.12
b) att en kaffeautomat fnns tllgänglig men att ingen övrig servering
ordnas i samband med mötena under mandatperioden.
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§ 11

ANDAKTSHÅLLARE PÅ FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN ÅR 2019, ESBO
SVENSKA FÖRSAMLING
D/111/00.01.02.01/2019
Kutymen har varit at församlingsrådets ledamöter i tur och ordning håller inlednings
respektve avslutningsandakt på sammantrddena.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Ndrmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet fastslår följande andaktsturer:
5.2 Agneta Brenner, Stefan Ekholm
5.3 Anna Helin, Gun-Brit Hietanen
2.4 Tiina Kujala, Jannika Lassus
7.5 Toini Malmström, Hannele Nygård
4.6 Jenny Nygård, Håkan Nyman
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhdlligt godkdnna beslutsförslaget.
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§ 12

ANMÄLNINGSGÄRENDEN
D/116/00.02.02/2019
Församlingsrådet antecknade för kännedom följande ärenden och sammankomster
a) Förslag tll församlingens representanter i olika organ i
samfälligheten enligt bilaga. Valet sker på kyrkofullmäktges möte
30.1.2019.
b) Kyrkoherde Roger Rönnbergs avskedsfest 20.1.2019 kl. 12.15 i Esbo
domkyrka
c) Välsignelse av förtroendevalda 3.2.2019 kl. 12.15 i Esbo domkyrka
d) Församlingsrådets följande möte 5.2.2019.
e) Installaton av kyrkoherde Kira Ertman 9.6.2019 kl. 12.15 i Esbo
domkyrka
f) Esbo församlingars januaribrunch för beslutsfatare 26.1.2019
g) Gemensamt Ansvar-middag 8.3.2019 tll priset 35 euro
h) Mataskärstftelsens 50-årsjubileum 16.5.2019
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Ordförande Kira Ertman avslutade mötet kl. 19.24.

Kira Ertman
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

Protokollet har justerats och godkänts samt konstaterats överensstämma med mötets
förlopp och med där fatade eslut
.
2019.

Agneta Brenner

Stefan Ekholm
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
15.1.2019

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
Grunderna
för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och  verkställigh et
Över följande eslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt at anföra kyrko esvär och enligt 5 § 1 mom. i
förvaltningsprocesslagen inte möjligt at anföra förvaltnings esvär, efersom esluten endast gäller eredning eller
verkställighet. Besvär enligt lagen om ofentlig upphandling får inte anföras över et eslut om ofentlig upphandling, efersom
eslutet endast gäller eredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet:
9 §, 11-12 §
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseerkande
Följande eslut får inte överklagas genom esvär efersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i kyrkolagen är möjligt at framställa
skrifligt rätelseyrkande över eslutet:
Paragrafer i protokollet: 1-8 § , 10 §
Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt at yrka rätelse i et eslut 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 eslut inte överklagas genom esvär:
Paragrafer i protokollet och grunderna för esvärsför udet: --------

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 kyrko esvär i et
upphandlings eslut, om ärendet hör tll marknadsdomstolens ehörighet. Ärendet hör tll marknadsdomstolens ehörighet 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 eslut 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 Es o
Paragrafer i protokollet: 1-8 § , 10 §
Yrkande ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av eslutet. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen
efer at revet postades, om det inte visas at den har sket senare. En församlingsmedlem anses ha fåt del av eslutet när
protokollet har lagts fram tll allmänt påseende. Rätelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom ud eller
elektroniskt (fax eller e-post). Rätelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rätelse inom kansliets
öppettid.

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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Inneh ållet i rättelseerkandet

Av rätelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rätelse och den kontaktnformaton som ehövs för ehandlingen av ärendet
– vilket eslut 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 eslut 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 Es o svenska församling
Besöksadress: Kyrkogatan 10
Postadress: PB 202, 02771 Es o
Yrkande på upphandlingsrätelse ska framställas inom 14 dagar efer det at parten har fåt del av den upphandlande enhetens
eslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Upphandlingsrätelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom ud
eller elektroniskt. Delgivningen anses ha sket den sjunde dagen efer at revet 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 ehövs för ehandlingen av ärendet
– vilket eslut upphandlingsrätelsen gäller
– hurdan rätelse som yrkas
– på vilka grunder rätelse yrkas.
Till upphandlingsrätelsen ska fogas de dokument som å eropas, om inte den upphandlande enheten redan har dessa tll sit
förfogande.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmendigh et
och  besvärstid

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

Besvärstd
30 dagar
30 dagar

Kyrko esvär, paragrafer i protokollet:
----Förvaltnings esvär, paragrafer i protokollet:
------Kerkobesvär i ett underställningsärende
Följande eslut kan överklagas genom skrifliga esvär.
Besvärstd
30 dagar

---------Besvärsmyndighet och kontaktnformaton
 Domkapitlet i Borgå stif
Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress: PB 30, 06101 Borgå
Fax: 019-585 705
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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 an udssökande eller an udsgivaren skrifligen har fåt del av
de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om an udsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en
skriflig anvisning om hur ärendet kan föras tll marknadsdomstolen ( esvärsanvisning). Delgivningen anses ha sket den sjunde
dagen efer at revet 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 esvären om
upphandlingen lämnas tll marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens kontaktnformaton anges ovan vid informatonen
om upphandlingsrätelse.
Marknadsdomstolens kontaktinformation
Besvären ska tllställas marknadsdomstolen på följande adress:

Besvärstd
14 dagar

Besöksadress: Domstolarnas hus, Ban yggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Ban yggarvägen 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 veder örande har fåt del av eslutet, denna dag undantaget. Om inte
annat visas anses en part ha fåt del av eslutet sju dagar efer at revet postades, vid den td motagnings eviset visar eller vid
den td som antecknats på et separat intyg över delfående.

Besvärsskrif

I
–
–
–
–
–

esvärsskrifen ska anges:
vem som anför esvär, namn och hemort
postadress och telefonnummer där meddelanden om ehandlingen av ärendet kan lämnas tll den som anfört esvären
vilket eslut man söker ändring i
på vilka punkter man söker ändring i eslutet och vilka ändringar som yrkas
på vilka grunder ändring söks.

Besvärsskrifen ska undertecknas av den som anför esvär, av en laglig företrädare eller av et om ud. Om talan förs av en laglig
företrädare eller et om ud, eller om esvärsskrifen avfatats av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort
uppges i esvärsskrifen.
Till esvärsskrifen ska fogas:
– det eslut man söker ändring i, i original eller kopia
– et intyg över vilken dag eslutet har delgets eller en annan utredning över när esvärstden örjat
– handlingar som å eropas tll stöd för yrkandet, om inte dessa redan tdigare har lämnats tll myndigheten.
Et om ud som inte är advokat eller ofentligt räts iträde ska också ifoga en fullmakt tll esvärsskrifen.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens eslut eller et annat avgörande i upphandlingsförfarandet
som påverkar den an udssökandes eller an udsgivarens ställning överklagas genom esvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos
marknadsdomstolen kan inte anföras över et sådant eslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten som en art
gäller eredning 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 esvärstden lämnas in tll den esvärsmyndighet som anges i eslutet. På eget ansvar kan
esvärsskriferna skickas per post, genom ud eller elektroniskt. Handlingarna ska postas i så god td at de hinner fram innan
kansliet stänger den sista dagen av esvärstden.

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 esvär, om inte något annat följer av lagens 5, 7
och 8 §.
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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