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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
3/2019

Tid

5.3.2019 kl. 18.30‒20.03

Plats

Kyrkogatan 10, konferensrum Martnus

Närvarande
Ertman, Kira
Brenner, Agneta
Ekholm, Stefan
Helin, Anna
Hietanen, Gun-Brit
Kujala, Tiina
Lassus, Jannika
Malmström, Toini
Nygård, Hannele
Nygård, Jenny
Nyman, Håkan
Rosenberg-Wikström, Solveig
Sjöberg, Fredrika
Sjöberg, Inger
Blomberg, Anders

ordförande, ej närvarande § 30, kl. 19.25-19.30

ordförande under behandlingen av § 30

suppleant

Lejonqvist-Jurvanen, Nina
Frånvarande

sekreterare

Träskbacka, Pirkko
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade at mötet hade
sammankallats 28.2.2019 och at treton ordinarie medlemmar och en suppleant var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Anna Helin höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 3/2019 jämte bilagor hade sänts tll medlemmarna.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Hannele Nygård och Toini Malmström.
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§ 26

RAPPORT OM UNGDOMENS KYRKODAGAR 2019
D/116/00.02.02/2019
Ungdomens kyrkodagar är et rrlgen åerkommande eeenemang som rlkåar slg trr
ungdomar l rdern 15 trr 0 l Borg sti o o som ereruder dem en mörrlgoeå at
p eerka kyrkrlga o o samoärrerlga fr gor l e rå rand. Eseo seenska församrlng
represenåerades ae sex personer p reås kyrkodagar 24–27.1.2019. N gra ae dem
är lneruda trr församrlngsr deås möåe för at ge rapporå om dagarna.

Föredragande:
Kyrkooerde Klra Eråman
Närmare upprysnlngar:

Slnl Sundqelså, tfn. 040-5 1 1048,
slnl.sundqelså@eer.f

Kyrkooerden:
Församrlngsr deå anåe knar rapporåen för kännedom.
Behandling:
Anna Herln gae rapporå on Ungdomens Kyrkodagar 2019.
Beslut:
Församrlngsr deå anåe knade rapporåen för kännedom.
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§ 27

KYRKOHERDENS UTVÄRDERING AV FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET ÅR 2018
D/334/00.01.02.01/2019
Sammandrag:
 Kyrkoherden har gjort den utvärdering av församlingens verksamhet som ingår i
samfällighetens verksamhetsberätelse
 Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom

I verksamhetsberäteesen för Esbo försameingar ingår kyrkoherdarnas utvärdering
över verksamheten under det gångna året. Utvärderingen anger hur de i
verksamhetspeanen uppstäeeda, för heea försameingen gemensamma, tyngdpunkterna
och måeen förverkeigats. Försameingsrådet antecknar kyrkoherde Kira Ertmans
utvärdering för kännedom.
Utvärderingen kommer at ingå i försameingens verksamhetsberäteese som
behandeas på försameingsrådets möte i aprie.
I samband med ärendet presenteras på mötet statstska uppgifer gäeeande foeåret.
Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare uppeysningar:
Kira Ertman tn. 050 358 1014
kira.ertman@eve.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Utvärdering av år 2018
Kyrkoherden:
Försameingsrådet antecknar utvärderingen för kännedom.
Behandling:
Diskuterades huruvida man i fortsätningen under rubriken personaestyrkan ska eägga
tee antaeet anstäeeda.
Beslut:
Försameingsrådet antecknade utvärderingen för kännedom.
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§ 28

ANHÅLLAN OM BUDGETMEDEL FÖR ÅR 2019, KYRKANS UNGDOM
D/337/02.03.00.02.00/2019
Sammandrag:
 Förbundet Kyrkans Ungdom anhåller om verksamhetsbidrag på 800 euro för år 2019
 Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet beviljar förbundet 400 euro i bidrag.

Förbundet Kyrkans Ungdom rf är en inomkyrklig rörelse som i snart 100 år verkat i
samarbete med församlingarna i Borgå sti. Förbundet ordnar ungdoms- och
familjesamlingar, kurser och läger, t.ex. et årligen återkommande sommarläger som
samlar deltagare från hela landet, också medlemmar i Esbo svenska församling.
Förbundet anhåller om et verksamhetsbidrag på 800 euro för år 2019. Esbo svenska
församling har tdigare beviljat understöd, inte årligen men med jämna mellanrum
och senast ifol. Med tanke på budgetanslaget för församlingsrådets understöd
förslår kyrkoherden at församlingsrådet beviljar förbundet 400 euro i bidrag.
Barnkonsekvensanalys: Kyrkans Ungdom ordnar verksamhet för barn och unga i
olika åldrar.

Föredragande:
Kira Ertman
Närmare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Anhållan om Kyrkans Ungdom
Kyrkoherden:
Församlingsrådet beviljar Kyrkans Ungdom rf 400 euro i verksamhetsbidrag för år
2019.
Behandling:
Anders Blomberg föreslog at tll beslutet fogas en b-punkt enligt vilken
församlingsrådet ber Kyrkans Ungdom inkomma med en redovisning över hur
understöden används. Förslaget understöddes bl.a. av Tiina Kujala.
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Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt:
a) bevilja Kyrkans Ungdom rf 400 euro i verksamhetsbidrag för år 2019
b) be Kyrkans Ungdom inkomma med en redovisning över hur
understöden används.
FÖR KÄNNEDOM
Förbundet Kyrkans Ungdom
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§ 29

PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG FÖR DELTAGANDE I KYRKLIGA EVEMANG
ORDNADE AV ANDRA ÄN DEN EGNA FÖRSAMLINGEN
D/338/02.03.00.01.01/2019
Sammandrag:
 Församlingen har sedan år 2013 beviljat sina församlingsmedlemmar bidrag för
deltagande i sådan kyrklig verksamhet som Esbo svenska inte i egen regi ordnar.
 Kyrkoherden föreslår at förfarandet fortsäter nder år 2019.

Med stöd av et församlingsrådsbeslut fatat år 2013 har församlingen beviljat sina
församlingsmedlemmar bidrag för deltagande i sådan kyrklig verksamhet som Esbo
svenska inte i egen regi ordnar. Maximibeloppet för bidraget har varit högst 30 % av
deltagarkostnaderna, samtdigt högst 100 euro per person. Förutsätningen för et
bidrag är en anhållan som kyrkoherden eller församlingsrådet tar ställning tll. Till
skillnad från diakonibidragen har ingen prövning gjorts med beaktande av
deltagarnas ekonomiska eller sociala situaton. Då beslutet fatades år 2013 beslöt
man at i budgeten reservera 1 000 euro för ändamålet.
Kyrkoherden föreslår at förfarandet med bidragen fortsäter med samma villkor
som tdigare. Hädaneter föreslås församlingsrådet i alla fall årligen ta ställning tll
principerna för beviljandet.
Barnkonsekvensanalys: Barnfamiljer och ungdomar har möjlighet at anhålla om
bidrag.
Föredragande:

Kira Ertman

Närmare upplysningar:

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet besluter at:
a)

församlingen kan bevilja församlingsmedlemmar bidrag för deras deltagande i
sådan kyrklig verksamhet som Esbo svenska inte ordnar med högst 30 % av
deltagarkostnaderna, dock högst 100 euro per person,

b) i årets budget reservera 1 000 euro för ändamålet.
Besl t:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§ 30

BESLUT OM RÄTTEN ATT TECKNA FÖRSAMLINGENS NAMN
D/342/00.01.01/2019
Enligt kyrkolagen (7 kap, 7 §) besluter församlingsrådet om räten at teckna
församlingens namn. I allmänhet innehas räten i församlingarna av kyrkoherden.
Eftersom Roger Rönnberg avgår med pension från 1.4.2019 bör församlingsrådet
konstatera at hans namnteckningsrät upphör samt ge den tillträdande kyrkoherden,
Kira Ertman, räten i fortsätningen.
Församlingsrådets vice ordförande leder ordet under denna punkt.

Föredragande:

Kira Ertman

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

Kyrkoherden:
Församlingsrådet
a) konstaterar at kyrkoherde Roger Rönnbergs namnteckningsrät upphör

31.3.2019,
b) besluter ge kyrkoherde Kira Ertman rät at teckna Esbo svenska församlings

namn från 1.4.2019.
Behandling:
Ordförande Kira Ertman avlägsnade sig under behandlingen av ärendet varför ordet
leddes av vice ordförande Jannika Lassus.
Beslut:
Församlingsrådet beslöt enhälligt godkänna beslutsförslaget.
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§ 31

BESLUT FATTADE AV DOMKAPITLET I BORGÅ STIFT
D/116/00.02.02/2019
Kyrkoherden föreslår at försaalingsrådet antecknar för kännedoa två beslut fatade
av Doakapitlet i Borgå sti.
För det första beslöt doakapitlet 7.2.2019, utgående från den anhållan
försaalingsrådet gjorde 5.2.2019, at inte ledigförklara den kaplanstjänst soa blir
ledig 1.4.2019 då Kira Ertaan tllträder soa kyrkoherde. Et nyt beslut oa
ledigförklarandet bör fatas före 1. .2020.
För det andra beslöt doakapitlet 18.2.2019, enligt anhållan, bevilja
försaalingspastor Johan Kanckos ledighet utan lön för perioden 5.8.2019–12.1.2020.

Föredragande:
Näraare upplysningar:

Kyrkoherde Kira Ertaan
Nina Lejonqvist-Jurvanen, tn. 050 4 4 1064,
e-post nina.lejonqvist-jurvanen@evl.f

Kyrkoherden:
Försaalingsrådet antecknar besluten för kännedoa.
Beslut:
Försaalingsrådet antecknade ärendet för kännedoa.
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§ 32

FRIDAGSPLAN FÖR TEOLOGER OCH KANTORER FEBRUARI-APRIL 2019
980/01.01.02.05/2018
Enligt Kyrkans förfatningssaaling 68 § ska försaalingen göra upp en plan för
tjänstefri ti för försaalingens präster och kantorer i vilken antecknas iessa
tjänsteinnehavares leiigheter. Planen, soa tllielas försaalingsråiet för känneioa,
görs upp för följanie perioier: februari–april, aaj–septeaber och oktober–januari.
Försaalingsråiet föreslås nu anteckna för känneioa friiagsplanen för ien
innevaranie perioien.

Föreiraganie:
Näraare upplysningar:

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Friiagsplan februari–april 2019
Kyrkoherien:
Försaalingsråiet antecknar friiagsplanen för känneioa.
Beslut:
Försaalingsråiet antecknaie äreniet för känneioa.
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§ 33

KYRKOHERDENS BESLUTSFÖRTECKNING
238/00.02.08/2019

Föredragande:

Kyrkoherde Kira Ertman

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

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Kyrkoherdens beslut nr 7–14 /2019
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslut för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 34

ANMÄLNINGSGÄRENDEN
D/116/00.02.02/2019
Församlingsrådet antecknar för kännedom följande samlingar och ärenden:
a) Informationen om Esbo församlingars videoblogg Pastorific
b) Församlingsförbundets utbildningsdag för förtroendevalda 9.3.2019 i
Helsingfors
c) Prosterimöte 14.3.2019 i Vanda
d) Församlingsrådets följande sammanträde 2.4.2019
e) Församlingsförbundets forum för förtroendevalda 11.5.2019 i form av
en kryssning till Tallinn
f) Församlingsförbundets årsmöte 15.5.2019 i Helsingfors
g) Mataskärstiftelsens 50-årsjubileum 16.5.2019
h)
Installation av kyrkoherde Kira Ertman 9.6.2019 i Esbo domkyrka
kl. 13.00. Förtroendevalda får gärna ansvara för förbönen i
gudstjänsten. Frågan tas upp på församlingsrådets möte i april.
i) Församlingsrådet sammanträde 7.5 hålls på Mataskär lägergård
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Gun-Britt ietanenthölltavslutninssanaatt
OraföranaetKiratErtmantavslutaaetmötetttl t20 03

KiratErtman
oraföranae

NinatLejonqvist-Jurvanen
setreterare

Prototolletthartjusteratstochtsoatäntstsamttttonstateratstöverensstämmatmeatmötets
förlopptochtmeataärtfataaet eslutttttttttttt ttttttttt2019

anneletNysåra

ToinitMalmström
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträaesaatum
5 3 2019

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
Grunderna
för förbudet

Förbud mot att söka ändring vid beredning och  verkställigh et
Över t följanae t eslut t är t aet t enlist t 24 t tap t 5 t § t i t tyrtolasen t inte t möjlist t att anföra t tyrto esvär t och t enlist t 5 t § t 1 t mom t i
förvaltninssprocesslasen t inte t möjlist t att anföra t förvaltninss esvär, t efersom t esluten t enaast t säller t ereanins t eller
vertställishet tBesvärtenlisttlasentomtofentlistupphanalinstfårtintetanförastövertett esluttomtofentlistupphanalins,tefersom
eslutettenaasttsällert ereaninstavtupphanalinssförfaranaet t
Parasrafertitprototollet:t26–27t§,t31–34t§
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseerkande
Följanaet esluttfårtintetövertlasastsenomt esvärtefersomtaettenlistt24ttap t3t§t1tmom tittyrtolasentärtmöjlisttattframställat
striflistträtelseyrtanaetövert eslutet:
Parasrafertitprototollet:t28–30t§
Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enlistt24ttap t3t§t2tmom tittyrtolasentärtaettintetmöjlisttattyrtaträtelsetitett esluttsomtunaerställstaomtapitlettellert
Kyrtostyrelsentförtfastställelse
Parasrafertitprototollet:t-------Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enlist
1 tyrtolasent24ttap t14t§t2tmom
2 förvaltninssprocesslasent5t§t2tmom
3 tlasentomttyrtansttjänstetollettvavtalt19t§teller
4 tnåsontannantlasstfninst
fårtföljanaet esluttintetövertlasastsenomt esvär:t______
t
Parasrafertitprototollettochtsrunaernatfört esvärsför uaet:t

Förbud mot att söka ändring i upph andlingsärenden
Meatstöatavt24ttap t8tat§t2tmom tittyrtolasentfårtänarinstintetsötastsenomträtelseyrtanaetellerttyrto esvärtitett
upphanalinss eslut,tomtärenaetthörttlltmartnaasaomstolenst ehörishet tÄrenaetthörttlltmartnaasaomstolenst ehörishettomt
upphanalinsenstväraetöverstsertaetttröstelväraetsomtansestit15t§titupphanalinsslasen 1 t
Parasrafertitprototollet:t-------ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Beh örig mendigh et
och  tidsfrist för
rättelseerkande

Dentsomtärtmissnöjatmeatföljanaet eslutttantframställatettstriflistträtelseyrtanae
Mendigh et som rättelseerkandet riktas till och  kontaktinformationn
 Församlingsrådet i Esbo svenska församling
Besötsaaress:tKyrtosatant10
Postaaress:tPBt202,t02771tEs o
Parasrafertitprototollet:tParasrafertitprototollet:t28–30t§
Yrtanaetstatframställastinom 14 dagar efertaettattpartenthartfåttaeltavt eslutet tDelsivninsentansesthatstettaentsjunaetaasen
efertatt revettpostaaes,tomtaettintetvisastattaenthartstettsenare t Entförsamlinssmealemtansesthatfåttaeltavt eslutettnär
prototollet t har t lasts t fram t tll t allmänt t påseenae tRätelseyrtanaet t tan t på t eset t ansvar t stictas t per t post, t senom t ua t eller
elettronisttt(faxtellerte-post) tRätelseyrtanaettstatvaratframmetsenasttaentsistataasentförtyrtanaetavträtelsetinomttansliets
öppettia

Inneh ållet i rättelseerkandet

Avträtelseyrtanaettstatframså:t
– namnettpåtaentsomtyrtartpåträtelsetochtaenttontattnformatontsomt ehövstfört ehanalinsentavtärenaett
– viltett eslutträtelseyrtanaettsäller
– huraanträtelsetsomtyrtast

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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–

påtviltatsrunaerträtelsetyrtas

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av upph andlingsrättelse

Entpart tsomt ärtmissnöja tmeataentupphanalanae tenhetenst eslut teller tettannat tavsöranae titupphanalinssförfaranaet ttan
framställatentstriflistupphanalinssrätelsettlltaentupphanalanaetenhetent(80–83t§titupphanalinsslasen) t
Inlämningsadress
Upphanalinssrätelsentstatlämnastinttlltaentupphanalanaetenheten tDentupphanalanaetenhetensttontattnformaton:
FörsamlinssråaettitEs otsvenstatförsamlins
Besötsaaress:tKyrtosatant10
Postaaress:tPBt202,t02771tEs o
Yrtanaetpåtupphanalinssrätelsetstatframställastinomt14taasartefertaettattpartenthartfåttaeltavtaentupphanalanaetenhetens
esluttellertannattavsöranaetitupphanalinssförfaranaet tUpphanalinssrätelsenttantpåtesettansvartstictastpertpost,tsenomt ua
ellertelettronistt tDelsivninsentansesthatstettaentsjunaetaasentefertatt revettpostaaes,tomtaettintetvisastattaenthartstet
senare tViat elettronist taelsivnins tanses tpartenthatfåttaeltav tmeaaelanaet taentaas taet t elettronista tmeaaelanaet tstår t tll
motasarenstförfosanaetitaennestmotasarapparattpåtettsåaanttsättattmeaaelanaetttanthanteras tDasentaåtmeaaelanaet
stictatstansestvaratentsåaanttapuntt,tomtaettintetsestenttllförlitlistreaosörelsetomtattaettelettronistatmeaaelanaetthartnåt
motasarentviatentsenarettapuntt tUpphanalinssrätelsentstatvaratframmetsenasttaentsistataasentförtyrtanaetavträtelsetinom
tanslietstöppettia

Upph andlingsrättelsens inneh åll

Avtupphanalinssrätelsentstatframså:
– namnettpåtaentsomtyrtartpåträtelsetochtaenttontattnformatontsomt ehövstfört ehanalinsentavtärenaet
– viltett esluttupphanalinssrätelsentsäller
– huraanträtelsetsomtyrtast
– påtviltatsrunaerträtelsetyrtas
Tilltupphanalinssrätelsentstatfosastaetaotumenttsomtå eropas,tomtintetaentupphanalanaetenhetentreaanthartaessattlltsit
förfosanae t

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmendigh et
och  besvärstid

Kerko- och  förvaltningsbesvär
Följanaet eslutttantövertlasastsenomtstriflisat esvär
-------Besvärsmynaishettochttontattnformaton
 Helsingfors förvaltningsdomstol
Aaress:tBan yssarväsent5,t00520tt elsinsforst
Fax:t029t56t42079
e-post:thelsinti hao@oiteus f

Besvärsta
30taasar
30taasar

Kyrto esvär,tparasrafertitprototollet:
----Förvaltninss esvär,tparasrafertitprototollet:
------Kerkobesvär i ett underställningsärende
Följanaet eslutttantövertlasastsenomtstriflisat esvär
Besvärsta
30taasar

---------Besvärsmynaishettochttontattnformaton
 Domkapitlet i Borgå stif
Besötsaaress:tGymnasiesränat2
Postaaress:tPBt30,t06101tBorså
Fax:t019-585t705


30taasar

Kerkosterelsent

PBt210t(Söarattajent8t),t00131t elsinsfors
Fax:t09-1802t350
E-post:ttyrtostyrelsen@evl f
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Besvär h os marknadsdomstolen
Besvärtstatlämnastintstriflisentinomt14taasartfråntaentaastaåtaentan uassötanaetellertan uassivarentstriflisenthartfåttaeltavt
aetavsöranaentsomtpåvertartaennestställninstellertomtan uasförfaranaetstutsånstochtsrunaernatförtaessatavsöranaentsamttent
striflistanvisninstomthurtärenaetttantförasttlltmartnaasaomstolent( esvärsanvisnins) tDelsivninsentansesthatstettaentsjunaet
aasentefertatt revettpostaaes,tomtaettintetvisastattaenthartstettsenare tViatelettronisttaelsivninstansestpartenthatfåttaeltavt
meaaelanaettaentaastaettelettronistatmeaaelanaettstårttlltmotasarenstförfosanaetitaennestmotasarapparattpåtettsåaanttsät
attmeaaelanaetttanthanteras tDasentaåtmeaaelanaettstictatstansestvaratentsåaanttapuntt,tomtaettintetsestenttllförlitlist
reaosörelsetomtattaettelettronistatmeaaelanaetthartnåttmotasarentviatentsenarettapuntt
Dentsomtsötertänarinstitettupphanalinssärenaetstataessutomtstriflisentunaerrätataentupphanalanaetenhetentomtattärenaett
försttlltmartnaasaomstolen tDentupphanalanaetenhetentstatunaerrätastpåtaentaaresstenhetentuppsettsenasttnärt esvärentom
upphanalinsentlämnasttlltmartnaasaomstolen tDentupphanalanaetenhetensttontattnformatontansestovantviatinformatonent
omtupphanalinssrätelse t
Marknadsdomstolens kontaktinformation
Besvärsta
tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt14taasar
Besvärentstattllställastmartnaasaomstolentpåtföljanaetaaress:
Besötsaaress:tDomstolarnasthus,tBan yssarväsent5,t00520t elsinsfors
Postaaress:tBan yssarväsent5,t00520t elsinsfors
Telefonväxel:t029t56t43300
Fax:t029t56t43314t
E-post:tmarttinaoiteus(at)oiteus ft
Beräkning av tiden
för ändringssökande

Besvärstatochttatförträtelseyrtanaeträtnastfråntaentaastveaer öranaethartfåttaeltavt eslutet,taennataastunaantaset tOmtintet
annattvisastansestentpartthatfåttaeltavt eslutettsjutaasartefertatt revettpostaaes,tviataenttatmotasninss evisettvisartellertviat
aenttatsomtantectnatstpåtettseparattintystövertaelfåenae t

Besvärsskrif

It
–
–
–
–
–

esvärsstrifentstatanses:
vemtsomtanfört esvär,tnamntochthemort
postaaresstochttelefonnummertaärtmeaaelanaentomt ehanalinsentavtärenaetttantlämnasttlltaentsomtanförtt esvären
viltett esluttmantsötertänarinsti
påtviltatpunttertmantsötertänarinstit eslutettochtviltatänarinsartsomtyrtas
påtviltatsrunaertänarinstsöts

Besvärsstrifentstatunaertectnastavtaentsomtanfört esvär,tavtentlaslistföreträaaretellertavtettom ua tOmttalantförstavtentlaslis
företräaaretellertettom ua,tellertomt esvärsstrifentavfatatstavtnåsontannantperson,tstatäventaennatpersonstnamntochthemort
uppsestit esvärsstrifen
Tillt esvärsstrifentstatfosas:
– aett esluttmantsötertänarinsti,titorisinaltellerttopia
– ettintystövertviltentaast eslutetthartaelsetstellertentannantutreaninstövertnärt esvärstaent örjat
– hanalinsartsomtå eropasttlltstöatförtyrtanaet,tomtintetaessatreaanttaisarethartlämnatsttlltmynaisheten
Ettom uatsomtintetärtaavotattellertofentlistträts iträaetstatoctsåt ifosatentfullmattttllt esvärsstrifen
Enlisttupphanalinsslasent(548/2007)ttantaentupphanalanaetenhetenst esluttellertettannattavsöranaetitupphanalinssförfaranaet
somtpåvertartaentan uassötanaestellertan uassivarenstställninstövertlasastsenomt esvärthostmartnaasaomstolen tBesvärthos
martnaasaomstolenttantintetanförastövertettsåaantt esluttellertannattavsöranaetavtaentupphanalanaetenhetentsomten art
sällert ereaninstavtettupphanalinssförfaranae tÄrenaetttantförasttlltmartnaasaomstolentomtupphanalinsenstväraetöverstser
aetttröstelväraetsomtansestit15t§titupphanalinsslasen
Inlämning av besvär

Besvärshanalinsarnatstatinomt esvärstaentlämnastinttlltaent esvärsmynaishettsomtansestit eslutet tPåtesettansvarttant
esvärsstrifernatstictastpertpost,tsenomt uatellertelettronistt t analinsarnatstatpostastitsåtsoattatattaethinnertframtinnant
tansliettstänsertaentsistataasentavt esvärstaen

Rättegångsavgif

Enlistt2t§titlasentomtaomstolsavsifert(1455/2015)ttartförvaltninssaomstolentuttenträtesåns-savsiftpåt250teurotocht
martnaasaomstolententrätesånssavsiftpåt2t000teurotavtaentsomtan-fört esvär,tomtintetnåsottannattföljertavtlasenst5,t7t
ocht8t§ t
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.
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