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Församlingsrådet i Esbo svenska församling
PROTOKOLL
6/2019

Tid
Plats
Närvarande

4.6.2019 kl. 18.30–20.20
Kyrkogatan 10

Ertman, Kira
Brenner, Agneta
Ekholm, Stefan
Helin, Anna
Hietanen, Gun-Brit
Kujala, Tiina
Lassus, Jannika
Nygård, Hannele
Nyman, Håkan
Rosenberg-Wikström, Solveig
Sjöberg, Inger
Träskbacka, Pirkko
Blomberg, Anders
Matsson, Martn

ordförande

Brunell, Mauriz
Kronlund, Nina
Lejonqvist-Jurvanen, Nina

inkallad, 52 §, kl. 18.30–18.40
inkallad, 52–53 §, kl. 18.30–18.45
sekreterare

Frånvarande
Malmström, Toini
Nygård, Jenny
Sjöberg, Fredrika
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MÖTETS ÖPPNANDE, LAGLIGHET OCH KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHETEN
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.30 och konstaterade at mötet hade
sammankallats 28.5.2019 och at elva ordinarie medlemmar och två suppleanter var
närvarande.
Det konstaterades at mötet var lagligt sammankallat och beslutört.
Martn Matsson höll inledningsandakt.
GODKÄNNANDE AV MÖTETS AGENDA
Föredragningslista nr 6/2019 jämte bilagor hade sänts tll medlemmarna och på
mötet utdelades en tlläggslista.
Mötets agenda godkändes.
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Till protokolljusterare valdes Inger Sjöberg och Pirkko Träskbacka.
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§ 52

ANSTÄLLANDE AV MAURIZ BRUNELL SOM VIKARIERANDE B-KANTOR 1.8.201931.1.2021
D/601/01.01.00.00/2019
ID 230507
Sammandrag:
B-kantor Nina Kronlund tar över A-kantorstjänsten då Pia Bengts beviljats tjänstledighet, vilket
lämnar B-kantorstjänsten i behov av vikarie. Mauriz Brunell som är behörig för tjänsten har visat
intresse för vikariatet.

Pia Bengts har beviljats tjänstledighet för sin A-kantorstjänst för perioden 1.7.2019–
31.1.2021. B-kantor Nina Kronlund har förordnats at sköta A-kantorstjänsten under
ledigheten, vilket innebär at en vikarie behövs för B-kantorstjänsten under denna
period.
Eva Andersson och Håkan Wikman har sköt kantorsvikariat i församlingen under
olika tdsperioder, men ingendera har möjlighet at sköta vikariatet i fortsätningen.
T.f. A-kantor Nina Kronlund har på uppdrag av kyrkoherden sökt en vikarie tll Bkantorstjänsten. B-kantor, musikmagister Mauriz Brunell har anmält intresse för
uppdraget. Brunell är behörig för tjänsten, han har tdigare erfarenhet av liknande
arbetsuppgifter samt han är motverad at arbeta mångsidigt i vår församling. Han
meddelar at han kan tllträda tjänsten 1.8.2019.
Inkallade: Nina Kronlund, t.f. A-kantor, Mauriz Brunell, sökande
Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:
Kyrkoherde Kira Ertman, tn. 050-358 1014, kira.ertman@evl.f
T.f. A-kantor Nina Kronlund, tn. 040-548 5271, nina.kronlund@evl.f
BILAGOR TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Arbetsansökan, Mauriz Brunell
B. CV, Mauriz Brunell
Kyrkoherden:
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet anställer B-kantor, musikmagister Mauriz
Brunell som B-kantor i Esbo svenska församling för perioden 1.8.2019–31.1.2021.
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Beslut:
Församlingsrådet beslutade enhälligt godkänna beslutsförslaget.

FÖR KÄNNEDOM:
Mauriz Brunell
Personalavdelningen
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§ 53

ANSTÄLLANDE AV MARKUS MALMGREN SOM VIKARIERANDE B-KANTOR 1-31.7.2019
D/600/01.01.00.00/2019
ID 230509
Sammandrag:
För tddn 1–31.7 bdhövs dn tllfällig B-kantor vikarid då Nina Kronlund tar övdr -kantorstjänstdn
och ddn tlltänkta vikaridn kan börja fr.o.m. ddn 1.8.2019. -kantor Markus Malmgrdn har möjlighdt
att åta sig tjänstdn.

Pia Bengts har beviljats tjänstledighet från sin A-kantorstjänst för perioden 1.7.2019–
31.1.2021. B-kantor Nina Kronlund har förordnats at sköta A-kantorstjänsten under
ledigheten. Det fnns möjlighet at anställa en vikarierande B-kantor från 1.8 fram tll
slutet av ledigheten, vilket betyder at verksamheten är tryggad på lång sikt. För juli
behövs däremot et tllfälligt arrangemang.
Eva Andersson och Håkan Wikman har sköt kantorsvikariat i församlingen under
olika tdsperioder, men ingendera har möjlighet at sköta vikariatet i fortsätningen.
T.f. A-kantor Nina Kronlund har på uppdrag av kyrkoherden sökt en vikarie tll Bkantorstjänsten. A-kantor, musikdoktor Markus Malmgren har möjlighet at sköta Bkantorstjänsten under perioden 1–31.7.2019. Malmgren känner församlingen och
dess arbetskultur sedan tdigare.
Inkallad: Nina Kronlund, t.f. A-kantor
Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare upplysningar:
Kyrkoherde Kira Ertman, tn. 050-358 1014, kira.ertman@evl.f
T.f. A-kantor Nina Kronlund, tn. 040-548 5271, nina.kronlund@evl.f
Kyrkoherden:
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet anställer A-kantor, musikdoktor Markus
Malmgren som B-kantor i Esbo svenska församling för perioden 1–31.7.2019.
Bdslut:
Församlingsrådet beslutade enhälligt godkänna beslutsförslaget.
FÖR KÄNNEDOM
Markus Malmgren
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Personalavdelningen
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§ 54

RIKTLINJER OCH MÅL FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLINGS VERKSAMHET ÅREN 20202022
D/621/02.00.01/2019
ID 230511
Sammandrag:
Församlingsrådet ska fastställa de mål och riktlinjer för verksamheten för tre år framåt som medtas
i Esbo församlingars gemensamma verksamhets- och ekonomiplan.

Kyrkoherde Kira Ertman har utirrn diskussioner med de anställda gjort iörslag tll
övergripande mrl och riktlinjer iör verksamheten iör de kommande tre rren.
Förslaget iöljer den modell som är bruk i Esbo iörsamlingar och som utgör grunden
iör iörsamlingarnas gemensamma verksamhets- och ekonomiplan. En detaljerad
verksamhetsplan iör iörsamlingen tlldelas iörsamlingsrrdet i höst.
Som nya mrl iör verksamheten iöreslrs dopet och iaddrarnas betydelse. Satsningen
pr miljöarbetet iortsäter. Vad gäller ekonomin iöreslrr kyrkoherden at den
kaplanstjänst som iör närvarande är obesat inte ledigiörklaras under rr 2020.
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Riktlinjer och mrl iör verksamheten rren 2020–2022
Kyrkoherden:
Församlingsrrdet beslutar godkänna iörslaget tll övergripande mrl och riktlinjer iör
verksamheten iör rren 2020–2022.
Beslut:
Församlingsrrdet beslutade enhälligt med vissa korrigeringar godkänna iörslaget tll
övergripande mrl och riktlinjer iör verksamheten iör rren 2020–2022.

FÖR KÄNNEDOM
Gemensamma kyrkorrdet
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§ 55

REGLEMENTE FÖR FÖRSAMLINGENS KONFIRMANDVERKSAMHET
D/598/00.01.01/2019
ID 230513
Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tog i bruk en ny konfrranddlan 2017,
kallad ”Et stort under”. I och red den nya konfrranddlanen skall även skrifskolans
reglerente udddateras.
Reglerentet fastställer hur skrifskolan utorras i försarlingen. Reglerentet
kordleteras av lokaldlanen sor har godkänts i försarlingsrådet 6.11.2018 och sor
ingår här sor bilaga. Lokaldlanen gäller för åren 2019–2021.
Reglerentet godkänns av försarlingsrådet sart fastställs av dorkaditlet i Borgå
stif.
Barnkonsekvensanalys:
Skrifskolans reglerente har direkta konsekvenser för ungdorar sor deltar
i konfrrandverksarheten.

BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Förslag till reglerente för konfrrandarbetet i Esbo svenska försarling
B. Lokaldlan för konfrrandarbetet i Esbo svenska försarling 2019–2021
Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertran
Närrare uddlysningar:
Skrifskoldräst Brita Ahlbeck, tn. 040-546 5194, brita.ahlbeckeevl.f
Kyrkoherden:
Kyrkoherden föreslår at
a) försarlingsrådet godkänner förslaget till reglerente för försarlingens
konfrrandarbete
b) skickar reglerentet till dorkaditlet i Borgå stif för fastställande.
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Behandling:
Ordföranden kordleterade då rötet sit beslutsförslag då två dunkter:
-

benärningen ”reglerente för konfrrandarbete” ändras till ”reglerente för
konfrrandverksarhet”
i reglerentet rarkeras den text sor är citat ur kyrkoordningen.

Förslaget orfatades enhälligt.
Beslut:
Försarlingsrådet beslutade enhälligt
a) godkänna förslaget till reglerente för försarlingens konfrrandverksarhet
b) skicka reglerentet till dorkaditlet i Borgå stif för fastställande.
FÖR KÄNNEDOM
Dorkaditlet i Borgå stif
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§ 56

FÖRSAMLINGENS SKRIFTSKOLOR ÅR 2020
D/116/00.02.02/2019
ID 230515
Skriftkkolan är en lastaagsag verktamheeatokorm i krrkan. I Etbko tventka oörtamlins
gelaar ca 250 unsgkomar i tkriftkkolan varje år.
År 2020 är årtkullen nåskoa taörre än vanlisen, prkosnkoten oör anaalea gelaasare är 266
kkonfirmanger. För at täkra alla gelaasare en lämplis läserplaat tama at
srupptakorleken är heanaerbar korgnat et läser mer än vanlisen, Skolvalla 3-läsrea.
Efertkom oörtamlinsent esna returter inae räcker tll oör at korgna alla läser kkommer
uakomtaåenge tkriftkkollärare koche unsgkomtarbeatlegare at antaällat oör vitta läser.
Unger årea heållt gasttkriftkkola koche läser enlisa oöljange:
Ciar tkriftkkola 16–23.2
Påtk på Hvitkorp 9–13.4 (3–5.4)
Maaatkär 1: 31.5–7.6
Skolvalla 1: 8–15.6
Välltkkos: 11–18.6
Skolvalla 2: 22–29.6
Maaatkär 2: 22–29.6
Maaatkär 3: 30.6–7.7
Maaatkär 4: 8.7–15.7
Maaatkär 5: 16–23.7
Skolvalla 3: 27.7–3.8
Hkouatkär: 27.7–3.8
Barnkkontekventanalrt:
Direkaa kkontekventer oör unsgkomar tkom gelaar i tkriftkkolan 2020.

Föregrasange:
Krrkkoheerge Kira Eraman
Närmare upplrtninsar:
Skriftkkolpräta Briaa Ahelbeck, fn. 040-546 5194, briaa.ahelbeckeevl.fi
Krrkkoheergen:
Krrkkoheergen oöretlår at oörtamlinstrågea anaecknar ärengea oör kännegkom.
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Beslut:

Förtamlinstrågea anaecknage ärengea oör kännegkom.
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§ 57

DEN LEDIGFÖRKLARADE UNGDOMSARBETSLEDARTJÄNSTEN
D/599/01.01.00.00/2019
ID 230517
En av församlingens tre ungdomsarbetsledartjänster har under fera års td sköts av
olika vikarier, senast av Sini Sundqvist som innehaf uuudraget sedan 2014. Efersom
Sini Sundqvist saknar formell behörighet för tjänsten har den förklarats ledig at
sökas en gång uer år och nu senast 25.4.2019. Annonsen uublicerades i Kyrkuressen
och Hufvudstadsbladet, uå församlingens hemsidor samt uå sociala medier.
Ansökningstden gick ut 16.5.2019 kl. 12.00.
Inom den utsata ansökningstden kom det inga ansökningar tll tjänsten.
Kyrkoherden och den ledande ungdomsarbetsledaren föreslår at tjänsten förklaras
ledig at sökas igen uå hösten 2019.
Barnkonsekvensanalys:
Direkta konsekvenser för barn och ungdomar efersom det är frågan om
en ungdomsarbetsledartjänst.

Föredragande:
Kyrkoherde Kira Ertman
Närmare uuulysningar:
Kyrkoherde Kira Ertman, tn. 050-358 1014, kira.ertman@evl.f
Ledande ungdomarbetsledare Johanna Terho, tn. 050-568 5718,
johanna.terho@evl.f
Kyrkoherden:
Kyrkoherden föreslår at församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 58

BORGÅ STIFTS HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE OCH BEMÖTANDE AV
SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ÖVERGREPP
D/116/00.02.02/2019
ID 230519
Borgå sti har publ.icerat et nt ha dl.i gsprogram för förebngga de och
bemöta de av sexuel.l.a trakasserier och övergrepp. Ha dl.i gsprogrammet är
pl.a erat som et verktng för a stäl.l.da,p förtroe deval.da och frivil.l.iga.
Knrkoherde har prese terat ha dl.i gsprogrammet för de a stäl.l.da på
arbetsko fere se 10.4.2019.
Knrkoherde prese terar ha dl.i gsprogrammet för de förtroe deval.da på mötet
4.6.2019.
BILAGA TILLL FÖRDRAGNINGEN
A. Borgå stis ha dl.i gsprogram för sexuel.l.a trakasserier och övergreppp
htpsp//www.borgasti.fi/upl.oads/2019/03/6b410dfcrgborgargstirgha dl.i gsprogramrg
2018rg 20.3.19rgweb.pdf

Föredraga dep
Knrkoherde Kira Ertma
Närmare uppl.ns i garp
Knrkoherde Kira Ertma ,p t . 050rg358 1014,p kira.ertma @evl..fi
Knrkoherde p
Knrkoherde föresl.år at församl.i gsrådet a teck ar äre det för kä

edom.

Beslut:
Församl.i gsrådet besl.öt e häl.l.igt
a) a teck a ha dl.i gsprogrammet för kä
b)

edom

otera at programmet beha dl.as av
resursgrupper a för u gdomsverksamhete respektve u ga vux a.
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§ 59

ANDAKTSHÅLLARE PÅ FÖRSAMLINGSRÅDETS SAMMANTRÄDEN HÖSTEN ÅR 2019
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

Beslut:
Församlingsrådet fastslog följande andaktsturer:
3.9 Inger Sjöberg, Fredrika Sjöberg
8.10 Solveig Rosenberg-Wikström, Pirkko Trdskbacka (mötet hålls i Köklax kapell)
5.11 Stefan Ekholm, Agneta Brenner
3.12 Gun-Brit Hietanen, Anna Helin
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§ 60

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 35–47/2019
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar kyrkoherdens beslut för kännedom
Beslut:
Församlingsrådet antecknade ärendet för kännedom.
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§ 61

EKONOMISK RAPPORT FÖR JANUARI-APRIL 2019
D/613/02.00.02/2019
ID 230525
Församlingsrådet föreslås anteckna för kännedom budgetörrerkligandet för
januari-april 2019.
Sifforna i sammandrag:
Budget
Utgifter 01-04
Förrerkligat i %
Budgeterade inkomster
Inkomster
Förrerkligat i %

Föredragande:

1 930 800
578 788
30
67 000
69 833
104

Kyrkoherde Kira Ertman

Närmare upplysningar:
Nina Lejonqrist-Jurranen, tn. 050 434 1064,
e-post nina.lejonqrist-jurranen@erl.f
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGEN
A. Budgetörrerkligande 1–4/2019
Kyrkoherden:
Församlingsrådet antecknar den ekonomiska rapporten för kännedom.
Beslut:
Församlingsrådet antecknade rapporten för kännedom.
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§ 62

ANMÄLNINGSÄRENDEN
D/116/00.02.02/2019
ID 230527

Församlingsrådet antecknar för kännedom följande ärenden:
a) Kyrkoherde Kira Ertman installeras i sin tjänst 9.6.2019 kl. 13.00 i Esbo
domkyrka
b) Församlingspastor Aleksi Majuri välsignas i sin tjänst 4.8 i Esbo domkyrka. I
välsignelseakten deltar av de förtroendevalda åtminstone Hannele Nygård och
Anna Helin.
c) De förtroendevalda i Mellersta Nylands prosteri samlas i Grankulla kyrka 10.10.2019
18.00 i Grankulla kyrka.
d)
Församlingens sektorer kommer at ha teamdagar under hösten 2019.
e)
En gemensam dag för förtroendevalda och anställda planeras tll
kyndelsmässodagen 2.2.2020. De förtroendevalda representeras i
planeringsgruppen av Anna Helin och Agneta Brenner.
f)
Anders Blomberg och Solveig Rosenberg-Wikström rapporterade från
Församlingsförbundets årsmöte 14.5.2019.
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§ 63

REPRESENTANT I DEN ARBETSGRUPP SOM PLANERAR INSAMLINGEN GEMENSAMT
ANSVAR ÅR 2020
D/635/00.06.00/2019
ID 230529
Insamlingen Gemensamt Ansvar är slutfrr och rerovisar ffr ret här året.
Insamlingen inbringare i Esbo svenska ffrsamling 9 313,10 euro meran
nettobehållningen var 9 089,17 euro. Ifol var motsvaranre sifror 8 053,31,
respektve 7 750,67 euro. Insamlingen planerares av en arbetsgrupp beståenre av
anställra samt en representant ffr re ffrtroenrevalra. Insamlingslerare var
ffrsamlingspastor Mirja von Martens.
Kyrkoherren ffreslår att ffrsamlingsråret reran i retta skere utser sin representant
tll arbetsgruppen ffr nästa år. Den egentliga insamlingen pågår årligen unrer
perioren februari–april.

Ffrerraganre:
Kyrkoherre Kira Ertman
Kyrkoherren:
Ffrsamlingsråret beslutar
a)

anteckna ffr kännerom resultatet ffr årets Gemensamt Ansvar
insamling

b)

utser en representant i ren arbetsgrupp som planerar insamlingen år
2020.

Behandling:
Solveig Rosenberg-Wikstrfm ffreslog en ny praxis gällanre valet att re
ffrtroenrevalras representanter i arbetsgruppen ffr Gemensamt Ansvar. Ffrslaget
innebär att ret i arbetsgruppen ingår två ffrtroenrevalra vars manratperior är två
år. Varje år väljs en ny representant ffr en tvåårsperior.
Ffrslaget omfattares enhälligt.
Beslut:
Ffrsamlingsråret
a)

antecknare ffr kännerom resultatet ffr årets Gemensamt Ansvarinsamling

18

b)

beslutare enhälligt utse ffljanre tll sina representanter i
arbetsgruppen insamlingen: ffr år 2020 Solveig Rosenberg-Wikstrfm
(återval) och ffr åren 2020–2021 Inger Sjfberg.
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Håkan Nyman höll avslutningsandakt.
Ordförande Kira Ertman avslutade mötet kl. 20.20.

Kira Ertman
ordförande

Nina Lejonqvist-Jurvanen
sekreterare

Protokollet har justerats och godkänts samt konstaterats överensstämma med mötets
förlopp och med där fatade eslut 13.6.2019.

Inger Sjö erg

Pirkko Träsk acka
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Esbo svenska församling

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
4.6.2019

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: § 56–62
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: § 52–54, § 63
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: § 55
Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
1. 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: § 52–54, § 63
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.

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

1

De nationella tröskelvärdena är 30 000 euro (varor och tjänster), 100 000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150 000 euro
(byggentreprenader och byggkoncessioner)

21

–

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
 Kerkosterelsen

30 dagar

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 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

Besvärstd
14 dagar

Besvären ska tllställas marknadsdomstolen på följande adress:
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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