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§ 86

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordföranden inleder mötet med bibelläsning och bön,
varefter mötesordföranden öppnar mötet.
Mötets lagenlighet och beslutförhet
Kallelse och föredragningslistan skickas till ledamöterna enligt
församlingsrådets beslut § 108/24.10.2012.
Kungörelsen om församlingsrådets möte har funnits på församlingens
anslagstavla och hemsida http://www.vandasvenskaforsamling.fi/delta-ochpaverka 5 dagar före mötet.
Förslag

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Enligt förslag.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Församlingsrådet utser två protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Till protokolljusterare och rösträknare utses Maximilian Mannola och Barbara
Westman.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 3.9.2019 kl.12 i portalen för
Vanda församlingars förtroendevalda (https://luottamus.evl.fi)
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 4.9 – 4.10.2019.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 87

Besättande av tjänsten som kaplan

Diarienummer

DVAN/211/01.01.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Pastor Johanna Björkholm-Kallio och församlingspastor Anu Paavola hade
inom utsatt tid sökt tjänsten som kaplan i Vanda svenska församling.
Domkapitlet förklarade Johanna Björkholm-Kallio behörig liksom Anu
Paavola, förutsatt att denna företer språkintyg. Johanna Björkholm-Kallio har
senare återtagit ansökan eftersom hon mottagit en kaplanstjänst i Jakobstads
svenska församling.
Församlingsrådet kan på basen av den uppkomna situationen inte besätta
kaplanstjänsten ordinarie vid detta möte. Däremot vill domkapitlet veta vad
församlingsrådet önskar göra beträffande kaplanstjänsten.
Församlingsrådet kan dryfta olika alternativ. Dessa är bl.a:
1. Församlingsrådet anhåller domkapitlet om att kaplanstjänsten lediganslås
på nytt.
2. Församlingsrådet anhåller domkapitlet om att kaplanstjänsten inte
lediganslås på nytt.
3. Församlingsrådet anhåller om att tjänsten besätts tillfälligt.
4. Församlingsrådet anhåller om att pastor Anu Paavola utnämns till t.f.
kaplan från 1.10.2019 för ett år framåt till 30.9.2019, för att säkra sig
sökande. Ifall församlingsrådet besluter att anhålla av domkapitlet att
församlingspastor Anu Paavola skulle sköta kaplanstjänsten för ett år
framåt, så kan församlingspastorstjänsten besättas med en teologie
magister som anhåller om ordination hos domkapitlet i Borgå stift och
prästvigs vid första bästa tillfälle.
Föredragande har varit i kontakt med domkapitlets notarie Linus Stråhlman
som meddelat att det finns åtminstone en teologie magister som kommer att
prästvigas i september detta år och som meddelat att hen gärna arbetar i
Nyland. Föredragande får inom närmaste tiden besked, efter att teologie
magistern varit i kontakt med domkapitel och biskop gällande prästvigning. Av
de föreslagna alternativen ser det fjärde alternativet mest lovande ut, vilket
kan bära resultat inom en snar framtid.
Föredragande föreslår för församlingsrådet att det ber domkapitlet besluta att
1. Kaplanstjänsten i Vanda svenska församling inte lediganslås.
2. Kaplanstjänsten besätts tillfälligt och att pastor Anu Paavola utnämns till
t.f. kaplan 1.10.2019 för ett år framåt, förutsatt att pastor Anu Paavola
anhåller om domkapitlet i Borgå stift om tjänstledighet från
församlingspastorstjänsten.
Domkapitlet
har
möte
22.8.2019.
Kaplanstjänsten kan sedan lediganslås på nytt under år 2020.
3. En teologie magister prästvigs och ordineras till Vanda svenska
församling så fort som möjligt.
4. Ärendet justeras omedelbart.
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Förslag

Församlingsrådet i Vanda svenska församling ber domkapitlet besluta att
1. Kaplanstjänsten i Vanda svenska församling inte lediganslås.
2. Kaplanstjänsten besätts tillfälligt och att pastor Anu Paavola utnämns till
t.f. kaplan 1.10.2019 för ett år framåt, förutsatt att pastor Anu Paavola
anhåller om domkapitlet i Borgå stift om tjänstledighet från
församlingspastorstjänsten.
Domkapitlet
har
möte
22.8.2019.
Kaplanstjänsten kan sedan lediganslås på nytt under år 2020.
3. En teologie magister prästvigs och ordineras till Vanda svenska
församling så fort som möjligt.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 88

Förordande av tjänstledighet, Paavola

Diarienummer

DVAN/211/01.01.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingspastor Anu Paavola har ansökt hos domkapitlet i Borgå stift
tjänsteledighet om tjänstledighet från församlingspastorstjänsten i Vanda
svenska församling 1.10.2019-30.9.2020 för att kunna sköta kaplanstjänsten i
samma församling under samma tid, eftersom församlingen har en möjlighet
att få en ny präst som vigs i september 2019.
Föredragande föreslår att församlingsrådet förordar tjänstledighet åt Anu
Paavola så att domkapitlet i Borgå stift kan godkänna ansökan.

Förslag

Församlingsrådet förordar för domkapitlet i Borgå stift, att
1. Församlingspastor Anu Paavolas ansökan om tjänstledighet 1.10.2019 30.9.2020 godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 89

Bokningsinstruktionerna och utrymmeshyrorna för Församlingarna i Vanda 1.9.2019

Diarienummer

DVAN/298/00.07.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Användning av lokaler
Från början av augusti 2019 kan församlingsmedlemmarna i Vanda
församlingar boka för förrättningar och familjefester alla Vanda församlingars
utrymmen som är avsedda för motsvarande förrättningar och fester.
Familjefester (t.ex. konfirmation och födelsedagsfester): Församlingens
kyrkoherde bestämmer vilka utrymmen som kan bokas för dessa fester.
Bokning av lokaler
Ingen förändring tillsvidare i bokningsrutinerna gällande Vanda svenska
församlings utrymmen, Bokning av utrymmen i Hakunilan seurakunta,
Hämeenkylän seurakunta och Rekolan seurakunta görs via respektive
församling. Bokning av utrymmen som hör till Korson seurakunta, Tikkurilan
seurakunta och Vantaankosken seurakunta görs via det gemensamma
bokningsnumret.
Bokning av S:t Lars kapell - fredagar
Från början av september bokas förrättningar i stora salen och den
dejourerande kantorn. Först efter att stora salen är fullbokad, görs bokningar i
lilla salen. Dit bör också kantorn från den avlidnas församling bokas. Detta är
ett försök/projekt som endast gäller fredagar. Evaluering sker i maj 2020.
Uthyrningspris
Gemensamma kyrkorådet beslöt i juni 2019 om nya priser för kyrkliga
förrättningar och användning av lokalerna. De nya priserna träder i kraft
1.9.2019 och gäller bokningar som görs fr.o.m. september, vilket i praktiken
betyder att flera bokningar under samma dag kan faktureras till olika pris,
beroende på när bokningen har blivit gjord.
Den största förändringen i prissättningen är att bokning av utrymmen för
kyrkliga förrättningar blir gratis för alla medlemmar i Vanda församlingarna,
förutom hyrning av Bagarstugan och Prostgården.
Hyran stiger för kyrka och kapell vid jordfästning av person som inte hör till
kyrkan. Summan är förmånligare under vardagar än på lördagar.
Namngivningsfester bokas inte i Vanda församlingars lokaler. Alla som
använder borddukar kommer att debiteras.
När det gäller bokning av förrättningar så definieras begreppet vandabo enligt
huvudpersonens församlingstillhörighet. Kyrkoherdarna besluter när bokning
av utrymmen för lokalorganisationer är avgiftsfri. Elektronisk bokning av dop i
alla församlingar i Vanda har planerats starta i september 2019.
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Bagarstugan
Bagarstugans prissättning förändras i och med detta förslag. Enligt den
nuvarande prissättningen betalar medlemmar i Församlingarna i Vanda 50 €
+24% och de som inte hör till Församlingarna i Vanda eller till ev.luth. kyrkan i
Finland betalar 100+24% för 6 h. Hyran stiger för medlemmar i
Församlingarna i Vanda och för dem som hör till andra församlingar eller för
dem som inte hör till kyrkan i Finland så betalar i motsvarande grad mera.
I sin helhet är förslaget gott, liksom jämlikt och det tar också i betraktande
församlingstillhörigheten på ett rättvisare sätt, eftersom medlemmarna i
församlingarna i Vanda deltar i finansieringen av Vanda församlingars
verksamhet och utrymmen genom kyrkoskatten.
Bilaga 1: Församlingarnas i Vanda utrymmeshyror 1.9.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna Församlingarnas i Vanda bokningsinstruktioner.
2. Godkänna Församlingarnas i Vanda utrymmeshyror.
3. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 90

Ansökan om fondmedel för MåBra gruppen 27.8.2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonen Heidi Salminen ansöker om 1000 € för MåBra gruppens
verksamhet 5.9 - 12.12.2019. I ansökan ingår en budget.
MåBra gruppen har som mål att hjälpa människor att hitta sina krafter och
resurser för att klara sig i vardagen. Verksamheten går ut på motion och
fysisk aktivitet vilka har bl.a. en smärtlindrande, rehabiliterande och stärkande
verkan. Via fysisk aktivitet, teknik och träning styrker man de muskler som
behövs dagligen. Bidraget hjälper att sänka tröskeln för delta-gande även ur
ekonomisk synvinkel.
Verksamheten baserar sig på CrossFit metoden. Metoden är trygg och vem
som helst kan utföra rörelserna. Diakon Heidi Salminen, som är en utbildad
CrossFit gruppledare, leder en gruppen. Det är viktigt att få röra på sig under
ledd verksamhet.
Vanda svenska församling stöder verksamhet bland seniorer, vilket höjer
deras livskvalitet. Med denna verksamhet vill Vanda svenska församling göra
sig tillgänglig också för de äldre.
Understödet fyller också strategins målsättning både för församling och kyrka
liksom också fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny
Bäckströms fond.

Bilaga 2: Ansökan om fondmedel för MåBra gruppen 27.8.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att:
1. Bevilja MåBra gruppen 1000 €.
2. Bevilja medlen ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 91

Vanda svenska pensionärer rf:s ansökan om fondmedel för teaterresa 5.10.2019
Före Per-Erik Aura meddelade jäv och avlägsnade sig från mötet nämnde
han vissa detaljer som måste korrigeras i ansökan: resedatum, deltagarantal
och att budgeten uppdateras enligt det nya antalet deltagare.
Marianne Träskman meddelade jäv och avlägsnade sig från mötet.

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om understöd på 3850 € för en
teaterresa för ca 40 deltagare till Tallinn 5.10.2019. Det ansökta understödet
skulle till stor del täcka kostnaderna. Ansökan innehåller en budget, som
innehåller en egen del på 3122 €.
Understödet ger en möjlighet att hålla deltagaravgiften så låg att föreningens
pensionärer oberoende av ekonomisk situation har möjlighet att delta i
evenemanget. Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är
samarbetspartner med Vanda svenska församling.
Av ansökningar till församlingens egen verksamhet har församlingsrådet
förutsatt en egen andel. Den har varierat beroende på kostnadsnivån för
projektet. För att behandla alla ansökningar jämlikt följer församlingsrådet sin
linje och förutsätter en egen andel även av andra organisationer som ordnar
verksamhet.
Föredragande anser att ansökan fyller kravet för jämlik behandling och
föreslår att medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 3: Vanda svenska pensionärer rf:s ansökan om fondmedel för teaterresa 5.10.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer rf. ett understöd på 3850 €.
2. Understödet beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.
Barbara Westman föreslog understödd av Marina Falkstedt att ansökan skulle
förkastas. Mötesordföranden konstaterade att ett motförslag till beredningens
förslag gjorts. Han förklarade att röstningsförfarandet som sker med
namnupprop är följande: de som röstar på beredningens förslag röstar ’ja’ och
de som röstar för Barbara Westmans förslag röstar ’nej’.
I röstningen avgavs 4 ja-röster: Martin Fagerudd, Jan-Erik Eklöf, Maximilian
Mannola och Ann-Christine Teir.
I röstningen avgavs 3 nej-röster: Marina Falkstedt, Birgit Halminen och
Barbara Westman.
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Två personer röstade blankt: Reijo Pekanpalo och Håkan Sandell.
Beslut

Enligt förslag.
Barbara Westman meddelade avvikande åsikt.
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§ 92

Vanda svenska församlings halvårsrapport 1.1 - 30.6.2019

Diarienummer

DVAN/228/02.00.02/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Föredragande har tillställt Vanda svenska församlings halvårsrapport till
samfällighetens förvaltning i enlighet med anvisningar senast 21.8.2019.
Halvårsrapporten baserar sig på de strategiska linjedragningar som Vanda
svenska församling ställde upp som mål för år 2019. Dessa grundar sig på
Vanda församlingars gemensamma strategi som är följande:
1. Församlingen stöder vardagskristendomen och kallar alla människor att tro
på Jesus Kristus: Detta har skett bl.a. genom:
o 6.1 Trettondagen tvåspråkiga högmässa Stjärntydarnas tillbedjan ordnades
liksom ett gemensamt julfestkaffe ordnades för Vanda svenska församling
och Tikkurilan seurakunta för första gången
o 28.4 Högmässa och välsignelse av hjälpledare, kyrkkaffe.
o Dop- och fadderdagen
o Veckomässor, allsång och regelbundna samlingar i Folkhälsan -huset 1
gång/månad
o Samarbete med de svenska och tvåspråkiga föreningarna, samt med
skolor
2. Församlingen beaktar i sin verksamhet allt bättre olika människors behov
och förväntningar: Detta har skett bl.a. genom:
o Träffar med varje konfirmandgrupp
o att konfirmanderna deltar självständigt i gudstjänster och annan
församlingsverksamhet
o Pensionärskretsar, sommarsamling, vårutfärd och läger
3.
o
o
o
o

Församlingen är en kanal för att göra gott: Detta har skett bl.a. genom:
Regelbundna anstalt- och hembesök
Hjälpa människor att få den service de har rätt till
MåBra – och fredagsgruppen för daglediga och pensionärer
Ekonomiskt och andligt stöd för och kontakt med vänförsamlingen i Opuwo,
Namibia

4. Församlingen stöder aktivt det andliga livet via media: Detta har skett bl.a.
genom:
o Jul- och påskhälsningar till alla hem
o Välkomstbrev till nyinflyttade
o Annonser i HBL, Kyrkpressen, Kirkko ja kaupunki
o Hemsidan, gratissidor på nätet, sociala medier vilka uppdateras
regelbundet
5. Församlingen verkar där människorna finns: Detta har skett bl.a. genom:
o Pysselcafé för barn i åk 3-6 2 dagar/vecka
o Dagläger
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6. Församlingens medlemmar bidrar med sitt kunnande till planering och
förverkligande av verksamheten: Detta har skett bl.a. genom
o att nya frivilliga aktiverats till uppgifter till skriftskolan och diakonin
o verksamhet för ungdomar kvällstid 1 gång/vecka
o ekonomiskt stöd för förverkligande av ungdomskvällar på Helsinggård
o Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar
o Verksamhet för unga vuxna 18+
o Kurs i människorelationer
7. Kulturernas mångfald syns i all församlingsverksamhet: Detta har skett bl.a.
genom:
o Missionskvällar en gång i månaden på våren och hösten
o Programmet De Vackraste Julsångerna för medelinsamling till missionen
o Personalen arbetar med mångkulturella frågor på orten samt med
ekumeniskt samarbete
8. Miljömålsättning: Detta har skett bl.a. genom att:
o Minskning i användningen av papper
o Församlingsrådet höll 2/7 möten elektroniskt
Verksamhet som lyckats år 2019
o Musiklek 1,5 h/vecka som var välbesökt
o med GA-spurten, Påsk- och Julpysslet, utfärder och dagläger med ett stort
antal barn.
o MåBra -gruppen har haft aktiva deltagare.
Utvecklingsobjekt för år 2019
o Att aktivera frivilliga och förtroendevalda i planering av
församlingsverksamheten
o Att aktivera ungdomar i gudstjänstlivet
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Anteckna ärendet för kännedom.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.

Protokoll

8/2019

12

27.08.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 93

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 27.8.2019

Diarienummer

DVAN/208/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden redogör för följande tjänstemannabeslut:
Nr. 2/2019 Kyrkoherden har anställt teologie studerande Jona Granlund i
tjänsteförhållande som sommarteolog för tiden 1.6 - 31.7.2019.
Lön enligt kravgrupp 403.
Nr. 3/2019 Kyrkoherden har anställt barnsköterskan Annica Eriksson som
ledande barnledare för tiden 1.8 - 31.12.2019. Lön enligt
kravgrupp 501.
Nr. 4/2019 Kyrkoherden har anställt Mathias Sandell som kantorsvikarie 15
- 26.7.2019. Lön enligt kravgrupp 601.
Nr. 5/2019 Kyrkoherden har anställt Heidi Åberg som kantorsvikarie 27.7 13.8.2019. Lön enligt kravgrupp 601.
Nr. 6/2019 Kyrkoherden har anställt teologie studerande Jona Granlund
som ungdomsarbetsledarens semestervikarie för tiden 1 18.8.2019. Lön enligt kravgrupp 502.
Nr. 7/2019 Kyrkoherden har anställt teologie studerande Jona Granlund
som t.f. ungdomsarbetsledare för tiden 19.8.2019 - 19.2.2020.
Lön enligt kravgrupp 502.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 94

Anmälningsärenden 27.8.2019

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.Budgetutfallet per januari - juni 2019.

Bilaga 4: Budgetutfallet per andra kvartalet januari - juni 2019
2.Vanda svenska församlings portföljrapport 1.4 - 30.6.2019.
Bilaga 5: Vanda svenska församlings portföljrapport 1.4 - 30.6.2019
3. Församlingsrådets följande möte hålls tisdag 10.9.2019 kl. 18 på
Fernissagatan 4, 3.våningen, 01300 Vanda.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 95

Avslutande av mötet
Mötesordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade
mötet kl. 18.52.

Jan-Erik Eklöf
mötesordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 3.9.2019

Maximilian Mannola
protokolljusterare

Barbara Westman
protokolljusterare

Protokollet har undertecknats elektroniskt i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Domus.

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och på hemsidan 4.9 – 4.10.2019.

Vanda 5.10.2019

Solveig Halonen, sekreterare
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Anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning
Förbud mot att söka ändring och grunderna för förbudet
Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet
Över följande beslut är det enligt 24 kap. 5 § i kyrkolagen inte möjligt att anföra kyrkobesvär
och enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen inte möjligt att anföra förvaltningsbesvär,
eftersom besluten endast gäller beredning eller verkställighet. Besvär enligt lagen om offentlig
upphandling får inte anföras över ett beslut om offentlig upphandling, eftersom beslutet endast
gäller beredning av upphandlingsförfarandet.
Paragrafer i protokollet
Besvärsförbud på grund av rätten att framställa rättelseyrkande
Följande beslut får inte överklagas genom besvär eftersom det enligt 24 kap. 3 § 1 mom. i
kyrkolagen är möjligt att framställa skriftligt rättelseyrkande över beslutet:
Paragrafer i protokollet

90 -91

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som
underställs domkapitlet eller Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Paragrafer i protokollet

87-89, 92

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 tjänstekollektivavtal 19 § eller
4. kyrkolagen 6. kap 72.§ 3 mom.
5. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär:
Paragrafer i protokollet och
grunderna för besvärsförbudet:

89,92 Förvaltningsprocesslagen 5 § 2

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande
eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.
Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det
tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena är 60000 €
för varor och tjänster, 500.000 € för licensavtal/tjänster, 400.000 € för hälsovårds- och
socialtjänster, 300.000 € för andra specifika tjänster, 150.000 € för byggnads-entrepenader,
500.000 € för licensentrepenader och 60.000 € för planeringstävlingar.
Paragrafer i protokollet

Anvisning om rättelseyrkande
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande:
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Besöksadress
Vernissagatan 4
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

90 - 91

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
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lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom
bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista
dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.

Upphandlingsrättelse
Inlämning av upphandlings-rättelse
En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande
enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten.
Upphandlande enheten
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del
av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den
dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på
ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en
sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet
har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast
den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Upphandlings-rättelsens innehåll
Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande
enheten redan har dessa till sitt förfogande.

Besvärsanvisning
Besvärsmyndighet och besvärstid
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kyrkobesvär,
paragrafer i protokollet:
Förvaltningsbesvär,
paragrafer i protokollet:
Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet
Paragrafer i protokollet

Borgå domkapitel
87- 88

Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Gymnasiegränd 2, 06100 Borgå
PB 30, 06101 Borgå
019 585 705
borga.domkapitel@evl.fi

Besvärsmyndighet

Kyrkostyrelsen

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
09 180 2350
kyrkostyrelsen @evl.fi

Besvärsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet

Paragrafer i protokollet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Sjötullsgatan 10, Helsingfors
PB 29, 00023 Statsrådet
09 135 9335, registratorsbyrån
kirjaamo@minedu.fi

Besvär hos marknadsdomstolen
Besvär ska lämnas in skriftligen inom 14 dagar från den dag då den anbudssökande eller
anbudsgivaren skriftligen har fått del av de avgöranden som påverkar dennes ställning eller om
anbudsförfarandets utgång och grunderna för dessa avgöranden samt en skriftlig anvisning om
hur ärendet kan föras till marknadsdomstolen (besvärsanvisning). Delgivningen anses ha skett
den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att den har skett senare. Vid
elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den dag det elektroniska
meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att
meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en sådan tidpunkt, om
det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren
vid en senare tidpunkt.
Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska dessutom skriftligen underrätta den
upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Den upphandlande
enheten ska underrättas på den adress enheten uppgett senast när besvären om
upphandlingen lämnas till marknadsdomstolen. Den upphandlande enhetens
kontaktinformation anges ovan vid informationen om upphandlingsrättelse.
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Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

Marknadsdomstolen
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Beräkning av tiden för ändringssökande
Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av
beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju
dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som
antecknats på ett separat intyg över delfående.
Besvärsskrift
I besvärsskriften ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas
till 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.
Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett
ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats
av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när
besvärstiden börjat
– handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till
myndigheten.
Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till
besvärsskriften.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat
avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens
ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen
kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten
som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till
marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i
upphandlingslagen.
Inlämning av besvär
Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i
beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen
av besvärstiden.
Rättegångsavgift
Med stöd av 2 § i lagen om domstolsavgifter (1445/2015) uttas rättegångsavgifter enligt
följande, om inte något annat följer av 6 eller 7 § i lagen.
Förvaltningsdomstolarna
250 €
Ingen rättegångsavgift tas ut då förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till
förmån för den som sökt ändring.
Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €

2 000 €
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Offentlig upphandling vars värde är 1 000 000–10 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är minst 10 000 000 €
Avgiften för en privatperson
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

4 000 €
6 000 €
500 €
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