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§ 52

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordföranden inleder mötet med bibelläsning och bön,
varefter han 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

Tom Sergelius och Barbara Westman utsågs till protokolljusterare och
rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för elektronisk justering senast tisdag 16.4.2019 kl.12 i
portalen för Vanda församlingars förtroendevalda (https://luottamus.evl.fi/)
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 17.4 -17.5.2019.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 53

Anställande av vikarie för ledande barnledaren 1.7 - 2.8.2019

Diarienummer

DVAN/341/01.01.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt 11.09.2018 § 70 att anställa barnskötaren Annica
Eriksson som vikarie för tiden 2.9 - 31.12.2018 under den ledande
barnledaren arbetsledighet 2.8.2018 -2.8.2019.
Kyrkoherden anställde Annica Eriksson som ledande barnledare i Vanda
svenska församling för tiden 1.1 - 30.6.2019 (5/2018) under samma tid som
den ordinarie arbetstagaren Alexandra Blomqvist är arbetsledig.
Församlingsrådet behöver besluta om vikarie för den resterande tiden av den
ledande barnledarens tjänstledighet eller för tiden 1.7 - 2.8.2019.
Föredragande föreslår att barnsköterskan Annica Eriksson anställs 1.7 2.8.2019 som vikarie under den ledande barnledarens arbetsledighet.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Barnsköterskan Annica Eriksson anställs som vikarie 1.7 - 2.8.2019 för
ledande barnledare under dennas arbetsledighet.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 54

Vanda svenska församlings representant i projektgruppen för Dickursby nya kyrka

Diarienummer

148/00.00.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet beslöt vid sitt möte 4.11.2014 § 183 att tillsätta en
projektgrupp för Dickursby nya kyrka.
Projektgruppen deltar i planerandet av Dickursby kyrka. Projektgruppens
ordförande är kyrkoherden i Tikkurilan seurakunta Janne Silvast. Kyrkoherde
Martin Fagerudd är också representant för Vanda svenska församling i
projektgruppen.
Både Tikkurilan seurakunta och Vanda svenska församling utser var sin
representant, eftersom ett nytt församlingsråd valts.
Församlingsrådet utser en representant för Vanda svenska församling i
projektgruppen för Dickursby nya kyrka. Till uppdraget utses vice ordförande
Jan-Erik Eklöf, som också är medlem i gemensamma kyrkorådet.

Förslag

Församlingsrådet utser vice ordförande Jan-Erik Eklöf till representant för
Vanda svenska församling i projektgruppen för Dickursby nya kyrka.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 55

Bokslutet för Vanda svenska församlings testamentsmedel 2018

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ekonomiavdelningen vid Vanda kyrkliga samfällighet som ansvarar för
bokföringen av Vanda svenska församlings testamentsmedel har sänt
bokslutet för Vanda svenska församlings testamentsmedel för år 2018.
Föredragande föreslår att församlingsrådet godkänner bokslutet för Vanda
svenska församlings testamentsmedel för år 2018.

Bilaga 1: Bokslutet för Vanda svenska församlings testamentsmedel 2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna bokslutet för Vanda svenska församlings testamentsmedel för år
2018.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 56

Advokat Harriet Rydbergs anvisningar

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Advokat Harriet Rydberg ger följande anvisningar till församlingsrådet:
1. Församlingsrådet bör därför dokumentera
• att Alma Ulrika Berggrens gravskötsel har ordnats för 25 år
• att /om/ församlingen anser att boet kan anses utrett och att församlingen
inte anser att någon boutredning behöver förrättas
• att församlingen anser sig ha erhållit hela köpeskillingen för
lägenhetsförsäljningen
• att församlingen anser sig ha fått alla penningmedel i enlighet med
bouppteckningen och alla saldobesked och kontoutdrag
• att församlingen anser xxx euro erhållits som arrendeinkomster
(brutto/netto) till boet sedan Harald Bäckströms frånfälle
2. Församlingsrådet bör också nu ta ställning till om fastigheten 434-463-5120 säljs, så att köpesumman används för åldringarnas rekreation eller rustas
fastigheten upp med dödsboets penningmedel för att användas i enlighet med
testamentet.
3. Församlingsrådet bör fastställa/granska Harald Bäckströms fondstadgar
och att de är förenliga med testamentet.
När punkterna 1-3 är dokumenterade så kan advokat Rydberg som
testamentsexekutor ge ett utlåtande att testamentets ändamålsstipulationer
har följts av testamentstagaren och att boet ömsesidigt kan anses vara utrett.
Behandling av ärendet
1. Följande åtgärder har vidtagits och vidtas på basen av advokat Rydbergs
anvisningar:
• Alma Ulrika Berggrens gravskötsel har ordnats. Förmannen på
gravkontoret Minna Aho meddelade föredragande att gravskötsel är
ordnad för Alma Ulrika Berggrens grav för 5 år och avtal ingicks första
gången 2016, vilket går ut 2020. Gravskötsel kan ordnas för endast för en
period på 5 år åt gången. I och med att summan betalats som avtalet
omfattar så har avtal ingåtts. När avtalet upphör år 2020, skickar
gravkontoret i Vanda kyrkliga samfällighet förnyad offert på gravskötsel.
2. Församlingsrådet tar ställning till om fastigheten 434-463-5-120 säljs eller
rustas upp. Om tanken är att församlingen skall sälja fastigheten så utreder
församlingsrådet möjligheten att utveckla tomten i syftet att få en maximal
köpesumma.
3. Församlingsrådet granskar Harald Bäckströms fondstadgar och att de är
förenliga med testamentet.
Föredragande föreslår att församlingsrådet anser:
• att boet är utrett och att församlingen inte anser att någon boutredning
behöver förrättas
• sig ha erhållit hela köpeskillingen för lägenhetsförsäljningen
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• sig ha fått alla penningmedel i enlighet med bouppteckningen och alla
saldobesked och kontoutdrag
• att 1900 € erhållits som arrendeinkomster (brutto) till boet sedan Harald
Bäckströms frånfälle. Arrendeinkomsterna bör specifikt användas för
åldringars rekreation
Föredragande diskuterar Vanda svenska församlings fondstadgar och
styrdokument med testamentsexekutorn, advokat Harriet Rydberg. Ifall det
finns något att korrigera i dem så tas ärendet upp på ett senare möte.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Alma Ulrika Berggrens gravskötsel är ordnad.
2. Förnya gravskötselavtalet för Alma Ulrika Berggrens gravskötsel när
nuvarande avtal går ut 2020, för 5 år framåt.
3. Anse att boet är utrett och ingen boutredning behöver förrättas.
4. Anse sig ha erhållit hela köpeskillingen för lägenhetsförsäljningen.
5. Anse sig ha fått alla penningmedel i enlighet med bouppteckningen och
alla saldobesked och kontoutdrag.
6. Anse att 1900 € erhållits som arrendeinkomster (brutto) till boet sedan
Harald Bäckströms frånfälle.
7. Församlingsrådet tar ställning till om fastigheten 434-463-5-120 säljs eller
rustas upp. Om tanken är att församlingen skall sälja fastigheten så
utreder församlingsrådet möjligheten att utveckla tomten i syftet att få en
maximal köpesumma.
8. Justera ärendet omedelbart.
Annika Halmén föreslog att en ny boutredning skall förrättas. Marianne
Träskman understödde förslaget.
Punkt 3 i förslaget gick till omröstning. Ordförande meddelade att omröstningen sker per namnupprop så att beredningens förslag är ”ja” och
motförslaget är ”nej”.
Ja-röster gav: Martin Fagerudd, Jan-Erik Eklöf, Marina Falkstedt, Annika
Piskunen–Virkki, Håkan Sandell, Tom Sergelius och Ann-Christine Teir.
Nej-röster gav: Annika Halmén och Marianne Träskman. Hanna Mannerström
och Barbara Westman röstade blankt.
Resultatet blev: 7 ”ja”-röster och 2 ”nej”-röster; 2 personer röstade blankt.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Alma Ulrika Berggrens gravskötsel är ordnad.
2. Förnya gravskötselavtalet för Alma Ulrika Berggrens gravskötsel när
nuvarande avtal går ut 2020, för 5 år framåt.
3. Anse att boet är utrett och ingen boutredning behöver förrättas.
4. Anse att Vanda svenska församlings tidigare församlingsråd (2015-2018)
har konstaterat att församlingen har erhållit hela köpeskillingen för
lägenhetsförsäljningen.
5. Anse sig ha fått alla penningmedel i enlighet med bouppteckningen och
alla saldobesked och kontoutdrag.
6. Anse att 1900 € erhållits som arrendeinkomster (brutto) till boet sedan
Harald Bäckströms frånfälle.
7. Begära av Harriet Rydberg en slutredovisning som testamentsexekutor.
8. Tar upp till behandling på ett senare möte om fastigheten 434-463-5-120
säljs eller rustas upp.
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Annika Halmén och Hanna Mannerström meddelade avvikande åsikt. Annika
Halmén meddelade avvikande åsikt i § 56 pkt 3 med motiveringen: ”Jag anser
att boutredning behöver förrättas.”
Hanna Mannerström anmälde avvikande åsikt i § 56 pkt 3,5 och 6 med
motiveringen: ”Jag har inte fått tillgång till bouppteckningen, köpebrev eller
kontoutdrag som visar att köpesumman erhållits. Jag har inte heller fått
tillgång till kontoutdrag som visar att arrendeinkomster inkommit.”
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§ 57

Ansökan om fondmedel för ViAndakörens vårsits 15.5.2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
ViAndakören ansöker om bidrag på 1800 € för körens vårsits efter dess
vårkonsert 15.5.2019 på Helsinggård. I ansökan ingår en budget. Budgeten
innehåller också en egen andel på 500 €.
ViAnda-körens verksamhet stöds endast med Vanda svenska församlings
fondmedel och inte med budgetmedel.
Församlingsrådet beviljar 1800 € enligt ansökan ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 2: Ansökan om fondmedel för ViAndakörens vårsits 15.5.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 1800 € för ViAndakörens vårsits ur Dagny Bäckströms fond.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
Annika Halmén meddelade avvikande åsikt med motiveringen: ” Jag anser att
medel ur Vanda svenska församlings testamentsfonder inte beviljas innan
föredragande, kyrkoherden, diskuterat Vanda svenska församlings
fondstadgar och styrdokument med testamentsexekutor advokat Harriet
Rydberg och möjliga korrigeringar i dokumenten gjorts.”
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§ 58

Ansökan om fondmedel för pensionärernas födelsedagsfest 2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonissan Annakatri Aho ansöker om 2340 € för pensionärsarbetet. En
budget ingår i ansökan.
Den planerade verksamheten omfattar församlingens en födelsedagsfest och
tre kretsar. Regelbundna samlingar för kretsarna har hållits och verksamheten
har fungerat väl. Likaså ansvarar diakonin för en födelsedagsfest som ordnas
under hösten. Födelsedagsfesten har varit uppskattad bland jubilarer och
anhöriga.
Församlingsrådet stöder verksamheten bland seniorerna, som är en ständigt
växande grupp i församlingen. Detta arbete fyller Kyrkans strategi för
äldrearbetet som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig för äldre.
Ansökan uppfyller strategins målsättning för både församling och kyrka liksom
även fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms
fond.

Bilaga 3: Ansökan om fondmedel för pensionärernas födelsedagsfest 2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 2340 € för pensionärsarbetet.
2. Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
Annika Halmén meddelade avvikande åsikt med motiveringen: ”Jag anser att
medel ur Vanda svenska församlings testamentsfonder inte beviljas innan
föredragande, kyrkoherden, diskuterat Vanda svenska församlings
fondstadgar och styrdokument med testamentsexekutor advokat Harriet
Rydberg och möjliga korrigeringar i dokumenten gjorts.”
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§ 59

Ansökan om fondmedel för utflykt till missionsseminarium i Helsingfors 11.5.2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kaplan Kaj Andersson anhåller om 540 € för en utflykt den 11 maj 2019 för 15
personer till Petruskyrkan i Helsingfors. Petrus församling ordnar tillsammans
med FMS ett missionsseminarium. En budget ingår i ansökan. Målgruppen för
evenemanget är pensionärer.
Församlingsrådet stöder verksamheten bland seniorerna, som är en ständigt
växande grupp i församlingen. Detta arbete fyller Kyrkans strategi för
äldrearbetet som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig för äldre.
Ansökan uppfyller strategins målsättning för både församling och kyrka liksom
även fondmedlens syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms
fond.

Bilaga 4: Ansökan om fondmedel för utflykt till missionsseminarium i Helsingfors 11.5.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 540 € för pensionärsarbetet.
2. Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Hanna Mannerström föreslog att utflykten skulle finansieras med medel från
missionsbudgeten. Barbara Westman understödde hennes förslag.
Ärendet gick till omröstning. Ordförande meddelade att omröstningen sker per
namnupprop så att beredningens förslag är ”ja” och motförslaget är ”nej”.
Ja-röster gav: Martin Fagerudd, Jan-Erik-Eklöf, Marina Falkstedt, Annika
Piskunen-Virkki, Håkan Sandell, Tom Sergelius och Ann-Christine Teir.
Nej-röster gav: Hanna Mannerström och Barbara Westman. Annika Halmén
och Marianne Träskman röstade blankt. Resultatet blev: 7 ja-röster, 2 nejröster och 2 personer röstade blankt.

Beslut

Enligt förslag.
Hanna Mannerström meddelade avvikande åsikt.
Annika Halmén meddelade avvikande åsikt med följande motivering: ”Jag
anser att medel ur Vanda svenska församlings testamentsfonder inte beviljas
innan föredragande, kyrkoherden, diskuterat Vanda svenska församlings
fondstadgar och styrdokument med testamentsexekutor advokat Harriet
Rydberg och möjliga korrigeringar i dokumenten gjorts.”
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§ 60

TUF:s ansökan om fondmedel för utfärd till Tammerfors 28.5.2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Tavastby svenska ungdoms- och allmogeförening r.f. (TUF) har inlämnat en
ny ansökan på 1100 € för en vårutfärd 28.5.2019 till Tammerfors för 17
deltagare. Det ansökta understödet finansierar tills stor del kostnaderna.
Ansökan innehåller en budget samt en egen del.
Inom TUF fungerar en klubb för äldre herrar, som samlas varje vecka på
Bygård i Västra Vanda främst för att samtala om aktuella saker och ha en
trevlig samvaro. Gruppens syfte är att vara gemenskapsskapande.
Församlingsrådet förutsätter att budgeten för projektet också innehåller en
egen del både av egen verksamhet liksom av andra organisationer för att
kunna behandla alla ansökningar jämlikt.
Ansökan fyller kravet för jämlik behandling, kyrkans strategi för äldrearbetet
som är att församlingen skall göra kyrkan tillgänglig för de äldre, liksom
strategins målsättning både för församling och kyrka samt också fondmedlens
syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 5: TUFs ansökan om fondmedel för utfärd till Tammerfors 28.5.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja TUF ett bidrag på 1100 €.
2. Bevilja bidraget ur Dagny Bäckströms fond.
3. Justera paragrafen omedelbart.
Annika Halmén föreslog, understödd av Hanna Mannerström och Barbara
Westman, att inte bevilja TUF ett bidrag.
Ärendet gick till omröstning. Ordförande meddelade att omröstningen sker per
namnupprop så att beredningens förslag är ”ja” och motförslaget är ”nej”.
Ja-röster gav: Martin Fagerudd, Jan-Erik Eklöf, Marina Falkstedt, Annika
Piskunen-Virkki, Håkan Sandell, Tom Sergelius och Ann-Christine Teir.
Nej-röster gav: Annika Halmén, Hanna Mannerström, Marianne Träskman och
Barbara Westman. Resultatet blev: 7 ja-röster och 4 nej-röster.

Beslut

Enligt förslag.
Annika Halmén, Hanna Mannerström, Marianne Träskman och Barbara
Westman meddelade avvikande åsikt.
Annika Halmen meddelade avvikande åsikt med motiveringen: ”Jag anser att
medel ur Vanda svenska församlings testamentsfonder inte beviljas innan
föredragande, kyrkoherden, diskuterat Vanda svenska församlings
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fondstadgar och styrdokument med testamentsexekutor advokat Harriet
Rydberg och möjliga korrigeringar i dokumenten gjorts.”
Hanna Mannerström meddelade avvikande åsikt med motiveringen att hon
inte kunde se att stadgarna för testamentsmedlen i Dagny Bäckströms fond är
ämnade för detta syfte.
Barbara Westman meddelade avvikande åsikt med motiveringen: ”Jag anser
inte att TUF:s verksamhet och Gubbdagis har någonting att göra med
församlingens eller kyrkans verksamhet och anser därför att föreningens
ansökan om fondmedel för utfärd till Tammerfors bör avslås.”
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§ 61

Utredningsbegäran om plan för användning av överskott 9.4.2019

Diarienummer

DVAN/149/02.00.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet beslöt vid sitt möte 27.3.2019 § 38 att be Vanda
svenska församling redogöra för användning av sitt överskott på 139.465 €.
Redogörelsen sändes senast 3.5.2019 åt ekonomichef Jukka Parvinen.
Överskottet har uppstått främst på basis av inbesparingar av löner, eftersom
en del av personalen är på deltid. Eftersom rambudgeten de närmaste åren
minskar fram så har församlingen medvetet gått in för att skapa besparingar
för att kunna besätta deltidstjänster på heltid.

Förslag:

Församlingsrådet redogör för användning av överskott och besluter att
1. Överskottet fungerar som buffert för minskning av kommande rambudgeter.
2. Överskottet finansierar heltidstjänster och nödvändig
församlingsverksamhet efter år 2022.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 62

Representanter till Finska Missionssällskapets årsmöte 18.5.2019 i Jyväskylä

Diarienummer

149/00.06.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Finska Missionssällskapet håller årsmöte 18.5.2019 kl. 10 i Jyväskylä. Vanda
svenska församling är medlem av Finska Missionssällskapet och har rätt att
sända två delegater.
Församlingsrådet utser två delegater till Finska Missionssällskapets årsmöte
18.5.2019, kaplan Kaj Andersson och församlingsrådets ledamot Håkan
Sandell.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Utse kaplan Kaj Andersson och församlingsrådets ledamot Håkan Sandell
till representanter för Vanda svenska församling på Finska
Missionssällskapets årsmöte 18.5.2019 i Jyväskylä.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 63

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 9.4.2019

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 64

Anmälningsärenden 9.4.2019

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.

Budgetutfallet per första kvartalet 1.1 - 31.3.2019

Bilaga 6: Budgetutfallet per första kvartalet 1.1 - 31.3.2019
Bilaga 7: SAMMANDRAG budgetutfall 001-003/2019
2.

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas till stadgeenligt sammanträde fredagen
den 24 maj 2019 kl. 9.00 i Aurelia, Åbo. Församlingarna i Borgå stift har
som tidigare möjlighet att lämna in initiativ till Stiftsfullmäktige. Initiativen
borde då vara Domkapitlet till handa 6 veckor före sammanträdet, alltså
senast 12.4.2019.

3.

Församlingsförbundet ordnar en gemensam utbildningsdag för
förtroendevalda från Helsingfors stift och Borgå stift 6.4.2019 i Lappträsk.
Adress: Församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24.
Anmälningar: senast fredagen 29.3 till kontakt@forsamlingsforbundet.fi

4.

Församlingsrådets nästa möte är 7.5.2019 kl. 17 - 18.30 på Bistro Liekki,
Fernissagatan 4 (bottenvåningen), 01300 Vanda, varefter följer en stor
samarbetskonferens kl. 19.30 med personal och församlingsrådets
medlemmar och suppleanter.

5.

Kyrkoherden Martin Fagerudd och vice ordföranden Jan-Erik Eklöf deltog
i grundstensmurningen av Dickursby nya kyrka 4.4.2019 kl. 14.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 65

Avslutande av mötet
Mötesordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 19.59.

Jan-Erik Eklöf
mötesordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 16.4.2019

Tom Sergelius
protokolljusterare

Barbara Westman
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på
pastorsexpeditionens anslagstavla och på hemsidan 17.4 – 17.5.2019.

Vanda 18.5.2019

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

54, 56, 61-62, 64

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

53, 55, 57 - 60

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
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:
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

53, 55, 57 - 60

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 upphandlingsrättelse
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
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Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
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

Borgå domkapitel

Paragrafer i protokollet
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.
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Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €
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.

2 000 €
4 000 €
6 000 €
500 €
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