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§ 66

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordförande Martin Fagerudd inleder mötet med bibelläsning och bön,
varefter mötesordförande Jan-Erik Eklöf 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.
Till protokolljusterare och rösträknare utses Per-Erik Aura och Hanna
Mannerström.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Per-Erik Aura och Annika Halmén till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 14.5.2019 kl.12 i portalen för
Vanda församlingars förtroendevalda (https://luottamus.evl.fi)
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 15.5 – 12.6.2019.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 67

Vanda svenska församlings preliminära Gudstjänstplan 2020, Verksamhets- och
ekonomiplan 2020 samt Verksamhetsplanen för Dickursby nya kyrka 2021, vilka
behandlas på den stora samarbetskonferensen 7.5.2019

Diarienummer

210/00.01.02/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingarna och enheterna för de gemensamma tjänsterna ombeds
sända sina Verksamhets- och ekonomiplaner senast 20.9.2019 till
ekonomiplanerare Arto Alho.
Följande dokument behandlas på den stora samarbetskonferensen 7.5.2019:
1. Preliminärt förslag till Gudstjänstplan 2020.
2. Preliminärt förslag till Verksamhets- och ekonomiplan 2020.
3. Verksamhetsplan för Dickursby nya kyrka 2021.
De preliminära förslagen till Gudstjänstplan 2020 samt Verksamhets- och
ekonomiplan 2020 är endast utkast vilka uppdateras på basen av den stora
samarbetskonferensen av personalen på planeringsseminariet 27 28.5.2019. Verksamhets- och ekonomiplanens budgetdel är uppdaterat per
april 2019 av huvudbokförare Terttu Pääkkönen. Lönerna är på samma nivå
som för detta år eftersom ekonomikontoret inte hunnit uppdatera dem, medan
rambudgeten är uppdaterad.
Vanda svenska församlings Verksamhetsplan för Dickursby nya kyrka skall
uppgöras detta år, senast i oktober, liksom också Tikkurilan seurakunta gör,
för att verksamheten skall kunna synkroniseras mellan de båda
församlingarna.
Syftet med att ta upp dessa planer på församlingsrådets möte är främst för att
ledamöterna skall i god tid kunna bekanta sig med planerna före den stora
samarbetskonferensen för att ta för församlingsrådet viktiga teman.
Församlingsrådet kan också på mötet ta upp teman som berör
Gudstjänstplanen 2020, Verksamhets- och ekonomiplanen 2020 och
Verksamhetsplanen för Dickursby nya kyrka 2021 på sitt möte.

Bilaga 1: Första utkastet till Gudstjänstplan 2020
Bilaga 2: Första utkastet till VEP 2020
Bilaga 3: Verksamhetsplan för Dickursby nya kyrka 2021
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Anteckna Vanda svenska församlings preliminära Gudstjänstplan 2020 för
kännedom.
2. Anteckna Vanda svenska församlings preliminära Verksamhets- och
ekonomiplan 2020 för kännedom.
3. Anteckna Vanda svenska församlings preliminära Verksamhetsplan för
Dickursby nya kyrka 2021 för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 68

Utlåtande till domkapitlet om tjänsten som kaplan i Vanda svenska församling

Diarienummer

211/01.01.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Domkapitlet i Borgå stift har meddelat kyrkoherden 7.2.2019 att kaplanen i
Vanda svenska församling Kaj Andersson avgår 30.9.2019 från
kaplanstjänsten för att gå i pension 1.10.2019. Domkapitlet lediganslår
prästtjänster, men församlingsrådet får framställa kriterier som skall ställas på
den.
Vanda svenska församling behöver en kaplan som kan leda verksamhet
bland ungdomar och konfirmander, har god hand med dem genom gott
ledarskap och god undervisning, samt arbeta på goda kontakter till de
svenska skolornas rektorer, personal och elever i Vanda. Det är viktigt att
församlingen har en prästtjänst som är avdelad för arbetet bland ungdomar,
konfirmander samt i skolor, eftersom Konfirmandarbetet är både tids- och
personalkrävande. Kaplanen fungerar därför som arbetspar åt
ungdomsarbetsledaren, med vilken denna kan leda och utveckla
verksamheten bland ungdomar och konfirmander, samt i skolor.
Proceduren för besättande av tjänsten som kaplan
Församlingsrådet besluter om kriterierna för tjänsten som kaplan. Språkkravet
för tjänsten som kaplan i Vanda svenska församling är fullständigt
behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och
skrift, vilket grundar sig på Vanda kyrkliga samfällighets språkstadga.
Församlingsrådet önskar att kaplanstjänsten utannonseras med följande
kriterier: Förutom förmåga och lämplighet att sköta uppgifter som i allmänhet
är förenade med en kaplanstjänst, skall den sökande ha särskild förmåga att
leda verksamhet bland ungdomar och konfirmander, skapa goda kontakter till
dem genom gott ledarskap och god undervisning, samt arbeta på goda
kontakter till de svenska skolornas rektorer, personal och elever i Vanda.
Kunnande i att planera och genomföra kurser för ungdomar räknas som en
merit. Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett
straffregisterutdrag. Kravgruppen för tjänsten är 602.
Föredragande har samtalat med notarien på domkapitlet Linus Stråhlman
som informerar att domkapitlet lediganslår kaplanstjänsten på sitt möte
14.5.2019 att sökas senast 7.6.2019. På mötet 13.6.2019 behandlas
ansökningshandlingarna, då domkapitlet också besluter om de sökandes
behörighet, varefter församlingsrådet får domkapitlets utlåtande om de
sökande samt deras ansökningshandlingar.
Församlingsrådet tillsätter en arbetsgrupp, som besluter vem av de sökande
som kallas till intervju och som föreslår för församlingsrådet på mötet
20.8.2019 vem som väljs till tjänsten som kaplan. På basen av denna tidtabell
har församlingen en ny kaplan 1.10.2019. Församlingen publicerar en annons
om tjänsten i Kyrkpressen, på evl.fi/rekrytering och församlingens hemsida
vandasvenskaforsamling.fi.
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Bilaga 4: Lediganslående av tjänst som kaplan i Vanda svenska församling
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Be domkapitlet i Borgå stift lediganslå kaplanstjänsten i Vanda svenska
församling,
2. Språkkravet för tjänsten som kaplan i Vanda svenska församling är:
fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda
finska i tal och skrift.
3. Framföra önskan om att domkapitlet i Borgå stift utannonserar
kaplanstjänsten med följande kriterier: Förutom förmåga och lämplighet
att sköta uppgifter som i allmänhet är förenade med en kaplanstjänst,
skall den sökande ha särskild förmåga att leda verksamhet bland
ungdomar och konfirmander, skapa goda kontakter till dem genom gott
ledarskap och god undervisning, samt arbeta på goda kontakter till de
svenska skolornas rektorer, personal och elever i Vanda. Kunnande i att
planera och genomföra kurser för ungdomar räknas som en merit. Den
som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett
straffregisterutdrag. Kravgruppen för tjänsten är 602.
4. Tillsätta en arbetsgrupp som besluter vem av de sökande som kallas till
intervju och som föreslår för församlingsrådet på mötet 20.8.2019 vem
som väljs till tjänsten som kaplan.
5. Församlingen annonserar tjänsten i Kyrkpressen, på evl.fi/rekrytering och
församlingens hemsida vandasvenskaforsamling.fi.
6. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Be domkapitlet i Borgå stift lediganslå kaplanstjänsten i Vanda svenska
församling,
2. Språkkravet för tjänsten som kaplan i Vanda svenska församling är:
fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda
finska i tal och skrift.
3. Framföra önskan om att domkapitlet i Borgå stift utannonserar
kaplanstjänsten med följande kriterier: Förutom förmåga och lämplighet
att sköta uppgifter som i allmänhet är förenade med en kaplanstjänst,
skall den sökande ha särskild förmåga att leda verksamhet bland
ungdomar och konfirmander, skapa goda kontakter till dem genom gott
ledarskap och god undervisning, samt arbeta på goda kontakter till de
svenska skolornas rektorer, personal och elever i Vanda. Kunnande i att
planera och genomföra kurser för ungdomar räknas som en merit. Den
som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett
straffregisterutdrag. Kravgruppen för tjänsten är 602.
4. Tillsätta en arbetsgrupp som besluter vem av de sökande som kallas till
intervju och som föreslår för församlingsrådet på mötet 20.8.2019 vem
som väljs till tjänsten som kaplan.
Till arbetsgruppen valdes Martin Fagerudd, Jan-Erik Eklöf, Hanna
Mannerström och Håkan Sandell.
5. Församlingen annonserar tjänsten i Kyrkpressen, på evl.fi/rekrytering och
församlingens hemsida vandasvenskaforsamling.fi.
6. Ärendet justerades omedelbart.
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§ 69

Meddelande om uppsägning, Daniela Hildén

Diarienummer

211/01.01.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ungdomsarbetsledaren Daniela Hildén meddelar att hon avgår från tjänsten
som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling från och med
19.8.2019.
Ungdomsarbetsledare Daniela Hildén tackar församlingsrådet för mycket gott
samarbete och önskar alla allt gott och Guds välsignelse i uppdraget som
förtroendevalda.

Förslag

Församlingsrådet antecknar meddelandet om uppsägning för kännedom.
Församlingsrådet tackar Daniela Hildén för väl planerat och genomfört arbete
och som gett goda resultat samt önskar lycka och välsignelse i det nya
uppdraget.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 70

Lediganslående av tjänsten som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling

Diarienummer

211/01.01.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Tjänsten som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling blir vakant
19.8.2019. Tjänsten ledigslås att sökas senast fredagen den 24 maj 2019 kl.
15.00. Tjänsten som är på heltid besätts tidigast 1.9.2019.
Förutom att tjänsten som ungdomsarbetsledare kräver examen som
biskopsmötet godkänt, så kräver tjänsten goda muntliga och skriftliga
kunskap i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.
Kravgruppen för tjänsten är 502.
Proceduren för besättande av tjänsten som ungdomsarbetsledare
Församlingsrådets håller möte onsdag 29.5.2019 då det besluter vem av de
sökande som kallas till intervju.
Församlingsrådet tillsätter en intervjugrupp bestående av kyrkoherden, vice
ordföranden
i
församlingsrådet
Jan-Erik
Eklöf
jämte
två
församlingsrådsledamöter som intervjuar de sökande i augusti före följande
möte 20.8.2019, då församlingsrådet väljer en bland de sökande till
ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling på förslag av
intervjugruppen. Tjänsten besätts tidigast den 1 september 2019.
Församlingen publicerar en annons om tjänsten i Kyrkpressen, på
evl.fi/rekrytering samt på församlingens hemsida vandasvenskaforsamling.fi.
Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska församling
via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering senast 24.5.2019
kl. 15.00.

Bilaga 5: Lediganslående av tjänst som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. Tjänsten som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling ledigslås
på heltid.
2. Tjänsten besätts tidigast 1.9.2019.
3. Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska
församling via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering
senast 24.5.2019 kl. 15.00.
4. Församlingsrådet utser en intervjugrupp bestående av kyrkoherden och
församlingsrådets vice ordförande Jan-Erik Eklöf samt 2 ledamöter, vilka
intervjuar de sökande före församlingsrådets följande möte 29.5.2019.
5. Församlingen publicerar en annons om tjänsten i Kyrkpressen, på
evl.fi/rekrytering
samt
på
församlingens
hemsida
vandasvenskaforsamling.fi.
6. Ärendet justeras omedelbart.
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Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Tjänsten som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling ledigslås
på heltid.
2. Tjänsten besätts tidigast 1.9.2019.
3. Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska
församling via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering
senast 24.5.2019 kl. 15.00.
4. Församlingsrådet utser en intervjugrupp bestående av kyrkoherden och
församlingsrådets vice ordförande Jan-Erik Eklöf samt 2 ledamöter, vilka
intervjuar de sökande före församlingsrådets följande möte 3.6.2019.
Till intervjugruppen valdes: Martin Fagerudd, Jan-Erik Eklöf, Hanna
Mannerström och Håkan Sandell.
5. Församlingen publicerar en annons om tjänsten i Kyrkpressen, på
evl.fi/rekrytering
samt
på
församlingens
hemsida
vandasvenskaforsamling.fi.
6. Ärendet justerades omedelbart.
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§ 71

Representanter till Församlingsförbundets årsmöte 14.5.2019

Diarienummer

212/00.06.01/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Medlemmarna i Församlingsförbundet r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 14
maj 2019 kl. 18.00 på Sandvikskajen 13 i Helsingfors. Sedvanliga
årsmöteshandlingar med bland annat val av tre styrelsemedlemmar och en
suppleant.
Verksamhetsberättelsen för året 2018 skickas per post under april månad.
Året var gott med många lyckade satsningar.
Församlingsförbundet fyller en viktig funktion i Borgå stift: Det blir allt viktigare
att stöda de aktiva lekmännen i kyrkan och församlingarna. Förbundets
verksamhet kan bygga broar och aktualisera det kristna budskapet i nya
former. Kyrkpressen binder samman vårt vidsträckta stift och når nästan alla
finlandssvenska hem. Tankeväckande och uppbyggande litteratur behövs
alltjämt.
Enligt stadgarna har till förbundet anslutna församlingar genom
befullmäktigade ombud, som utses av kyrkorådet eller församlingsrådet
sålunda, att församlingar med högst 5000 medlemmar har rätt att företrädas
av en (1) representant för varje påbörjat tusental medlemmar. Församlingar
med över 5000 medlemmar med därutöver en (1) representant för varje
påbörjat femtusental medlemmar
Församlingens representanter bör ha en fullmakt med sig. Fullmakten kan
också sändas per post eller e-post innan årsmötet till förbundet. Vanda
svenska församling sänder högst fyra representanter.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Sända högst fyra representanter för Vanda svenska församling
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Sända två representanter för Vanda svenska församling: Annika Halmén
och Tom Sergelius.
2. Ärendet justerades omedelbart.
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§ 72

Kyrkokollekterna juni - september 2019

Diarienummer

213/02.06.00/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingen ska göra upp en plan för de kollekter som ska tas upp vid
högmässogudstjänsterna under året samt fastställa den (KO 2:8).
Förslaget till kyrkokollekter som skall uppbäras är för tiden 1.6 - 30.9.2019
grundar sig på Kyrkostyrelsen cirkulär 2018-12r om kollekter som skall
uppbäras i Borgå stift 2019.
Trots kollektplanen kan oförutsedda behov uppkomma. I sådana fall kan
kyrkoherden frångå kollektplanen och vid någon annan lämplig tidpunkt ta
upp det ursprungliga kollektändamålet. Församlingsrådet torde bevilja
kyrkoherden rätt till att ändra kollektändamålet vid behov.

Bilaga 6: Kyrkokollekterna juni - september 2019
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna kyrkokollekterna 1.6 - 30.9.2019.
2. Ge kyrkoherden rätt att vid behov ändra kollektändamål.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 73

Ansökan om fondmedel för pensionärernas utfärd till Helsingfors 4.6.2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonen Heidi Salminen ansöker om 2978 € ur fondmedel för
pensionärernas utfärd till Helsingfors 4.6.2019 för 50 deltagare. I ansökan
ingår en programbeskrivning, tidtabell och en budget.
I priset ingår utgifter för transporter, lunch, guider och inträden. Självandelen
av priset för församlingens medlemmar är 10 € och för dem som inte hör till
Vanda svenska församling 20 €.
Församlingsrådet stöder verksamheten bland seniorerna, som är en ständigt
växande grupp i församlingen. Arbetet fyller kyrkans strategi för äldrearbetet
vars mål är att göra kyrkan tillgänglig för äldre.
Ansökan uppfyller strategins målsättning för både församling och kyrka liksom
även fonden syfte. De ansökta medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 7: Ansökan om fondmedel för pensionärernas utfärd till Helsingfors 4.6.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 2978 € för pensionärernas utfärd enligt ansökan.
2. Medlen beviljas 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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§ 74

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 7.5.2019

Diarienummer

DVAN/208/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 75

Anmälningsärenden 7.5.2019

Diarienummer

DVAN/256/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.

Församlingsrådets följande möte hålls måndag 3.6.2019 kl. 16 på
Fernissagatan 4, 3 våningen, 01300 Vanda.

2.

Max Mannola, som är medlem i Miljökommittén (Ympäristölautakunta),
rapporterade från kommitténs möte 21.3.2019.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 76

Församlingsrådets möten under år 2019

Diarienummer

DVAN/207/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Enligt Vanda kyrkliga samfällighets årskalender har gemensamma kyrkorådet
och gemensamma kyrkofullmäktige möten följande datum under år 2019:
GKR 4.9, GKF info 17.9, GKF 24.9, GKR 2.10 (utlåtande om samfällighetens
och församlingarnas VEP), GKR 6.11, GKF info 26.11 GKF 3.12, GKR 11.12.
Möjliga datum för församlingsrådets möten under tiden maj - november 2019 i
mötesrummet i tredje våningen är måndag 3.6, samt följande tisdagar 20.8,
10.9, 22.10 & 19.11 på Fernissagatan 4, 3 våningen i mötesrummet på 3
våningen.

Förslag

Församlingsrådet besluter att hålla möten under år 2019:
1. Måndag 3.6.2019 kl. 16, samt följande tisdagar 20.8, 10.9, 22.10 & 19.11
på Fernissagatan 4, 3 våningen i mötesrummet på 3 våningen.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 77

Avslutande av mötet
Mötesordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 17.40.

Jan-Erik Eklöf
mötesordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 14.5.2019

Per-Erik Aura
protokolljusterare

Annika Halmén
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsidan 15.5 – 12.6.2019.
Vanda 13.6.2019 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

67,69-72,75-76

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

73

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

68

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

73

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
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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
Paragrafer i protokollet

Borgå domkapitel
68

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.

Protokoll

6/2019

18

07.05.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd
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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