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§ 74

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 Anita Linnamäki och Håkan Wikman till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Anita Linnamäki och Birgit Halminen till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 23.10 kl.12 på församlingens
pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 24.10 – 23.11.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 75

Val av lekmannaelektorer för biskopsvalet

Diarienummer

DVAN/379/00.00.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Biskop Björn Vikström har meddelat att han avgår från sin tjänst 31.8.2019.
När biskopsämbetet blivit ledigt skall domkapitlet enligt KO 18 kap. 1b §
förordna att biskopsval förrättas.
Röstningen sker i varje prosteri samtidigt i stiftet, varvid kontraktsprosten eller,
om han är förhindrad, den i tjänsten äldsta kyrkoherden är ordförande.
Valet sker med slutna sedlar. Förhandsröstning är möjlig vid detta val.
Röstberättigade i biskopsvalet är enligt KL 23 kap. 16 § 2 mom:
1. Stiftets präster
2. Stiftets lektorer
3. De lekmannamedlemmar som valts till stiftsfullmäktige, de
lekmannaombud som har utsetts till kyrkomötet och den lekmannamedlem
som har utsetts till kyrkostyrelsen från stiftet
4. Lekmannaelektorerna i stiftets församlingar
5. Domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem
Domkapitlet
1. Besluter att valet av biskop förrättas 19.3.2019 kl. 13 i alla prosterier i
stiftet och en eventuell andra valomgång förrättas 10.4.2019 kl. 13.
2. Konstaterar att det 1.8.2018 fanns 350 röstberättigade präster och lektorer
i stiftet och fastställer prosterivis listan över de röstberättigade prästerna
och lektorerna.
3. Fastställer fördelningen av lekmannaelektorer i enlighet med VOK 4 kap.
87 §.
4. Besluter sända uppgifter om antalet lekmannaelektorer till kyrkoherdarna
samt meddela dem att församlingarna senast 2.11.2018 skall välja
lekmannaelektorer och att kyrkoherden senast 2.11.2018 skall meddela de
valda lekmannaelektorernas namn och adress till domkapitlet och
kontraktsprosten.
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Församlingsrådet 16.10.2018
Domkapitlet har beslutat att församlingsrådet i Vanda svenska församling
utser 6 lekmannaelektorer för biskopsvalet i Borgå stift (Biskopsval utskick om
valet av lekmannaelektorer).
Till sammanträdet kallas samtliga medlemmar, och vid förhinder, suppleanter
på normalt sätt. Vid omröstningen fungerar församlingsrådets vice ordförande
Marianne Träskman som mötesordförande.
Ordförande skall vara lekman. Likaså skall protokolljusterarna vara lekmän.
Ordförande skall, när denna öppnar mötet, konstatera hur många
lekmannaelektorer som skall väljas i församlingen.
Valet av lekmannaelektorer till biskopsvalet leds av vice ordförande Marianne
Träskman.
Församlingsrådet i Vanda svenska församling väljer sex (6)
lekmannaelektorer.
Majoritetsval
- Om det föreslås lika många kandidater som det skall väljas elektorer är
valet enhälligt och man behöver inte skrida till slutet val.
- Om det har föreslagits fler kandidater än det antal lekmannaelektorer som
skall väljas, då skall val förrättas.
- Var och en som röstar skall på sin röstsedel skriva så många namn som
det skall väljas lekmannaelektorer i församlingen. Om det finns flera namn
på en röstsedel än antalet elektorer som skall väljas, skall röstsedeln
förkastas (men ändå sparas).
- Man kan också rösta på en person som inte under diskussionen har
nominerats. De som har fått flest röster blir valda. Vid jämt röstetal avgör
lotten.
Proportionella val
- Valet kan också förrättas som proportionellt val, vilket är mer komplicerat
än majoritets-val. Proportionellt val skall förrättas om de som det kräver
rent matematiskt kan få en person vald.
- Ordförande bestämmer tidpunkten då kandidatlistorna senast måste
lämnas in åt ordförande, samt när röstningen påbörjas. På listan får finnas
högst så många kandidater som skall väljas.
Över mötet förs protokoll.
Kyrkoherden är inte närvarande vid valet.
Bilaga 0.a: Utskick om val av lekmannaelektorer
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Förslag

Församlingsrådet förrättar val av 6 lekmannaelektorer för biskopsval.

Beslut

Ett skilt protokoll fördes över valet. Följande personer utsågs till Vanda
svenska församlings lekmannaelektorer för biskopsvalet:
Eklöf Jan-Erik, Halminen Birgit, Mannola Maximilian, Pekanpalo Reijo,
Sandell Håkan och Träskman Marianne.
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§ 76

Utlåtande om Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2019 och verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2019-2021

Diarienummer

DVAN/190/02.00.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet har vid sitt möte 3.10.2018 § anmodat enheterna i
den kyrkliga samfälligheten att inkomma med sina utlåtanden om Vanda
kyrkliga samfällighets Verksamhets- och ekonomiplan 2019-2021 samt om
dess budget för år 2019, vilka skall vara ekonomichefen till handa senast
26.10.2018.
Allmänna grunder
Vanda kyrkliga samfällighets budget för år 2019 samt Verksamhets- och
ekonomiplan 2019-2021 har uppgjorts under en tid, när nationalekonomin
vuxit tre år i rad. Tillväxten beräknas växa år 2018 (BNP 3,0 %). Efter detta år
saktar tillväxten av åren 2019-2020 till ca 2 % och år 2021 till 1,3 %.
Vanda församlingars strategi
Församlingarnas i Vanda verksamhets- och ekonomiplan styrs av en
gemensam strategi som gemensamma kyrkofullmäktige godkände i januari
2017 och som gäller fram till år 2020. Den definierar församlingarnas
gemensamma uppgift som är ”Frimodigt I nådens tjänst.” Församlingarnas
vision definieras av strategin som är att ” Kyrkan i Vanda förnyas i sitt arbete
genom att möta och stärka alla människor.” 7 strategiska linjedragningar styr
förverkligandet av strategin och definierar församlingarnas miljömålsättning.
Ekonomin och investeringsplanen
Vanda kyrkliga samfällighets ekonomi är tillsvidare stabil i en situation när
kyrkotillhörigheten har sjunkit flera år i följd. Som grund för beredningen av
budgeten 2019 ligger en kalkyl som baserar sig på de senare årens
utveckling, att kyrkotillhörigheten i den kyrkliga samfälligheten hålls på 2018
års nivå eller sjunker något.
Trots medlemsantalets utveckling har skatteinkomsterna fortsatt att sjunka,
när utgifterna ökar. Prognosen är att skatteinkomsterna sjunker år 2019 -1,6
% och under åren 2020–2021 med mindre än en procent per år. Detta
förutsätter beslut gällande två stora utgiftsposter, personal och fastigheter.
Beslut har redan gjorts och personalen har minskat de senaste åren. Vanda
kyrkliga samfällighet har dock ett omfattande investeringsprogram som är en
stor utmaning för ekonomins bärkraft. Gallring i kostnader och försök att öka
intäkter har planerats rätt.
Nettoramen för år 2019 är -2,0 % mindre än för år 2018. Som utgångspunkt
för år 2020 har man iakttagit en -2,0 % minskning av nettoramen per år och
för år 2021 har man iakttagit en -3,0 % minskning av nettoramen.
Med dessa kalkyler så är årsresultatet för år 2019 4,3 miljoner euro. Åren
2020–2021 upp-skattar man att årsresultatet överskrider långtidsmålet, som
är 4,0 miljoner euro.
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Resultatet för samfälligheten kommer att ansträngas under åren 2019-2022
av rivningen av Dickursby kyrka, Bethania och ämbetshuset med ca 7
miljoner euro.
Slutsumman för investeringsplanen och finansieringen åren 2019-2022 är
utmanande, och omfattar 73,4 miljoner euro. Detta är ca 20 miljoner mer än
för åren 2018-2022 (51,9 milj. €).
De största enskilda investeringsprojektet är Dickursby nya kyrka. Vanda
svenska församling stöder projektet för Dickursby nya kyrka i egenskap av en
av fyra aktörer. Projektet är den största ekonomiska utmaningen hittills för
hela samfälligheten.
Samfälligheten har tidigare antagit som princip att man hellre gör sig av med
väggar än personal. Det är viktigt att samfälligheten stöder denna princip,
med tanke på personal som känner oro för sina jobb. Likaså är det också
viktigt att kunna förverkliga de övriga projekten i investeringsplanen.
Förslag

Församlingsrådet besluter att ge följande utlåtande:
1. Församlingsrådet i Vanda svenska församling förordar att Vanda kyrkliga
samfällighets budget för år 2019 samt verksamhets- och ekonomiplan för
åren 2019-2021 godkänns.
2. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 77

Fördelning av internationellt ansvar

Diarienummer

DVAN/381/02.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt 13.6.2017 grundstadgan för
Vanda kyrkliga samfällighet. Grundstadgan säger, att samfälligheten besluter
om det internationella under-stödet till missionsorganisationer och till den
internationella diakonin, på så sätt att varje församling har rätt att besluta om
riktandet av den egna delen av det internationella stödet.
Dessutom har församlingarna rätt att bevilja understöd för missionsarbete och
internationell diakoni från övriga budgetmedel. Det budgeterade understödet
utbetalas under budgetåret med beaktande av kassatillgångar.
Den summa av det budgeterade internationella understödet som
församlingsrådet i Vanda svenska församling besluter om utgör 19 337 €.
Församlingsrådet har antagit en linjedragning om fördelning av internationellt
understöd och att det avvecklat bidrag till missionssällskap, som inte följer
kyrkans linje i frågor om jämlikhet och människosyn.
I följd av denna princip, föreslår föredragande att det sammanlagda
missionsstödet på 19.337 €, som församlingsrådet i Vanda svenska
församling besluter om, tilldelas i sin helhet till Finska Missionssällskapet
(FMS).

Förslag

Församlingsrådet i Vanda svenska församling beslutar att föreslå för
gemensamma kyrkorådet i Vanda kyrkliga samfällighet att
1. Budgetanslaget på 19 337 € för internationellt missionsunderstöd, som
församlingsrådet i Vanda svenska församling besluter om, tilldelas i sin
helhet till Finska Missionssällskapet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 78

Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019

Diarienummer

DVAN/335/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 11.9.2018 § 64 att behandla på nytt
Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplanen 2019, som
uppdaterats.
Ekonomiplanen har uppdaterats av ekonomiplanerare Arto Alho.
Förslaget till förverkligande av de strategiska linjedragningarna enligt Vanda
församlingars har uppdaterats i enlighet med diskussionen på senaste
församlingsrådsmöte. De uppdaterade linjedragningarna finns i Vanda
svenska församlings verksamhets- och ekonomiplan 2019.

Bilaga 1: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019, version 16.10.2018.
Förslag

Församlingsrådet besluter att:
1. Godkänna Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan
2019.
2. Godkänna de strategiska linjedragningarna 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Godkänna Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan
2019, förutom sid. 14 punkt 2.2 som behandlas på följande möte.
2. Godkänna de strategiska linjedragningarna 2019
3. Paragrafen justerades omedelbart.

Protokoll

7/2018

9

16.10.2018
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 79

Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsarbetet

Diarienummer

DVAN/383/02.03.06/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kantor Anders Ekberg redovisar för användning av fondmedel på 2800 € som
församlingsrådet beviljade vid sitt möte 6.2.2018 § 6 för år 2018 för
pensionärsarbetet. Denna redovisning omfattar ViAnda -körens verksamhet. I
redovisningen ingår inte trakteringen under allsångsevenemangen ”De
Vackraste Andliga Sångerna” på Folkhälsan-huset. Denna torde kunna
inlämnas vid följande möte.

Bilaga 2: Redovisning för användning av fondmedel för pensionärsarbetet, A.Ekberg 16.10.2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen för användning av fondmedel för
pensionärsarbetet
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 80

Ansökan om fondmedel för pensionärsarbetet

Diarienummer

DVAN/384/02.03.06/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kantor Anders Ekberg, som fungerar som dirigent för ViAnda -kören, ansöker
om 3000 € för år 2019 för ViAnda -körens verksamhet samt för traktering
under allsångsevenemangen ”De Vackraste Andliga Sångerna” på
Folkhälsan-huset. I ansökan ingår en budget.
Den större delen av de ansökta medlen är riktad till ViAnda -körens
verksamhet, vilken stöds endast med Vanda svenska församlings fondmedel.
Den mindre delen av medlen är ämnad för traktering i samband med De
Vackraste Andliga Sångerna -evenemangen på Folkhälsan -huset. Dessa
evenemang är uppskattade av de inneboende och har hållits i flera år.
Församlingsrådet beviljar 3000 € enligt ansökan ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 3: Ansökan om fondmedel för pensionärsarbetet, A.Ekberg 16.10.2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 3000 € för pensionärsarbetet ur Dagny Bäckströms fond.
2. För användningen av fondmedlen redovisas enligt anvisning.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 81

Vanda svenska församlings utbildningsplan 2019

Diarienummer

DVAN/339/01.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 11.9.2018 att utbildningsplanen 2019
kan kompletteras vid ett senare möte. På kyrkoherdekonferensen
meddelades också att utbildningsplanerna vars inlämnande till domkapitlet
tidigarelagts till slutet av september kan kompletteras senare.
Utbildningsplanen 2019 har kompletterats med en utbildning för kaplan Kaj
Andersson.

Bilaga 4: Vanda svenska församlings utbildningsplan 2019, version 16.10.2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna kompletteringen av utbildningsplanen 2019.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 82

Kyrkoherdens beslutsprotokoll

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har följande tjänstemannabeslut att redogöra för:

2018-05

Kyrkoherden har anställt barnskötaren Annica Eriksson som ledande
barnledare i Vanda svenska församling för tiden 1.1 - 30.6.2019 under samma
tid som den ordinarie arbetstagaren Alexandra Blomqvist är arbetsledig.
Grundlön i arbetsförhållande 2294,95 e/mån.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 83

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/256/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Vanda svenska församlings portföljrapport 1.1.2018 - 17.9.2018

Bilaga 5: Vanda svenska församlings portföljrapport 1.1.2018 - 17.9.2018
2. Budgetutfallet för det tredje kvartalet 1.1 - 30.9.2018
Bilaga 6: Budgetutfallet för det tredje kvartalet 1.1 - 30.9.2018
3. Församlingsrådets följande möte är enligt mötesplanen tisdag
13.11.2018 kl. 18.00 i mötesrummet Viikuna på Fernissagatan 4, 3
vån., Dickursby.
4. För församlingsrådsmedlemmarnas information meddelar föredragande att
jag sänt två epostmeddelanden och ett sms meddelande, samt att jag ringt
till advokat Harriet Rydberg för att fråga om läget i verkställandet av Harald
Bäckström testamente. I det sista epostmeddelandet bad jag om rapporten
över samtalen med Varjosaari, att den kunde sändas mig så fort som
möjligt. Jag har inte erhållit något svar på någon av mina förfrågningar.
Därför har jag avlägsnat ärendet ”Verkställandet av Harald Bäckströms
testamente” från listan, eftersom ärendet inte kunnat beredas. Advokat
Rydberg har inte heller meddelat om hon kommer att närvara vid
församlingsrådets möte.

5. Harriet Rydbergs lägesrapport daterad 14.10.2018. Rapporten behandlas
på nästa möte.

6. Arbetsgruppen för fondmedel samlas 8.1.2019 kl. 12 på Aktia Bank.
Församlingsrådet utsåg på sitt möte 17.11.2015 § 131 fyra representanter
som träffar Jerker Hedman på Aktia Bank: Eklöf Jan-Erik, Ruusu Inger,
Träskman Marianne och Wikman Håkan.

7. Församlingsrådet konstaterade att Vanda svenska församling i sin
planering av förhandsröstningsställen i församlingsval nästa gång kunde
besluta om ett sådant i såväl västra, mellersta som i östra Vanda.

8. Församlingens basarbord på Helsinge Lantmannagilles musei- och
skördedag 22.9.2018 inbringade 509 € till förmån för missionen.

Förslag

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 84

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 19.05.
Martin Fagerudd
ordförande §74,§§76-84

Marianne Träskman
ordförande §75

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 23.10.2018

Anita Linnamäki
protokolljusterare

Birgit Halminen
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 24.10 – 23.11.2018.
Vanda 24.11.2018

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

75-78.

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

79-80

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

81

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
Vallmovägen 5 A
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

79-80

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.
Upphandlingsrättelsens 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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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
81

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.
Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

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

