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§ 33

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 Helen Glantz-Vilo och Håkan Sandell till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Marianne Träskman och Håkan Sandell till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 17.4.2018 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 18.4 – 18.5.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 34

Val av valnämnd för Vanda svenska församling

Diarienummer

DVAN/328/00.00.00/2017

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet bordlade ärendet 13.3.2018 § 25 Val av valnämnd för
Vanda svenska församling. Förslaget har kompletterats med förslag på
suppleanter till valnämnden.
Församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väljer
förtroendemän till församlingsråd/kyrkofullmäktige samt till gemensamma
kyrkofullmäktige för fyraårsperioden 2019-2022. Den egentliga valdagen är
18.11.2018 och förhandsvalet är 6-11.10.2018.
Valnämnden skall tillsättas senast 31.5.2018 (VOK 2:4,1).
Församlingsrådet skall vidta följande åtgärder för församlingsvalet:
1. Församlingsrådet väljer medlemmar och suppleanter till valnämnden samt
utser en ordförande (KL 23:19 och VOK 2:4,1).
2. Församlingsrådet kan besluta att församlingen delas in i
röstningsområden (KL 23:19 och VOK 2:4,1).
3. Gemensamma kyrkorådet kan tillsätta en centralvalnämnd (KL 23:20).
4. Val av tidning/annan publikation där vissa kungörelser och meddelanden i
anslutning till valet samt sammanställningen av kandidatlistorna publiceras
(KO 23:2,2–3). Detta besluter gemensamma kyrkorådet.
5. Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer platsfördelningen för
medlemmarna av gemensamma kyrkofullmäktige på basis av
folkmängden i den kyrkliga samfällighetens församlingar 1.1.2018 (KL 11:7
och KO 10:9). Uppgifter om detta kommer inom vårens lopp.
Till församlingsrådet i vanda svenska väljs 12 medlemmar. Gemensamma
kyrkofullmäktige besluter vid sitt junimöte hur många platser Vanda svenska
församling får i gemensamma kyrkofullmäktige.
Församlingsrådet skall utse
1. Minst fyra medlemmar i valnämnden
2. Minst fyra suppleanter i valnämnden,
3. En ordförande för valnämnden.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
Vanda svenska församling är så liten till medlemsantalet att denna utgör ett
enda valdistrikt. Vanda svenska församlings valdistrikt är så omfattande att en
större valnämnd än minimiantalet utses, förslagsvis sex medlemmar och sex
suppleanter i valnämnden jämte en ordförande.
Gemensamma kyrkorådet har tillsatt en centralvalnämnd som skall bl.a.
1. Uppgöra valkungörelser.
2. Uppgöra en vallängd för valet.
3. Försäkra sig om förhandsröstningsplatser i de största köpcentra i Vanda
tillsammans med församlingarna.
4. Försäkra sig om kontakten till läroanstalter och skolor tillsammans med
församlingarna.
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Om valnämndens tidtabell och uppgifter för valet 2018 stipuleras i
Kyrkolagen, Kyrkoordningen och Valordningen för kyrkan. Kyrkostyrelsen har
uppgjort en detaljerad valtidtabell som är bifogad föredragningen.
Viktiga datum och klockslag för valet är:
1. Senast 17.9 kl. 16 avslutas kandidatuppställningen.
2. Senast 2.11. kl. 16 ska anmälan om önskan att rösta hemma ska lämnas
in.
3. Tis. 6.11 kl. 9 Förhandsröstningen inleds på de platser som valnämnden
bestämt.
4. Tis. 6.11 kl. 9 Förrättningen av hemmaröstningen inleds.
5. Lör. 10.11 kl. 16 Hemmaröstningen avslutas.
6. Lör. 10.11 kl. 18 Förhandsröstningen avslutas.
7. Sö 18.11 kl. 11 är den egentliga valdagen då valförrättningen inleds.
8. Sö 18.11.2018 kl. 20 avslutas valförrättningen på den egentliga valdagen.
Kyrkomötet har beslutit om jävsgrunderna, vilka har blivit strängare. Enligt
kyrkomötets beslut kan en kandidat eller en kandidats make eller maka, barn,
syskon eller föräldrar inte vara medlem eller ersättare i valnämnden. Med
make eller maka avses äkta makar samt personer som lever under
äktenskapsliknande förhållanden eller i registrerat partnerskap med
kandidaten. Det lönar sig därför att till valnämnden utse fler medlemmar än
vad lagen förutsätter och tillräckligt med ersättare. Om en medlem i
valnämnden förlorar sin behörighet för uppgiften är valnämndens
sammansättning då fortsättningsvis lagenlig och en tidigare utsedd ersättare
kan träda till i stället för en jävig medlem.
Kyrkoherden ska vara församlingsmedlem för att kunna vara medlem i
valnämnden. Valnämnden består enligt de nya bestämmelserna av en
ordförande och minst fyra andra medlemmar samt minst lika många ersättare.
Formuleringen innebär att kyrkoherden inte längre på grund av sin
tjänsteställning är medlem i valnämnden. Det här betyder å sin sida att en
kyrkoherde som väljs till valnämnden ska uppfylla förutsättningarna för
uppdraget, också vad gäller medlemskap i församlingen.
Kyrkomötets lagutskott har påpekat att kyrkoherden och församlingens
tjänsteinnehavare behöver ha ett nära samarbete med valnämnden. En
kyrkoherde som inte är medlem i församlingen kan delta som sakkunnig i
valnämndens arbete.
Bilaga 1: Valtidtabell 2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Välja Ulf Lundström, Patrik Karlsson, Monica Jansson-Olenius, Melker
Olenius, Anita Karlsson och Barbro Dilén till medlemmar i valnämnden.
2. Välja Astrid Nurmivaara, Mona Lanaeus, Susanne Bergström, Christina
Wackström till suppleanter.
3. Välja Harriet Forsman-Ryhänen till ordförande för valnämnden.
4. Valnämnden kompletteras på mötet eller senast på mötet i maj.
5. Kyrkoherden deltar som sakkunnig i valnämndens arbete.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 35

Samtalstjänsten

Diarienummer

DVAN/145/04.06.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet remitterade ärendet 13.3.2018 § 26 Samtalstjänsten för ny
beredning.
Som anvisning för beredningen bad församlingsrådet ta hänsyn till förslagets
prövokaraktär, och att församlingsrådet måste erhålla en utvärdering av
verksamheten och ekonomin när projektet avslutas samt förslag på hur Vanda
svenska församlings del finansieras.
Föredragande har meddelat direktor Ekstrand att församlingsrådets i Vanda
svenska församling beslut fördröjs p.g.a. att församlingsrådet remitterat
ärendet till ny beredning, men att församlingsrådet ställde sig positivt till
förslaget.
Behandling av ärendet
Fördelar med förslaget som biskop Vikström och direktor Ekstrand lägger
fram är följande:
1. Förslaget skapar ett helhetsansvar för verksamheten på finlandssvenskt
håll gällande koordinering, utveckling av verksamheten och utbildning av
jourhavande.
2. Förslaget skapar en klar och tydlig struktur för och tillför behövliga
resurser till arbetet.
3. Årskostnaderna skulle utgöra endast knappt 1000 €/år för Vana svenska
församling.
4. De två halvtidsanställda verksamhetsledare, en i södra Finland och en i
Österbotten, skulle ansvara för verksamheten inom det egna området,
samt hålla kontakt till Kyrkostyrelsen.
5. Den beskrivna modellen skall prövas under en treårsperiod 2019-2021
och sedan utvärderas den.
6. Det är bra att ansvaret för verksamheten sker i Södra Finland inom ramen
för Helsingfors samfällighet.
7. Förslaget garanterar att verksamheten i Österbotten också anknyts till
någon samfällighet som har tillräcklig administrativ kapacitet, eftersom
verksamheten hittills handhafts antingen av frivilliga eller av en
tjänsteinnehavare i någon församling.
8. Verksamheten i södra Finland och Österbotten blir jämlik.
9. Det är en god sak att ifall inte tillräckligt många församlingar kan delta i
finansieringen av samtalstjänsten så fortsätter tjänsten enligt den
nuvarande modellen.
Nackdelar med förslaget som med förslaget som biskop Vikström och direktor
Ekstrand lägger fram är följande:
1. Man vet inte ännu vet hur många församlingar som stöder förslaget och
kan delta i finansieringen.
2. Det är inte frågan om en omstrukturering av samtalstjänsten som kunde
göra samtalstjänsten förmånligare.
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3. Detta förslag tillför samtalstjänsten ett nytt element, som kostar utöver det
som församlingarna redan betalar till Helsingfors kyrkliga samfällighet,
eftersom denna fortsätter att upprätthålla det praktiska för tjänsten.
4. Tjänsten blir dyrare för församlingarna och ökar deras fasta kostnader.
5. Det är ovisst om kostnaderna kan hållas på den nivå som förslagets ger
d.v.s. utgifter för två verksamhetsledare på halvtid på ca 55 000 € per år
och utgiften på 0, 22 € per medlem/år för församlingarna.
6. Personalkostnader tenderar att öka, eftersom deltidstjänster kan utökas till
heltidstjänster.
7. Planen omfattar ingen rekryteringsverksamhet.
Vanda svenska församling är med i samtalstjänsten. Flera av församlingens
frivilliga deltar i verksamheten. Församlingen har stött verksamheten
ekonomiskt och även uppgett utrymme för verksamheten så att de frivilliga
inte behöver resa till Helsingfors, vilket sparar resekostnader. Dessutom har
församlingen stått även för andra kostnader för sina frivilliga som deltar i
verksamheten.
För nuvarande erlägger församlingen ca 1700 €/år till Helsingfors kyrkliga
samfällighet för den svenska verksamheten. Utöver detta skulle församlingen
stå för ca 1000 €, eftersom Helsingfors kyrkliga samfällighet fortsätter att
administrera verksamheten i Södra Finland.
I enlighet med församlingsrådets anvisningar så föreslår föredragande att
Vanda svenska församling deltar i finansierandet av verksamheten 20192021, men att Vanda svenska församling erhåller en utvärdering av
verksamheten och ekonomin när försöket efter tre år upphör. Vanda svenska
församling finansierar sin del av kostnaderna ur Dagny Bäckströms fond.
Bilaga 2: Samtalstjänsten
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Vanda svenska församling deltar i finansierandet av verksamheten 20192021.
2. Vanda svenska församling erhåller en utvärdering av verksamheten och
ekonomin efter tre år, efter att försöket upphört.
3. Vanda svenska församling finansierar sin del av kostnaderna ur Dagny
Bäckströms fond.
4. Justera paragrafen omedelbart.
Ledamot Jan-Erik Eklöf föreslog med understöd av kyrkoherden ett tillägg till
punkt 1 i förslaget ”med en summa som inte får överstiga 3000 €.”

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Vanda svenska församling deltar i finansierandet av verksamheten 20192021 med en summa som inte får överstiga 3000 €.
2. Vanda svenska församling erhåller en utvärdering av verksamheten och
ekonomin efter tre år, efter att försöket upphört.
3. Vanda svenska församling finansierar sin del av kostnaderna ur Dagny
Bäckströms fond.
4. Justera paragrafen omedelbart.
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§ 36

Ansökan om fondmedel för GA Spurt

Diarienummer

DVAN/146/02.03.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonen Heidi Salminen och ledande barnledaren Alexandra Blomqvist
anhåller om 300 € för ett Gemensamt Ansvar familje-evenemang 28.4.2018
kl. 12-15 i Helsinge kyrkoby. En broschyr om Insamlingen Gemensamt Ansvar
2018 ingår i ansökan och en budget.
Familje-evenemanget ordnas till förmån för Insamlingen Gemensamt Ansvar
som i år samlar in medel för att hjälpa hungerns offer i Finland och utomlands.
De som deltar i evenemanget kan välja att springa eller gå 10 km, 5 km eller 3
km och bidrar till GA med 1 €/km.
Ett smoothiecafé kommer att finnas i Bagarstugan. För att synliggöra
Insamlingen Gemen-samt Ansvar och Vanda svenska församling önskar
arrangörerna dela ut t-skjortor som kan användas i GA Spurten av deltagarna.
För att kunna beställa rätt antal t-skjortor kommer anmälningar att tas emot.
Heidi Salminen och Alexandra Blomqvist har sammanställt ett fint program för
familje-evenemanget till förmån för Insamlingen Gemensamt Ansvar. Detta
sammanför fem olika för församlingen viktiga element: insamling för ett gott
ändamål, motion för hela familjen, trevlig samvaro i Bagarstugan som café,
samt idén att dela ut T-skjortor till alla deltagare, vilket synliggör Insamlingen
Gemensamt Ansvar och Vanda svenska församling.
Alla element i evenemanget förverkligar församlingens strategiska mål så
som t.ex. Församlingen är en kanal för att göra gott och Vi verkar där
människorna finns.
Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 3: Ansökan om fondmedel för GA Spurt
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 300 € för GA-spurten för Insamlingen Gemensamt Ansvar.
2. Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 37

Vanda svenska pensionärer rf:s ansökan om fondmedel

Diarienummer

DVAN/147/02.03.06/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om understöd för en teaterresa för 50
deltagare till Raseborg 7.7.2018. Det ansökta understödet skulle helt eller
delvis täcka kostnaderna. Ansökan innehåller en budget.
Syftet med ansökan är att hålla deltagaravgiften så låg att föreningens
pensionärer oberoende av ekonomisk situation, har möjlighet att delta i
evenemanget. Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är
samarbetspartner med Vanda svenska församling.
Föreningen har gett församlingsrådet möjligheten att välja mellan två olika
finansieringsmodeller. Dels har föreningen gjort en ansökan om en summa på
2750 € vilken täcker samtliga kostnader för samtliga deltagare. Dels har
föreningen gjort en ansökan om en mindre summa på 1750 € vilken
förutsätter en egenandel eller 20 € av varje deltagare.
Av ansökningar till församlingens egen verksamhet har församlingsrådet
förutsatt en egen andel. Den har varierat beroende på kostnadsnivån för
projektet. För att behandla alla ansökningar jämlikt följer församlingsrådet sin
linje och förutsätter en egen andel även av andra organisationer som ordnar
verksamhet.
Föredragande anser att förslag 2 i ansökan fyller kravet för jämlik behandling.
Medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 4: Ansökan om fondmedel. Vanda svenska pensionärer
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer rf. ett understöd på 1750 €.
2. Understödet beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 38

Ansökan om fondmedel för musiklek i Vanda svenska församling

Diarienummer

DVAN/148/02.03.06/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Musikpedagogen Heidi Åberg-Ylivaara ansöker om 8560 € ur fondmedel för
att kunna leda musiklek i Vanda svenska församling under hösten 2018 och
våren 2019. I ansökan ingår en budget.
Heidi Åberg-Ylivaara riktar verksamheten till familjer som sköter barnen
hemma och kan delta dagtid. Målgruppen är barn från 0 till 3 år med föräldrar.
Målgruppen indelas i tre grupper. Den ena gruppen är för 0-1,5 åringar med
föräldrar, den andra gruppen för 1,5-3 åringar med föräldrar och den tredje
gruppen ordnas som en del av Vanda svenska församlings dagklubb.
Under de senaste årtiondena har dagklubben haft ett stadigt nedåtgående
deltagarantal. Musiklek har hjälp flera församlingars barn- och familjearbete
med gott resultat.
Heidi Åberg-Ylivaara skräddarsyr en musikpedagogisk verksamhet som tar i
betraktande barnens utvecklingsskeden och som gynnar barnens utveckling.
Verksamheten hjälper dem på olika sätt att uttrycka sina känslor och sin
kreativitet via sång, rytmik och rörelse. Musikleken stöder också växelverkan
mellan barn och förälder.
Verksamheten skapar en grund för glad församlingsgemenskap för familjer.
Både musiken och gemenskapen kan ge inspiration till gemenskap i
gudstjänst- och andaktsliv, liksom till ny verksamhet inom församlingen.
Föredragande föreslår att projektansökan godkänns och att medel för
projektet beviljas ur Doris Westerlunds fond. Verksamheten skall vara gratis
eftersom också dagklubbs-verksamheten är gratis och hör till församlingens
kristna fostran.

Bilaga 5: Ansökan om fondmedel för musiklek. Heidi Åberg-Ylivaara
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Heidi Åberg-Ylivaara 8560 € för projektet musiklek i församlingen.
2. Bevilja medlen ur Doris Westerlunds fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
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Tiina Nurmi-Kokko föreslog understödd av Annika Halmén att ärendet
remitteras för ny beredning. Som motiveringar för remitteringen föreslog Tiina
Nurmi-Kokko, understödd av Marianne Bergström, Annika Halmén, Reijo
Pekanpalo, Inger Ruusu och Marianne Träskman att
1. Musikinstitutet i Vanda skulle kontaktas för att erhålla information om dess
grupper läsåret 2018-2019.
2. Bestämma platser för var det finns intresse och för hurudana familjer.
3. Inte den föreslagna verksamheten överlappar liknande verksamhet.
4. Inte församlingen behöver justera sin egen verksamhet.
Beslut

Församlingsrådet beslöt remittera ärendet för ny beredning i enlighet med
Tiina Nurmi-Kokkos understödda förslag.
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§ 39

Utredningsbegäran om plan för användning av överskott

Diarienummer

DVAN/149/02.00.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet beslöt vid sitt möte 28.3.2018 § 27 att be Vanda
svenska församling redogöra för användning av sitt överskottet på 99.580 €.
Redogörelsen sändes senast 4.5.2018 åt ekonomichef Juha Venho.
Överskottet har uppstått främst på basis av inbesparingar av löner, eftersom
en del av personalen är på deltid. Församlingen har medvetet gått in för att
skapa ekonomisk buffert eftersom rambudgeten de närmaste åren fram till år
2021 minskar med ca 40.000 €. Detta står i Vanda svenska församlings
verksamhets- och ekonomiplan för 2018.
Överskottet finns också för att kunna finansiera tjänster som besätts på heltid
samt för att kunna förverkliga nödvändig församlingsverksamhet också efter
år 2021.

Förslag

Församlingsrådet redogör för användning av överskott och besluter att
1. Överskottet fungerar som buffert för minskning av kommande
rambudgeter.
2. Överskottet finansierar tjänster som besätts på heltid och nödvändig
församlingsverksamhet också efter år 2021.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 40

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 2018

Diarienummer

DVAN/52/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 41

Anmälningsärenden 10.4.2018

Diarienummer

DVAN/53/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Församlingsrådets följande möte är enligt mötesplanen tisdag 15.5.2018
kl. 17.30-18.30. Plats: Ravintola Backas, adress: Övitsbölevägen 28,
01510 Vanda.
Efter församlingsrådets möte 15.5.2018 kl. 17.30-18.30 följer stor
samarbetskonferens kl. 19 -21 då Verksamhets- och ekonomiplanen för
2019 behandlas. Gäst på samarbetskonferensen är direktor Björn Wallén
som berättar om idéseminariet 8.11.2017, vilket han faciliterade.
2. Programmet för den stora samarbetskonferensen:
18.30 -19.00 lätt måltid
19.00 – 19.30 Direktor Björn Wallén berättar om idéseminariet 8.11.2017
19.30 – 21.00 Genomgång och framförande av synpunkter på förslag till
budget, fondmedel och verksamhet för år 2019 i Vanda svenska
församlings preliminära Verksamhets- och ekonomiplan för år 2019.
3. Församlingsrådet besöker fastigheten på Sarvsalö torsdag 17.5.2018.
Avfärd från Vallmovägen 5 A kl. 15. Anmälan om deltagande till
kyrkoherden.
4. Håkan Sandell och Kaj Andersson träffade 6.4.2018 pastor Johannes Tolu
från Opuwo församling i Namibia.

Förslag

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 42

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl.19.09.

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 17.4.2018

Marianne Träskman
protokolljusterare

Håkan Sandell
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på
pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 18.4 -18.5.2018.
Vanda 19.5.2018

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

34,39,41

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

35-37

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

35-37

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
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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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.
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 €

