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§ 43

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 Tiina Nurmi-Kokko till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Enligt förslag.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 22.5.2018 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 23.5 – 22.6.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 44

Uppdaterandet av Vanda svenska församlings beredskapsplan - 15.5.2018

Diarienummer

DVAN/199/00.01.05/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingens beredskapsplan uppdateras enligt bifogat förslag. Förslaget
baserar sig på kyrkostyrelsens cirkulär 2013-25r ”Anvisningar för upprättande
av församlingens beredskapsplan 2013. Kyrkostyrelsen för Evangelisklutherska kyrkan i Finland 2013. Kyrkostyrelsens ämbetskollegium
28.11.2013.”
Beredskapsplanen är sekretessbelagd enligt 24 § 1 mom. 8 punkten i
Offentlighetslagen och är avsedd endast för tjänstebruk.
Det nuvarande förslaget till beredskapsplan har genomgått en förändring på
basen av kyrkostyrelsens anvisningar. Beredskapsplanen är omstrukturerad,
på så sätt att textdelen är kortare än tidigare och försedd med flera bilagor.
Kyrkoherden har presenterat Beredskapsplanen 17.4.2018 § 26 på
kyrkoherdemötet i Vanda, där den antecknades för kännedom.
Personalen tar del av beredskapsplanen på sin arbetskonferens 9.5.2018.

Bilaga 1: Vanda svenska församlings beredskapsplan 10.4.2018 är sekretessbelagd bilaga,
Offentlighetslagen 24 § 1mom. 8 punkten.
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna uppdateringen av Vanda svenska församlings
beredskapsplan.
2. Översända planen för kännedom till domkapitlet i Borgå stift samt till
Försvarsmaktens regionalbyrå.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 45

Dokument som behandlas på stora samarbetskonferensen 15.5.2018

Diarienummer

DVAN/200/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Dokumenten som behandlas på stora samarbetskonferensen 15.5.2018 kl.
18.30 - 21 är
1.
Preliminärt förslag till Gudstjänstplan 2019.
2.
Preliminärt förslag till Verksamhets- och ekonomiplan 2019.
De preliminära förslagen till Gudstjänstplan 2019 samt Verksamhets- och
ekonomiplan 2019 är endast utkast vilka uppdateras på basen av den stora
samarbetskonferensen 15.5.2018 av personalen på planeringsseminariet 28 30.5.2018.
Verksamhets- och ekonomiplanens budgetdel är uppdaterat sedan senaste
utskick 26.4.2018. Lönerna är på samma nivå som för detta år eftersom
ekonomikontoret inte hunnit uppdatera dem, medan rambudgeten är
uppdaterad.
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.
Församlingsrådet för en allmän diskussion om Gudstjänstplanen 2019 samt
Verksamhets- och ekonomiplanen 2019 på sitt möte. Planerna behandlas
noggrannare på den stora samarbetskonferensen tillsammans med
personalen.

Bilaga 2: Första utkastet till Gudstjänstplan 2019
Bilaga 3: Första utkastet till VEP 2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1.
Anteckna Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2019 för
kännedom.
2.
Anteckna Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan
2019 för kännedom.
3.
Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 46

Kyrkokollekterna maj - september 2018

Diarienummer

DVAN/201/04.02.01/2018

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 - 30.9.2018
grundar sig på Kyrkostyrelsen cirkulär 2017-15r om kollekter som skall
uppbäras i Borgå stift 2018.
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 4: Kyrkokollekterna maj-september 2018
Förslag

Beslut

Församlingsrådet besluter att
1.

Godkänna kyrkokollekterna 6.5 - 30.9.2017.

2.

Ge kyrkoherden rätt att vid behov ändra kollektändamål.

3.

Justera paragrafen omedelbart.

Enligt förslag.
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§ 47

Vanda svenska pensionärer rf:s ansökan om fondmedel 15.5.2018

Diarienummer

DVAN/202/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer ansöker om ett reseunderstöd på 740 €. I
ansökan ingår en budget.
I resan deltar 20 personer av dem som deltar i Vanda svenska pensionärers
Minnescafé samlas en gång per månad. Understödet skulle helt eller till stor
del finansiera resan samt möjliggöra att deltagaravgiften kan hållas låg, så att
de som vill kan delta.
Föreningen Vanda svenska pensionärer r.f. är samarbetspartner med Vanda
svenska församling, vilken stöder verksamheten bland seniorerna, för att höja
deras livskvalitet.
Understödet fyller Kyrkans strategi för äldrearbetet 2015-2018 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: Ansökan om fondmedel. Vanda svenska pensionärer rf 29.3.2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1.
Bevilja Vanda svenska pensionärer rf. ett reseunderstöd på 740 €.
2.
Bevilja reseunderstödet 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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§ 48

Investeringsunderstöd till Opuwo församling

Diarienummer

DVAN/203/02.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kaplan Kaj Andersson har gjort ansökan om investeringsunderstöd till
direktionen för det gemensamma församlingsarbetet för Vanda svenska
församlings vänförsamling Opuwo i Namibia.
Beviljandet av understödet besluts av direktionen för det gemensamma
församlingsarbetet, vilken reserverat detta år 39.000 € för
vänförsamlingsprojekt. Direktionen behandlade ärendet redan 23.4.2018 och
gjorde ett villkorligt beslut genom att bevilja 4500 € för Opuwo församling i
Namibia, förutsatt att Vanda svenska församlings församlingsråd godkänner
kaplan Kaj Andersson ansökan.
Uppgifterna om behoven i Opuwo församling baserar sig på förhandlingar
som kaplan Kaj Andersson har fört med Opuwo församling. Handlingarna har
därför inte kunnat lämnas i tid till Församlingsrådet i Vanda svenska
församling.
Kaplan Kaj Anderssons ansökan till direktionen för det gemensamma
församlingsarbetet lyder som följande:
”Jag inlämnar ansökan om investeringsunderstöd. Vanda svenska
församlings vänförsamling Opuwo i Namibia som hör till ELCIN kyrkan
behöver 5000 € för att skydda sitt församlingscentrum mot översvämning.
Med hjälp av understödet gräver man först ett dike runt tomten och bygger en
låg skyddsmur eftersom översvämningarna under regntiden skadar
byggnaderna. Därefter förbättrar man centrets säkerhet så att man stöder
gästhemmets konstruktioner och uppför ett staket runt tomten.
Jag kom överens om prioriteringsordningen med pastor Johannes Tolu i
början av april månad. Vanda svenska församling undersöker saken närmare
och församlingsrådet behandlar ärendet vid första möjliga tidpunkt. Vanda
svenska församling övervakar projektet och dess utveckling samt rapporterar
till det gemensamma församlingsarbetet.”
Vanda svenska församling har inte på flera år gjort dylika ansökningar om
investeringsunderstöd för sin vänförsamling Opuwo i Namibia.
Opuwo församling är i akut behov av hjälp för sitt församlingscentrum, som är
byggt på en ofördelaktig plats och utsatt för de årliga översvämningarna.
Centret behöver först skyddas mot översvämningarna. Särskilt
församlingscentrets gästhem har varit utsatt för översvämningar. Dess
konstruktioner har försvagats och behöver stödas samt att ett staket uppförs
runt centret.
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Församlingsrådet i Vanda svenska församling godkänner kaplan Kaj
Anderssons ansökan om investeringsunderstöd på 4500 € för Opuwo
församlings i Namibia.
Förslag

Församlingsrådet besluter att:
1.
Godkänna kaplan Kaj Anderssons ansökan om investeringsunderstöd
på 4500 € för Opuwo församling i Namibia, vilket direktionen för det
gemensamma församlingsarbetet i Vanda villkorligt godkänt.
2.
Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 49

Kompletterande av valnämnd för Vanda svenska församling

Diarienummer

DVAN/328/00.00.00/2017

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt vid senaste möte 10.4.2018 § 34 välja sex ordinarie
medlemmar, fyra suppleanter och en ordförande för valnämnden i Vanda
svenska församling, och att kyrkoherden deltar som sakkunnig i valnämndens
arbete.
Ordförande har varit i kontakt med Margareta Rasku och Göran Härmälä vilka
lovat ställa upp som suppleanter. Församlingsrådet kompletterar valnämnden
med två suppleanter Margareta Rasku och Göran Härmälä.
De som valdes till valnämnden 10.4.2018 § är följande personer:

Förslag

Beslut

1.

Medlemmar: Ulf Lundström, Patrik Karlsson, Monica Jansson-Olenius,
Melker Olenius, Anita Karlsson och Barbro Dilén.

2.

Suppleanter: Astrid Nurmivaara, Mona Lanaeus, Susanne Bergström,
Christina Wackström

3.

Ordförande: Harriet Forsman-Ryhänen.

4.

Kyrkoherden deltar som sakkunnig i valnämndens arbete.

Församlingsrådet besluter att
1.

Komplettera valnämnden med två suppleanter Margareta Rasku och
Göran Härmälä.

2.

Valnämnden består av följande medlemmar: Ulf Lundström, Patrik
Karlsson, Monica Jansson-Olenius, Melker Olenius, Anita Karlsson och
Barbro Dilén.

3.

Valnämnden består av följande suppleanter vilka inträder i nämnd
ordning: Astrid Nurmivaara, Mona Lanaeus, Susanne Bergström,
Christina Wackström, Margareta Rasku och Göran Härmälä.

4.

Valnämndens ordförande är Harriet Forsman-Ryhänen.

5.

Justera ärendet omedelbart.

Enligt förslag.
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§ 50

Ansökan om fondmedel för musiklek i Vanda svenska församling

Diarienummer

DVAN/148/02.03.06/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt att remittera ansökan om fondmedel förmusiklek i
Vanda svenska församling 10.4.2018 § 38 för ny beredning. Som motivering
för den nya beredningen önskade församlingsrådet 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 hurdana familjer.

3.

Inte den föreslagna verksamheten överlappar liknande verksamhet.

4.

Inte församlingen behöver justera sin egen verksamhet

Föredragande har varit i kontakt med Musikinstitutet i Vanda. På
Musikinstitutet berättade man att det håller svenskspråkig musiklekskola
hösten 2018 - våren 2019 för 0-2 år i Myrbacka, Dammvägen 2, och för
dagisbarn i åldern 2-5 år i Dickursby skola. Musik-institutets musiklekskola
samlas måndagar och tisdagar.
Musikinstitutets musiklekskola samlas i de största centra i Vanda, Myrbacka
och Dickursby. Där finns också de flesta barnfamiljer och platserna är lätta att
nå med allmänna färdmedel.
Vanda svenska församling har planerat att hålla sina 3 musiklekgrupper i i S:t
Martins kapell, i Myrbacka. Där har församlingen de bästa utrymmen för
denna verksamhet, och där finns också de flesta barnfamiljer. Dessutom är
det också lätt att obehindrat nå platsen eftersom kapellet ligger centralt för
allmän kommunikation, invid Klippsta järnvägsstation.
Att församlingen håller alla 3 musiklekgrupper för 0-3 åringar med föräldrar
torsdag förmiddag i S:t Martin konkurrerar inte med Musikinstitutets
musiklekskolverksamhet. Dessutom förverkligar både musikinstitutet och
församling sin verksamhet med egen målsättning i egna utrymmen.
Församlingen behöver därför inte heller justera sin musiklekverksamhet.
Församlingsrådet beviljar därför musikpedagogen och kantorn Heidi ÅbergYlivaara den ansökta summan på 8560 € för planerad musiklek i Vanda
svenska församling ur Doris Westerlunds fond.
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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.

Tiina Nurmi-Kokko föreslog understödd av Inger Ruusu och Reijo Pekanpalo
att ansökan skulle förkastas.
Ordföranden konstaterade att ett motförslag till beredningens förslag gjorts.
Ordföranden förklarade att röstningsförfarande som sker med namnupprop är
följande: de som röstar för beredningens förslag röstar ’ja’ och de som röstar
för Tiina Nurmi-Kokkos förslag röstar ’nej’.
I röstningen avgavs 5 ja-röster: Martin Fagerudd, Marina Falkstedt, Anita
Linnamäki, Maximilian Mannola och Håkan Sandell.
I röstningen avgavs 7 nej-röster: Marianne Bergström, Helen Glantz-Vilo,
Annika Halmén, Tiina Nurmi-Kokko, Reijo Pekanpalo, Inger Ruusu och
Marianne Träskman.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att avslå ansökan i enlighet med Tiina Nurmi-Kokkos
understödda förslag. Martin Fagerudd meddelade avvikande åsikt.
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§ 51

Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten -Aho, Salminen utfärd till Ekenäs
5.6.2018

Diarienummer

DVAN/206/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonissan Annakatri Aho och diakonen Heidi Salminen ansöker om 1550 €
ur fondmedel för pensionärernas utfärd till Ekenäs 5.6.2018 för 50 deltagare. I
ansökan, ingår en programbeskrivning, tidtabell och en budget.
I priset ingår transporter, lunch och guidening. Självandelen av priset för
församlingens medlemmar är 10 € och för dem som inte hör till Vanda
svenska församling 15 €.
Församlingsrådet stöder verksamheten bland seniorerna, som är en ständigt
växande grupp i församlingen. Detta arbete fyller Kyrkans strategi för
äldrearbetet 2015-2018 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 6: Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja 1550 € 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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§ 52

Församlingsrådets möten hösten 2018

Diarienummer

DVAN/207/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådets möten hösten 2018
Enligt Vanda kyrkliga samfällighets årskalender har gemensamma kyrkorådet
och gemen-samma kyrkofullmäktige möten följande datum hösten 2018: 5.9,
18.9, 25.9, 3.10, 7.11, 27.11, 4.12, 5.12.
Med beaktande av de ovannämnda mötestiderna för den kyrkliga
samfällighetens gemen-samma organ är möjliga datum för församlingsrådets
möten under tiden september - december 2018 i gemensamma kyrkorådets
mötesrum följande tisdagar: 11.9 (VEP 2019), 16.10 (Utlåtande om
Samfällighetens budget och verksamhetsplan 2019), 13.11.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1.
Hålla möte hösten 2018 följande tisdagar kl. 18: 11.9, 16.10 och 13.11.
2.
Platsen för församlingsrådets möten är gemensamma kyrkorådets
mötesrum
3.
Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 53

Kyrkoherdens beslutsprotokoll

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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§ 54

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/209/00.02.08/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.

Budgetutfallet för första kvartalet för år 2018 (januari - mars).

Bilaga 7: Budgetutfallet 001-003/2018
2.

Kaplan Kaj Andersson informerar att han höll senaste vecka en
videokonferens via Skype med pastor Esron Kapolo, ekonomichef vid
ELCIN-kyrkans västra stift i Nakayale, Namibia. De beslöt återkomma
om följande:
a)

Att löneunderstödet betalas direkt till Opuwo församlings
bankkonto. Opuwo församlings församlingsråd sköter om pastorns
månadslön och arbetsgivarens skyldigheter. Pastor Kapolo sade
att ELCIN-kyrkan är nöjd med att vi kan understöda med det vi har
råd till.

b)

Att det bilaterala samarbetsavtalet med Opuwo församling ändras
till ett trepartsavtal, där ELCIN-kyrkans västra stift åtar sig att
stöda de båda församlingarna med sin sakkunskap i
administration och ekonomi. ELCIN-kyrkans nämnd för mission
och diakoni, som leds av diakon Päivi Löytty och pastor Nehemia
Sheefeni, följer upp samarbetet.

c)

Att investeringsstödet från den kyrkliga samfälligheten i Vanda
betalas in på ELCIN-kyrkans västra stifts bankkonto för att stiftet
skall koordinera verksamheten och rapportera
byggnadsverksamheten till VSF.

3.

UK2018protokoll.

4.

Församlingsrådets håller ett extra möte onsdag 6.6.2018 för att ge
utlåtande om det andra utkastskedet för Dickursby nya kyrka.
Gemensamma kyrkorådet behandlar ärendet vid sitt möte 13.6.2018.

Bilaga 8: UK2018protokoll

Förslag

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 55

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 18.43.

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 22.5.2018

Anita Linnamäki
protokolljusterare

Tiina Nurmi-Kokko
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 23.5 – 22.6.2018
Vanda 25.6.2018

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

44, 45, 49,52,54

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

46,47,50,51

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:

48 förvaltningsprocesslag 5 § 2 mom.

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

46 - 47, 50 - 51

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

Protokoll

4/2018

17

15.05.2018
Vanda svenska församlings församlingsråd
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 €

