Protokoll

5/2018

06.06.2018
Vanda svenska församlings församlingsråd
Församlingsrådets möte
Tid

06.06.2018 kl 18:00

Plats

Bagarstugan, Kurirv. 1, 01510 Vanda

Deltagare

Fagerudd Martin

ordförande

Sergelius Tom
Olenius Christina
Halmén Annika
Linnamäki Anita
Mannola Maximilian
Pekanpalo Reijo
Ruusu Inger
Sandell Håkan
Träskman Marianne
Halminen Birgit

suppleant, i stället för Jan-Erik Eklöf
suppleant, i stället för Helen Glantz-Vilo
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
vice ordförande
suppleant, istället för Håkan Wikman

Meddelat förhinder:

Bergström Marianne
Eklöf Jan-Erik
Glantz-Vilo Helen
Nurmi-Kokko Tiina
Wikman Håkan
Halonen Solveig

sekreterare

Protokoll

5/2018

06.06.2018
Vanda svenska församlings församlingsråd

Innehållsförteckning
§ 56 VSY - Vanda svenska - Uppgifter om mötet ........................................................................ 1
§ 57 Utlåtande om L2-planen för Dickursby kyrka ....................................................................... 2
§ 58 Anhållan om att få arbeta på deltid (80 %), Daniela Hildén ................................................. 5
§ 59 Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019 ...................................... 6
§ 60 Kyrkoherdens beslutsprotokoll ............................................................................................. 7
§ 61 Anmälningsärenden .............................................................................................................. 8
§ 62 VSY - Vanda svenska - Avslutande av mötet ...................................................................... 9
VSY - Vanda svenska - Besvärsanvisning till protokoll .............................................................. 10

Protokoll

5/2018

1

06.06.2018
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 56

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Ordföranden inledde mötet med bibelläsning och bön,
varefter han öppnade 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 Jan-Erik Eklöf och Reijo Pekanpalo till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att utse Tom Sergelius och Reijo Pekanpalo till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast onsdag 13.6.2018 kl.12 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 14.6 – 13.7.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 57

Utlåtande om L2-planen för Dickursby kyrka

Diarienummer

DVAN/250/03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Gemensamma kyrkorådet har begärt av församlingsrådet i Vanda svenska
församling utlåtande om andra utkastskedet till plan för Dickursby kyrka vid
sitt möte 28.3.2018 § 28. Församlingsrådets utlåtande skall tillställas
gemensamma kyrkorådet senast 16.5.2018.
Gemensamma kyrkorådet behandlar ärendet 21.8.2018, då det besluter om
byggandet av kyrkan. Enligt 14.kapitlet 2 § måste kyrkofullmäktiges beslut om
byggandet av kyrkan underställas kyrkostyrelsens fastställelse.
Planeringen av Dickursby kyrka har framskridit till L2-skedet. Gemensamma
kyrkofullmäktige antecknade L1-planen för kännedom vid sitt möte 24.4.2018
§ 9 och gemensamma kyrkorådet beviljade en tilläggsbudget på 1,3 M€ vid
sitt möte 3.5.2018 § 19.
I L2 skedet har man i förslaget utgått från den utvidgade versionen. Den
version som Församlingsrådet gav utlåtande om i L1 skedet var komprimerad.
Utgångspunkten i planen är att bevara funktionaliteten för utrymmena, att
möjliggöra arbetet för alla verksamhetsformer, att utveckla den mångsidiga
användningen av utrymmena, samt att bevara målsättningen för kostnaderna
för projektet.
Detta utlåtande fäster särskilt stor vikt vid funktionaliteten, eftersom de två
församlingarna, Vanda svenska församling och Tikkurilan seurakunta kommer
att dela både på arbets- och verksamhetsutrymmen, samt på arbetsutrymmen
tillsammans med samfällighetens förvaltning och det gemensamma
församlingsarbetet.
Personalen har bekantat sig med planen och har gett sina synpunkter vilka
ingår i beredningen.
Utlåtandet tar speciellt i betraktande funktionaliteten för utrymmena:
Arbetsutrymmen
Arbetsutrymmena finns i 2-4 våningen samt servicepunkten i 1 våningen.
Arbetspunkterna finns i huvudsak i 3-4 våningen.
Grundtanken med arbetsutrymmena är att de är i allmänhet öppna
arbetspunkter, men det finns också arbetsutrymmen för tyst arbete och
utrymmen var man kan arbeta ostört.
Servicepunkten i 1 våningen skulle vinna på att vara mer inbjudande mot
besökare som behöver information.
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I 2 våningen finns endast några få arbetspunkter, främst sådana för snabba
arbetsinsatser, liksom mottagningsrum för kundtjänst, samt ett
förhandlingsrum.
I allmänhet är arbetspunkterna funktionella. Personal har däremot fäst
uppmärksamhet vid att det borde finnas könsneutralt personalrum med
låsbara omklädningskabiner och duschar, vilket skulle spara utrymme. Dusch
och wc finns i bara ett av utrymmena. Det skulle vara bra om
omklädningsutrymmena är försedda med öppna klädhängare för att undvika
att eventuella våta ytterplagg förvaras i skåp.
Verksamhetsutrymmen
Verksamhetsutrymmena finns i 1-2 våningen.
Kyrksalen och församlingssalen fyller väl funktionaliteten med den utvidgade
planen. Dessa kan omformas för olika verksamheter.
Det är positivt att klubbrummet i 2 våningen är omändrat så att det inte mera
placerat mot väggen för kyrksalen utan flyttat mot den andra väggen. Istället
har där placerats ett förhandlingsutrymme.
Väntrummet för klienterna är problematiskt ur säkerhets- och
integritetssynvinkel.
Vissa verksamhetsformer är till sin natur sådana att de förekommer vissa tider
i båda församlingarna. Användningstimmarna placerar sig inte jämt under
dygnet.
Klubbutrymmet är delbart med en flyttbar vägg och försett med 2
förrådsutrymmen i bägge ändar av rummet. Detta hade inte kunnat användas
ifall det samtidigt hålls konsert eller annan verksamhet i kyrksalen, eftersom
väggen inte var ljudisolerad.
Den stora visionen för kyrkan är att utrymmena skall vara omformbara för de
olika verksamheterna. Det är också här som den stora utmaningen ligger.
Frågan är om det kommer att fungera.
I 2 våningen finns det i princip bara ett klubbutrymme. Det har förekommit
synpunkter på att rummen 2 137 och 2 138 kunde sammanslås för att erhålla
ett reservklubbrum eftersom behovet av just sådana utrymmen är det största i
de båda församlingarna.
Personal har också uttryckt sin oro för att det blir väldigt arbetsdrygt och
tidskrävande att utrymmen ska möbleras om inför de olika verksamheterna.
Detta innebär att allt material, t.ex. leksaker, halvfärdigt pyssel och liknande
måste röjas undan och låsas in efter varje tillfälle. Var ska våta saker torkas?
Var är det tänkt att barnens sandiga och smutsiga ytterkläder ska hängas?
Det är viktigt att möblerna är sådana att de är lätta att hålla fräscha och rena,
vilket förutsätter att det inte finns några tygbeklädda stolar kring matbord.
Den stora frågan handlar om formbarheten. Kan den förverkligas även om det
inte förekommer flera verksamheter med olika behov samtidigt, eftersom det
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inte finns tillräckligt med förrådsutrymmen där man kan förvara de utbytbara
möblerna. Vem gör dessa ommöbleringar?
Förrådsutrymmen
Förrådsutrymmen finns i 1-4 våningen.
Förrådsutrymmena ser inte ut att vara tillräckliga i våningarna där det
förekommer verksamhetsutrymmen eftersom dessa skall vara möjliga att
omändra för olika verksamheter. Dessutom blir funktionaliteten också lidande
eftersom det blir logistiskt sett svårt att omändra utrymmen för en
verksamhets behov till en annan, när de flesta verksamheter kräver
klubbutrymmen. Vaktmästeriet kommer inte att räcka till.
Personal har uttryckt sin oro för att förrådsutrymmena inte räcker till för allt
material och att det finns där när man behöver och delar utrymmen. Vem
skaffar nytt och står för kostnaderna?
Behandling av ärendet
Funktionaliteten är det viktigaste samt att verksamhetsutrymmena är
formbara. Det är kanske just detta som skapar den största oron ifråga om
funktionaliteten.
I allmänhet kan man konstatera att arbetsutrymmena fyller funktionaliteten.
Det borde finnas könsneutrala, låsbara omklädningsrum och duschar,
försedda med öppna klädhängare för att våta ytterplagg inte behöver förvaras
i skåp.
Den största frågan handlar om kombinationen verksamhets- och
förrådsutrymmen som formbarheten förorsakar. Det finns inte tillräckligt med
förrådsutrymmen för förvaring av verksamhetsmedel och behov av möbler för
de olika verksamheterna. Detta kräver också stora personalinsatser.
Det är ett gott beslut att gemensamma kyrkorådet beslöt anta den utvidgade
planen för Dickursby kyrka när L1 -planen fyllde bara ett absolut minimum.
Bilaga 1: L2-planen för Dickursby nya kyrka
Förslag:

Församlingsrådet besluter att ge följande utlåtande om Dickursby kyrkas L2plan:
1. Det är ett gott beslut att gemensamma kyrkorådet beslöt anta den
utvidgade planen för Dickursby kyrka.
2. Det är viktigt att man i planeringen av verksamheten tar i betraktande
kombinationen verksamhets- och förrådsutrymmen och deras formbarhet. Det
finns inte tillräckligt med förrådsutrymmen.
3. Församlingsrådet besluter med dessa ovannämnda synpunkter godkänna
L2-planen.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 58

Anhållan om att få arbeta på deltid (80 %), Daniela Hildén

Diarienummer

DVAN/253/01.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ungdomsarbetsledaren Daniela Hildén återvänder i tjänst 1.9.2018 och
anhåller om att få arbeta på deltid 1.9.2018 - 31.12.2018 (80 %) p.g.a.
personliga skäl.
Ansökan handlar om partiell tjänstledighet för hösten 2018. Arbetsgivaren
bedömer att arbetet ändå kan skötas under denna tid. Främst handlar det om
skötseln av församlingens andel av arbetet fredagar på Helsinggård.
Föredragande har samtalat med ordförande för Folkhälsan i Östra Helsinge
rf., Patrik Karlsson, som lovade att Folkhälsan i Östra Helsinge sköter
församlingens andel av arbetet på Helsinggård. Församlingen ersätter
Folkhälsan i Östra Helsinge med 3036 € (istället för 1518 € enligt avtal) för
hösten 2018,vilket tryggar verksamheten i Helsinggård. Detta uppfyller också
kraven för en barnkonsekvensanalys.
Föredragande föreslår för församlingsrådet att ungdomsarbetsledare Daniela
Hildén arbetar på deltid (80 %) 1.9 - 31.12.2018, samt att församlingen
ersätter Folkhälsan i Östra Helsinge med 3036 € för tiden 1.9 - 31.12.2018.

Bilaga 2: Anhållan om att få arbeta på deltid (80 %), Daniela Hildén
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. Daniela Hildén arbetar på deltid, (80 %) 1.9 - 31.12.2018.
2. Församlingen ersätter Folkhälsan i Östra Helsinge med 3036 € för tiden
1.9 - 31.12.2018.
3. Understödet till Folkhälsan i Östra Helsinge rf utbetalas från Doris
Westerlunds fond.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 59

Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019

Diarienummer

DVAN/254/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet diskuterar och kompletterar Verksamhets- och
ekonomiplanen 2019 eftersom tiden för behandlingen av den på den stora
samarbetskonferensen inte räckte till.
Sedan 15.5.2018 har personalen uppdaterat Verksamhets- och
ekonomiplanen på sitt planeringsseminarium 28 - 30.5.2018.
Personalkostnaderna för år 2019 har uppdaterats av ekonomiplanerare Arto
Alho 31.5.2018 till de verkliga kostnaderna för år 2019.
Behoven av fondmedel för verksamheten har kompletterats.
Verksamhetsdelen har justerats särskilt till den del som gäller Gudstjänstlivet i
enlighet med idéseminariets resultat, som Björn Wallén presenterade på
samarbetskonferensen.
Församlingsrådet diskuterar och kompletterar Vanda svenska församlings
Verksamhets- och ekonomiplan 2019.

Bilaga 3: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019 –version 6.6.2018
Förslag:

Församlingsrådet diskuterar och kompletterar Vanda svenska församlings
Verksamhets- och ekonomiplan 2019.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 60

Kyrkoherdens beslutsprotokoll

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har följande tjänstemannabeslut att redogöra för.
Nr. 01/2018 Kyrkoherden har beslutit att barnledaren Ulrika Laxström arbetar
på heltid under dagslägret 4.6 - 24.6.2018. Lön utbetalas enligt
kravgrupp 402 för behörig personal.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 61

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/256/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1. Vanda svenska församlings portföljrapport 1.1.2018 - 13.5.2018.

Bilaga 4: Aktias portföljrapport 1.1 - 13.5.2018.
2. I Förtroendeforum 5.5.2018 deltog 46 förtroendevalda från Borgå stifts
församlingar samt 7 förtroendevalda från Vanda svenska församling:
Marianne Bergström, Annika Halmen, Birgit Halminen, Inger Ruusu,
Håkan Sandell, Marianne Träskman, Marja-Leena Väänänen.
3. Församlingsrådet gjorde enligt överenskommelsen på mötet 10.4.2018 att
göra en inspektionsresa till fastigheten på Sarvsalö som församlingen
erhållit genom Harald Bäck-ströms testamente. Resan genomfördes
17.5.2018 kl. 15-18 och i den deltog Marianne Träskman, Håkan Sandell,
Max Mannola, Annika Halmén, Inger Ruusu och Martin Fagerudd.
4. Håkan Sandell rapporterar från FMS årsmöte i Kuopio, att till nya
styrelsemedlemmar valdes Mäkinen Ulla, Marjanen Jaana, Suutari Simo,
Hautala Jukka och Kuismin Jouko. Närvarande var 365 röstberättiga.
Det medryckande och djupt berörande musikdramat Amalia med
anknytning till Namibia framfördes lördag kväll. Händelserna utspelas i
Finland och nuvarande Namibia mellan åren 1867 och 1906.
5. Församlingsrådets följande möte är enligt mötesplanen tisdag 11.9.2018
kl. 18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4
vån.
Förslag:

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 62

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 20.13.

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 13.6.2018

Reijo Pekanpalo
protokolljusterare

Tom Sergelius
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och hemsida 14.6 - 13.7.2018.
Vanda 16.7.2018

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

57, 59

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

58

Förbud mot att söka ändring i underställningsärende
Enligt 24 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen är det inte möjligt att yrka rättelse i ett beslut som
underställs domkapitlet eller Kyrkostyrelsen för fastställelse.
Paragrafer i protokollet

-

Särskilda bestämmelser om förbud mot att söka ändring
Enligt
1. kyrkolagen 24 kap. 14 § 2 mom.
2. förvaltningsprocesslagen 5 § 2 mom.
3. lagen om kyrkans tjänstekollektivavtal 19 § eller
4. kyrkolagen 6. kap 72.§ 3 mom.
5. någon annan lagstiftning får följande beslut inte överklagas genom besvär:
Paragrafer i protokollet och
grunderna för besvärsförbudet:

-

Förbud mot att söka ändring i upphandlingsärenden
Med stöd av 24 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkolagen får ändring inte sökas genom rättelseyrkande
eller kyrkobesvär i ett upphandlingsbeslut, om ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet.
Ärendet hör till marknadsdomstolens behörighet om upphandlingens värde överstiger det
tröskelvärde som anges i 25 § i upphandlingslagen. De nationella tröskelvärdena är 60000 €
för varor och tjänster, 500.000 € för licensavtal/tjänster, 400.000 € för hälsovårds- och
socialtjänster, 300.000 € för andra specifika tjänster, 150.000 € för byggnads-entrepenader,
500.000 € för licensentrepenader och 60.000 € för planeringstävlingar.
Paragrafer i protokollet

-

Anvisning om rättelseyrkande
Behörig myndighet och tidsfrist för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande:
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Besöksadress
Vallmovägen 5 A
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

58

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

57

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 €

