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§ 85

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 Maximilian Mannola och Marianne Bergström till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Maximilian Mannola och Annika Halmén till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 20.11 kl.12 på församlingens
pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och församlingens hemsida 21.11 – 21.12.2018.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Föredragningslistan godkändes som arbetsordning för mötet med tillägget i
rubriken i § 94 : Anhållan om att få arbeta på deltid och arrangemanget kring
ungdomskvällar på Helsinggård.
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§ 86

Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019

Diarienummer

DVAN/335/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 16.10.2018 § 78 att godkänna Vanda
svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019, förutom punkt 2.2
Kontoställen.
Det förblev oklart på mötet vad Vi i Vanda gruppen hade för önskemål
gällande punkt 2.2 Kontoställen. Det blev inte helt klart för mötet exakt vilken
tilläggsinformation Vi i Vanda gruppen önskar för att kunna ta ett beslut om
2019 års budget.
Det är önskvärt att Vi i Vanda gruppen preciserar vilken tilläggsinformation
den vill ha och i vilket format, så att församlingsrådet kan gå vidare med
ärendet.
Det är dock inte möjligt för församlingsrådet att ändra på gjorda beslut
angående 2018 års budget, vilken är godkänd av församlingsrådet redan på
hösten 2017.
Föredragande behöver därför information om vad Vi i Vanda gruppen önskar
för budgeten 2019. För att kunna bereda ärendet behöver föredragande ett
skriftligt svar från gruppen senast onsdag 31.10.2018.
Frågorna som föredragande önskar svar på av Vi i Vanda gruppen är
följande:
1. Vilka siffror vill Vi i Vanda gruppen att skall finnas med i budgetförslaget.
2. Vilka siffror vill Vi i Vanda gruppen jämföra med 2019 års budget.
Föredragande har inte fått något svar av Vi i Vanda gruppen inom utsatt tid
31.10.2018. Församlingsrådet har sedan juni 2018 behandlat Verksamhetsoch ekonomiplanen utan att det blivit klart vad Vi i Vanda gruppen önskar.
Vanda svenska församlings Verksamhet- och ekonomiplan 2019 samt punkt
2.2. Kontoställen har uppdaterats av ekonomiplanerare Arto Alho.
Föredragande föreslår därför att punkt 2.2. Kontoställen i Vanda svenska
församlings Verksamhets- och Ekonomiplan 2019 godkänns.

Bilaga 1: Vanda svenska församlings Verksamhets- och ekonomiplan 2019 version på mötet 13.11.2018
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna punkt 2.2 i Verksamhets- och ekonomiplanen.
2. Justera paragrafen omedelbart.
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Beslut

Församlingsrådet beslöt att:
1. Godkänna punkt 2.2.i Verksamhets- och ekonomiplanen 2019 då
beloppen för de olika kostnadsställen i budgeten 2018 nu stämmer
överens med församlingsrådets beslut 5.9.2017 i § 077, bilaga 2.
2. Justera paragrafen omedelbart.
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§ 87

Avskaffandet av direktionerna

Diarienummer

DVAN/425/00.01.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 21.3.2017 § 50 att direktionerna
fortsätter sin mandattid till slut, samt att församlingsrådet på sitt sista möte år
2018 tar upp ärendet om att avskaffa direktionerna till behandling.
Eftersom mötet 13.11.2018 är det sista för församlingsrådet för denna
mandattid så föreslår föredragande i enlighet med församlingsrådet beslut att
avskaffa diakonidirektionen och missionsdirektionen i Vanda svenska
församling.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Avskaffa diakonidirektionen och missionsdirektionen i Vanda svenska
församling omedelbart.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att
1. Avskaffa diakonidirektionen och missionsdirektionen i Vanda svenska
församling 31.12.2018.
2. Paragrafen justerades omedelbart.
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§ 88

Kyrkokollekterna januari - maj 2019

Diarienummer

DVAN/426/04.02.01/2018

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 för tiden 1.1 - 31.5.2019 grundar sig på Kyrkostyrelsens
cirkulär nr 12/2018 om kollekter som skall uppbäras i Borgå stift 2019.
Trots kollektplanen kan oförutsedda behov uppkomma. I sådana fall kan
kyrkoherden frångå kollektplanen och vid någon annan lämplig tidpunkt ta
upp för det ursprungliga kollektändamålet. Församlingsrådet torde bevilja
kyrkoherden rätt till att ändra kollektändamålet vid behov.

Bilaga 2: Kyrkokollekterna januari - maj 2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna kyrkokollekterna januari - maj 2019.
2. Ge kyrkoherden rätt att vid behov ändra kollektändamål.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 89

Anmälan om bisyssla

Diarienummer

DVAN/427/01.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Diakonen Heidi Salminen anmäler att hon har ett företag PipsaFit som verkar
inom crossfit.
Heidi Salminens företag har inte verksamhet under hennes arbetstid, endast
under hennes fritid och semester. Diakon Heidi Salminen hör inte under
arbetstidslagen, som definierar arbetstid. Hon hör till församlingens andliga
arbetare, vilket betyder att hon har en fritidsplan, som definierar hennes fritid,
då hon inte är i tjänst. Under fritid kan hon utöva sin bisyssla.
Församlingsrådet antecknar Heidi Salminens anmälan för kännedom.

Bilaga 3: Anmälan om bisyssla
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Anteckna diakonen Heidi Salminens bisyssla för kännedom.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 90

Vanda svenska församlings utbildningsplan 2019

Diarienummer

DVAN/339/01.03.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska församlings personalutbildningsplan 2019 har uppdaterats
med utbildning.
På septembermötet var utbildningsplanen uppe för behandling. I den var
föreslaget en utbildning i kostrådgivning för diakon Heidi Salminen.
Förutsättningen för att godkänna denna utbildning var att H. Salminen gjorde
en anmälan om bisyssla. Denna har församlingsrådet behandlat i § 89.
Utbildningen i kostrådgivning hålls på Solvalla Idrottsinstitut med start
2.3.2019 och omfattar totalt 82 närstudietimmar + 70 timmar distansarbete.
Kurspriset är 1350€. Eftersom H. Salminen brukar kunskapen av utbildningen
både för sin bisyssla liksom i sitt arbete, fördelas kostnaderna jämt mellan
församlingen och H. Salminen, vilket utgör 675€.

Bilaga 4: Vanda svenska församlings utbildningsplan 2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna Vanda svenska församlings personalutbildningsplan 2019.
2. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 91

Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten

Diarienummer

DVAN/429/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Vanda svenska pensionärer r.f. ansöker om 1600 € ur fondmedel för sin
julfest 13.12.2018 på Foibe. En budget ingår i ansökan. Föreningen Vanda
svenska pensionärer r.f. är samarbetspartner med Vanda svenska församling.
Understödet finansierar delvis kostnaderna för julfesten och möjliggör att hålla
deltagaravgiften låg, så att alla har möjlighet att delta i evenemanget.
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.
Ansökan fyller kravet för jämlik behandling, Kyrkans strategi för äldrearbetet
2015-2018 att församlingen gör kyrkan tillgänglig för de äldre, liksom
fondmedlens syfte.
Föredragande föreslår att medlen beviljas ur Dagny Bäckströms fond.

Bilaga 5: Ansökan om fondmedel för pensionärsverksamheten
Förslag

Beslut

Församlingsrådet besluter att
1. Bevilja Vanda svenska pensionärer r.f. ett understöd på 1600 €.
2. Understödet beviljas ur Dagny Bäckströms fond.
3. För användningen av medlen redovisas i enlighet med anvisningarna.
4. Justera paragrafen omedelbart.

Enligt förslag.
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§ 92

En kyrklig tidning till hemmen i Vanda svenska församling

Diarienummer

DVAN/430/06.01/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Direktionen för tidningen Kirkko ja kaupunki beslöt 28.11.2016 § 29 som linjedragning för utdelning av tidningen att:
1)
Den utdelas i huvudsak till hem där det bor finskspråkiga medlemmar
tillhörande Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda kyrkliga
samfälligheter.
2)
Den utdelas under en tvåårs övergångsperiod också till medlemmar i
svenskspråkiga hem i Vanda.
3)
Denna tvååriga övergångsperiod går ut i november 2018.
Kommunikationsavdelningen vid Vanda kyrkliga samfällighet står för
kostnaderna för beställningen av Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki till
medlemmarna i Vanda svenska församling. Kostnaderna för Kyrkpressen från
och med år 2019 är 17.30 €/hushåll eftersom den på grund av höga
distributionskostnader utkommer endast varannan vecka. Kirkko ja Kaupunki
kostar 13 €/hushåll.
För att distributionen av tidningen skall löpa utan avbrott behöver Kyrkpressen
svar genast efter församlingsrådets möte.
Föredragande gjorde en förfrågan hos kyrkoherdarna i huvudstadsregionens
församlingar om församlingarna förutom Kyrkpressen skickar någon annan
tidning.
Alla svenska hem får Kyrkpressen av sina församlingar i huvudstadsregionen.
I Helsingfors får de svenska hemmen endast Kyrkpressen. I Esbo och i
Grankulla får också en finskspråkig medlem i de svenska hemmen Kirkko ja
Kaupunki.
Församlingsrådet besluter om att beställa antingen Kyrkpressen eller Kirkko
ja Kaupunki som kyrklig tidning för medlemmarna i Vanda svenska
församling, 1 tidning/hushåll.

Förslag

Församlingsrådet besluter att beställa
1. Kyrkpressen 1 tidning/hushåll, som kyrklig tidning till hemmen i Vanda
svenska församling.eller
2. Kirkko ja Kaupunki 1 tidning/hushåll, som kyrklig tidning till hemmen i
Vanda svenska församling.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Församlingsrådet beslöt att beställa:
1. Kyrkpressen 1/tidning/hushåll, som kyrklig tidning till hemmen i Vanda
svenska församling.
2. Utreda intresset för hur många svenska hem som även önskar få
tidningen Kirkko ja kaupunki.
3. Justera paragrafen omedelbart.
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§ 93

Avskrivning av kreditförluster från år 2017

Diarienummer

DVAN/431/02.04.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ekonomichef Juha Venho meddelar Vanda svenska församling om obetalda
krediter från år 2017 och att församlingsrådet antecknar dem som
kreditförluster senast 30.11.2018.
Den sammanlagda summan för kreditförlusterna från år 2017 är 648 €.
Betalningspåminnelser har sänts enligt församlingsrådets beslut från och med
år 2013. Kreditförlusterna har successivt minskat under årens lopp.
Vanda svenska församling följer den kyrkliga samfällighetens policy som
innebär att:
1. Församlingen fakturerar själv alla sina räkningar.
2. Ifall räkningen blivit obetald, skickas betalningspåminnelse på
församlingens försorg.
3. Först därefter vidtar indrivning av obetalda krediter på Vanda kyrkliga
samfällighets försorg genom indrivningsbolag.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att
1. Avskriva kreditförlusterna från år 2017.
2. Meddela sitt beslut till den kyrkliga samfällighetens ekonomichef.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Avskriva kreditförlusterna från år 2017.
2. Meddela sitt beslut till den kyrkliga samfällighetens
ekonomichef.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 94

Anhållan om att få arbeta på deltid och arrangemanget kring ungdomskvällar på
Helsinggård

Diarienummer

DVAN/432/01.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Ungdomsarbetsledaren Daniela Hildén anhåller om att få arbeta på deltid 1.1
- 31.5.2019 (80 %).
Ansökan handlar om partiell tjänstledighet för våren 2019. 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 våren 2019,vilket tryggar verksamheten i Helsinggård.
Detta uppfyller också kraven för en barnkonsekvensanalys.
Föredragande föreslår för församlingsrådet att ungdomsarbetsledare Daniela
Hildén arbetar på deltid (80 %) 1.1 - 31.5.2019, samt att församlingen ersätter
Folkhälsan i Östra Helsinge med 3036 € för tiden 1.1 - 31.5.2019.

Bilaga 6: Anhållan om att få arbeta på deltid- D.Hildén 1.1 -31.5.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Daniela Hildén arbetar på deltid (80 %) 1.1 - 31.5.2019.
2. Församlingen ersätter Folkhälsan i Östra Helsinge med 3036 € för tiden
1.1 - 31.5.2019.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 95

Advokat Harriet Rydbergs lägesrapport

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beslöt 13.3.2018 § 27 att befullmäktiga advokat Rydberg att
utreda de öppna frågor som finns i protokoll 6.2.2018 § 10 bilaga 9 (Advokat
Rydbergs rapport över samtal med Varjosaari), vilka berör Varjosaari och
Annakatri Aho, samt att utreda möjligheten att frigöra Varjosaari från
arrendeavtalet. Advokat Rydbergs fullmakt gällde fram till 1.10.2018.
Bakgrund
1. Advokat Rydberg har inkommit 15.10.2018 med en lägesrapport som kort
beskriver iakttagelserna samt ger ett sammandrag med förslag om hur
församlingsrådet kan gå vidare i ärendet.
Advokat Rydberg har fört ett långt samtal med Olli Varjosaari 3.4.2018 samt
en epostkorrespondens 4.9.2018 med Varjosaari. Advokat Rydberg skriver
att Varjosaari har visat intresse för avyttrande av fastigheten då och
tidigare.
Advokat Rydbergs råd är att församlingsrådet nu som målsättning har en
försäljning av fritidsfastigheten för att så kunna förverkliga Harald
Bäckströms testamente på bästa sätt. Eftersom fastigheten belastas av
arrendeavtalet borde arrendeavtalsfrågan lösas primärt.
Advokat Rydberg föreslår att en förhandling förs med Varjosaari och
erbjuder sig själv som juridisk expert med målsättning att köpa ut Varjosaari
ur arrendeavtalet.
Advokat Rydberg föreslår också i rapporten att t.ex. ordförande, viceordförande och ev. testamentgruppens representant skulle delta i förhandlingarna med Varjosaari.
2. Föredragande har frågat advokat Rydberg 8.11.2018 per epost hur mycket
advokat Rydberg estimerar att förhandlingarna med Varjosaari kommer att
ta tid och vad kostnaderna för advokat Rydbergs tjänster kommer att bli.
Behandling av ärendet
Det är inte skäl att förtroendevalda eller representanter från testamentgruppen deltar eftersom besvärstiden till Högsta förvaltningsdomstolen i
Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i ärendet 03492/17/2399 ”Verkställandet av Harald Bäckströms testamente 14.2.2017 § 32” inte ännu gått ut.
Dessutom väljs också ett nytt församlingsråd i november 2018 som inleder sin
mandattid år 2019.
Advokat Rydberg har svarat att tiden som krävs för förhandlingarna med
Varjosaari kan ta 15 - 50 h. Kostnaderna rör sig mellan 2550 € + moms. –
8500 € + moms med en debiteringsgrund på 170 € + moms.
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Gällande fastigheten har advokat Rydberg önskat följande uppgifter:
• En uppskattning om framförallt byggnadernas skick och kostnaderna för att
rusta upp byggnaderna.
• Helst en uppfattning av en kunnig byggmästare/fastighetsförvaltare
(ev. av kyrkans egna anställda experter)
• Fotografier på arrendeområdet ifall dylika finns
• En prisuppfattning över fastigheten om den nu skulle säljas i befintligt
skick (utan arrendeavtal)
Föredragande ber samfällighetens fastighetsdirektör Sari Turunen om
1. En uppskattning om byggnadernas skick.
2. Kostnaderna för att rusta upp byggnaderna.
3. En prisuppfattning över fastigheten om den nu skulle säljas i befintligt skick
(utan arrendeavtal).
Föredragande levererar fotografier på arrendeområdet till advokat Rydberg.
Församlingsrådet har framskridit i ärendet i god ordning. Dessutom är advokat
Rydbergs förslag gott och syftar till att förverkliga Harald Bäckströms
testamente på bästa sätt. Föredragande föreslår att advokat Rydberg sköter
förhandlingarna självständigt.
För att ärendet skall framskrida är det viktigt att Rydberg rapporterar med
jämna mellanrum rapporterar till kyrkoherden hur ärendet framskrider, ifall
förhandlingarna kräver mer tid och det kommer tilläggskostnader. Rydberg
behöver därför kontakta kyrkoherden i god tid ifall det krävs mera tid för att
slutföra uppdraget samt om eventuella tilläggskostnader som
församlingsrådet bör godkänna.
Föredragande föreslår att befullmäktiga advokat Rydberg att förhandla med
Varjosaari:
1. för att köpa ut Varjosaari ur arrendeavtalet,
2. samt att advokat Rydberg med jämna mellanrum rapporterar till
kyrkoherden ifall tilläggstid behövs och tilläggskostnader uppkommer
3. och att advokat Rydberg inkommer till församlingsrådets möte 29.1.2019
med en rapport senast 15.1.2019 för att ärendet skall hinna beredas.
Bilaga 7: Advokat Rydbergs lägesrapport
Förslag:

Församlingsrådet besluter att:
1. Kontakta en fastighetsförmedlare med lokalkännedom och Sari Turunen
för att få ett estimat på fastighetens värde.
2. Befullmäktiga advokat Rydberg att förhandla med Varjosaari för att köpa ut
honom ur arrendeavtalet.
3. Tillsätta en grupp bestående av kyrkoherden, viceordförande, Jan-Erik
Eklöf och Annika Halmén som stöd för advokat Rydberg.
4. Be om ett estimat på värde av fastigheten med och utan arrendeavtal.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 96

Kyrkoherdens beslutsprotokoll

Diarienummer

DVAN/255/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Kyrkoherden har inga tjänstemannabeslut att redogöra för.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 97

Anmälningsärenden

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.Välsignelse av nya förtroendevalda i söndag 27.1.2019 kl. 10 i Högmässan i
Helsinge S:t Lars. Samling i sakristian kl. 9.40. Alla förtroendevalda, både
ordinarie medlemmar och suppleanter, är välkomna.
2.Förvaltningsdomstolens
beslut
i
kyrkobesväret
03492/17/2399
”Verkställandet av Harald Bäckströms testamente 14.2.2017 § 32.”
Förvaltningsdomstolens beslut finns till påseende på församlingens
anslagstavla och hemsida 25.10 - 26.11.2018.

Bilaga 8: Förvaltningsdomstolens beslut i kyrkobesväret 03492/17/2399
3.Barnombudsdag
Bilaga 9: Barnombudsdag
4.Församlingsrådet jämte personalen höll ett lyckat idéseminarium torsdag
1.11.2018 kl. 9-15 på Glaspalatset i Helsingfors. Temat var ”Gudstjänstlivet i
Dickursby nya kyrka 2020-21.” På förmiddagen presenterade pastor Jaakko
Hyttinen, Tikkurilan seurakunta, sin församlings linjedragningar för
verksamheten i den nya kyrkan. På eftermiddagen faciliterade direktorn på
Lärkkulla Björn Wallén idéseminariet. I seminariet deltog personalen och en
förtroendevald, Annika Halmén.
5.Församlingen höll söndag 4.11.2018 kl. 18-20 en valdebatt. I debatten
deltog Per-Erik Aura, Jan-Erik Eklöf, Ann-Christine Teir och Håkan Sandell
från valmansföreningen Kyrkan Mitt i Byn, samt Hanna Mannerström, Barbara
Westman, Tiina Nurmi-Kokko och Annika Halmén från valmansföreningen Vi i
Vanda.
6.Det nya församlingsrådet håller sitt första möte 29.1.2019 kl. 18.
Möteskallelsen går ut 22.1.2019. Datumet är synkroniserat med
samfällighetens möten.
7.Håkan Sandell berättade att han deltagit i en valpanelsdebatt 8.11 i
Myrbacka kyrka. Tema: KOM kyrkans tillgänglighetsprogram.

Förslag

Församlingsrådet antecknar ärendet för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 98

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelade lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 19.55.

Martin Fagerudd
ordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda 20.11.2018

Annika Halmén
protokolljusterare

Maximilian Mannola
protokolljusterare

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och på hemsidan 21.11 – 21.12.2018.
Vanda 22.12.2018
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

86-90 93-95

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

91-92

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
Vernissagatan 4
Postadress
PB 69, 01301 Vanda
E-postadress
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet

91-92

Yrkande ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del av beslutet.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. En församlingsmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
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lagts fram till allmänt påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom
bud eller elektroniskt (fax eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista
dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Innehållet i rättelseyrkandet
Av rättelseyrkandet ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut rättelseyrkandet gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.

Upphandlingsrättelse
Inlämning av upphandlings-rättelse
En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i
upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande
enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten.
Upphandlande enheten
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress
Yrkande på upphandlingsrättelse ska framställas inom 14 dagar efter det att parten har fått del
av den upphandlande enhetens beslut eller annat avgörande i upphandlingsförfarandet.
Upphandlingsrättelsen kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att brevet postades, om det inte visas att
den har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av meddelandet den
dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på
ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen då meddelandet skickats anses vara en
sådan tidpunkt, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att det elektroniska meddelandet
har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. Upphandlingsrättelsen ska vara framme senast
den sista dagen för yrkande av rättelse inom kansliets öppettid.
Upphandlings-rättelsens innehåll
Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
– namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för
behandlingen av ärendet
– vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
– hurdan rättelse som yrkas
– på vilka grunder rättelse yrkas.
Till upphandlingsrättelsen ska fogas de dokument som åberopas, om inte den upphandlande
enheten redan har dessa till sitt förfogande.

Besvärsanvisning
Besvärsmyndighet och besvärstid
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär. Besvärstid är 30 dagar.
Besvärsmyndighet
Besökadress
Postadress
Fax
E-postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol
Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi
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Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kyrkobesvär,
paragrafer i protokollet:

91,92

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.
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Besvärsmyndighet
Besöksadress
Postadress
Fax
E-postadress

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

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Beräkning av tiden för ändringssökande
Besvärstid och tid för rättelseyrkande räknas från den dag vederbörande har fått del av
beslutet, denna dag undantaget. Om inte annat visas anses en part ha fått del av beslutet sju
dagar efter att brevet postades, vid den tid mottagningsbeviset visar eller vid den tid som
antecknats på ett separat intyg över delfående.
Besvärsskrift
I besvärsskriften ska anges:
– vem som anför besvär, namn och hemort
– postadress och telefonnummer där meddelanden om behandlingen av ärendet kan lämnas
till den som anfört besvären
– vilket beslut man söker ändring i
– på vilka punkter man söker ändring i beslutet och vilka ändringar som yrkas
– på vilka grunder ändring söks.
Besvärsskriften ska undertecknas av den som anför besvär, av en laglig företrädare eller av ett
ombud. Om talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud, eller om besvärsskriften avfattats
av någon annan person, ska även denna persons namn och hemort uppges i besvärsskriften.
Till besvärsskriften ska fogas:
– det beslut man söker ändring i, i original eller kopia
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller en annan utredning över när
besvärstiden börjat
– handlingar som åberopas till stöd för yrkandet, om inte dessa redan tidigare har lämnats till
myndigheten.
Ett ombud som inte är advokat eller offentligt rättsbiträde ska också bifoga en fullmakt till
besvärsskriften.
Enligt upphandlingslagen (548/2007) kan den upphandlande enhetens beslut eller ett annat
avgörande i upphandlingsförfarandet som påverkar den anbudssökandes eller anbudsgivarens
ställning överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen. Besvär hos marknadsdomstolen
kan inte anföras över ett sådant beslut eller annat avgörande av den upphandlande enheten
som enbart gäller beredning av ett upphandlingsförfarande. Ärendet kan föras till
marknadsdomstolen om upphandlingens värde överstiger det tröskelvärde som anges i 25 § i
upphandlingslagen.
Inlämning av besvär
Besvärshandlingarna ska inom besvärstiden lämnas in till den besvärsmyndighet som anges i
beslutet. På eget ansvar kan besvärsskrifterna skickas per post, genom bud eller elektroniskt.
Handlingarna ska postas i så god tid att de hinner fram innan kansliet stänger den sista dagen
av besvärstiden.
Rättegångsavgift
Med stöd av 2 § i lagen om domstolsavgifter (1445/2015) uttas rättegångsavgifter enligt
följande, om inte något annat följer av 6 eller 7 § i lagen.
Förvaltningsdomstolarna
250 €
Ingen rättegångsavgift tas ut då förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till
förmån för den som sökt ändring.
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Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är 1 000 000–10 000 000 €
Offentlig upphandling vars värde är minst 10 000 000 €
Avgiften för en privatperson
En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

2 000 €
4 000 €
6 000 €
500 €
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