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Övriga deltagande: teologie magister Sini Aschan, som beviljades yttrande- och närvarorätt under § 96.
Meddelat förhinder: Aura Per-Erik, Halmén Annika, Westman Barbara.
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§ 96

Uppgifter om mötet

Öppnande av mötet
Mötesordförande Jan-Erik Eklöf öppnade mötet varefter församlingsrådets
ordförande Martin Fagerudd läste ur Bibeln och höll bön.
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 två protokolljusterare och rösträknare.
Till protokolljusterare och rösträknare utses Annika Piskunen-Virkki och
Annika Halmén.

Beslut

Församlingsrådet utsåg Annika Piskunen-Virkki och Maximilian Mannola till
protokolljusterare och rösträknare.

Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Protokollet är klart för justering senast tisdag 17.9. kl.12 i portalen för Vanda
församlingars förtroendevalda (https://luottamus.evl.fi)
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens
anslagstavla och hemsida 18.9 – 18.10.2019.

Beslut

Enligt förslag.

Arbetsordning för mötet
Förslag

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 97

Utlåtande om förordnade, Sini Aschan

Diarienummer

DVAN/211/01.01.03/2019

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Teologie magister Sini Aschan har uttryckt sin vilja att få arbeta som
församlingspastor i Vanda svenska församling. TM Aschan blir prästvigd i
6.10.2019. Domkapitlet ber om ett utlåtande av församlingsrådet i Vanda
svenska församling för förordnandet av TM Aschan.
Föredragande har intervjuat TM Aschan fredag 23.8.2019. TM Aschan har
verkat de senaste fem åren som ungdomsarbetsledare i Esbo svenska
församling. TM Aschan har varit en kunnig och arbetsam medarbetare i Esbo
svenska församling samt en mycket omtyckt medarbetare.
Vanda svenska församling har behov av en präst som samarbetar med
ungdomsarbetsledaren i ungdomsarbetet, konfirmandarbetet samt i skolor. På
alla dessa områden har TM Aschan en mycket god erfarenhet och hon har
också fått mycket god respons på detta arbete.
Föredragande föreslår att församlingsrådet besluter att ge följande utlåtande
till domkapitlet i Borgå stift om TM Sini Aschan: Församlingsrådet förordar
domkapitlet i Borgå stift att förordna TM Sini Aschan till församlingspastor i
Vanda svenska församling från och med 1.10.2019.

Förslag

Församlingsrådet besluter ge följande utlåtande till domkapitlet i Borgå stift:
1. Församlingsrådet förordar domkapitlet i Borgå stift att förordna TM Sini
Aschan till församlingspastor i Vanda svenska församling från och med
1.10.2019.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 98

Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2020, Verksamhets- och ekonomiplan 2020,
de strategiska linjedragningarna för år 2020 samt Verksamhetsplanen för Dickursby nya
kyrka 2020-2021.

Diarienummer

DVAN/335/00.01.02/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
De slutliga förslagen till Vanda svenska församlings Gudstjänstplan 2020,
Verksamhets- och ekonomiplanen 2020, de strategiska linjedragningarna för
år 2020 samt Verksamhetsplanen för Dickursby nya kyrka 2020-2021
framläggs i denna paragraf för behandling.
Församlingsrådet behandlade nämnda dokument på sitt möte 7.5.2019, i
samband med den stora samarbetskonferensen. Ekonomiplanerare Arto Alho
har uppgjort budgeten samt budgeten för verksamhetsställena 2020.
De strategiska linjedragningarna för år 2020 som uppdaterades på
personalens planeringsseminarium 27 -28.5.2019 är följande:
1. Församlingen stöder vardagskristendomen och kallar alla människor att
tro på Jesus Kristus: Detta sker bl.a. genom:
o 6.1 Trettondagen tvåspråkig högmässa & julfestkaffe med Tikkurilan
seurakunta
o 22.3 Högmässa - Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag
o 19.4 Högmässa - välsignelse av hjälpledare
o 16.8 Högmässa - välsignelse efter skolstart.
o 13.9 Högmässa - välsignelse av frivilliga
o 4.10 Högmässa - pensionärernas kyrksöndag
2.
o
o
o

Församlingen beaktar i sin verksamhet allt bättre olika människors behov
och förväntningar: Detta sker bl.a. genom:
Träffar med varje konfirmandgrupp
Dopresponsen
Pensionärskretsar, sommarsamlingar, födelsedagsfestkonsert 1 gång/år,
vårutfärd och läger

3.
o
o
o
o

Församlingen är en kanal för att göra gott: Detta sker bl.a. genom:
Regelbundna anstalt- och hembesök
MåBra- och fredagsgruppen för daglediga och pensionärer
Frivilliga erbjuds intressanta arbetsuppgifter
Ekonomiskt och andligt stöd för och kontakt med vänförsamlingen i
Opuwo, Namibia

4.
o
o
o
o

Församlingen stöder aktivt det andliga livet via media: Detta sker bl.a.
genom:
Jul- och påskhälsningar till alla hem
Församlingsbladet publiceras 1 nummer
Välkomstbrev till nyinflyttade
Hemsidan, gratissidor på nätet, sociala medier uppdateras regelbundet

5.
o

Församlingen verkar där människorna finns: Detta sker bl.a. genom:
Pysselcafé för barn i åk 3-6 2 dagar/vecka
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o

”Träffa diakonen” 1 gång/månad på caféer runtom i Vanda

6.

Församlingens medlemmar bidrar med sitt kunnande till planering och
förverkligande av verksamheten: Detta sker bl.a. genom
Nya frivilliga aktiveras till uppgifter i gudstjänstlivet, musiken, skriftskolan
och diakonin
Hjälpledarutbildning
Kurs i människorelationer samt genom Tystnadens kvällar

o
o
o

7. Kulturernas mångfald syns i all församlingsverksamhet: Detta sker bl.a.
genom:
o Missionskvällar en gång i månaden på våren och hösten
o Programmet De Vackraste Julsångerna för medelinsamling till missionen
8.
o
o

Miljömålsättning: Detta sker bl.a. genom att:
Minska användningen av papper
Öka antalet elektroniska möten

Dessa strategiska linjedragningar förverkligar personalen genom
församlingsverksamheten.
Bilaga 1: Gudstjänstplan 2020
Bilaga 2: Verksamhets- och ekonomiplan 2020
Bilaga 3: Verksamhetsplan för Dickursby nya kyrka 2020-2021
Förslag

Församlingsrådet besluter att godkänna
1. Gudstjänstplan 2020
2. Verksamhets- och ekonomiplan 2020
3. Verksamhetsplanen för Dickursby nya kyrka 2020-2021
4. De strategiska linjedragningarna 2020 samt översänder dem för
fastställelse av gemensamma kyrkofullmäktige
5. Paragrafen justeras omedelbart

Beslut

Församlingsrådet beslöt att godkänna
1. Gudstjänstplan 2020
2. Verksamhets- och ekonomiplan 2020 med några tekniska rättelser
3. Verksamhetsplanen för Dickursby nya kyrka 2020-2021
4. De strategiska linjedragningarna 2020 samt översänder dem för
fastställelse av gemensamma kyrkofullmäktige
5. Paragrafen justerades omedelbart.

Protokoll

9/2019

5

10.09.2019
Vanda svenska församlings församlingsråd

§ 99

Fastställande av styrdokument för Vanda svenska församlings donationsmedel

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Styrdokumentet för Vanda svenska församlings donationsmedel har
genomgått en del förändringar och preciseringar av tekniska termer på basen
av mötet mellan mötesordförande Jan-Erik Eklöf, kyrkoherde Martin Fagerudd
och advokat Harriet Rydberg torsdag 9.5.2019 kl. 15-17 på advokat Rydbergs
kontor i Helsingfors.
Föredragande föreslår att församlingsrådet
1. Godkänner och fastställer styrdokumentet för Vanda svenska församlings
donationsmedel.
2. Justerar ärendet omedelbart.

Bilaga 4: Styrdokument för Vanda svenska församlings donationsmedel
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna och fastställa styrdokumentet för Vanda svenska församlings
donationsmedel.
2. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
Reijo Pekanpalo meddelade avvikande åsikt.
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§ 100

Vanda svenska församlings kapitalförvaltning, avtal för diskretionärt mandat

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Aktia Bank Abp, Private Banking erbjuder församlingen diskretionär
kapitalförvaltning av församlingens donationsmedel, vilka är placerade i
fonder.
Församlingen har 1.130.000 € globalt diversifierat i aktieplaceringar via
fonder. Aktia Bank rekommenderar att överföra dessa fonder till bankens
Avkastningsinriktade diskretionära mandat (80/20) (eller Balanserade mandat
(50/50)).
Aktiv skötsel av de globala aktierna med lägre kostnad  0,9 TER+ 0,35%
(+moms) 0,43%, nuläge 1,6-1,7%.
Detta skulle medföra en mer effektiv och aktiv skötsel av aktiemandatet.
Aktierna skulle skötas enligt bankens strategiska syn. Strategin granskas
varje månad eller alltid då marknaden kräver en granskning. Förändringarna i
portföljen är avgiftsfria.
I diskretionära lösningen byts fonder som inte klarar sig i sitt egna universum
automatiskt ut dvs kunden blir inte och sitta med fonder banken inte
rekommenderar.
Med diskretionära portföljen skulle den globala diversifieringen bli mer
effektiv. Samtidigt skulle aktievikten komma ner en aning med
Avkastningsinriktade portföljen vilket betyder att aktievikten skulle vara i
undervikt (med 50/50 neutral vikt). Nu ligger aktievikten i portföljen omkring
51%.
En övergång till diskretionär portfölj innebär:
Att vi väljer placeringsstrategin och riskprofilen för portföljen.
Aktia gör placeringsbesluten enligt den valda strategin.
Bred geografisk diversifiering.
Institutionell allokering och prissättning.
Aktiv portföljförvaltning: allokering och placeringsobjekt.
Regelbundna möten 2–4 gånger per år.
Vad kan man förvänta sig av denna portföljstruktur?
Aktiemarknadernas avkastningspotential. Portföljens fluktuation mildras av
ränte- och alternativa placeringar.
Aktivt beslutsfattande även inom tillgångsslagen (små/större bolag,
värde-/tillväxtaktier osv.). Dessutom är det möjligt att öka ränte- och
alternativa placeringar när marknadsläget är utmanande.
Att lyckas i valen på aktiemarknaderna är viktigt så att man uppnår den
förväntade avkastningen.
God förväntad avkastning på lång sikt, värdeförändringarna kan dock tidvis
vara häftiga.
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Förväntad avkastning på lång sikt 8,5 %. Förväntningen är mer måttlig på kort
sikt 7,4 %.
Provisionsstruktur
För fondplaceringar uppbärs ingen tecknings- eller inlösenprovision. Ett
undantag är fonder där kostnaden i samband med teckning eller inlösen
betalas till fonden i fråga till fördel för andelsägarna.
De eventuella provisionsåterbäringarna ur fonderna utbetalas till kunderna.
Aktias provision för diskretionär kapitalförvaltning innefattar kostnaderna för
portföljförvaltning, kontakt, rapportering och förvar.
Kapitalförvaltningsprovisionen uppbärs halvårsvis och grundar sig på
portföljens värde på den sista bankdagen av månaden.
Behandling av ärendet
Församlingen förnyade ett tillväxtinriktat avtal om kapitalförvaltning med Aktia
Bank i februari 2018. Skillnaden med detta nya förslag jämfört med det
tidigare är att det föreslagna är avkastningsinriktat och sålunda belagt med en
mindre risk. Församlingsrådet väljer 50/50 aktievikten för det diskretionära
mandatet.
Bilaga 5: Aktia bank 1 - TVK samfund avtalspaket
Bilaga 6: Aktia bank 2 - Vanda sv förs tvk
Bilaga 7: Aktia Bank 3 - Placeringsfonder och investeringsrådgivning. Vanda svenska församling
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Befullmäktiga kyrkoherde Martin Fagerudd att underteckna ett avtal med
Aktia Bank gällande Vanda svenska församlings testamentsmedels
kapitalförvaltning.
2. Avtalet gäller ett diskretionärt mandat.
3. Aktievikten är neutral (50/50).
4. Justera ärendet omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 101

TUF:s redovisning för användning av fondmedel för utfärd till Tammerfors 28.5.2019

Diarienummer

DVAN/433/02.05.03/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
Församlingsrådet beviljade, 9.04.2019 § 60, 1100 € för Tavastby svenska
ungdoms- och allmogeförening r.f:s (TUF) utfärd 28.5.2019 till Tammerfors.
Medlen beviljades ur Dagny Bäckströms fond. Den ansvariga för projektet:
Kurt Lundström.
Samtliga beviljade medel på 1100 € användes för den planerade
verksamheten, jämte egen finansiering 377 €.

Bilaga 8: TUF:s redovisning för användning av fondmedel för utfärd till Tammerfors 28.5.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna redovisningen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 102

Kyrkokollekterna 1.10 - 31.12.2019

Diarienummer

213/02.06.00/2019

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 1.9 - 31.12.2019
grundar sig på Kyrkostyrelsen cirkulär 2018-12r 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 det ursprungliga kollektändamålet. Församlingsrådet torde bevilja
kyrkoherden rätt till att ändra kollektändamålet vid behov.

Bilaga 9: Kyrkokollekterna 1.10 – 31.12.2019
Förslag

Församlingsrådet besluter att
1. Godkänna kyrkokollekterna 1.10 - 31.12.2019.
2. Ge kyrkoherden rätt att vid behov ändra kollektändamål.
3. Justera paragrafen omedelbart.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 103

Kyrkoherdens beslutsprotokoll 10.9.2019

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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§ 104

Anmälningsärenden 10.9.2019

Diarienummer

DVAN/437/00.07.00/2018

Föredragande

kyrkoherde Martin Fagerudd
1.

Vanda svenska församlings portföljrapport 1.1.2019 - 20.8.2019

Bilaga 10: Vanda svenska församlings portföljrapport 1.1.2019 - 20.8.2019
2.

Nästa möte tisdag 22.10.2019 kl. 18.00 på Fernissagat. 4, mötesrum
Viikuna i 3.våningen.

3.

Styrgruppen för Kristen tjänst har haft sitt första möte 10.9.2019.

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Enligt förslag.
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§ 105

Avslutande av mötet
Ordföranden meddelar lagenlig besvärsanvisning och avslutade mötet
kl. 19.15.

Jan-Erik Eklöf
mötesordförande

Solveig Halonen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt i Vanda

Annika Piskunen-Virkki
protokolljusterare

Maximilian Mannola
protokolljusterare

Protokollet har undertecknats elektroniskt i ärende- och
dokumenthanteringssystemet Domus.

Det justerade protokollet har varit framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla och på hemsidan 18.9 -18.10.2019.
Vanda

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

97,98,99,100,102

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

101

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
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

Besvär kan göras också i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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.
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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.
Marknadsdomstolen
Offentlig upphandling vars värde underskrider 1 000 000 €

2 000 €
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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.

4 000 €
6 000 €
500 €
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