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Sammanträdesdatum:

21 januari 2014

Plats:

Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Tid:

kl. 18.00

Närvarande

Martin Fagerudd
Aura Per-Erik
Eklöf Jan-Erik
Falkstedt Marina
Karlsson Anneli
Lanaeus Mona
Palomaa Ulla-Stina
Träskman Marianne
Dilén Barbro
Sergelius Tom

Sekreterare

Halonen Solveig

Frånvarande

Glantz-Vilo Helen
Halmén Annika
Sandell Håkan

För kännedom

Tuohimäki Juha
Venho Juha
Savioja Anita
Turunen Sari
Oksanen Arja
Harviainen Katriina
Juusela Pauli
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001 §

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande inledde sammanträdet med bibelläsning och bön, varefter han förklarade
sammanträdet öppnat.
Namnupprop förrättades. Församlingsrådet är beslutfört när mer än hälften av
medlemmarna är närvarande (KL 7:4,1).
Kallelse har tillsänts ledamöterna elektroniskt 15.1.2014 samt i pappersform i enlighet
med församlingsrådets beslut §108/24.10.2012. Föredragningslista jämte beredning av
ärenden är ledamöterna till handa 5 dagar före mötet (Församlingsrådets reglemente
1:2).
Kungörelsen om församlingsrådets möte fanns på församlingens anslagstavla och
hemsida
www.vandasvenskaforsamling/förvaltning/församlingsrådet/protokoll
och
dokument 5 dagar före mötet.

Förslag:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Enligt förslag.

002 §

VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE FÖR SAMMANTRÄDET

Förslag:

Församlingsrådet utser Per-Erik Aura och Jan-Erik Eklöf till protokolljusterare.

Beslut:

Enligt förslag.

003 §

JUSTERING OCH FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLLET

Förslag:

Protokollet är klart för justering måndagen den 27 januari 2014 kl. 12.00 på
församlingens pastorsexpedition.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende på pastorsexpeditionens anslagstavla
och hemsida 29.1-28.2.2014.

Beslut:

Enligt förslag.

004 §

ARBETSORDNING FÖR SAMMANTRÄDET

Förslag:

Föredragningslistan med komplettering av beredning i ärende § 006 ”Ny granskning
av Vanda svenska församlings ersättande utrymmen i församlingarnas hus på Vallmovägen 5 A, 2:a våningen” godkänns som arbetsordning för mötet.

Beslut:

Enligt förslag.

Sidan granskad och justerad ______/_______
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005 §

UNDERSTÖDET TILL EVANGELIFÖRENINGENS KENYAMISSION
Missionsdirektionen 04/14.11.2013/037 § UNDERSTÖDET TILL EVANGELIFÖRENINGENS KENYAMISSION
Vanda svenska församling har ett avtal med Svenska Lutherska Evangeliförening att
understöda missionär Rut Åbacka i Kenya med 1200 euro per år. Avtalet behöver
förnyas.
Församlingsrådet har följt gemensamma kyrkorådets linje att skära ner budgeterat
understöd till vissa officiella missionsorganisationer. Direktionens önskemål om att
utreda följderna av nedskärningen för tredje part har inte beaktats.
Förslag: Direktionen fastslår sitt muntliga beslut att betala hela försäljningsintäkten från
basarbordet vid Lantmannagillets skörde- och museidag via SLEF:s Kenyamission enligt
tidigare avtal till vår missionär Rut Åbacka. Understödsavtalet med SLEF justeras nedåt
till 1000 euro per år.
Beslut: Direktionen beslöt att betala hela försäljningsintäkten från basarbordet vid
Lantmannagillets skörde- och museidag via SLEF:s Kenyamission enligt tidigare avtal till
vår missionär Rut Åbacka. Efter diskussion beslöts att understödsavtalet justeras nedåt
till 600 euro per år. Understödsavtalet kompletteras med årlig rapportering och justeras
årligen.
----Församlingsrådet 19.11.2013
Missionsdirektionen gör två framställningar gällande understödandet av SLEF:s
missionsarbete:
1.att betala hela försäljningsintäkten från basarbordet vid Helsinge Lantmannagilles
skörde- och museidag via SLEF:s Kenyamission enligt avtal till församlingens missionär
Rut Åbacka.
2.att understödsavtalet med SLEF justeras nedåt till 600 euro per år.
Föredragande tillägger till missionsdirektionens beslutsförslag att församlingsrådet
förutsätter att Ruth Åbacka i sin verksamhet följer kyrkans lära i fråga om jämlikhets- och
människorättsfrågor.

Förslag:

Församlingsrådet
1.besluter att betala hela försäljningsintäkten på 469 euro från basarbordet vid Helsinge
Lantmannagilles skörde- och museidag via SLEF:s Kenyamission enligt avtal till
församlingens missionär Rut Åbacka.
2.besluter att understödsavtalet med SLEF justeras nedåt till 600 euro per år.
3.förutsätter att Ruth Åbacka i sin verksamhet följer kyrkans lära i fråga om jämlikhetsoch människorättsfrågor.

Beslut:

Enligt förslag.

006 §

NY GRANSKNING AV VANDA SVENSKA FÖRSAMLINGS ERSÄTTANDE
UTRYMMEN I FÖRSAMLINGARNAS HUS PÅ VALLMOVÄGEN 5 A, 2:a VÅNINGEN
Församlingsrådet beslöt vid sitt möte 9.12.2013 140 § vid granskning av de erbjudna
ersättande utrymmena åt Vanda svenska församlings i församlingarnas hus på
Vallmovägen 5 A, 2:a våningen, att vid följande möte granska att villkoren för inflyttning
uppfylls för Vanda svenska församlings personals del, efter att en ny undersökning av
inneluften gjorts.
Efter att församlingsrådet höll sitt föregående möte har föredragande fått till handa två
dokument om inneluften i de nämnda utrymmena (Bilaga 1 & 2). Det är en
mikrobundersökning gjord av mikroblaboratoriet KiraLab 25.2.2013 och 4.4.2013.

Sidan granskad och justerad ______/_______
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Undersökningarna ger vid handen att det inte förekommer fibrer i inneluften från
isolationsmaterialet. Undersökningen berättar att det finns en knapp förekomst av
svampsporer (sieni-itiöitä). Däremot finns det riklig förekomst av bakterier i
provexemplar evs 14. Detta är 3:dje våningens konferensrum som är rakt ovanför
pausutrymmet i andra våningen eller rum 229. Undersökningarna från 25.2.2013 och
4.4.2013 är mycket knapphändiga och inexakta.
Den mycket omfattande rapporten från undersökningen 29.9.2008 om kvaliteten av
inneluften i utrymmena nämner förekomsten av skadliga ämnen som tyder på fuktskador
särskilt i rum nr 225 (präster) och nr 229 (pausutrymme).
På provtagningskartan kan man märka att undersökningarna från år 2013 inte alls tagit
prover i rummen nr 225 och 229 i andra våningen, vilket är förvånande, eftersom dessa
rum är de mest problematiska enligt undersökningen 29.9.2008.
Undersökningarna från år 2013 har inte alls något informationsvärde, eftersom prover
inte tagits i rummena nr 225 och 229. Rapporten från 29.9.2008 är fortfarande den mest
tillförlitliga.
Fastighetsförvaltningen kan inte garantera, enligt utsago av fastighetsdirektören eller
övriga tjänstemän på fastighetsavdelningen, att Vanda svenska församlings personal
skulle förbli symptomfri. Flere anställda på Tikkurilan seurakunta har nämnt den dåliga
inneluften och fått symptom. Flere har vägrat arbeta där och flyttat ut.
Eftersom det är omöjligt att utesluta risker för symptom bland personal av dålig inneluft,
kan föredragande som förman inte ta ansvar för en flyttning till Vallmovägen 5 A, 2:a
våningen.
Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. Vanda svenska församlings personal inte flyttar in i utrymmena på Vallmovägen 5 A,
2:a våningen p.g.a. hälsorisker av dålig inneluft.
2. föreslå att den kyrkliga samfälligheten med det snaraste undersöker tillgång till
hälsosamma, ersättande arbets- och verksamhetsutrymmen för Vanda svenska
församlings personal.

Beslut:

Enligt förslag.

007 §

BEHANDLINGEN AV ÖVRIGA ÄRENDEN 09/9.12.2013 § 145
09/9.12.2013 § 145 ÖVRIGA ÄREDEN
-----01/21.1.2014 OMPLACERING AV STIFTELSEMEDEL
Församlingen har testamentsdepositioner på ca 266.000 euro placerat på lågräntekonto. Av Testamentsmedeldeposition införlivas 246.000 euro i den övriga, långsiktiga
förvaltningsmassan, så att 40 % av testamentsdeposositionen placeras på
högräntebärande konto och 60% placeras i aktier.

Förslag:

Förvaltningen av Testamentsmedeldeposition på lågräntekonto omfattande 246.000
euro, införlivas i den långsiktiga förvaltningsmassan så att
1. 40 % av testamentsdeposositionen placeras på högräntebärande konto.
2. 60% av testamentsdeposositionen placeras i aktier.
3. Församlingsrådet befullmäktigar Jerker Hedman på Aktia Bank att verkställa
placeringen av testamentmedeldepositionen.
4. paragrafen justeras omedelbart.

Sidan granskad och justerad ______/_______
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Beslut:

Enligt förslag.

008 §

ARBETSHANDLEDNING (Paavola)
Församlingsrådet behandlade pastor Anu Paavolas ansökan om arbetshandledning vid
sitt möte 24.10.2013 / § 110. Då beslöt församlingsrådet att kyrkoherden diskuterar med
Vanda kyrkliga samfällighets personalavdelning hur pastor Anu Paavola via
företagsvården får hjälp.
Kyrkoherden har varit i kontakt med personalavdelningen som konstaterat att det är
begränsat vad personalavdelningen och företagshälsovården kan göra. Dessutom
måste församlingen i sådant fall ta på sig kostnaderna. Kyrkoherden gjorde därför ett
beslut Nr. 32/2013 att Anu Paavola kan tillsvidare ta del i en sådan lösningsinriktad
arbetshandledning som gagnar henne mest, men som också medför kostnader.
Utgifterna för arbetshandledningen förutom resekostnader är 93 e/gång.
Föredragande föreslår att Anu Paavola får ta del av en specialiserad arbetshandledning
vårterminen 2014 och därefter kan Paavola vid behov inkomma med ny ansökan.

Förslag:

Församlingsrådet besluter att
1. pastor Anu Paavola får ta del i specialiserad arbetshandledning under januari-juni
2014.
2. Vid behov kan Anu Paavola inkomma med ansökan om fortsatt specialiserad
arbetshandledning.

Beslut:

Enligt förslag.

009 §

AVTAL MED FOLKHÄLSAN I ÖSTRA HELSINGE rf OM HELSINGGÅRD
Vanda svenska församling samarbetar med fyra andra föreningar kring ungdomsgården
Helsinggård i Dickursby som är öppen fredagar, kl. 14-22, för alla svenskspråkiga
ungdomar i Vanda.
Enligt tidigare överenskommelser har Vanda svenska församlings ungdomsarbetsledare
haft till uppgift att medverka på Helsinggård varje fredag. Eftersom ungdomsarbetet är
livligt i Vanda svenska församling har ungdomsarbetsledaren inte mera resurser att
medverka varje fredag på Helsinggård, utan Vanda svenska församling har egen
personal på plats varannan fredag eller ½ ledare per fredag.
Vanda svenska församling har betonat i sin verksamhet att den vill understöda
verksamhet bland barn och ungdomar. Församlingen är villig att ersätta Folkhälsan i
Östra Helsinge rf för att sköta ½ ledare per fredag under åren 2014-2015. För detta
ändamål ingår Vanda svenska församling ett avtal med Folkhälsan i Östra Helsinge rf.
Avtalet innehåller följande punkter (Bilaga 3):
1.Omfattningen av detta uppdragsavtal: Vanda svenska församling är med i samarbetet
kring ungdomsgården HG i Dickursby (Helsinggård), som är öppen på fredagar, kl. 1422, för alla svenskspråkiga ungdomar i Vanda. Vanda svenska församling torde ha en
ledare per fredag enligt tidigare överenskommelser. Vanda svenska församling har egen
personal på plats varannan fredag dvs ½ ledare per fredag. Vanda svenska församling
vill att den andra ½ ledaren per fredag sköts av Folkhälsan i Östra Helsinge r.f. under
åren 2014-2015.

Sidan granskad och justerad ______/_______
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2.Villkor för uppdraget: Detta avtal gäller inte om det är så att ungdomsgården HG skulle
stängas.
3.Uppdragets varaktighet: 1.1.2014- 31.12.2015
4.Ersättning för uppdraget: Vanda svenska församling betalar för skötande av uppdraget
åt Folkhälsan i Östra Helsinge r.f. 2760 € per år, 1380 € i april och 1380 € i november.
5.Övrigt: Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav
uppdragsgivaren och uppdragstagaren erhållit varsitt.
Avtalet torde också kompletteras med ytterligare en punkt: avtalet kan ensidigt sägas
upp med ett halvt års varsel av avtalsparterna.
Föredragande föreslår att församlingsrådet i Vanda svenska församling godkänner
förslaget till avtal med komplettering, samt befullmäktigar kyrkoherden att underteckna
det på församlingens vägnar.
Mona Lanaeus jävade sig i behandlingen av detta ärende och avlägsnade sig.
Förslag:

Församlingsrådet i Vanda svenska församling
1. godkänner förslaget till avtal med Folhälsan i Östra Helsinge rf med en
kompletterande punkt, att avtalet kan ensidigt sägas upp med ett halvt års varsel av
avtalsparterna.
2. befullmäktigar kyrkoherden att underteckna det kompletterade avtalet på
församlingens vägnar.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Beslut:

Enligt förslag.

010 §

KYRKOHERDENS BESLUTSPROTOKOLL
Kyrkoherden redogör för följande tjänstemannabeslut som antecknades i protokoll
9/2013 med årtalet 2014 istället för med årtalet 2013:
Nr. 32/2013: Kyrkoherden har beviljat församlingspastor Anu Paavola rätt att delta i
arbetshandledning tillsvidare.
Nr. 33/2013: Kyrkoherden har beviljat övertidsledighet åt församlingssekreteraren
Solveig Halonen för övertidsarbete som tas ut 9.12.2013, 23.12.2013
och 27.12.2013.
Nr. 34/2013: Kyrkoherden har beviljat ledande barnledare Alexandra Blomqvist 6
dagar övertidsledighet, vilka tas ut: 20.12, 23.12, 27.12, 30.12, 31.12,
2.1.
Nr. 35/2013: Kyrkoherden har beviljat förvaltningssekreteraren Carola Lund
återstående semester 6 dagar vilka tas ut 10.12, 17.12, 23.12, 27.12,
30-31.12.2013 (9 d kvarstår).
Kyrkoherden redogör för sina övriga tjänstemannabeslut år 2013:
Nr 37/2013: Kyrkoherden redogjorde muntligt för detta beslut.
Nr. 38/2013: Kyrkoherden beviljar på basen av samtycke och anhållan tjänstledighet
utan lön åt kantor Håkan Wikman under tiden 1-31.1.2014.
Kyrkoherden redogör för sina tjänstemannabeslut för år 2014:
Nr. 1/2014:
Kyrkoherden redogjorde muntligt för detta beslut.
Nr. 2/2014:
kyrkoherden har anställt musik magistern Nina Fogelberg till vikarie
för ordinarie kantorn i Vanda svenska församling för tiden 1.1–31.1.2014.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Sidan granskad och justerad ______/_______
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Beslut:

Enligt förslag.

011 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN
a) Preliminärt bokslut för år 2013 jämte kommentarer (Bilaga 4).
b) Kyrkoherdens fridagsplan 1.2-30.4.2014 (Bilaga 5).
c) Kyrkoherden informerade om hur utvecklandet av arbetslaget påverkat arbetsklimatet efter att utvecklingsarbetet slutförts 3.10.2013.
d) Fondgruppen har möte med Jerker Hedman på Aktia Bank 4.3.2014 kl. 12.00.

Förslag:

Antecknas för kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

012 §

ÖVRIGA ÄRENDEN
I denna paragraf antecknas de ärenden som församlingsrådet önskar att bereds till
nästa eller därpå följande möten.

Förslag:

Inga övriga ärenden föreslogs.

Beslut:

Enligt förslag.

013 §

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Församlingsrådet sammanträder enligt sin sammanträdesplan nästa gång 11.2.2014 kl.
18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Förslag:

Församlingsrådet sammanträder enligt sin sammanträdesplan nästa gång 11.2.2014 kl.
18.00 i Gemensamma kyrkorådets mötesrum på Vallmovägen 5 B, 4 vån.

Beslut:

Enligt förslag.

014 §

BESVÄRSANVISNING OCH SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Ordförande meddelar lagenlig besvärsanvisning samt avslutade mötet kl. 19.37.

Martin Fagerudd
Ordförande

Sidan granskad och justerad ______/_______
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Protokollet justerat och godkänt i Vanda

27 / 1 2014

27 / 1 2014

Per-Erik Aura
protokolljusterare

Jan-Erik Eklöf
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Protokollet är framlagt till påseende 29.1-28.2.2014 på anslagstavlan i församlingens
pastorskansli, Stationsvägen 12 B, 01300 Vanda.

Vanda den / 2014

Solveig Halonen
upprätthållare av anslagstavlan

Sidan granskad och justerad ______/_______
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Vanda svenska församling / Vanda kyrkliga samfällighet
Församlingsrådet

Sammanträdesdatum
21.1.2014

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Paragraf i protokollet
01-14

FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING
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: 12-14.
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: 5-9.
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. 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 15 § i upphandlingslagen1.
Paragrafer i protokollet: -----.

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
Behörig
myndighet och
tidsfrist för
rättelseyrkand
e

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet som rättelseyrkandet riktas till och kontaktinformation:
Församlingsrådet i Vanda svenska församling
Besöksadress:
Stationsvägen 12 B
Postadress:
01300 Vanda
Fax:
E-post:
vandasvenska@evl.fi
Paragrafer i protokollet: 5-9.
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 lagts fram till allmänt
påseende. Rättelseyrkandet kan på eget ansvar skickas per post, genom bud eller elektroniskt (fax

1

De nationella tröskelvärdena är 30.000 euro (varor och tjänster), 100.000 euro (hälsovård och socialtjänster) och 150.000 euro
(byggentreprenader och byggkoncessioner)

eller e-post). Rättelseyrkandet ska vara framme senast den sista dagen för yrkande av rättelse inom
kansliets öppettid.
Innehållet i
Av rättelseyrkandet ska framgå:
rättelseyrkand 1.namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av
et
ärendet
2.vilket beslut rättelseyrkandet gäller
3.hurdan rättelse som yrkas
4.på vilka grunder rättelse yrkas.

UPPHANDLINGSRÄTTELSE
Inlämning av
En part som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller ett annat avgörande i
upphandlingsr upphandlingsförfarandet kan framställa en skriftlig upphandlingsrättelse till den upphandlande
ättelse
enheten (80–83 § i upphandlingslagen).
Inlämningsadress
Upphandlingsrättelsen ska lämnas in till den upphandlande enheten. Den upphandlande enhetens
kontakt-information:
Besöksadress:
Postadress:
Fax:
E-post:
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.
Upphandlingsr Av upphandlingsrättelsen ska framgå:
ättelsens
1.namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för behandlingen av
innehåll
ärendet
2.vilket beslut upphandlingsrättelsen gäller
3.hurdan rättelse som yrkas
4.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
Besvärsmyndigh Kyrko- och förvaltningsbesvär
et och
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.
besvärstid
Besvärsmyndighet och kontaktinformation
Helsingfors förvaltningsdomstol
Besöksadress: Banbyggarvägen 5
Postadress:
00520 HELSINGFORS
Fax:
029 56 42079
E-post:
helsinki.hao@oikeus.fi
Kyrkobesvär, paragrafer i protokollet: ---.
Förvaltningsbesvär, paragrafer i protokollet:
Kyrkobesvär i ett underställningsärende
Följande beslut kan överklagas genom skriftliga besvär.
Besvärsmyndighet och kontaktinformation

Besvärstid
30 dagar
30 dagar

Domkapitlet i Borgå stift, paragrafer i protokollet: ---.
Besöksadress: Gymnasiegränd 2
Postadress:
06100 Borgå
Fax:
+358 19 585 705
E-post:
borga.domkapitel@evl.fi
Kyrkostyrelsen, paragrafer i protokollet:
Adress:
PB 185 (Hamngatan 11), 00161 Helsingfors
Fax:
09-1802 350
E-post:
kyrkostyrelsen@evl.fi

Besvärstid
30 dagar

30 dagar

Undervisnings- och kulturministeriet, paragrafer i protokollet:
Adress:
PB 29 (Sjötullsgatan 10), 00023 Statsrådet
Fax:
09-135 9335 (registratorsbyrån)
30 dagar
E-post:
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.
Marknadsdomstolens kontaktinformation Besvärstid 14 dagar
Besvären ska tillställas marknadsdomstolen på följande adress:
Postadress:
PB 118, 00131 HELSINGFORS
Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors.
Fax
010 364 3314
E-post:
markkinaoikeus@oikeus.fi

Beräkning av
tiden för
ändringssökande
Besvärsskrift

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.
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 15 § 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.

Rättegångsavg Enligt 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
ift
(701/1993) tar förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift på 90 euro och marknadsdomstolen en
rättegångsavgift på 226 euro av den som anför besvär, om inte något annat följer av lagens 6 och 7
§.

En detaljerad besvärsanvisning bifogas protokollsutdraget.

