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PROTOKOLL 
 

 

 

Tid Onsdag 3.10.2018 kl. 16.31 – 19.24 
Plats Styrelsegården, ST:s sal, Vasaesplanaden 10 
Ordförande Kurt Jäntti 
 
 
DELTAGARE 
 

Anne Salovaara-Kero  ordförande 
Kurt Jäntti ordinarie ledamot, vice ordförande 
Nils-Johan Englund  ordinarie ledamot 
Linnea Hasselblatt  ordinarie ledamot    
Seppo Korpi  ordinarie ledamot  
Oili Airaksinen-Rajala   ordinarie ledamot 
Päivi Moisio  ordinarie ledamot 
Leena Tulimaa ordinarie ledamot 
Marjo Luomanen  ordinarie ledamot 
Ritva Hagelberg  ordinarie ledamot 
Outi Tuomi-Saarikoski  ordinarie ledamot, Tuija Vuorinen ersättare 
Jukka Heiskanen  ordinarie ledamot 
Teijo Gunell  ordinarie ledamot 
 
 
Johanna Luomala  föredragande/protokollförare 
 
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
I början av mötet presenterade Muskelförbundets organisationsplanerare i Västra Finland, Marjo 
Luomanen, Muskelförbundets verksamhet för rådet. 
 
 
 
 
 
  Kurt Jäntti      Johanna Luomala   
Underskrifter Ordförande                              Protokollförare 

PROTOKOLL- Plats och tid:  Hovrättsesplanaden 7 C, 3 vån, 10.10.2018 
JUSTERING 
 

Som protokoll- 

justerare valdes                  Linnéa Hasselblatt Jukka Heiskanen 

PROTOKOLLET  

OMFATTAR Paragrafet  16- 22  Sammanlagt  11 Sidor  

PROTOKOLLET Plats och tid:  Korsholmsesplanaden 44, Vasa stads webbsidor 
FINNS TILL ALL-  

MÄNT PÅSEENDE 
 
Intygar  Johanna Luomala 
Utdragets riktighet 

bestyrks

                                                      Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning finns som bilaga
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Tid  Onsdag 3.10.2018 kl. 16.31 – 19.24 
Plats Styrelsegården, ST:s sal, Vasaesplanaden 10 
Ordförande Kurt Jäntti 
 
Ärenden      
 
Sammanträdets laglighet   
 
Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört. 
 
Protokolljusterare 
 
Linnéa Hasselblatt, Jukka Heiskanen 
 
 
 
16 § Vasas handikappolitiska program, rapportering 
17 § Den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar 
18 § Österbottens förbunds enkät till de kommunala råden för personer med funktionsnedsättningar 
19 § Utlåtandebegäran, delgeneralplan över centrum 
20 § Utlåtandebegäran, bostadspolitiska programmet 
21 § Meddelandeärenden 
22 § Eventuella andra ärenden 
 
Anvisningar för rättelseyrkande 
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16 § Vasas handikappolitiska program, rapportering   BILAGA 
Harå 26.11.2015 § 25, Harå 4.2.2016 § 4, Harå 22.11.2016 § 17, Rådet för personer med funktions-
nedsättningar 1.2.2018 § 5, Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018 § 12, Rådet för 
personer med funktionsnedsättningar 3.10.2018 § 16 
 
Handikapprådet har uppdaterat Vasa stads handikappolitiska program 2010 - 2013 MOT ETT JÄM-
LIKT OCH TILLGÄNGLIGT VASA (FG 11.10.2010 § 90). Det enhetliga åtgärdsförslag som nu skap-
ats för att främja funktionshindrade personers jämlikhet och smidigt boende i vår hemstad Vasa har 
uppgjorts med hjälp av Vasa universitet genom att använda World Café metoden i samarbete mellan 
funktionshindrade personer, tjänsteinnehavare och förtroendevalda. I samband med uppdateringen 
har man beaktat och kombinerat konkreta förslag från åtgärdsförslagen i Vasa stads tillgänglighets-
plan 2011-2015 som grund för nya åtgärdsförslag (12.9.2011 § 111). Vasa stadsstyrelse har behand-
lat programmet under sitt möte 24.2.2014 § 89 och sänt den för utlåtande till olika förvaltningar. De 
utlåtanden som erhållits inom utsatt tid har beaktats i de slutliga konkreta åtgärdsförslagen. Stads-
fullmäktige godkände Det handikappolitiska programmet 2014 – 2017 under sitt möte 15.12.2014 § 
109. Fullmäktige förutsatte att tjänsteinnehavarna årligen i verksamhetsberättelsen informerar styrel-
sen och fullmäktige hur funktionshindrade utifrån programmet har beaktats i de olika förvaltningarna. 
 
Beslutsförslag: 
 
Handikapprådet begär de i förvaltningarna utnämnda tillgänglighetsansvariga att för sin instans del 
kontrollera hur åtgärdsförslagen i Det handikappolitiska programmet 2014 – 2017 förverkligats under 
år 2015. 
 
Svaren begärs till och med 18.1.2016. 
 
Beslut: 
 
Enligt beslutsförslaget. 
 
Handikapprådet 4.2.2016 § 4 
 
Handikapp- och tillgänglighetsombudet presenterar under mötet förverkligandet av Det handikappoli-
tiska programmet 2014 – 2017. 
 
Beslutsförslag: 
 
Den erhållna utredningen antecknas för kännedom. 
Uppföljningen och utfallet av det Handikappolitiska programmet 2014 – 2017 sänds för kännedom till 
stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige. 
 
Beslut: 
 
Enligt beslutsförslaget. 
 
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 22.11.2016 § 18 
 
Stadsfullmäktige har under sitt möte 14.3.2016 § 18 behandlat den av handikapprådet 4.2.2016 god-
kända uppföljningsrapporten av det handikappolitiska programmet. I stadsfullmäktige föreslog full-
mäktigeledamot Johan Kullas understödd av Raija Kujanpää/Eeva Simons att följande kläm god-
känns: Fullmäktige förutsätter att den uppdaterade uppföljningen av det handikappolitiska program-
met sker under hösten 2016. Fullmäktige förutsätter även att tjänsteinnehavarna ger de uppgifter som 
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behövs för uppföljningsrapporten. I uppföljningsrapporten bör även synas vilka punkter aktivt är under 
arbete, nuvarande situation samt de realistiska målen för programmet fram till slutet av år 2017. 
 
Handikapprådet har bett de tillgänglighetsansvariga som utnämnts till stadens organisation och som 
är sakkunniga inom sina egna förvaltningsområdet att svara på uppföljandet av det Handikappolitiska 
programmet samt att framföra vilka åtgärder som pågår samt realistiska mål och ifall det bara är möj-
ligt även en kostnadskalkyl för åtgärderna. 
 
Det pågående förverkligandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen "Energi och välfärd ur 
mångformighet” för tydligt fram samhällets behov att jämlikt beakta olika människors behov.  Planen 
bekräftar betydelsen av de konkreta åtgärdsförslagen i det handikappolitiska programmet. 
 
Beslutsförslag: 
 
1. Rapporten diskuteras. 
2. Uppföljningsrapporten över det handikappolitiska programmet (VAMPO) 2014-2017 ges till stadens 
fullmäktige för kännedom. 
3. Det föreslås åt stadsstyrelsen att de kontaktpersoner som i samband med jämställdhets- och lika-
behandlingsplanen ”Energi och välfärd ur mångformighet” väljs till förvaltningarna även i fortsättning-
en fungerar som tillgänglighetsansvariga i stadens organisationer. 
 
Beslut: 
 
Punkterna 1-3 enligt beslutsförslaget. 
 

Rådet för personer med funktionsnedsättningar 1.2.2018  
 
Programperioden för Vasa handikappolitiska program har avslutats till år 2017. Stadsfullmäktige har 
förutsatt årlig uppföljning av programmet. Senast har uppföljningsrapporten av Det handikappolitiska 
programmet behandlats i stadsfullmäktige 19.12.2016 § 115.  
 
En slutrapport om det handikappolitiska programmet bör uppgöras för stadsfullmäktige. 
 
 
Beslutsförslag: 
 
Handikapprådet begär de utlåtanden som behövs för det handikappolitiska programmet 2014 – 2017 i 
fråga om förverkligandet av åtgärdsförslagen. 
 
Beslut: 
Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.5.2018 
 
Rådet för personer med funktionsnedsättningar har begärt resultatområdena om utlåtanden för upp-
görande av slutrapporten för det handikappolitiska programmet 2014 - 2017. Alla utlåtanden som be-
hövs har inte erhållits ännu, och således har slutrapporten inte kunnat uppgöras. 
 
Det vore bra att få rapporten till stadsstyrelsen för behandling före sommarpausen. Därför sänds det 
handikappolitiska programmet till rådets medlemmar för kommentarer under maj och därefter sänds 
det till stadsstyrelsen för behandling. 
 
Beslutsförslag: 
 
Det handikappolitiska programmet sänds till rådets medlemmar för kommentarer under maj och däref-
ter sänds det till stadsstyrelsen för behandling. 
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Beslut: 
 

Rådet för personer med funktionsnedsättningar 3.10.2018 
 
Vasas handikappolitiska program 2014-2017 har godkänts i stadsfullmäktige 15.12.2014. Program-
met var det tredje som Handikapprådet i Vasa uppgjorde, och där man även beaktade den nya stads-
delen Lillkyro som uppstod i och med en kommunfusion. Programmet innehåller sammanlagt 72 ut-
vecklingsförslag och 95 åtgärdsförslag. Det handikappolitiska programmets utvecklingsförslag hade 
sammanslagits med utvecklingsförslagen till Vasa stads tillgänglighetsplan 2011-2015. 
 
Under programperioden var de mer omfattande utvecklingsområdena tillgång till information, informe-
ring och attityder, boende, livsmiljö och att servicen fungerar, social- och hälsovårdsservicen, person-
lig assistans, rehabilitering, sysselsättning och arbetsliv, utkomst och socialskydd samt andra föremål 
för utveckling. Alla utvecklingsområden har inkluderat mer specifika utvecklings- och åtgärdsförslag.  
 
Förverkligandet av det handikappolitiska programmet har uppföljts i stadsfullmäktige år 2016. Då har 
utlåtanden begärts från sektorernas tillgänglighetsansvariga. För den slutrapport för programmet som 
finns som bilaga har man fått utlåtanden från följande nämnder: utbildningsnämnden, social- och häl-
sovårdsnämnden samt tekniska nämnden. Därtill har idrottsservicen givit utlåtande om förverkligandet 
av programmet. 
 
Åtgärdsförslagen i det handikappolitiska programmet har krävt omfattande arbete från olika sektorer. 
På grund av programmets omfattning var inte uppnående av alla mål till år 2015 möjliga, och flera av 
åtgärderna är till sin karaktär sådana att de kräver kontinuerligt utvecklingsarbete. I slutrapporten har 
sammanställts med hurdana åtgärder utvecklingsförslagen förts framåt under åren 2014 – 2017.  
 
 
Beslutsförslag: 
 
Rådet för personer med funktionsnedsättningar beslutar godkänna och sända den bifogade slutrap-
porten till stadsstyrelsen för behandling. 
 
Beslut: 
 
Leena Tulimaa föreslog uppdatering av det handikappolitiska programmet uppdateras för åren 2018 – 
2021. Rådet beslutade enhälligt godkänna och sända den slutrapport som finns som bilaga till stads-
styrelsen för behandling. Därtill förutsätter rådet att det handikappolitiska programmet uppdateras för 
åren 2018 – 2021. 
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17 § Den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar 

Den internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar firas 3.12.2018. I verksamhets-
planen för rådet nämns att under den Internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar 
3.12 ordnas i traditionell anda ett samevenemang. Därtill konstaterar verksamhetsplanen att 30 års 
jubileumsseminariet kan kombineras med denna dag. Rådet har redan under sitt möte 3.5 § 13 beslu-
tat ordna rådets 30 årsseminarium och till den beredande arbetsgruppen valdes Marjo Luomanen, 
Ritva Hagelberg, Jukka Heiskanen och vid behov rådets ordförande. 
 
Hösten är en livfull tid i fråga om olika evenemang och därför är det mest lönsamt att enligt verksam-
hetsplanen slå samman ordnandet av rådets 30 års jubileum och firandet av den internationella da-
gen för personer med funktionsnedsättningar. 
 
Handikapprådet har årligen under internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar be-
lönat årets attitydfrämjare, som kan vara en individuell person, en organisation, ett företag eller en 
annan aktör. År 2018 har Vasa stads sommarjobbsrekrytering fått särskild fokus, då man utvecklade 
en sommarjobbsansökan för personer med funktionsnedsättning och specialunga genom separat 
ansökningsprocess och skräddarsydda arbetsuppgifter. Vasa stad sysselsatte under sommaren 2018 
rekordmånga, 16 specialunga och unga med funktionsnedsättningar i olika uppgifter. Bland andra 
Vamlas ,Stödföreningen för barn och unga med funktionsnedsättning, beviljade 6.9.2018 Vasa stad 
ett hedersomnämnande för sysselsättningen av ungdomar med funktionsnedsättning och specialbe-
hov.  Vasa stads sysselsättningschef Helena Nurmikoski har ansvarat för sommarjobbsrekryteringen 
av ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov och har år 2018 utfört ett stort arbete i 
främjande av attityder vid rekrytering av ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov. 
 
 
Beslutsförslag: 
 
1. Rådet beslutar slå samman internationella dagen för personer med funktionsnedsättningar och 
firande av rådets 30 års jubileum. 
 
2. Handikapprådet beslutar belöna sysselsättningschef Helena Nurmikoski som årets attitydfrämjare. 
 
Beslut:  
 
1. Enligt beslutsförslaget. 
 
2. Enligt beslutsförslaget. 
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18 § Österbottens förbunds enkät till de kommunala råden för personer med funkt-

ionsnedsättningar   

 BI-

LAGA 

I början av 2020 indelas Finland i 18 landskap. Flertalet tjänster, bland andra social- och hälsovårds-
tjänsterna samt många regionala uppgifter, flyttar in under samma tak. På organisationsnivån omfat-
tar reformen bland andra kommuner, sjukvårdsdistrikt, samarbetsområden inom social- och hälsovår-
den, räddningsverk, landskapsförbund, närings,- trafik- och miljöcentraler samt TE-byråer. 
 
Enligt landskapslagen bör det nya landskapets landskapsstyrelse tillsätta ett råd för personer med 
funktionsnedsättning, ett äldreråd och ungdomsfullmäktige i landskapet. Medlemmarna till dessa bör 
väljas från ledamöterna i de ansvariga kommunala påverkansorganen (minst en representant från 
varje kommunalt ansvarigt påverkansorgan).  
 
Rådet har fått en förfrågan om beredningen av verksamheten för rådet för personer med funktions-
nedsättningar i landskapet Österbotten. Svaren på förfrågan bör ha sänts in t.o.m. 28.9.2018 till Ös-
terbottens förbund. Handikapp- och tillgänglighetsombudet har tillsammans med ordförande och vice 
ordförande berett det bifogade svaret på förfrågan. 
 
Resultaten från förfrågan och andra frågor som berör beredningen behandlas i en gemensam works-
hop för råden för personer med funktionshinder i landskapet Österbotten. Workshopen ordnas i Vasa 
31.10.2018 kl. 13-16. Österbottens förbund har begärt råden att från kommunernas egna råd väljer 
två (2) deltagare från respektive råd för personer med funktionsnedsättningar för att delta i ifrågava-
rande evenemang. Kallelsen och programmet till evenemanget sänds senare direkt åt deltagarna. 
Från rådet i Vasa föreslås att ordförande eller vice ordförande samt en representant som represente-
rar föreningarna sänds till evenemanget. 
 
Beslutsförslag: 
 
1. Rådet beslutar anteckna svaret på förfrågan för kännedom. 
2. Rådet väljer de representanter som deltar i den gemensamma workshopen för Österbottens kom-

muner från rådet för personer med funktionsnedsättningar i Vasa. 
 
 
Beslut: 
 
1. Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag: 1. Rådet beslutar komplettera enkäten som finns som 

bilaga och sända den till Österbottens förbund för att behandlas inom ramarna för den nya svarsti-
den. Rådet kompletterade enkäten och sänder den till Österbottens förbund.  

 
2. Rådet valde Kurt Jäntti och Jukka Heiskanen som sina representanter till den gemensamma 

workshopen för råden för personer med funktionsnedsättning i de Österbottniska kommunerna. 
 
  



Vasa stad Mötesdatum Sida 

Rådet för personer med funktionsnedsättning 3.10.2018    8 
 

 

 

 

Protokolljusterarnas initialer 

 

 8 

19 § Utlåtandebegäran, delgeneralplan över centrum   

 KOMPLETTE-

RANDE MATERIAL 

Delgeneralplan berör Vasas centrumområde. Syftet med delgeneralplanen är att fungera som ut-
gångspunkt för utvecklingen av centrumområdet i Vasa. Till delgeneralplanens huvudmål hör bl.a. att 
förstärka centrums livskraft och dragningskraft, att utvidga och förtäta centrum samt att öka invånar-
mängden, att utveckla stadsstrukturen, att utveckla trafiken och rörligheten i centrum samt att beakta 
stadsbilden och de kulturhistoriska värdena.  
 
Det nya förslaget till delgeneralplan samt de tillhörande handlingarna finns till påseende 10.9 – 
10.10.2018 i planläggningen, Kyrkoesplanaden 26, II våningen samt på Vasa stads webbsidor: 
https://www.vaasa.fi/sv/planlaggningen/dgp_centrum  
 
Rådet har givit ett utlåtande om tillgängligheten i delgeneralplanen 20.6.2017 i enlighet med materi-
alet i kompletterande bilagan. De ändringar som gjorts i detaljplaneförslaget är inte sådana, som rådet 
borde ta ställning till. Således ger rådet inga vidare utlåtanden om delgeneralplanen för centrumom-
rådet. 

 
 
Beslutsförslag: 
 
Rådet för personer med funktionsnedsättningar beslutar låta bli att ge ett nytt utlåtande om delgene-
ralplan för centrum. 
 
Beslut: 
 
Enligt beslutsförslaget. 

 

https://www.vaasa.fi/sv/planlaggningen/dgp_centrum
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20 § Utlåtandebegäran, bostadspolitiska programmet   

 KOMPLETTE-

RANDE MATERIAL 

Bostadschefen har bett rådet om kommentarer i fråga om det bostadspolitiska programmet 2018-
2022 som finns som bilaga. Det bostadspolitiska programmet innehåller två mål som relaterar till bo-
ende i fråga om personer med funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Målet 
berör ökningen av boende i boendeenheter samt hemmaboende i fråga om personer med intellektu-
ella funktionsnedsättningar. Därtill presenteras i programmet olika mål för att öka på tillgängligheten i 
de olika stadsdelarna. 
 
 

 

Beslutsförslag: 

 
Rådet diskuterar det bostadspolitiska programmet 2018-2022 och ger vid behov sitt utlåtande åt bo-
stadschefen. 

 
 

Beslut: 

 

Rådet diskuterade det bostadspolitiska programmet. Rådet anser, att de ärenden som behövs har 

beaktats i det bostadspolitiska programmet 2018-2022. Rådet önskar att programmet tas i bruk ge-

nom att höra på klienten. I synnerhet i den sjätte åtgärden för boende i fråga om personer med funkt-

ionsnedsättningar av olika slag "Boendet för personer med funktionsnedsättningar utvecklas som 

samarbete mellan olika aktörer (social- och hälsovårdssektorn, fastighetssektorn, tredje sektorn, 

byggherrarna osv.).” ska invånarna och erfarenhetsaktörerna läggas till som samarbetsparter. 
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21 § Meddelandeärenden 
 
Överföring av rådets mötesförvaltning till Kaarle 
Funkiskortsturné 22.10.2018 
Vaasa, mitä kuuluu? - Vasa, hur går det? evenemang 2.12.2018 
 

 

Tillgänglighetsutlåtanden 

 

Tillgänglighetsarbetsgruppen ger utlåtanden i fråga om tillgänglighet på begäran av stadens bygg-
nadstillsyn eller på begäran av den arkitekt som planerar byggnaden. Rådet har (10.10.2017 § 16) 
utnämnt Marjo Luomanen, Ritva Hagelberg och Kurt Jäntti (i ärenden som berör Lillkyro) som med-
lemmar i tillgänglighetsarbetsgruppen. Handikapp- och tillgänglighetsombudet fungerar som sekrete-
rare för arbetsgruppen. Sedan senaste möte har tillgänglighetsarbetsgruppen sammanträtt två gånger 
(4.5.2018 och 7.5.2018) och handikapp- och tillgänglighetsombudet har gett 6 muntliga tillgänglig-
hetsutlåtanden under syneförrättarnas möten. 
 
Givna utlåtanden: 
 

Tillgänglighetsutlåtande Fiskets hus 4.5.2018  
Tillgänglighetsutlåtande Vasa Arena 5.6.2018 
Tillgänglighetsutlåtande Kaptensgatan 30 AS OY VAASAN SEILORI BOSTADS AB 26.6.2018 
Tillgänglighetsutlåtande As oy Vaasan Romeo 14.8.2018 
Tillgänglighetsutlåtande As Oy Vaasan Laivakatu 26.9.2018 
Tillgänglighetsutlåtande Mejerigatan 2, Kiinteistö Oy Waasan Hallit 26.9.2018 
 
 
 
Meddelandeärendena finns till påseende under mötet. 
 
 
 
Beslutsförslag: 
 
Handikapprådet antecknar meddelandeärendena för kännedom. 
 
Beslut: 
 
I meddelandeärendena lades kommunteknikens direktörs beslut om tillgänglighetskorrigeringar i fråga 
om skyddsvägar 2018 till och även typritningar för skyddsvägar godkändes. Därtill lades utbildnings-
nämndens beslut i fråga om utnämnande av en ny ledamot till rådet för personer med funktionsned-
sättning till. 
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22 § Eventuella andra framkommande ärenden  
 
 
 
Beslutsförslag: 
 
 
Beslut: 
 
Rådet diskuterade ersättare Helle Pellinens kontakttagande i fråga om hissen i Vaasa opisto. Hissen i 
Opistotalo kan inte åka till fjärde våningen i byggnaden, vilket försvårar deltagande i de kurser som 
ordnas på fjärde våningen för de personer som har funktionsnedsättningar. Rådet utreder med Vaasa 
opisto om speciallösningar för kurser, där personer med funktionsnedsättningar deltar. Därtill förs 
ärendet för diskussion i direktionen för de tekniska affärsverken. 
 
Rådet diskuterade situationen för anpassad motion och idrott. Rådets ställningstagande har behand-
lats i stadsstyrelsen 13.8.2018. Stadsstyrelsen har begärt om tilläggsutredningar om ibruktagande av 
bassängen i Silveria. Kur Jäntti berättade att han varit i kontakt med den nya chefen för idrottsverk-
samheten i fråga om anpassad motion och idrott samt budgeteringen av denna under det kommande 
året. Rådet beslutade be den nya chefen för idrottsverksamheten komma och presentera sig under 
rådets möte 22.11.2018. Utredningen om tillgängligheten i fråga om dörrarna till simhallens omkläd-
ningsrum fortsätter.  
 
Rådet diskuterade kort ordnande av hemvårdstjänster. 
 
Kut Jäntti berättade om ordnande av verksamhetserfarenhetsutbildning för kommunerna. Möjligheter-
na att finansiera ett erfarenhetsaktörsregister för föreningarna utreds. 
 
Novembermötet ordnas 22.11.2018. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

BESVÄRSFÖRBUD    

Vad förbudet 
grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte 
framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.   

Paragrafer 
  

  

  

  

  

 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan 

framställas över beslutet. 
Paragrafer 

  

  

  

  

  

  

 Enligt 5 § 2 mom. och 13 § förvaltningsprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 
  

  

  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vil-
ken rättelse-yrkande 

kan framställas samt 

tid för yrkande av 
rättelse 

Den som är missnöjd nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress 

  

 

 Paragrafer 

   

  

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 Fogas till protokollet. 
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BESVÄRSANVISNING  

    

Besvärsmyndighet 

och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan 

sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. Part som är 

missnöjd med upphandlande enhets beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan i enlighet med 80-83 

§ i upphandlingslagen till den upphandlande enheten inlämna ett yrkande skriftligen om upphandlingsrättelse.   
 Kommunalbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress 

  

  

 Förvaltningsbesvär: Paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress 

  

 Besvärstiden vid kommunal- och förvaltningsbesvär är 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

  

 Upphandlingsrättelse: paragrafer, besvärsmyndighet, adress och postadress  

  

  

 Besvär hos marknadsdomstolen:  

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5, 00520  HELSINGFORS 

 Yrkande om upphandlingsrättelse och sökande av ändring hos marknadsdomstolen ska göras inom 14 dagar från 

delfåendet av beslutet. 

Besvärskrift I besvärskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat 

besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från 

vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av bes-

värshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med 

post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer 

fram innan besvärstiden går ut. 

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress                                   Paragrafer 

  
  

  

  

 Besvärshandlingarna skall lämnas till 
1

): namn, adress och postadress                                      Paragrafer 
  

  

  

1
) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten.      Fogas till protokollet. 

 


