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29 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Konstaterades att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att svenska skol-
sektionen även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför. 
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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30 §. PROTOKOLLJUSTERING 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Till protokolljusterare utses Anne-Mie Ranta och Björn Sandbacka. 
 
 
BESLUT: 
 
Till protokolljusterare valdes Björn Sandbacka och Anna-Lena Långbacka och vid be-
hov till rösträknare. 
  
__________ 
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31 §. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

BC:S FÖRSLAG: 
 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
 
Godkändes med tillägget: 
 
§ 39 FÖRVALTNING Beslutsbefogenheter gällande överföring till särskilt stöd 
 
__________ 
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Dnr: BILD 49/2014 
 
 
32 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Tjänst som studiehandledare i Ådalens 

skola. 

Tjänst som  studiehandledare   i Ådalens skola har varit lediganslagen att sökas senast 
1.4.2014 kl.15.00. En annons har publicerats    16.3.2014 i Vasabladet,  Österbottens Tid-
ning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kommu-
nens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2014 
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av 9 personer, av dessa är 2  behörig. En sammanställning 
över de sökande fogas som Bilaga 1 § 32 15.4.2014 . De sökandes ansökningshandlingar 
finns till påseende på bildningskansliet samt under mötet.   
 
Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala. 
 
Sofia Renlund har handhaft vikariatet som studiehandledar i Ådalens skola under läsåret 
2013-2014 och skött det väl. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen väljer Sofia Renlund till  studiehandledare   i Ådalens skola.  Tjänsten 
tillträds 1.8.2014 med tillsvidare anställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den 
valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 
504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. 
 
BESLUT: 
 
Anne-Mie Ranta avlägsnade sig på grund av jäv. 
 
Svenska skolsektionen valde Sofia Renlund till  studiehandledare   i Ådalens skola.  
Tjänsten tillträds 1.8.2014 med tillsvidare anställning. Den valde bör inom en månad 
uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att va-
let skall vinna laga kraft. 
 
_______________ 
 
 
  

http://www.ostrobotniajob.fi/
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Dnr: BILD 48/2014 
 
 
33 §. TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR Speciallärartjänst i den grundläggande ut-

bildningen. 

Speciallärartjänst inom den grundläggande utbildningen har varit lediganslagen att sökas 
senast 1.4.2014 kl.15.00. En annons har publicerats    17.3.2013 i Vasabladet,  Österbottens 
Tidning  och via webbportalen www.ostrobotniajob.fi. Annonsen har funnits  även på kom-
munens hemsida. Tjänsten är tillsvidareanställning från 1.8.2014 
 
Tjänsten har inom utsatt tid sökts av  12 personer, av dessa är 7 behöriga och 5 obehöriga. 
Onsdagen 9.4.2014 intervjuades 6 behöriga sökanden.  En sammanställning över de sökan-
de fogas som Bilaga 1/§ 33 15.4.2014 . De sökandes ansökningshandlingar finns till påse-
ende på bildningskansliet samt under mötet.   
 
Förutom stadgade behörighetskrav enligt utbildningslagstiftningen stipuleras följande; Fin-
lands grundlag anger i 125 § att ”de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är 
skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.” Sedan den nuvarande grundlagen 
trädde i kraft, 1.3.2000, har de här utnämningsgrunderna gällt alla offentliga tjänster, såväl 
statliga som kommunala. 
 
Enligt kriterierna i annonsen ingår,  förutom engagemang för att undervisa elever som behö-
ver olika stödformer, god kommunikationsförmåga med elever, lärare och vårdnadshavare 
och intresse för egen kompetensutveckling,  även specialundervisningen i förskola och kon-
takterna till åk 1.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen väljer Sofia Nylund till speciallärare inom den grundläggande utbild-
ningen med Anna Finell som reserv. Tjänsten tillträds 1.8.2014 med tillsvidare anställning. 
Den valde bör inom en månad uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt 
lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft. 
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen valde Sofia Nylund till speciallärare inom den grundläggande 
utbildningen med Anna Finell som reserv. Tjänsten tillträds 1.8.2014 med tillsvidare 
anställning. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Den valde bör inom en månad 
uppvisa godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att va-
let skall vinna laga kraft. 
 
  

http://www.ostrobotniajob.fi/
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Dnr: BILD 29/2014 
 
 
34 §. 44 §. TIMRESURS Grundläggande utbildning läsåret 2014-2015 

Förslaget till fördelning av undervisningstimmar mellan de olika skolorna baserar sig på årets 
budget, elevantalet och gruppsammansättningarna, antalet elever med 11-årig läroplikt och 
skolornas möjligheter att förverkliga läroplanen.  
 
Timresursen, som kommer skolan tillgodo, är en s.k. maximiresurs dvs. den skall räcka till all 
undervisning och annan uppgift som är för lärarna lönebaserade. Lärarnas specialuppgifter, 
vilka baserar sig på timersättning enligt gällande avtal, ingår i den fördelade resursen. 
 
Skolorna kan vid planeringen av undervisningen fritt disponera timmarna för varierande 
gruppstorlekar och olika undervisningsarrangemang, på så sätt ökar skolans totalansvar för 
budgeten        
 
Rektorerna har tillsammans med bildningschefen diskuterat timresursen på ett möte 
5.3.2014 
 
Förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen läsåret 2014-2015 finns Bilaga 
1/§ 34 15.4.2014. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen godkänner förslaget till timresurs för den grundläggande utbildningen 
läsåret 2014-2015 enligt Bilaga 1/§ 34 15.4.2014. 
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: BILD 30/2014 
 
 
35 §. TIMRESURS Specialundervisningen läsåret 2014-2015 

Som grund för timresursen för specialundervisningen är antalet elever med 11-årig läroplikt, 
antalet elever som är överförda till  särskilt stöd och antalet elever i skolan. Diskussioner har 
förts på speciallärarnas möten och med koordinatorn för specialundervisningen. 
 
Timresursen för specialundervisningen kan under läsårets gång variera mellan skolorna ef-
tersom den ursprunglig planen och fördelningen kan ändras när behoven ändras. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen godkänner förslaget till  timresurs för specialundervisningen för läs-
året 2014-2015 enligt Bilaga 1/§ 35 15.4.2014. 
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: KST 201/2013 
 
 
36 §. MOTION    Mikaela Dahlbacka m.fl.:s motion; undervisning på finska i Djupsjö-

backa skola 

Mikaela Dahlbacka m.fl. har i samband med kommunfullmäktige mötet 12.12.2014 inlämnat 
en motion. Bilaga 1/§ 36 15.4.2014. 
 
 
Denna motion är en fortsättning på de motioner som tidigare inlämnats gällande undervis-
ning på finska. Vi har många möjligheter att bevara vårt skolnät om vi vill. De finskspråkigas 
andel ökar hela tiden i kommunen. För att dessa ska kunna vara en del av samhället förut-
sätter det också att barnen har möjlighet att gå i skola i kommunen på sitt eget modersmål. I 
Edsevö verkar en finsk- och svenskspråkig skola under samma tak med gemensam under-
visning i praktiska ämnen. En modell som ger många möjligheter till att utveckla undervis-
ningen i vår egen kommun. Det kunde även höja kommunens image och locka mera inflytta-
re. 
 
Undertecknade motionsställare yrkar på att bildningsnämnden tillsammans med sektionerna 
utreder for fultmäktige möjligheterna för undervisning på finska i Djupsjöbacka skola enligt 
den modell som används i Pedersöre kommun. 
 
Bildningskansliet ordnade en informationskväll 6.2.2014 kl.18.00 – 19.00  i fullmäktigesalen i 
kommungården för medlemmarna i bildningsnämnden och i svenska  och finska skolsektio-
nen. Rektorerna för Edsevö skola och Edsevön koulu, Sonja Cederberg och Mika Järvinen, 
informerade om deras samarbetet. Skolorna är två skilda skolor, ena svenskspråkig och den 
andra finskspråkig. Skolorna har skild förvaltning, skilda rektorer, lärare och läroplan. Enligt 
rektorerna sker samarbetet så att man i praktiska ämnen har undervisningsgrupper som un-
dervisas av en lärare från den andra språkgruppen eller om man har blandade grupper med 
två lärare i gruppen. Lärarna talar konsekvent sitt modersmål med eleverna. Samarbetet 
gäller inte teoretiska läsämnen utan praktiska ämnen. En elev som går i åk 3-4 kan ha ca 4-5 
veckotimmar undervisning på det andra inhemska språket. Samarbetet kräver planering. 
 
I diskussionen efteråt konstaterade att  den s.k. Edsevö modellen inte direkt kan appliceras 
utan varje kommun fattar sin beslut angående skolnätet utgående från sina egna förutsätt-
ningar. 
 
Det är möjligt att inrätta en finsk klass eller skola när antalet finskspråkiga elever ökar och 
antalet stabiliseras. Kommunens geografiska utformning och den finskspråkiga befolkning-
ens spridning i kommunen gör frågan om en finsk klass/skola utmanande. Idag köper kom-
munen via avtal grundläggande utbildning från Karleby och Kaustby. Om en finsk grundut-
bildning ordnas i kommunen behöver kommunen inte mera köpa denna service utan de 
finskspråkiga elever hänvisas till denna klass/skola. Det betyder att möjligheten att gå i skola 
i Karleby eller Kaustby skulle försämras eftersom kommunen inte mera har avtal med berör-
da avtalsparter. Idag har elever från Kronoby centrum och Nedervetil goda förbindelser till 
Karleby. Skorna i Storkisbacken och Storby, som blir klara inom några år, betjänar de finsk-
språkiga eleverna. Elevstatistik över de antalet finskspråkiga i den grundläggande utbild-
ningen i Karleby och Kaustby åren 1982-2014. Bilaga 2/§ 36 15.4.2014. 
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Det finns inte finskspråkiga elever i närheten av Djupsjöbacka utan de flesta finskspråkiga 
bor i Kronoby centrum, i Nedervetil eller i Terjärv centrum. I Djupsjöbacka skola finns två 
klassrum så skolan har inte ett eller flera klassrum lediga för finskspråkiga elever. Djupsjö-
backa skola är inte aktuell för en finskspråkig skola med tanke på skolans läge och tillgäng-
lighet för de finskspråkiga eleverna i kommunen. 
 
Den finskspråkiga skolsektionen behandlade ärendet 27.3.2014 § 4.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen diskuterar ärendet. 
 
Svenska skolsektionen konstaterar att det inte är möjligt att upplåta klassrum för finskunder-
visningen i Djupsjöbacka skola för tillfället. 
 
Svenska skolsektionen  konstaterar att beredningen skickas som svar  till bildningsnämnden 
för vidarebehandling.  
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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Dnr: KST 193/2013 
 
 
37 §. MOTION   Peter Albäck m.fl.:s motion om  inrättande av finskspråkiga introduk-

tionsklasser 

 
Peter Albäck m.fl inlämnade en motion vid kommunfullmäktiges möte 14.11.2013 Bilaga 1/§ 
37 15.4.2014. 
 
 
Undertecknade motionsställare uppmanar kommunstyrelsen att tillsammans med den finsk-
språkiga och svenskspråkiga bildningsnämnden genast låta utreda för fullmäktige en utbild-
nings lösning som går ut på att det i Djupsjöbacka och Norrby (alternativt Söderby) lågsta-
dieskolor upprättas finskspråkiga introduktionsklasser for årskurs 1 och 2 for kommunens 
finskspråkiga befolkning. lntroduktionsklasserna skulle arbeta parallellt och i samma utrym-
men, samt ha samma lärare som de svenskspråkiga eleverna. 
Efter ettan eller tvåan skulle de finskspråkiga eleverna ges möjlighet att fortsätta i samma 
skola eller återförenas ,med sina respektive närskolor 
 
Benämningen introduktionsklass är inte etablerad inom utbildningslagstiftningen.  
 
I texten nedan finns utdrag ur den utbildningslagstiftningen som gäller i frågor gällande ele-
vernas skolgång, bl.a. rätt till skolgång på eget modersmål, skild läroplan för båda språk-
grupperna och behörighetskraven gällande språkkompetensen. 
 
Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628 
10 § Undervisningsspråk 
 
Skolans undervisningsspråk och det språk som används i undervisning som ordnas på an-
nan plats än i skolan är antingen finska eller svenska. Undervisningsspråket kan också vara 
samiska, rommani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen meddelas på 
något annat språk än elevens egna ovan nämnda språk, om detta inte äventyrar elevens 
möjligheter att följa undervisningen. (23.12.1999/1288) 
 
Ur motionen framgår inte vilket språk eller vilka språk lärarna skulle använda, svenska eller 
finska eller båda två samtidigt beroende på situationen. Lagstiftningen vill trygga den enskil-
da elevens rätt till skolgång på eget modersmål och därför är en blandning av språk i under-
visningen eller undervisningen för på ett för eleven främmande språk inte möjligt. Även 
språkbadsprinciperna talar för att läraren alltid talar sitt modersmål med eleverna. 
 
15 § Läroplan 
Utbildningsanordnaren skall godkänna en läroplan för den utbildning som avses i denna lag. 
Läroplanen godkänns särskilt för finsk-, svensk- och samiskspråkig undervisning samt vid 
behov för undervisning på något annat språk. 
 
All undervisning bygger på en fastställd läroplan som läraren följer under tjänsteansvar. Nå-
gon läroplan för den aviserade modellen finns inte i vår kommun för tillfället.  Ur motionen 
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framgår inte vilken läroplan skulle användas i modellen. För tillfället pågår förberedelser i 
landet för en revidering av den nuvarande läroplanen, en ny läroplan träder i kraft 2016. 
 
Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 
14.12.1998/986 
3 § Språkkunskaper 
En rektor skall ha utmärkt förmåga att använda läroanstaltens undervisningsspråk i tal och 
skrift. (18.12.2003/1133) 
9 § (18.12.2003/1133)  Språkkunskaper 
En lärare som undervisar i den grundläggande utbildningen eller meddelar förskoleundervis-
ning skall ha utmärkt förmåga att använda skolans undervisningsspråk i tal och skrift. 
 
Språkkraven är fastställda i behörighetsvillkoren. De inrättade lärartjänsterna i kommunen är 
explicit för den svenskspråkiga grundutbildningen, några bestämmelser om personalens öv-
riga språkkunskaper är inte fastställda. Ur motionen framgår inte vilka krav ställs på  lärarens 
språkbruk. Allmänt kan man säga att läraren är och ska vara en språklig modell i sitt arbete. 
Enligt motionen kunde de finskspråkiga  eleverna fortsätta i de nämnda skolorna eller i sin 
egen närskola. Kommer de finskspråkiga eleverna att ha en sådan kompetens i skolspråket 
att de kan från åk 3 gå i en vanlig svensk skola och har de svenskspråkiga eleverna fått en 
läroplansenlig undervisning att de kan på lika villkor som de elever som gått i en normal 
svensk åk 1-2 fortsätta sin skolgång? I berörda skolor har man sammansatta klasser åk 1-2 
eller åk 1-3. Arbetsbördan är redan nu tämligen tung för lärarna. När man ännu beaktar att 
det finns  elever som behöver särskilt stöd i klasserna,  blir  situationen utmanande  när en 
del av  undervisningen  sker på finska för de finskspråkiga eleverna. 
I de svenskspråkiga skolorna med åk 1-6 finns, enligt rektorerna, ett tiotal elever med finsk-
språkiga vårdnadshavare  och ca 150 elever där ena vårdnadshavaren är finskspråkig. Des-
sa elever har, i teorin, haft en möjlighet att även välja finska skolgång. Ur den synvinkeln har 
en ganska stor del integrerats i de svenskspråkiga skolorna. Om det är en målsättning även 
för den finskspråkiga befolkningen kan vara värt att diskutera. 
 
De finskspråkiga eleverna är bosatta i Kronoby centrum, i Nedervetil och i Terjärv centrum, 
inte så mycket kring Djupsjöbacka, Norrby eller Söderby skola. Antalet anmälda till den 
finskspråkiga undervisningen i Karleby och Kaustby är i snitt 2-3 elever per årskurs.  
 
Den finska skolsektionen behandlade ärendet 27.32014 § 5.  
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen diskuterar ärendet.  
. 
Svenska skolsektionen konstaterar att det inte är möjligt med beaktande av ovanstående att 
grunda finskspråkiga introduktionsklasser i kommunen. 
Svenska skolsektionen antecknar beredningen som svar på motionen och skickar den  till  
bildningsnämnden för vidare behandling. 
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget. 
_____________ 
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Dnr: BILD 50/2014 
 
 
38 §. AVGIFTER Biljettpriset för skolskjuts läsåret 2014-2015 

Bildningsnämnden har i sina fastslagna principer  för skolskjutsar regler för de avgifter som 
uppbärs av de elever som använder skolskjuts men inte är berättigade till gratis skolskjuts, 
oftast elever som har kortare sträcka än 3 km i förskola och åk 1-2, 5 km i åk 3-9 och 10 km i 
gymnasiet  eller som vill åka på en annan sträcka än mellan hemmet och skolan. 
 
Bildningsnämnden fastställde  20.5.2010 39 § biljettpriset för en enkel resa under 12 km till 
1,50 € och för resor längre än 12 km till 3,00. Enligt direktiven ska avgifterna granskas med 
jämna mellanrum. Rektorerna och lärarna säljer biljetterna i skolorna, de kan också köpas 
från kommunens info.  
 
Intäkterna för biljettförsäljningen var år 2013 ca 17 000 € för den grundläggande utbildningen 
och 3 000 € för gymnasiets del. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Bildningsnämnden besluter att priset för en enkel resa under 12 km är 1,70 € och för resor 
längre än 12 km 3,40 €. 
 
Bildningsnämnden besluter att de nya avgifterna träder i kraft 1.8.2014. 
 
BESLUT: 
 
Under diskussionen förslog Peter Svartsjö att priset inte höjs, förslaget understöddes 
av Anna-Lena Långbacka. Markus Lerbacka understödde beredningens förslag. Ord-
förande konstaterade att två understödda förslag finns och att en omröstning sker. Vid 
omröstningen understöddes Peter Svartsjös förslag  av Anna-Lena Långbacka, Jan-
Erik Hästö, Ann-Mie Ranta och Peter Svartsjö medan Markus Lerbacka, Eva Fredriks-
son-Lidsle och Björn Sandbacka röstade för beredningens förslag. 
 
Svenska skolsektionen beslöt med röster 4-3 att priset bibehålls på nuvarande nivå. 
 
______________ 
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39 §. FÖRVALTNING Beslutsbefogenheter gällande överföring till särskilt stöd 

Med anledning av att lagstiftningen ändrat gällande  trestegsstödet och det förvaltningsmäs-
siga förfarandet kring beslut om överföring till särskilt stöd är det motiverat att delegera be-
slutet om överföring till särskilt till en tjänsteinnehavare.  
 
Det främsta motivet är att innan ärendet kommer till behandling i skolsektionen har ärendet 
diskuterats i skolan på flera elevvårdsmöten med berörda lärare, övrig personal och vård-
nadshavarna. En pedagogisk utredning och en individuell undervisningsplan ska utföras i 
trestegsmodellen. Detta betyder att ärendet är väl genomtänkt innan det kommer till sektio-
nen och något annat beslut än att godkänna detta finns inte. Särskild uppmärksamhet bör 
fästas vid sekretessen, vilket betyder att handlingarna i dessa frågor är konfidentiella och 
sektionsmedlemmarna bör observera detta. I vissa fall kommer ärenden upp med ganska 
kort varsel och en viss brådska och då är det oändamålsenligt att behöva vänta på skolsek-
tionens möte och beslut. 
 
Nya utredningar kommer vid behov och granskning av tidigare beslut görs efter åk 2 och före 
åk 7. Själva proceduren med pedagogisk utredning och individuell undervisningsplan ändras 
inte, enbart att bildningschefen behandlar ärendet och fattar beslut i ärendet, 
 
Enligt kommunens förvaltningsstadga 18 § mom. 15 kan nämnd och sektionens nämnd ”be-
fullmäktiga tjänsteinnehavare som underlyder nämnden eller sektionen att avgöra ärende 
som hör till organets verksamhet”.  Enligt 62 § mom. 6 ska skolsektionen ”besluta om överfö-
ring till särskilt stöd med som utan vårdnadshavarens samtycke”. 
 
BC:S FÖRSLAG: 
 
Svenska skolsektionen överför beslutsrätten i frågor gällande överföring till särskilt stöd till 
bildningschefen. Beslutet är i kraft till 31.12.2016. 
 
BESLUT: 
 
Svenska skolsektionen godkände enhälligt förslaget. 
 
__________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunal-
lagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 29-31 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1 
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer 32-39 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.  
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Svenska skolsektionen i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68501 KRONOBY 
 
Paragrafer: 32-39 
 
 
 
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. 
 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till 
Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Paragrafer: 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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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 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 dem som är part eller medlem av kommu-
nen. 
 
Besvärsmyndighet är:        Vasa förvaltningsdomstol 
         PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer                     Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
Besvärstid  30 dagar                                    Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet 
                         PB 200, 65101  VASA  
   registratur.vastra@rfv.fi   
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:   
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften 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 handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshand-
lingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Hand-
lingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 
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