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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet
Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos _______________ förvaltningsdomstol.
Besvären ska anföras skriftligt.
Besvärstid
Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datumet för delfåendet av beslutet. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delfåendet. Om den sista dagen av besvärstiden är en
helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden
också följande vardag.
Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:
- Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delfåendet av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.
- Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår datumet för delfåendet av
mottagningsbeviset.
- Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen
efter postningsdagen, om inte annat framgår.
- När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.
Besvärsskriftens innehåll och underskrift
I besvärsskriften, som riktas till _______________ förvaltningsdomstol, ska uppges:
- det beslut i vilket ändring söks
- ändringssökandens namn och hemkommun
- postadress och telefonnummer, där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden
- till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas.
Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av besvärsskriften.
Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften.
Besvärsskriftens bilagor
Till besvärsskriften ska fogas:
- det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia
- intyg över delgivningen eller någon annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början
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-

ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde
eventuella handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om
dessa inte tidigare skickats till myndigheten.

Inlämnande av besvärsskriften
Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till _______________ förvaltningsdomstol.
Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk
dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Om besvärsskriften skickas per post eller på
elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30 dagen av besvärstiden.
På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi/7821.htm
Kontaktuppgifter
_______________ förvaltningsdomstol
Adress:
_______________
Telefonväxel: _______________
Telefax:
_______________
E-post:
_______________@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00 - 16.15

