
 
       Dnr 4/091/2019 
 

Anvisningar om begäran om omprövning  
 
Myndighet hos vilken omprövning begärs 
 
En part som är missnöjd med detta beslut kan 
begära omprövning däri hos undervisnings- och 
kulturministeriet. Begäran om omprövning ska 
riktas till undervisnings- och kulturministeriet 
och tillställas ministeriet inom den utsatta tids-
fristen för omprövningsbegäran. 
 
Tidsfrist för begäran om omprövning 
 
Begäran om omprövning ska anföras inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet. Vid beräkning 
av tidsfristen för begäran om omprövning tas inte 
delgivningsdagen med i beräkningen. Om den 
sista dagen för omprövningsbegäran är en helg-
dag, lördag, självständighetsdag, första maj, julaf-
ton eller midsommarafton, fortgår tidsfristen för 
omprövningsbegäran till följande vardag. 
 Parten anses ha tagit del av beslutet den sjunde 
dagen efter att det brev som innehåller beslutet 
avsändes, om inte något annat visas. Postnings-
dagen framgår av poststämpeln på beslutsbrevet. 
Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets 
kännedom den dag brevet anlände. 
 Vid användning av elektronisk delgivning 
anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter 
att meddelandet sändes, om inte något annat 
visas. 
 
Innehållet i begäran om omprövning 
 
Begäran om omprövning ska anföras skriftligt. 
Även en elektronisk handling uppfyller kravet på 
skriftlig form. I begäran om omprövning ska 
uppges 
 - namnet på den som begär omprövning och 
kontaktuppgifter 
 - det beslut som omprövning begärs i samt 
hurudan omprövning som begärs och på vilka 
grunder 
 - postadress och eventuell annan adress som 
handlingar i ärendet kan sändas till. 
 Om talan i stället för den som begär ompröv-
ning förs av dennas lagliga företrädare eller ett 
ombud, ska även kontaktuppgifterna för denna 
person uppges i omprövningsbegäran.  
 
Bilagor till begäran om omprövning 
 
Till omprövningsbegäran ska fogas: 

-beslutet som begäran om omprövning gäller, i 
original eller avskrift, 
- en redogörelse för när den som begär om-
prövning har tagit del av beslutet, eller annan 

redogörelse för när tidsfristen för begäran om 
omprövning har börjat, 

 - fullmakt för ombudet 
 - de handlingar som åberopas till stöd för be-
gäran om omprövning, om de inte redan tidigare 
har tillställts undervisnings- och kulturministe-
riet. 
 
Tillställande av begäran om omprövning 
 
Begäran om omprövning kan lämnas till under-
visnings- och kulturministeriets registratorskon-
tor personligen, av ett ombud, genom bud, per 
post eller e-post. Omprövningsbegäran sänds på 
avsändarens ansvar. Omprövningsbegäran kan 
också sändas till ministeriet genom den elektro-
niska ärendehanteringstjänsten.  
 Begäran om omprövning ska vara myndigheten 
tillhanda senast den sista dagen av tidsfristen för 
begäran om omprövning före öppethållningstidens 
slut. Om begäran om omprövning sänds per post 
ska det lämnas till posten i så god tid att det når 
myndigheten inom den angivna tidsfristen.  
 
Undervisnings- och kulturministeriets kontakt-
uppgifter: 
 
postadress PB 29, 00023 Statsrådet 
telefonväxel 0295 16001 
e-post kirjaamo@minedu.fi 
 
Handlingar kan även lämnas in till statsrådets 
distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 
Helsingfors. Statsrådets distributionscentral är 
öppet kl. 7.30–16.15. 
 
Besvär över beslut med anledning av begäran 
om omprövning 
 
Ändring i undervisnings- och kulturministeriets 
beslut med anledning av begäran om omprövning 
kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len i enlighet med bestämmelserna om detta i 
lagen om rättegång i förvaltningsärenden 
(808/2019).  
 
Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas 
genom besvär endast om högsta förvaltningsdom-
stolen beviljar besvärstillstånd.  


