
   
    
   
    
 

 
OPETUSHALLITUS 
Hakaniemenranta 6, PL 380 
00531 Helsinki 
puhelin 0295 331 000 
oph.fi 

UTBILDNINGSSTYRELSEN 
Hagnäskajen 6, PB 380 
00531 Helsingfors 
telefon 0295 331 000 
oph.fi 

 

 

OMPRÖVNINGSBEGÄRAN 
Statsunderstödslagen 688/2001 34 § 
 
Myndighet hos vilken omprövning begärs 
 
Begäran om omprövning av beslut fattade av Utbildningsstyrelsen kan sökas hos Utbildningsstyrelsen. 
 
Tidsfristen för omprövningsbegäran 
 
Begäran om omprövning ska göras inom trettio (30) dagar från att beslutet har delgetts. Om inte annat kan 
bevisas, anses parten ha tagit del av beslutet på den sjunde dagen efter att brevet som innehåller beslutet 
har skickats. Delgivningsdagen räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om den sista dagen 
av tidsfristen för omprövningsbegäran är en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton 
eller midsommarafton, fortsätter tidsfristen för omprövningsbegäran till följande vardag.  
 
Innehållet i begäran om omprövning 
 
I begäran om omprövning ska uppges följande: 

 namnet på den som begär omprövning och personens hemkommun 
 beslutet för vilket omprövning begärs, de delar av beslutet begäran om omprövning gäller och 

vilka rättelser man yrkar på samt på vilka grunder omprövning begärs 
 postadress, telefonnummer och e-postadress, till vilka information som berör ärendet kan 

tillställas den som begär omprövning. 
 
Om talan i stället för den som begär omprövning förs av dennas lagliga företrädare eller ett ombud eller 
om begäran om omprövning upprättats av någon annan person, ska även namn och hemkommun för 
denna person uppges i omprövningsbegäran. Personen som begär omprövning, dennas lagliga företrädare 
eller ett ombud ska underteckna omprövningsbegäran.  
 
Bilagor till begäran om omprövning 
 
Till omprövningsbegäran ska bifogas: 
- beslutet som omprövningsbegäran gäller, i original eller en kopia av det 
- beslutskuvertet eller annan utredning över att parten tagit del av beslutet senare än sju dagar efter att 
det skickats eller ett delgivnings- eller mottagningsbevis som gäller beslutet  
- fullmakt för ombudet  
- de handlingar som den som begär omprövning hänvisar till som stöd för sina yrkanden, om de inte redan 
tidigare har tillställts Utbildningsstyrelsen. 
 
Tillställande av begäran om omprövning 
 
Omprövningsbegäran lämnas in till Utbildningsstyrelsen personligen, av ett ombud, genom bud, per post 
eller med e-post. Omprövningsbegäran sänds på avsändarens ansvar. Omprövningsbegäran ska vara 
Utbildningsstyrelsen till handa senast på den sista dagen under öppethållningstid. Utbildningsstyrelsens 
registratur är öppen klockan 8.00-16.15. Om omprövningsbegäran skickas med post ska den lämnas till 
posten i så god tid av den når Utbildningsstyren inom den angivna tidsfristen.  
 
Utbildningsstyrelsens 

 besöksadress: Hagnäskajen 6, Helsingfors 
 postadress: PB 380, 00531 Helsingfors 
 e-post: kirjaamo(at)oph.fi 

 


