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BESVÄRSANVISNING
Hur kan du överklaga beslutet?
Du kan söka ändring i regionförvaltningsverkets beslut genom att skriftligen lämna in besvär.
Observera att du trots överklagan måste iaktta regionförvaltningsverkets beslut om så har förordnats i
beslutet.
Förbered dig på att det för behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen kan tas ut en rättegångsavgift i
enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015) och justitieministeriets förordning om justering av de
avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (1383/2018). Närmare information om avgiften får du
av förvaltningsdomstolen.

Gör så här
Om du vill överklaga regionförvaltningsverkets beslut ska du skriftligen lämna in besvär till Tavastehus
förvaltningsdomstol.
Lämna in besvären inom 30 dagar från det att du har fått del av regionförvaltningsverkets beslut.
−
−
−
−
−
−
−

När tidsfristen fastställs räknas inte den dag då du har tagit del av beslutet med.
Om tidsfristen löper ut på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton
eller en lördag, löper tidsfristen ut den första vardagen efter det.
När regionförvaltningsverket har skickat ett beslut till dig, anses du ha fått del av det senast den
sjunde (7) dagen från det att regionförvaltningsverket har skickat brevet. Du måste lämna in en
skriftlig utredning om så inte är fallet av någon anledning.
Om du har fått del av beslutet på något annat sätt, ska du påvisa delfåendedagen med
delgivningsbevis, mottagningsbevis eller intyg över stämningsdelgivning.
Vid mellanhandsdelgivning anses du ha fått del av beslutet den tredje (3) dagen från det att
delgivningsintyget över mellanhandsdelgivningen har utfärdats.
Ärendet anses ha kommit till myndighetens kännedom redan den dag brevet tas emot.
Om beslutet skickas elektroniskt anses delgivningen ha skett den tredje (3) dagen från det att
meddelandet skickades, om inget annat påvisas.

Detta ska besvärsskriften innehålla
I besvären ska du uppge
−
−
−
−
−
−
−

ditt namn och din hemkommun
namn på din lagliga företrädare eller ditt ombud och dennes hemkommun (om någon annan har
avfattat besvärsskriften, uppge den personens namn och hemkommun)
postadress och telefonnummer till vilka meddelanden som gäller ärendet kan förmedlas
det beslut i vilket du söker ändring
vilken del av beslutet du överklagar
vilka ändringar du yrkar på i beslutet
de grunder på vilka du yrkar på ändring.

Till besvärsskriften ska du bifoga
−
−
−
−

regionförvaltningsverkets beslut i vilket du söker ändring (i original eller som kopia)
intyg över datumet för delgivningen av regionförvaltningsverkets beslut eller någon annan utredning
över tidpunkten för besvärstidens början
handlingar som du åberopar som stöd för dina yrkanden (om du inte redan tidigare har skickat dessa
till regionförvaltningsverket)
fullmakt
o om du har ett ombud ska han eller hon till besvären bifoga en fullmakt som du har gett
honom eller henne – om ombudet inte är advokat, offentligt rättsbiträde eller ett sådant
rättegångsbiträde som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011)
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o

−

ombudet behöver inte lämna in en fullmakt om förvaltningsdomstolen får ett elektroniskt
dokument med en utredning över ombudets fullmakt
underskrift
o du, din lagliga företrädare eller ditt ombud ska underteckna besvärsskriften
o handlingar som skickas elektroniskt behöver inte undertecknas om uppgifter om avsändaren
framgår

Skicka besvärsskriften till förvaltningsdomstolen
Kontaktuppgifter till förvaltningsdomstolen:
Tavastehus förvaltningsdomstol
Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Tavastehus (besöksadress)
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Tavastehus (postadress)
e-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
telefonväxel: 0295 642 200
kundtjänst: 0295 642 210 (öppet mån−fre kl. 8.00−16.15)
fax: 0295 642 269
Det är du som ansvarar för att besvärsskriften kommer in inom tidsfristen när du skickar den per post, e-post,
fax eller med bud. En person som är intagen på en sluten anstalt kan inom besvärstiden ge sin besvärsskrift
till chefen för anstalten.
Besvärsskriften ska vara förvaltningsdomstolens registratorskontor till handa senast innan
förvaltningsdomstolen stänger på besvärstidens sista dag.
Du kan även lämna in besvär via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

