BILAGA 3
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet
Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det hos högsta förvaltningsdomstolen genom
skriftliga besvär. Besvärsskriften riktas till besvärsmyndigheten och ska tillställas högsta
förvaltningsdomstolens
registratorskontor inom den nedan angivna besvärstiden.
Besvärstid
Besvär ska anföras inom trettio (30) dagar efter att vederbörande har fått del av det. Dagen för delfåendet
räknas inte in i besvärstiden. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag,
självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton, fortsätter besvärstiden under därpå
följande vardag.
Innehållet i besvärsskriften
Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om
- den ändringssökandes namn och hemkommun,
- vilket beslut som överklagas, på vilka punkter ändring söks, vilka ändringar som yrkas samt
grunderna för ändringsyrkandena,
- den postadress och det telefonnummer där meddelanden i ärendet kan lämnas till den ändringssökande.
Om den ändringssökandes talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud, eller om besvärsskriften
har satts upp av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå.
Besvärsskriften ska undertecknas av den ändringssökande eller hans lagliga företrädare eller ombud.
Bilagor till besvärsskrivelsen
Till besvärsskriften ska fogas
- ett utdrag ur protokollet från statsrådets sammanträde med en kopia av statsrådets beslut,
- en utredning som visar när besvärstiden har börjat,
- ombudets fullmakt,
- andra handlingar som den ändringssökande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa
inte redan tidigare har tillställts besvärsmyndigheten.
Inlämningen av besvärsskriften
Besvärsskriften kan lämnas in av den ändringssökande personligen eller av hans befullmäktigade
ombud. Den kan på eget ansvar också sändas per post eller med bud. På posten ska besvärsskriften
lämnas in i så god tid att den hinner komma fram senast den sista dagen av besvärstiden innan äm40
betsverket stänger. Öppettiden för högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor är kl. 8.00 16.15.
Högsta förvaltningsdomstolen tar av den ändringssökande ut en rättegångsavgift på 226 euro. Lagen
om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) innehåller
bestämmelser om sådana fall då ingen avgift tas ut.
Högsta förvaltningsdomstolens
postadress är PB 180, 00131 Helsingfors
besöksadress Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors
telefonväxel 029 56 40200
telefax 029 56 40382

