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Omprövning av ett beslut som studentkåren har fattat i ett förvaltningsärende får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (universitetslagen 558/2009). Omprövning får krävas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet. Om det är möjligt att begära omprövning av ett beslut är det inte tillåtet att söka ändring av
beslutet genom besvär. Studentkåren kan på basis av en begäran om omprövning ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller
avslå begäran om omprövning. I omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras.
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Dessutom får en medlem i studentkåren söka ändring i ett
beslut av studentkårens organ på den grunden att beslutet har kommit till i en ordning som avviker från lag, förordning eller
andra bestämmelser som gäller studentkåren eller på annat sätt strider mot lag, förordning eller andra bestämmelser som gäller
studentkåren. Ett beslut av studentkåren som endast gäller beredning eller verkställighet får dock inte överklagas genom besvär.
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär inte anföras.
Begäran om omprövning
Omprövning av ett beslut som studentkåren har fattat i ett förvaltningsärende får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Begäran om omprövning ska göras skriftligen hos det organ som har fattat beslutet. Av skrivelsen ska framgå
vilket beslut som begäran om omprövning avser, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder den begärs.
En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet; dagen för delfåendet inkluderas inte när
tidsfristen beräknas. En medlem i studentkåren anses ha fått del av ett beslut som fattats av ett av studentkårens organ när
beslutet har lagts fram offentligt på studentkårens officiella anslagstavla. Om begäran om omprövning inte har gjorts inom den
föreskrivna tiden, tas den inte upp till prövning.
Anföra besvär över ett beslut
Ändring av ett beslut om en begäran om omprövning söks genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besväret ska anföras skriftligen hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar
från att beslutet har delgivits. En medlem i studentkåren anses ha fått del av ett beslut som fattats av ett av studentkårens organ
när beslutet har lagts fram offentligt på studentkårens officiella anslagstavla.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska anges
1. det beslut i vilket ändring söks,
2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas,
3. de grunder på vilka ändring yrkas,
4. ändringssökandens namn och hemkommun; om ändringssökandens talan förs av hens lagliga företrädare eller ombud eller
om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person,
5. den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.
Till besvärsskriften ska fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat,
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Ändringssökanden eller hens lagliga företrädare ska underteckna besvärsskriften. Om ändringssökanden inte själv undertecknar
besvärsskriften ska en ombudsfullmakt som har undertecknats av ändringssökanden bifogas besväret, såvida ombudet inte är
en advokat eller ett allmänt rättsbiträde.
Besvärshandlingarna ska vara förvaltningsdomstolen till handa före tjänstetidens slut (klockan 16.15) senast trettio (30) dagar
efter att ändringssökanden har delgivits beslutet. Då besvärstiden beräknas ska den dag då delgivningen sker inte medräknas.
Om den sista dagen i tidsfristen är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller söckenlördag
fortsätter besvärstiden till följande vardag. Ett försenat besvär tas inte upp till prövning.
Ändringssökanden kan överlämna besvärshandlingarna till förvaltningsdomstolen personligen eller genom ett ombud. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar även skickas per post, med ett bud eller elektroniskt (som telekopia eller per e-post). Handlingar
som skickas per post ska vara framme hos förvaltningsdomstolen före tjänstetidens slut senast den sista dagen av besvärstiden.
Handlingar som skickas elektroniskt ska stå till förvaltningsdomstolens förfogande i mottagningsapparaten eller informationssystemet senast före tjänstetidens slut den sista dagen av besvärstiden.
Kontaktuppgifter för Helsingfors förvaltningsdomstol: www.oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/sv

