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§ 175
Begäran om omprövning av ett beslut om småbarnspedagogik

HEL 2022-009229 T 05 01 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning lämnade utan prövning vårdnads-
havare ********** begäran om omprövning av servicehandledarens be-
slut av 10.6.2022 (nr 2022/00007381) eftersom begäran om ompröv-
ning inte har gjorts inom tidsfristen för omprövningsbegäran. Nämnden 
motiverar sitt avslag med de faktorer som framställs i föredragningen.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspeda-
gogik

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Ändringssökande Förslagstext

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses 
lagen om småbarnspedagogik

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Servicehandledaren har 10.6.2022 fattat beslut om småbarnspedago-
gik (nr 2022/00007381 (bilaga 1). Beslutet inklusive anvisningar om hur 
man begära omprövning har postats 10.6.2022 till vårdnadshavarens 
bostadsadress enligt befolkningsdatasystemet. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 2 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/18
23.08.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

Av beslutet har gjorts omprövningsbegäran som inkom till Helsingfors 
stads registratorskontor 19.7.2022 (bilaga 2). 

Bgäran om omprövning har inte gjorts inom föreskriven tid. 

Enligt 62 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik får omprövning av 
ett beslut som gäller småbarnspedagogik för ett barn begäras hos ett 
sådant kollegialt kommunalt organ som avses i 50 § på det sätt som 
anges i förvaltningslagen.

Enligt 49 b § 1 mom. i förvaltningslagen bestäms i lag särskilt när det är 
möjligt att begära omprövning av ett beslut. I sådana fall får beslutet in-
te överklagas genom besvär.

Enligt 49 b § 2  mom. i förvaltningslagen får omprövning begäras av 
den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt på-
verkas av beslutet. 

Enligt 49 c § 1  mom. i förvaltningslagen ska en begäran om ompröv-
ning göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Enligt 49 c § 2  mom. i förvaltningslagen har begäran om omprövning 
inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning.

Enligt 49 d § i förvaltningslagen ska en begäran om omprövning göras 
skriftligen hos den myndighet som fattat beslutet eller hos den som 
sköter en offentlig förvaltningsuppgift och som fattat beslutet. Av skri-
velsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som 
begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

Enligt 55 § 1 mom. i förvaltningslagen verkställs delgivning  som vanlig 
delgivning.

Enligt 56 § 1 mom. i förvaltningslagen ska delgivning med en privatper-
son ske med personen själv eller med hans eller hennes lagliga före-
trädare. 

Enligt 59 § 1 mom. i förvaltningslagen sker vanlig delgivning per post 
genom brev till mottagaren.

Enligt 59 § 2 mom. i förvaltningslagen anses mottagaren ha fått del av 
ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något 
annat visas. 

Av servicehandledarens beslut framgår att till barnets vårdnadshavare 
beslutet inklusive anvisningar om hur man begära omprövning har 
postats 10.6.2022 till vårdnadshavarens bostadsadress enligt befolk-
ningsdatasystemet. Tidsfristens sista dag var 18.7.2022. Begäran om 
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omprövning har inkommit till Helsingfors stads registratorskontor 
19.7.2022. 

Begäran om omprövning har inte gjorts inom tidsfristen för ompröv-
ningsbegäran och därför ska begäran om omprövning lämnas utan 
prövning. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Greta Hämäläinen, jurist, telefon: 310 86350

greta.hamalainen(a)hel.fi

Bilagor

1 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)
2 Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 32 p)

Sökande av ändring

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses lagen om småbarnspeda-
gogik

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Ändringssökande Förslagstext

Förvaltningsbesvär, organbeslut som avses 
lagen om småbarnspedagogik

.


