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Så här kan man begära omprövning av utlåtandet 

Var kan man begära omprövning? 

Om du är missnöjd med detta utlåtande kan du begära omprövning av det hos 

Transport- och kommunikationsverket. Du kan lämna in begäran om omprövning 

per post, elektroniskt eller genom bud.  

När ska begäran om omprövning vara inlämnad?  

Lämna in begäran om omprövning till Transport- och kommunikationsverket senast 

den 30 dagen efter det att du fick del av beslutet. Om tidsfristens sista dag infaller 

på en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsomma-

rafton går tidsfristen ut därpå följande vardag.   

 

Dagen för delfåendet av beslutet räknas på följande sätt: 

 Ett utlåtande som givits i samband med en hälsoundersökning anses ha blivit 

delgivet den dag som anges som datum för utlåtandet. 

 Ett beslut som sänts som vanligt brev anses du ha fått del av den sjunde dagen 

efter postningsdagen, om inte annat påvisas. 

 Ett utlåtande som delgivits per e-post eller på något annat elektroniskt sätt an-

ses ha blivit delgivet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte nå-

got annat påvisas. 

 

Lämna in omprövningsbegäran i tid så att den är inkommen till Transport- och 

kommunikationsverkets registratorskontor senast den dag tidsfristen löper ut, un-

der ämbetsverkets öppettid. Det är alltid sökanden som ska se till att begäran om 

omprövning inkommer i tid.  

Vad ska begäran om omprövning innehålla?  

Begär omprövning skriftligen. Ange följande uppgifter i skrivelsen: 

 ditt namn och din hemkommun samt den postadress och det telefonnummer på 

vilka du kan kontaktas  

 sjömansläkarens, järnvägsläkarens eller järnvägspsykologens utlåtande som du 

önskar få omprövat, i original eller kopia 

 hurdan omprövning du begär  

 på vilka grunder du begär omprövning.  

 

Du kan författa begäran om omprövning själv eller be någon annan göra det för din 

räkning i egenskap av ombud eller laglig företrädare. Du, ditt ombud eller din lag-

liga företrädare ska egenhändigt underteckna omprövningsbegäran. Om endast ditt 

ombud eller din lagliga företrädare undertecknar skrivelsen, ska även dennes namn 

och hemkommun uppges.  

Enligt 9 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 

(13/2003) uppfyller också elektroniska dokument som sänts till en myndighet kra-

vet på skriftlig form. En begäran om omprövning som skickats på elektronisk väg 
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behöver inte förses med underskrift, om skrivelsen innehåller uppgifter om avsän-

daren och det inte finns anledning att betvivla handlingens autenticitet och integri-

tet. Om elektroniska underskrifter föreskrivs i lag 617/2009.  

 

Bilagor till omprövningsbegäran 

Bifoga  

 sjömansläkarens, järnvägsläkarens eller järnvägspsykologens utlåtande som du 

önskar få omprövat, i original eller kopia 

 andra handlingar som du åberopar till stöd för dina yrkanden, om dessa inte re-

dan tidigare har inlämnats till Transport- och kommunikationsverket 

 fullmakt för ombudet, om ombudet inte är advokat, offentligt rättsbiträde eller 

rättegångsbiträde med tillstånd.  

 

Om ett elektroniskt dokument som sänts in till en myndighet innehåller en utred-

ning om ombudets behörighet behöver ombudet inte lämna in fullmakt. Myndig-

heten kan dock förordna att en fullmakt ska lämnas in, om den har anledning att 

betvivla ombudets behörighet eller behörighetens omfattning.  

 

Transport- och kommunikationsverket Traficoms kontaktuppgifter  

Postadress:  PB 320, 00059 TRAFICOM 

Besöksadress:  Gumtäktsvägen 9, 00520 HELSINGFORS 

Telefon:  029 534 5000 växel  

Fax:  029 534 5095  

E-postadress:  kirjaamo@traficom.fi  

 

Obs! När du skickar hälsorelaterade eller andra känsliga uppgifter per e-post, re-

kommenderar vi att du använder en säker förbindelse för att försäkra dig om att 

ingen utomstående kommer åt dina uppgifter. Noggrannare anvisningar för hur 

man skickar ett säkert meddelande finns på Transport- och kommunikationsverkets 

webbplats https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-

post-till-traficom. 
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