ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Enligt viltförvaltningslagens (158/2011) 30 § omprövning av beslut från Finlands viltcentral, med undantag för beslut enligt 2 § 1 mom. 1 punkten, och av jaktvårdsföreningens beslut om godkännande av
jägarexamen och skjutprov får begäras hos Finlands viltcentral i enlighet med förvaltningslagen
(434/2003). En begäran om omprövning ska framställas skriftligen.
Omprövningsbegärans innehåll
I omprövningsbegäran, som riktas till Finlands viltcentral, ska anges följande
- namn och nödvändiga kontaktuppgifter till den som lämnat omprövningsbegäran (postadress och telefonnummer eller e-postadress, där upplysningar om ärendet kan framföras till)
- det beslut i vilket omprövning söks samt hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.
Om talan av den som framställt omprövning förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har gjort omprövningsbegäran, ska i skrivelsen som innehåller en begäran om omprövning även anges namn och nödvändiga kontaktuppgifter till denna person.
Bilagor till skrivelsen
Tillsammans med skrivelsen som innehåller omprövningsbegäran ska lämnas
-

det beslut i original eller kopia i vilket omprövning söks genom omprövningsbegäran
intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när omprövningstiden har
börjat
de handlingar som sökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har
inlämnats till Finlands viltcentral
ombudets fullmakt om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde.

Tidsfrist för omprövningsbegäran
En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Har begäran om omprövning inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning.
Hur lämnar man in omprövningsbegäran
En begäran om omprövning kan personligen lämnas till Finlands viltcentral, sändas med posten som
betald postförsändelse, e-post eller med ombud eller bud. Postningen eller annan inlämnande sker på
avsändarens ansvar. För att en begäran om omprövning ska kunna tas upp till prövning ska begäran
komma in till Finlands viltcentral innan tidsfristen om 30 dagar löper ut. Om tidsfristens sista dag är en
helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter tidsfristen
ännu följande vardag till slutet av verkets öppethållningstid.
Handläggningsavgift
Beslutet om omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Kontaktuppgifter
Finlands viltcentrals kontaktuppgifter:
Finlands viltcentral
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors
tel. 029 431 2001
kirjaamo@riista.fi

