TIEDONANTO PÄÄTÖKSESTÄ
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa 23.3.2020
päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 62 §, 64 §, 65 § mukaisesta asiasta.
Hakija:

UPM-Kymmene Oyj

Asia:

UPM-Kymmene Oyj:n istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelman hyväksyminen

Päätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Pietarsaaren kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla.
Päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua valittamalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Aluehallintovirastoon 5.5.2020 mennessä. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.
Vaasassa 23.3.2020
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kalatalouspalvelut, Vaasan aluetoimisto
Wolffintie 35, 65101 Vaasa
Kalastusbiologi Markus Leppikorpi puh. 0295 028 590

PÄÄTÖS

23.3.2020

Dnro VARELY/339/5723/2020

UPM-Kymmene Oyj
Pietarsaaren tehtaat
c/o Ekomac Oy/Veikko Kantojärvi
veikko.kantojarvi@kantojarvi.fi

Päätös istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelmasta

ASIA

UPM-Kymmene Oyj:n istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelman hyväksyminen

HAKIJA

Ekomac Oy/Veikko Kantojärvi toimeksiannon saaneena

ASIAN VIREILLETULO

Ekomac Oy/Veikko Kantojärvi on 14.2.2020 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rannikon kalatalouspalveluille hyväksyttäväksi UPM-Kymmene Oyj:n istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelman.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Istutusten tuloksellisuuden seuranta perustuu Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston päätökseen LSSAVI/870/2015, ja Vaasan hallintooikeuden 18.2.2019 antamaan päätökseen (nro 19/0026/2). Luvan lupamääräyksen 53 mukaan luvan saajan on vuosittain istutettava Pietarsaaren merialueelle jätevesien johtamisesta aiheutuvan vahingon vähentämiseksi keskikooltaan vähintään 10 cm:n kokoisia vaellussiian poikasia 117 000 kpl ja vaellusikäisiä vähintään 18 cm:n pituisia meritaimenenpoikasia 58 000 kpl. Istutuksissa on käytettävä Larsmonsiikaa ja
Lestijoen meritaimenta. Istutettavia kalalajeja ja niiden määriä voidaan
muuttaa kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla kuitenkin niin,
ettei istutuksista saatavan kalastuksen arvo pienene. Istutukset on toteutettava kalatalousviranomaisen hyväksymän istutussuunnitelman
mukaisesti. Istutuksien tuloksellisuutta on seurattava hyväksytyn tarkkailusuunnitelman perusteella.
ESITETTY SEURANTAOHJELMA
Vaellussiian ja meritaimenen istutusten tuloksellisuutta pyritään seuraamaan jo olemassa olevaa, Pietarsaaren merialueen kalataloudellisen
yhteistarkkailun tuottamaa aineistoa hyödyntäen siian ja taimenen vuosisaaliiden sekä alueen kokonaissaaliin ja lajikoostumuksen osalta. Sii-

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut www.ely-keskus.fi
Aluetoimistot:
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20101 TURKU
45101 KOUVOLA
Puh. 0295 022 500
Puh. 0295 029 000

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
PL 36
00521 HELSINKI
Puh. 0295 021 000

Y-tunnus 2296962-1
PL 131
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kasaaliin jakaantumista vaellus- ja karisiikaan pyritään selvittämään niiden saalisosuudella saalisnäytteessä sekä ikä- ja kasvumäärityksillä.
Näytteestä erotetaan mahdolliset vaellussiiat siivilähammasluvun mukaan. Vaikka karisiialla ja vaellussiialla voivat siivilähammasluvut
mennä osittain päällekkäin, saadaan erottelulla siivilähammaslukumäärän perusteella kuitenkin indeksi, jonka mukaan muutosta eri siikamuotojen suhteessa voidaan seurata. Kertyvää aineistoa vaellussiian osalta
verrataan vuosittain Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimittamiin
vaellussiian, meritaimenen ja kuhan istutustietoihin (laji, kanta, istutusikä, paikka) Oulu - Vaasa väliseltä Perämereltä.
Siikanäytteet haetaan alueen kalastajilta suoraan pyydyksiltä tai välittömästi pyynnin jälkeen. Vuosittain pyritään käyttämään samoja kalastajia
ja samoja pyydyksiä. Näytekaloiksi pyritään saamaan puoliksi rysä- ja
puoliksi verkkopyydettyjä yksilöitä. Kerätyt näytesiiat pyritään saamaan
erikseen Pietarsaaren meri- ja Kachursfjärdenin alueelta. Näytekalat kerätään kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen 50 yksilöä otetaan
touko-kesäkuun aikana ja toinen erä syys-lokakuussa.
Näytekalojen pituus mitataan millimetrin tarkkuudella, paino punnitaan
<10 g tarkkuudella sekä siivilähammasluvut lasketaan kaikista yksilöistä, mutta otoliitti-, operculum ja suomunäytteet ikä- ja kasvumäärityksiin ja tarvittaessa kantamäärityksen tarpeisiin otetaan vain siivilähammasluvultaan 28-31 olevista yksilöistä (ryhmä A). Siivilähampaat lasketaan vasemmalta puolelta uloimmasta kiduksesta. Mukaan lasketaan
myös pienimmät siivilähampaat. A-ryhmän yksilöistä otetaan suomunäytteet vatsaevien kärkien välistä tai hieman niiden takaa sekä vasemmanpuoleinen operculum ja otoliitit. Näytesiioista kootaan vuosittain tiedot: 1) Näytekalojen kokonaismäärä ja sen jakaantuminen kesän ja syksyn osalta, jakaantumien verkko- ja rysäsaaliiseen sekä pyyntialueen
jakaantuminen Kackursfjärdenille ja merialueelle, 2) Siivilähampaiden
yksilökohtaiset lukumäärät kokonais-, kausinäytemäärästä ja alueittain,
3) Siivilähampaiden lukumääräryhmien (A) 28-31 ja (B) 26-27 yksilömäärän suhde näytekaloissa, 4) Ryhmän A yksilöiden (sukupuoli). 5)
Ryhmän A yksilöiden kuntokerroin, 6) Ryhmän A yksilöiden ikä ja kasvu
taannehtivasti (Monastyrskyn laskukaava), 7) I-luokan siikojen osuus
kokonais- (A+B) ja A-ryhmän näytteessä, 8) Ryhmän A-saalisosuutta
seurataan istutustietoihin.
Koska kaikki meritaimenistutukset toteutetaan rasvaeväleikatuilla poikasilla, on luonnonkannasta ja/tai istutuksista peräisin olevien yksilöiden
erottaminen selvää. Meritaimenen osalta lasketaan tarkkailuun mukaan
valittujen kalastajien saaliista rasvaeväleikattujen ja -leikkaamattomien
suhde. Yhteistarkkailun saalistietojen perusteella seurataan otettujen
taimenten (istutettujen) saaliisosuutta kokonaissaaliissa. Eväleikkaamattomien vähäisen määrän vuoksi luonnossa syntyneitä taimenia ei
oteta näytekaloiksi.
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Toteutuneet istutusten tuloksellisuuden seurannan ohjelmanmukaiset
toimet raportoidaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, tai kuukauden kuluessa
muun istutusten tuloksellisuuden arviointia tukevan tarkkailuaineiston,
kuten kalastotarkkailun saalistilastoinnin, kalasto- ja kalastustiedustelujen ja vedenlaatuaineiston valmistumisen jälkeen.
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNEJA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rannikon kalatalouspalvelut -yksikkö hyväksyy esitetyn seurantaohjelman.
RATKAISUN PERUSTELUT
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rannikon kalatalouspalvelut –yksikkö
katsoo, että toimitettu istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelma antaa
ennalta arvioiden riittävät tiedot istutusten tuloksellisuudesta.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätöstä voidaan tarvittaessa muuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä
tavalla. Pieniä muutoksia tarkkailun suorittamistapaan tai tarkkailututkimusten aikatauluun voidaan tehdä ilman tarkkailupäätöksen muutosta
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tai ELY-keskuksen aloitteesta.Tämä päätös on voimassa kunnes uusi päätös asiasta on annettu.
OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 62 §, 64 §, 65 §
Hallintolaki (434/2003)

KÄSITTELYMAKSU

3h á 80 €, yhteensä 240 €, arvonlisävero 0 %. Käsittelymaksun periminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 1372/2018. Lasku lähetetään
erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voidaan hakea oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ja maksuun Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Oikaisuvaatimusosoitukset liitteenä.

Markus Leppikorpi
Kalastusbiologi
LIITTEET

Päätöstä ja maksua koskevat oikaisuvaatimusosoitukset
UPM-Kymene Oyj:n istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelma
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JAKELU

Päätös hakijalle

TIEDOKSI

Päätösjäljennös:
Pietarsaaren kaupunki
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ilmoittaminen päätöksestä:
Tieto päätöksestä julkaistaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen internet-sivustolla sekä Pietarsaaren kaupungin ilmoitustaululla.

UPM-KYMMENE Oyj Pietarsaaren tehtaat

UPM-KYMMENE OYJ:N

VAELLUSSIIKA- JA MERITAIMENISTUTUSTEN
TULOKSELLISUUDEN SEURANTAOHJELMA
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1 Istutusten tuloksellisuuden
seurantaohjelman tausta

Istutusten tuloksellisuuden seuranta perustuu UPM-Kymmen Oyj:n Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston jättämän ympäristöluvan muutosta koskevan hakemuksen päätökseen LSSAVI/870/2015, jonka Vaasan hallinto-oikeus on 18.02.2019 (päätösnumero 19/0026/2) antamallaan päätöksellään vahvistanut. Tämän päätöksen 53 kohta edellyttää että luvanhaltijan on
istutettava vuosittain Pietarsaaren merialueelle jätevesien johtamisesta aiheutuvan vahingon
vähentämiseksi keskimitaltaan vähintään 10 cm:n pituisia vaellussiian poikasia 117 000 kpl
ja vaellusikäisiä vähintään 18 cm:n pituisia meritaimenen poikasia 58 000 kpl. Istutuksissa on
ensisijaisesti käytettävä Larsmonsiikaa ja Lestijoen meritaimenta.
Istutettavia kalalajeja ja niiden välisiä määräsuhteita voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen
hyväksymällä tavalla kuitenkin niin, ettei istutuksista saatavan kalastuksen tuoton arvo pienene.
Istutukset on tehtävä kalatalousviranomaisen hyväksymän toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Istutuksien tuloksellisuutta on seurattava hyväksytyn tarkkailusuunnitelman perusteella.
Ehdotus suunnitelmiksi on tehtävä kolmen kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

2 Istutusten tuloksellisuuden seurantaohjelma

Vaellussiian ja meritaimenen istutusten tuloksellisuutta pyritään seuraamaan jo olemassa ole
vaa, Pietarsaaren merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailun tuottamaa aineistoa hyödyntäen siian ja taimenen vuosisaaliiden sekä alueen kokonaissaaliin ja lajikoostumuksen osalta.
Siikasaaliin jakaantumista vaellus- ja karisiikaan pyritään selvittämään niiden saalisosuudella
saalisnäytteessä sekä ikä- ja kasvumäärityksillä. Näytteestä erotetaan mahdolliset vaellussiiat siivilähammasluvun mukaan. Vaikka karisiialla ja vaellussiialla voivat siivilähammasluvut
mennä osittain päällekkäin, saadaan erottelulla siivilähammaslukumäärän perusteella kuitenkin indeksi, jonka mukaan muutosta eri eri siikamuotojen suhteessa voidaan seurata.

Kertyvää aineistoa vaellussiian osalta verrataan vuosittain Varsinais-Suomen Ely-keskuksen
toimittamiin vaellussiian, meritaimenen ja kuhan istutustietoihin (laji, kanta, istutusikä, paikka) Oulu - Vaasa väliseltä Perämereltä.
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2.1 Siika
Näytteiden hankinta
• Siikanäytteet haetaan alueen kalastajilta suoraan pyydyksiltä tai välittömästi pyynnin jälkeen. Vuosittain pyritään käyttämään samoja kalastajia ja samoja pyydyksiä. Näytekaloiksi
pyritään saamaan puoliksi rysä- ja puoliksi verkkopyydettyjä yksilöitä. Kerätyt näytesiiat
pyritään saamaan erikseen Pietarsaaren meri- ja Kachursfjärdenin alueelta saatuihin.
Näytekalat kerätään kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen 50 yksilöä otetaan touko-kesäkuun aikana ja toinen erä syys-lokakuussa
Näytteiden käsittely
• Näytekalojen pituus mitataan millimetrin tarkkuudella, paino punnitaan <10 g tarkkuudella
sekä siivilähammasluvut lasketaan kaikista yksilöistä, mutta otoliitti-, operculum ja suomunäytteet ikä- ja kasvumäärityksiin ja tarvittaessa kantamäärityksen tarpeisiin otetaan vain siivilähammasluvultaan 28-31 olevista yksilöistä (ryhmä A). Siivilähampaat lasketaan vasemmalta puolelta uloimmasta kiduksesta. Mukaan lasketaan myös pienimmät siivilähampaat
• A-ryhmän yksilöistä otetaan suomunäytteet vatsaevien kärkien välistä tai hieman niiden
takaa sekä vasemmanpuoleinen operculum ja otoliitit.
Näytesiioista kootaan vuosittain tiedot:
• Näytekalojen kokonaismäärä ja sen jakaantuminen kesän ja syksyn osalta, jakaantumien
verkko- ja rysäsaaliiseen sekä pyyntialueen jakaantuminen Kackursfjärdenille ja merialueelle.
• Siivilähampaiden yksilökohtaiset lukumäärät kokonais-, kausinäytemäärästä ja alueittain
• Siivilähampaiden lukumääräryhmien (A) 28-31 ja (B) 26-27 yksilömäärän suhde näytekaloissa
• Ryhmän A yksilöiden (sukupuoli)
• Ryhmän A yksilöiden kuntokerroin
• Ryhmän A yksilöiden ikä ja kasvu taannehtivasti (Monastyrskyn laskukaava)
• I-luokan siikojen osuus kokonais- (A+B) ja A-ryhmän näytteessä.
• Ryhmän A-saalisosuutta seurataan istutustietoihin
2.2 Meritaimen
Koska kaikki meritaimenistutukset toteutetaan rasvaeväleikatuilla poikasilla, on luonnonkannasta ja tai istutuksista peräisin olevien yksilöiden erottaminen selvää.
Meritaimenen osalta lasketaan tarkkailuun mukaan valittujen kalastajien saaliista rasvaeväleikattujen ja -leikkaamattomien suhde.
Yhteistarkkailun saalistietojen perusteella seurataan otettujen taimenten (istutettujen) saaliisosuutta kokonaissaaliissa.
Eväleikkaamattomien vähäisen määrän vuoksi luonnossa syntyneitä taimenia ei oteta näytekaloiksi.
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3 Raportointi

Toteutuneet istutusten tuloksellisuuden seurannan ohjelmanmukaiset toimet raportoidaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vuosittain seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, tai
kuukauden kuluessa muun istutusten tuloksellisuuden arviointia tukevan tarkkailuaineiston,
kuten kalastotarkkailun saalistilastoinnin, kalasto- ja kalastustiedustelujen ja vedenlaatuaineiston valmistumisen jälkeen.

4 Ohjelman käyttöönotto
Tämä ohjelma otetaan käyttöön vuodesta 2020 alkaen valvovan viranomaisen on hyväksyttyä tämän ohjelman.

5 Toiminta seurantaohjelmasta poikkeamisessa
Ohjelmasta poikkeamiset ilmoitetaan kuukauden kuluessa Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukseen ja liitetään kirjattuna myös vuosiraportointiin.

6 Ohjelman muuttaminen

Tätä ohjelmaa voidaan muuttaa velvoitteen haltijan ja Varsinais-Suomen ELY:n yhteisellä
päätöksellä.

7 Ohjelman voimassaolo

Koska alueella ei ole aikaisemmin ollut käytössä systemaattista istutusten tuloksellisuuden
seurantaohjelmaa, tämä 2020 käyttöön otettava ohjelma on voimassa vain vuoteen 2023. Tästä
tuloksellisuuden seurantaohjelmasta saatuja tietoja arvioidaan vuoden 2023 tulosten jälkeen
yhdessä velvoitteen haltijan ja valvovan viranomaisen kanssa ja ohjelman toimivuuden arvion
perusteella muokataan tarvittaessa korjattu tarkkailuohjelma ja mahdollinen istutussuositus tai
korvaavat toimet, jotka otetaan käyttöön vuodesta 2024 lähtien.

8 Aineiston säilytys

Kertyvä siika-aineisto säilytetään mahdollisia tulevien tutkimustarpeiden varalta.
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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS PÄÄTÖKSESTÄ
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin pääasiassa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Telefax:
Sähköposti:
Aukioloaika:

Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa
0295 018 450 (vaihde)
06 317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
kello 8.00 – 16.15

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastoon kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu
vielä seuraavan arkipäivän.
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.
Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä. Postittaminen tai toimittaminen
lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän vastuulla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
-Päätös, johon oikaisua haetaan
-miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
-oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
-päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee
kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos aluehallintovirasto niin määrää.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto perii asian käsittelystä oikaisuvaatimuksen tekijältä käsittelymaksun.

ANVISNING FÖR HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING I ETT BESLUT
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning av det hos Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland. Omprövning av behandlingsavgiften söks i samma ordning som i det huvudsakliga
ärendet.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands kontaktinformation:
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:
E-post:
Öppethållningstider:

Wolffskavägen 35
PB 200, 65101 VASA
0295 018 450 (växel)
06 317 4817
registratur.vastra@rfv.fi
kl. 8.00–16.15

Omprövningsbegäran görs skriftligen. Omprövningsbegäran ska tillställas Regionförvaltningsverket i
Västra och Inre Finland inom trettio (30) dagar från den dag då beslutet gavs. När tidsfristen för
omprövningsbegäran räknas ut, ska den dag då beslutet gavs inte medräknas. Om den sista dagen av
tidsfristen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj,
julafton eller midsommarafton, omfattar tidsfristen för omprövningsbegäran ännu följande vardag.
Omprövningsbegäran kan inlämnas personligen, skickas med posten, e-post eller genom bud. Till posten
ska omprövningsbegäran inlämnas i så god tid att den är framme vid regionförvaltningsverket senast den
sista dagen av tidsfristen för omprövningsbegäran innan ämbetsverket stänger. Postning eller sändning med
bud sker på avsändarens ansvar. En omprövningsbegäran som framförs elektroniskt (fax eller e-post) ska
levereras så att den finns tillgänglig i mottagningsapparaturen eller i datasystemet den sista dagen av
tidsfristen före tjänstetidens utgång.
I omprövningsbegäran ska anges
- det beslut som omprövningsbegäran gäller,
- till vilka delar omprövning begärs och vilka ändringar som yrkas i beslutet,
- de grunder på vilka omprövning begärs,
- namnet på och hemkommunen för den som begär omprövning,
- postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas den som begär
omprövning.
Om talan för den som begär omprövning förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om
någon annan person har upprättat omprövningsbegäran, ska i omprövningsbegäran även uppges namn på
och hemkommun för denna person. Den som begär omprövning, den lagliga företrädaren eller ombudet ska
underteckna omprövningsbegäran.
Till omprövningsbegäran ska fogas
- det beslut som omprövningsbegäran gäller, i original eller som kopia
- de handlingar som den som begär omprövning åberopar till stöd för sin begäran, om dessa inte redan
tidigare har tillställts myndigheten.
Ett ombud ska foga en fullmakt till omprövningsbegäran. En advokat och ett allmänt rättsbiträde ska
emellertid förete fullmakt endast om regionförvaltningsverket bestämmer så.
För behandlingen av ärendet tar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ut en avgift av den som
begär omprövningen.

