OIKAISUVAATIMUSOHJE

Miten tähän päätökseen voi hakea oikaisua
Mistä oikaisua haetaan
Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea oikaisua Liikenne- ja
viestintävirastolta.
Oikaisuvaatimuksen voit lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.
Milloin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
Toimita oikaisuvaatimus Liikenne- ja viestintävirastoon viimeistään 30. päivänä
päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään.
Sinun katsotaan saaneen postitse tavallisena kirjeenä lähetetyn päätöksen tiedoksi
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisesti tiedoksi
annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä, tai kun olet noutanut asiakirjan Liikenne- ja viestintäviraston
osoittamalta palvelimelta. Muissa tapauksissa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksiantotai saantitodistus. Jos kysymyksessä on sijaistiedoksianto, sinun katsotaan saaneen
päätös tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä, jollei
muuta näytetä.
Toimita oikaisuvaatimus ajoissa niin, että se ehtii perille Liikenne- ja viestintäviraston
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen saapuminen ajoissa on aina hakijan vastuulla.
Mitä oikaisuvaatimuksessa pitää olla
Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti. Ilmoita siinä
nimesi ja kotikuntasi sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa
päätös, johon haet oikaisua
millaista oikaisua vaadit
millä perusteilla sitä vaadit.
Voit kirjoittaa oikaisuvaatimuksen itse tai pyytää jotakuta muuta asiamiehenä laatimaan
sen puolestasi. Sinun tai asiamiehesi on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös
asiamiehen nimi ja kotikunta. Sähköisesti lähetettyä oikaisuvaatimusta ei tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos oikaisuvaatimuksessa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisestä allekirjoituksesta
säädetään laissa 617/2009.
Liitä oikaisuvaatimukseen
Liikenne- ja viestintäviraston päätös, johon haet muutosta, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määräajan
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