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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
 
 
 

Miten tähän päätökseen voi hakea oikaisua 
 
Mistä oikaisua haetaan 

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea oikaisua Liikenne- ja viestintävi- 
rastolta. Oikaisuvaatimuksen voit lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin välityk- 
sellä. 

 
Milloin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä 

Toimita oikaisuvaatimus Liikenne- ja viestintävirastoon viimeistään 30. päivänä 
päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan vii- 
meinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 
juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. 

 
Päätöksen tiedoksiantopäivä lasketaan seuraavasti: 
• tavallisena kirjeenä lähetetty päätös katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä 

päivänä kirjeen postittamisesta, jollei muuta näytetä 
• postitse saantitodistusta vastaan lähetetyn päätöksen tiedoksisaantipäivän osoit- 

taa tiedoksianto- tai saantitodistus. Saantitodistus liitetään oikaisuvaatimusasia- 
kirjoihin 

• tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä 

• todisteellisena sähköisenä tiedoksiantona annettu asiakirja katsotaan saadun tie- 
doksi, kun asiakirja on noudettu Liikenne- ja viestintäviraston osoittamalta pal- 
velimelta 

• sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 312 §:n mukaisesti 
sähköpostitse annettu päätös katsotaan annetun tiedoksi silloin, kun olet lähet- 
tänyt Liikenne- ja viestintävirastolle kuittauksen viestin lukemisesta. Jos kyse on 
asiakirjasta, jota lain mukaan ei tarvitse toimittaa tiedoksi todisteellisesti, asia- 
kirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, 
jollei muuta näytetä 

• yleistiedoksiantona annettu päätös katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä 
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä 

• sijaistiedoksiantona toimitettu päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 
päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. 

 
Toimita oikaisuvaatimus ajoissa niin, että se ehtii perille Liikenne- ja viestintäviras- 
ton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty- 
mistä. 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. 
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Voit kirjoittaa oikaisuvaatimuksen itse tai pyytää jotakuta muuta asiamiehenä tai 
laillisena edustajanasi laatimaan sen puolestasi. Sinun, asiamiehesi tai laillisen 
edustajasi on omakätisesti allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos ainoastaan asia- 
mies tai laillinen edustaja on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainit- 
tava myös asiamiehen nimi ja kotikunta. 

 
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003, ”asiointi- 
laki”) 9 §:n mukaan vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomai- 
selle toimitettu sähköinen asiakirja. Sähköisesti lähetettyä oikaisuvaatimusta ei tar- 
vitse täydentää allekirjoituksella, jos oikaisuvaatimuksessa on tiedot lähettäjästä 
eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisestä allekirjoi- 
tuksesta säädetään laissa 617/2009. 

 
 
Oikaisuvaatimuksen liitteet 

Liitä oikaisuvaatimukseen 
• Liikenne- ja viestintäviraston päätös, johon haet muutosta, alkuperäisenä tai jäl- 

jennöksenä 
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys määrä- 

ajan alkamisesta 
• vaatimuksiasi tukevat muut asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

Liikenne- ja viestintävirastoon 
• asiamiehen valtakirja, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan 

saanut oikeudenkäyntiavustaja. 

 
Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toi- 
mivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin 
määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamie- 
hen toimivaltaa tai sen laajuutta. 

 

 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteystiedot 

Postiosoite: PL 320, 00059 TRAFICOM 
Käyntiosoite: Kumpulantie 9, 00520 HELSINKI 
Puhelin: 029 534 5000 vaihde 
Faksi: 029 534 5095 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@traficom.fi 

Huom! Lähetettäessä terveydentilaa koskevia tai muita arkaluonteisia tietoja sähköpostilla 
suositellaan käyttämään salattua yhteyttä, jolla varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin 
käsiksi. Tarkemmat ohjeet salatun viestin lähettämiseen löytyvät Liikenne- ja viestintäviraston 
internetsivulta https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-
traficomiin. 

 
 
 
 

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄÄ MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU 
Jos katsot, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voit 
vaatia siihen oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun 
määräämisestä. Jos teet oikaisuvaatimuksen päätöksestä perittävästä maksusta, noudata so- 
veltuvin osin edellä selostettuja ohjeita. 
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