OIKAISUVAATIMUSOHJE

Miten tähän päätökseen voi hakea oikaisua

Mistä oikaisua haetaan
Jos olette tyytymätön tähän päätökseen, voitte hakea oikaisua Liikenne- ja
viestintävirastolta. Oikaisuvaatimuksen voitte lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä.
Milloin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
Toimittakaa 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.
Päätöksen tiedoksiantopäivä lasketaan seuraavasti:
tavallisena kirjeenä lähetetty päätös katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä
päivänä kirjeen postittamisesta, jollei muuta näytetä
postitse saantitodistusta vastaan lähetetyn päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa
tiedoksianto- tai saantitodistus. Saantitodistus liitetään oikaisuvaatimusasiakirjoihin
tavallisena sähköisenä tiedoksiantona annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi,
kun asiakirja on noudettu Liikenne- ja viestintäviraston osoittamalta palvelimelta
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 312 §:n mukaisesti
sähköpostitse annettu päätös katsotaan saadun tiedoksi silloin, kun olette lähettänyt
Liikenne- ja viestintävirastolle kuittauksen viestin lukemisesta. Jos kyse on
asiakirjasta, jota lain mukaan ei tarvitse toimittaa tiedoksi todisteellisesti, asiakirja
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 saadun tiedoksi kolmantena
päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Toimittakaa 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
Tehkää oikaisuvaatimus kirjallisesti. Ilmoittakaa siinä
yrityksen tai yhteisön nimi ja kotipaikka sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon
asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
päätös, johon haette oikaisua
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noudattakaa soveltuvin osin edellä selostettuja ohjeita.
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