OIKAISUVAATIMUSOHJE
Viranomainen
Liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen voi vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Liikenne- ja viestintäministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
Miten oikaisuvaatimus tehdään
Oikaisuvaatimus tehdään liikenne- ja viestintäministeriölle. Oikaisuvaatimusta koskeva kirjelmä osoitetaan
liikenne- ja viestintäministeriölle ja se on toimitettava määräajassa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista [tai maksun määräämistä
koskevassa asiassa kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä]. Oikaisuaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta.
Saantitodistus on liitettävä oikaisuvaatimusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä (7.) päivänä kirjeen postituspäivästä, jollei muuta näytetä.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena
(3.) päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätös on toimitettu sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse), päätös katsotaan annetun tiedoksi
kolmantena (3.) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos oikaisuvaatimuksen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
ei työskennellä, oikaisuvaatimuksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Kirjelmän toimittaminen perille
Oikaisukirjelmän voi viedä oikaisua hakeva itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse, sähköisessä muodossa tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisukirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti
toimitetun oikaisuvaatimuksen on oltava käsiteltävässä muodossa liikenne- ja viestintäministeriön vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Liikenne- ja
viestintäministeriön kirjaamon virka-aika on kello 8.00–16.15.
Oikaisun vaatiminen on maksutonta.
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