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Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus osoitetaan oikaisuvaatimusviranomaiselle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajassa.
Oikaisuvaatimuksen tekijä
Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja allekirjoittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava seuraavat asiat:
- Oikaisua vaativan nimi ja kotikunta
- Päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.
- Postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle voidaan
toimittaa.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä
- Oikaisunalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
- Tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys oikaisuajan alkamisen ajankohdasta.
- Asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.
- Asiakirjat, joihin oikaisua vaativa vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta
päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:
- Jos päätös on luovutettu asianomaiselle, asianomaisen asiamiehelle tai lähetille, tiedoksisaantipäivä ilmenee päätöksessä olevasta leimasta.
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä
päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen
saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
- Jos päätöksen antamisesta on ilmoitettu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivulla, niin tiedoksisaannin on katsottava tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen
Oikaisuvaatimuskirjelmä toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse maksettuna postilähetyksenä tai
sähköpostina. Oikaisuvaatimuskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava elinkeino-, liike- ja ympäristökeskukseen virka-aikana ennen
30 päivän oikaisuvaatimusajan päättymistä, jotta oikaisuvaatimus voidaan tutkia. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän
virka-ajan päättymiseen.
Yhteystiedot
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, L-vastuualue
Postisosoite

PL 36, 00521 HELSINKI

Käyntiosoite

Opastinsilta 12 A, 2. kerros

Puhelinvaihde

0295 021 000

Sähköposti

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Aukioloaika

8.00 - 16.15

