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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ANVISNING
OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Så här kan man begära omprövning av beslutet
Var kan man begära omprövning?
Om du är missnöjd med detta beslut kan du begära omprövning av det hos Transportoch kommunikationsverket.
Du kan lämna in begäran om omprövning per post, elektroniskt eller genom bud.
När ska begäran om omprövning vara inlämnad?
Lämna in begäran om omprövning till Transport- och kommunikationsverket senast den
30 dagen efter det att du fick kännedom om beslutet. Om tidsfristens sista dag
infaller på en helgdag, lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller
midsommarafton går tidsfristen ut därpå följande vardag.
Dagen för delfåendet av beslutet räknas på följande sätt:
Ett beslut som sänts som vanligt brev anses du ha fått del av den sjunde dagen
efter postningsdagen, om inte annat påvisas.
Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår dagen för delfåendet av beviset. Mottagningsbeviset fogas till omprövningsbegäran.
Om beslutet har delgivits som vanlig elektronisk delgivning, anses handlingen ha
blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något an-nat
påvisas.
Om beslutet har delgivits som bevislig elektronisk delgivning anses handlingen ha
delgivits när den har hämtats från den server som Transport- och kommunikationsverket har anvisat.
Om beslutet har delgivits per e-post i enlighet med 312 § i lagen om tjänster inom
elektronisk kommunikation (917/2014), anses det ha delgivits då du till Transportoch kommunikationsverket sänt en kvittering på att meddelandet har lästs. Är det
fråga om en handling som inte enligt lag behöver delges bevisligen, anses
handlingen ha blivit delgiven den tredje dagen efter det att meddelandet sändes,
om inte något annat påvisas.
Om beslutet har delgivits som offentlig delgivning, anses delfåendet ha skett den
sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades i den officiella tidningen.
Om beslutet har delgivits som mellanhandsdelgivning, anses delfåendet ha skett den
tredje dagen efter den dag som framgår av mottagningsbeviset.
Lämna in omprövningsbegäran i tid så att den är inkommen till Transport- och
kommunikationsverkets registratorskontor senast den dag tidsfristen löper ut, un-der
ämbetsverkets öppettid. Det är alltid sökanden som ska se till att begäran om
omprövning inkommer i tid.
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SÖKANDE AV ÄNDRING I AVGIFTEN FÖR BESLUTET
Om du anser att ett fel har begåtts vid debiteringen av avgiften för detta beslut, kan du inom sex
månader från det avgiften debiterats begära omprövning av den hos Transport- och
kommunikationsverket. Om du begär omprövning, ska du följa anvisningarna ovan i tillämpliga
delar.
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Päätös vesikulkuneuvolla liikkumista
koskevan 10 km/h
nopeusrajoituksen ja aallokon
aiheuttamisen kiellon määräämisestä
Soukanniemi-Miessaarenselkä
väylälle
Beslut om utfärdande av
fartbegränsningen 10 km/h för
farkoster och ett förbud mot att
orsaka svall i farleden Sökö uddKarlöfjärden
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