Liite 5
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen voi vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Työ- ja elinkeinoministeriön oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa säädetään (808/2019)
säädetään.
Viranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään työ- ja elinkeinoministeriölle. Oikaisuvaatimusta koskeva kirjelmä osoitetaan
työ- ja elinkeinoministeriölle ja se on toimitettava määräajassa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista [tai maksun määräämistä
koskevassa asiassa kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä].
Oikaisuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava
• oikaisun hakijan nimi ja kotikunta
• jos hakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
• oikaisukirjelmän laatijana on joku muu henkilö, myös tämän henkilön nimi ja kotikunta
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa hakijalle
• työ- ja elinkeinoministeriön päätös, johon haetaan oikaisua
• miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisukirjelmään on liitettävä
• päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
• asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Kirjelmän toimittaminen perille
Oikaisukirjelmän voi viedä oikaisua hakeva itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla
vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisukirjelmä on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamolle osoitetun oikaisukirjelmän voi jättää
valtioneuvoston jakelukeskukseen virka-aikana kello 8.00 - 16.15.
Työ- ja elinkeinoministeriö
postiosoite PL 28, 00023 Valtioneuvosto
käyntiosoite Aleksanterinkatu 4, Helsinki
sähköpostiosoite kirjaamo@tem.fi
puhelin (kirjaamo) 029 506 0660
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