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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän Väestörekisterikeskuksen päätökseen saa hakea oikaisua Väestörekisterikeskukselta. Oikaisua on vaadittava kirjallisella oikaisuvaatimuksella.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Väestörekisterikeskuksen kirjaamoon 30 päivän
kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, oikaisuvaatimusaika jatkuu
seuraavaan arkipäivään.
Päätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä, jollei
muuta näytetä. Jos halutaan esittää näyttöä siitä, että päätös on annettu tiedoksi myöhemmin kuin seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä päiväyksestä, tämä näyttö tulee
esittää oikaisuvaatimuksen yhteydessä.
Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.
Oikaisuvaatimuksen kieli
Oikaisuvaatimus on tehtävä joko suomeksi tai ruotsiksi.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Kirjallisessa oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Väestörekisterikeskukselle, on ilmoitettava:
-

päätös, johon haetaan oikaisua;
millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi;
perusteet, joilla oikaisua vaaditaan;
oikaisua vaativan nimi ja kotikunta; ja
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
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Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on
oikaisuvaatimuksessa mainittava myös tämän nimi ja postiosoite.
Jos vedotaan siihen, että oikaisuvaatimuksen aiheena oleva päätös on annettu tiedoksi
myöhemmin kuin seitsemäntenä päivänä annettuun päätökseen merkitystä päiväyksestä,
tämä näyttö tulee esittää oikaisuvaatimuksen yhteydessä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:
-

asiakirjat, joihin oikaisua vaativa vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen oikaisua vaativan antama valtakirja.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Väestörekisterikeskuksen kirjaamoon henkilökohtaisesti
tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Omalla vastuullaan oikaisuvaatimuskirjelmän voi
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai telekopiona taikka sähköpostin avulla kuten laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Oikaisuvaatimuksen
tulee olla perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen Väestörekisterikeskuksen virka-ajan
päättymistä.
Väestörekisterikeskuksen yhteystiedot
Postiosoite:
Väestörekisterikeskus
PL 123
00531 HELSINKI
Käyntiosoite:
Väestörekisterikeskus
Lintulahdenkatu 4
00530
HELSINKI
Virastoaika: ma–pe klo 8.00–16.15
Puhelin:
0295 535 001 (vaihde)
Faksi:
09 876 4369 (kirjaamo)
Sähköposti:
kirjaamo@vrk.fi
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VALITUSOSOITUS
Väestörekisterikeskuksen päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saaduksi tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
- valittajan nimi ja kotikunta; ja
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.
Allekirjoitus; valittajan tai hänen laillisen edustajan on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan, riittää asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoituksella tarkoitetaan omakätistä nimen kirjoittamista.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
-

Väestörekisterikeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu ja saatu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta; ja
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valittajan antama valtakirja.
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Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti tai
valtuutetun asiamiehen välityksellä. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai telekopiona taikka sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.
Hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite:
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin:
029 56 42000 (Vaihde)
Faksi:
029 56 42079
Sähköposti:
helsinki.hao@oikeus.fi

Käyntiosoite:
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki

