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Oikaisuvaatimusohje      2/2023 
 
Oikaisuvaatimusoikeus   
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa vaatia siihen oikaisua.   
  
Oikaisuvaatimusviranomainen   
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan:  
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Oikaisuvaatimusaika  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei oteta 
lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.   
  
Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisesti, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, vastaanottajan katso-
taan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
  
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto 
tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.  
  
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta  
muodosta.   
  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  

 oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot  
 päätös, johon vaaditaan oikaisua (avustusasian asianumero)  
 millaista oikaisua vaaditaan  
 millä perusteilla oikaisua vaaditaan.  

  
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, oikaisuvaatimuk-
sessa on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot.  
 
Oikaisuvaatimuksen liitteet  
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:  

 asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem-
min toimitettu  
 asiamiehen valtakirja  
 tarvittaessa selvitys siitä, milloin oikaisua vaativa on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys oi-
kaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta.  

  
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen   
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä kello 16.15. Postitse kirjeenä lähetettävä oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii pe-
rille edellä mainitussa ajassa.  
  
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määrä-
ajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.   
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Viranomaisen kirjaamon sähköpostiosoite:  
kirjaamo.mmm@gov.fi 
  
Viranomaisen kirjaamon postiosoite:  
Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO 

  

Viranomaisen käyntiosoite ja kirjaamon aukioloaika:  
Asiakirjat voidaan jättää maa- ja metsätalousministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen 
osoitteeseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki arkisin klo 8.00 - 16.15. 
 

Viranomaisen puhelinvaihde:  
Puh. 0295 16 001 
 
Valitus viranomaisen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen  
Viranomaisen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.   
  
 
 
 


