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Lahden kaupunki

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä Lahden kaupungille oikaisuvaatimuksen
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (28.12.2012/916) 14 luvun 1
§:n mukaisesti siinä muutoksenhakuoikeudesta määrätyin poikkeuksin.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajassa ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Poikkeukset muutoksenhakuoikeuteen
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun 1 §:n
(29.12.2016/1456) mukaan päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa
valittaa, jos:
1) työvoimakoulutuksen opiskelijavalintaa koskeva päätös perustuu 5 luvun 3
§:n 1 momentissa säädettyihin edellytyksiin; opiskelijavalintaa koskevaan
päätökseen, joka on perustunut henkilön soveltuvuuteen, saa kuitenkin vaatia
oikaisua tai siitä saa valittaa, jos kyse on muusta kuin 5 luvun 7 §:ssä
tarkoitetusta koulutuksesta;
2) palkkatuki on evätty sillä perusteella, että 7 luvun 2 §:n 1 tai 2 momentissa
säädetyt edellytykset eivät täyty; palkkatukea koskevaan päätökseen ei saa
vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa myöskään siltä osin kuin päätös koskee
palkkatuen määrää tai kestoa;
3) päätöksellä on evätty korvaus matka- ja yöpymiskustannuksista, sillä
perusteella, että 10 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetty edellytys ei täyty;
4) päätös koskee yritystoiminnan kehittämispalvelujen tarjoamatta jättämistä;
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5) päätös koskee tuen, etuuden tai korvauksen epäämistä määrärahasyistä.
Ratkaisuun olla tarjoamatta asiakkaalle asiantuntija-arviointeja, ammatinvalinta- ja
uraohjausta, valmennusta tai kokeilua taikka olla tukematta työnhakijan
omaehtoista opiskelua tai hyväksymättä ilmoitusta tuetun opiskelun
keskeyttämisestä ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa.
Lain 6 luvun 7 §:n perusteella antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon
työttömyysetuutta koskevan oikeuden lakkaamisesta ei saa vaatia oikaisua eikä
siitä saa valittaa. Muutoksenhausta Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan
työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamaan päätökseen säädetään
työttömyysturvalaissa.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää kirjallisen
muotovaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan oikaisua
2) millaista oikaisua vaaditaan
3) millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti,
yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus osoitetaan Lahden kaupungin työllisyyspalveluille ja toimitetaan
Lahden kaupungin kirjaamoon, jonka yhteystiedot ovat:
Lahden kaupunki / kirjaamo
Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti
Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18
Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18 .00, oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston) aukioloaikana eli
klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi
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