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Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukainen
suostumus
Arvoisa luvanhaltija/vastaava johtaja,

Säteilyturvakeskus (STUK) toimittaa 6.11.2017 alkaen tavallisena tiedoksiantona toimitettavat asiakirjat sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:n mukaisena tavallisena sähköisenä
tiedoksiantona. 19 §:n mukaan muu kuin todisteellisesti toimitettava asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan.

Tämä menettely edellyttää, että asianomainen antaa sähköiseen tiedoksiantoon nimenomaisen suostumuksensa. Tämän takia STUK pyytää teitä ilmoittamaan, haluatteko lainkohdassa tarkemmin kuvatut asiakirjat tiedoksi sähköpostitse tavallisen postin sijaan.

Vastauksessa tulee mainita toiminnanharjoittajan nimi ja mitä turvallisuuslupanumeroa sähköiseen tiedoksiantoon annettu suostumus koskee.
Mikäli yrityksellänne on useampi turvallisuuslupa tai olette vastaavana
johtajana useassa saman yrityksen/toiminnanharjoittajan eri toimipaikassa, yksi ilmoitus STUKille riittää, kunhan siitä käy ilmi eritellysti mitä turvallisuuslupia suostumus koskee. Mikäli toimitte vastaavana johtajana
usean eri yrityksen/toiminnanharjoittajan turvallisuusluvassa, lähettäkää
kaikkien toiminnanharjoittajien suostumus erillisellä lomakkeella.

Voitte
toimittaa
vastauksenne
sähköpostilla
osoitteeseen
lupasahkoiseenasiointiin@stuk.fi tai kirjeellä osoitteeseen Säteilyturvakeskus, PL 14, 00811 Helsinki mielellään 20.10.2017 mennessä. Jos haluatte edelleen tavallisena tiedoksiantona toimitettavat asiakirjat tiedoksi postitse, pyydämme teitä ilmoittamaan myös siitä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.
Suostumuksen antamiseksi tarvitaan yrityksen nimenkirjoitusoikeuden
omaavan henkilön hyväksyntä.
Halutessanne voitte myöhemmin peruuttaa suostumuksenne ilmoittamalla
siitä kirjallisesti STUKiin.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Arja Ollila, sähköposti arja.ollila@stuk.fi tai
puh. (09) 7598 8246.
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Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta (13/2003)
19 §
Tavallinen sähköinen tiedoksianto
Muu kuin 18 §:ssä tarkoitettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Jos kuitenkin asianomaisen yksityisyyden
suojaaminen, muu erityinen suojan tai suojelun tarve taikka oikeuksien turvaaminen sitä edellyttää, asiakirjan tiedoksiantoon on sovellettava, mitä 18 §:ssä tai tiedoksiannosta muutoin säädetään.
Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.

Eero Kettunen
johtaja
Liite

Suostumuslomake: Lupa tavalliseen sähköiseen tiedoksiantoon
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