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Tillåtelse i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet
Bästa tillståndsinnehavare/ansvarig föreståndare,

Strålsäkerhetscentralen (STUK) sänder från och med 6.11.2017 handlingar
som ska levereras som vanlig delgivning som vanlig elektronisk delgivning i
enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet (13/2003). Handlingar andra än dem som
bevisligen ska delges kan enligt 19 § delges en part som ett elektroniskt
meddelande, med partens samtycke.

Förfarandet förutsätter att parten ger sitt uttryckliga tillstånd till
elektronisk delgivning. Därför ber STUK er meddela om ni vill delges
de i lagrummet noggrannare beskrivna handlingarna per e-post
istället för per vanlig post.

I svaret ska anges verksamhetsutövarens namn och vilket
säkerhetstillståndsnummer tillståndet till elektronisk delgivning gäller.
Om ert företag har flera säkerhetstillstånd eller om du är ansvarig
föreståndeare vid flera verksamhetsställen hos samma företag/
verksamhetsutövare, räcker det med endast en anmälan till STUK,
förutsatt att det av anmälan särskilt framgår vilka säkerhetstillstånd
tillståndet gäller. Om du fungerar som ansvarig föreståndare för flera olika
företags/verksamhetsutövares säkerhetstillstånd, sänd alla verksamhetsutövares tillstånd som särskilda blanketter.
Ni
kan
sända
ert
svar
per
e-post
till
adressen
lupasahkoiseenasiointiin@stuk.fi eller som brev till adressen
Strålsäkerhetscentralen, PB 14, 00811 Helsingfors gärna före 20.10.2017.
Om ni även i fortsättningen vill delges handlingar som vanlig delgivning
per post ber vi er anmäla även detta till den ovan nämnda e-postadressen
eller postadressen.
För att lämna tillstånd krävs godkännande av en person som innehar
firmateckningsrätt för företaget.
Om ni vill kan ni senare annullera ert tillstånd genom att skriftligt meddela
detta till STUK.
För närmare uppgifter kontakta Arja Ollila, e-post: arja.ollila@stuk.fi eller
tel. (09) 7598 8246.
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Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)
19 §
Vanlig elektronisk delgivning
Andra handlingar än dem som avses i 18 § får med samtycke av den som saken
gäller delges som ett elektroniskt meddelande. Om det emellertid krävs för att
tillgodose skyddet för den personliga integriteten eller av ett särskilt behov av skydd
eller säkerhet hos den som saken gäller, eller för att trygga dennes rättigheter, ska
vid delgivning av handlingar iakttas vad som i 18 § eller annars föreskrivs om
delgivning.
En handling anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes,
om inte något annat visas.

Eero Kettunen
direktör
Bilaga

Tillståndsblankett: Tillstånd till vanlig elektronisk delgivning
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