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HALLINTOVALITUSOSOITUS 

 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
 Valitusoikeus 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-
littömästi vaikuttaa (asianosainen) ja se, jonka valitusoikeudesta laissa 
erikseen säädetään.  

 
Valitusaika 

 
Hallintovalitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa varoi-
tusta tai oppilaan määräaikaista erottamista, on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. Muista päätöksistä valitus on teh-
tävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Jos päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena tiedoksiantona, käytä 
tekstiä: 
 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä.  

 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päi-
vänä viestin lähettämisestä.  

 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä:  

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä tie-
doksiantona, joka on lähetetty 

 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi (esim. oppilaan määrä-
aikainen erottaminen) käytä tekstiä: 
 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä 
päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen 
lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan 



 

 

lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen 
tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. 
 
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös 
katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu vi-
ranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  

  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 
 

 Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään xx hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite:   
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa on ilmoitettava:  
 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva pää-

tös); 
 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
 

3) vaatimusten perustelut; 
 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
ei kohdistu valittajaan. 

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.  
 
Valitukseen on liitettävä: 
 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää xx kunnan 
kirjaamosta. 
 
Käyntiosoite: 
Postiosoite:   
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo xx-xx. 
 
 
 
 
 

 


