
Muutoksenhakuohjemallit: varhaiskasvatuksen, opetuksen ja 
koulutuksen lainsäädäntö 
 
Liitteet 1-17: mallit asianosaiselle päätöksen mukana annettavista 
muutoksenhakuohjeista: 
 

1. oikaisuvaatimusohjeet kunnan monijäseniselle toimielimelle - 
varhaiskasvatuslaki 62.1 § 

2. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - varhaiskasvatuslaki 62.1 
§ 

3. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle kunnan monijäsenisen 
toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen - 
varhaiskasvatuslaki 62 § 
 

4. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - perusopetuslaki 42 § 
5. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - perusopetuslaki 42 a § 

 
6. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - lukiolaki 49 § 
7. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - lukiolaki 50 § 

 
8. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki ammatillisesta 

koulutuksesta 111 § 
9. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki ammatillisesta 

koulutuksesta 112 § 
10. hallintovalitusosoitus oikeusturvalautakunnalle - laki ammatillisesta 

koulutuksesta 113 § 
 

11. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki taiteen 
perusopetuksesta 10 § 
 

12. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - oppivelvollisuuslaki 24.1 
§  

13. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - oppivelvollisuuslaki 17.3 §, 
24.2 § 
 

14. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki 
tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 25.1 § 

15. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta 25 § 
 

16. oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle - laki vapaasta 
sivistystyöstä 25 l § 

17. hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki vapaasta 
sivistystyöstä 25 l §, 25 m § 

 

 
 



LIITE 1 Oikaisuvaatimusohjeet kunnan monijäseniselle toimielimelle. 
Varhaiskasvatuslain (540/2018) 62 §:n 1 mom. tarkoitettuun päätökseen, joka 
koskee lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista.  
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
 Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.   
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx kunnan kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.   

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen  
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx kunnan 
xx toimielin (varhaiskasvatuslain 50 §:ssä tarkoitettu 
kunnan monijäseninen toimielin)    
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite:  
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite: 
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 
xx-xx.  
 



Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava xx kunnan xx 
toimielimelle, on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon vaaditaan oikaisua 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan   
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona, 
joka on lähetetty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 2 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 
62 §:n 1 mom. tarkoitettuun päätökseen, joka koskee varhaiskasvatuslain 15 e §:ssä 
tarkoitettua lapsen tehostettua tukea, erityistä tukea tai 15 c §:ssä tarkoitettuja 
tukipalveluita.   
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
 Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.   
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.   

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen  
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto    
 
Postiosoite:  
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite: 
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 



Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava xx 
aluehallintovirastolle, on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon vaaditaan oikaisua 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan   
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.  
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona, 
joka on lähetetty 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 3 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 62 
§:ssä tarkoitettuun, kunnan monijäsenisen toimielimen lapsen 
varhaiskasvatusoikeutta koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen.  
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
  

 Valitusoikeus 
 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen.  

 
Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä 
muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimukseen 
annettuun päätökseen saa kuitenkin hakea muutosta 
hallintovalituksella myös se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja se, jonka 
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.  
 

Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 
aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
 

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

oleva päätös); 
 

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 tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä: 
 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 
 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona, 
joka on lähetetty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 4 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Perusopetuslain (628/1998) 42 
§:ssä tarkoitettuun päätökseen, joka koskee oppilaaksi ottamista, 13 §:ssä 
tarkoitettua oikeutta saada uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetusta, 17 §:ssä 
tarkoitetun erityisen tuen järjestämistä ja erityiseen tukeen kuuluvia 31 §:n mukaisia 
tulkitsemis- ja avustajapalveluja, muita opetuspalveluja ja erityisiä apuvälineitä *), 
18 §:ssä säädettyjä erityisiä opetusjärjestelyjä, 27 §:ssä säädettyä perusopetuksen 
poikkeavaa aloittamisajankohtaa tai 46 a §:ssä tarkoitettua oppilaan tai opiskelijan 
eronneeksi katsomista.  

*) Muussa kuin erityisen tuen päätöksen yhteydessä tehtyyn päätökseen oppilaan 
perusopetuslain 31 §:n mukaisista palveluista haetaan muutosta hallinto-oikeuteen 
siten kuin perusopetuslain 42 a §:ssä säädetään eli tällöin perusopetuslain 31 §:ssä 
tarkoitettuun päätökseen liitetään hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle 
(perusopetuslaki 42 a §). 

OIKAISUVAATIMUSOHJE  
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
Oikaisuvaatimusoikeus  

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  
 
Jos päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena 
tiedoksiantona, käytä tekstiä: 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin 
merkitään lähettämispäivä: 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty  

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä 
viestillä, joka on lähetetty  



 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi, 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimusviranomainen  

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto  
 
Postiosoite: 
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- päätös, johon vaaditaan oikaisua  
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan  
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 



oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.  
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:  
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 5 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Perusopetuslain (628/1997) 42 a 
§:ssä tarkoitettuun opetuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee esimerkiksi 
oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta, oppilaan määräaikaista erottamista, tai 
oppilaalle perusopetuslain 31, 32, 33 tai 34 §:n 1 momentissa säädettyä etua tai 
oikeutta.  
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
  

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

 
Valitusaika 

 
Hallintovalitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle 
annettavaa varoitusta tai oppilaan määräaikaista 
erottamista, on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Muista päätöksistä valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä:  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä 
tiedoksiantona, joka on lähetetty 
 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi 
(velvoittava päätös esim. oppilaan määräaikainen 
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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  

  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
 

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

oleva päätös); 
 

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 tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 6 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Lukiolain (714/2018) 49 §:ssä 
tarkoitettuun päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, 23 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua lisäajan myöntämistä, 24 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden 
päättymistä, suoritettujen opintojen hyväksi lukemista, opiskelun poikkeavaa 
järjestämistä tai oikeutta saada uskonnon tai elämän katsomustiedon opetusta.  
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
 Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  

 
Jos päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena 
tiedoksiantona, käytä tekstiä: 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin 
merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä 
viestillä, joka on lähetetty 
 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi, 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 
viranmaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  

  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen  
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto 
  
Postiosoite:  
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite: 
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon vaaditaan oikaisua; 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan    
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:   
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 



- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 7 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Lukiolain (714/2018) 50 §:ssä 
tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän päätökseen, joka koskee esimerkiksi 
opiskelijalle annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, 
opiskelijan erottamista asuntolasta määräajaksi tai lopullisesti, opiskelijan 34 §:ssä 
(opiskelijoilta perittävät maksut) tai 35 §:ssä (opintososiaaliset edut) säädettyä 
etua tai oikeutta. 
 
 
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 välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) ja se, jonka valitusoikeudesta laissa 
erikseen säädetään.  

 
Valitusaika 

 
Hallintovalitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle 
annettavaa varoitusta, opiskelijan määräaikaista 
erottamista, opiskelijan asuntolasta erottamista 
määräajaksi tai lopullisesti on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Muissa päätöksissä 
hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.   
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä 
tiedoksiantona, joka on lähetetty 
 



Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi (esim. 
opiskelijan määräaikainen 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta. 
 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
 

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

oleva päätös); 
 

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 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle.  
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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 
 
Muutoksenhakuasiakirjan vireille panijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 8 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain (531/2017) 111 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, joka koskee 11 §:ssä 
tarkoitettua työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suoritusaikaa, 
suoritusaikaa, 43 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 64 §:ssä tarkoitettua 
erityistä tukea tai 64 §:n 2 momentissa tarkoitettua osaamisen arvioinnin 
mukauttamista, 66 §:ssä tarkoitettua ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista poikkeamista, 84 §:ssä tarkoitettua huumausainetestiä 
koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta, 96 §:ssä tarkoitettua opiskelijan 
oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa ja 97 §:ssä tarkoitettua opiskelijan 
katsomista eronneeksi.  
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
 Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.   
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  

 
Jos päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena 
tiedoksiantona, käytä tekstiä: 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin 
merkitään lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty 
 
Päätös on annettu asianosaiselle sähköisenä 
tiedoksiantona viestillä, joka on lähetetty 
 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi, 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta. 
 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen  
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto 
 
Postiosoite:  
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite: 
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava xx 
aluehallintovirastolle, on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon vaaditaan oikaisua 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 



oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:   
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 9 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain (531/2017) 112 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, joka koskee esimerkiksi 
85 tai 86 §:ssä tarkoitettua opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, 85 §:ssä 
tarkoitettua opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta, 85 §:ssä 
tarkoitettua opiskeluoikeuden pidättämistä, 86 §:ssä tarkoitettua asuntolasta 
erottamista, 100 §:ssä tarkoitettua oikeutta maksuttomaan ruokailuun, 101 §:ssä 
tarkoitettua erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia, 102 §:ssä 
tarkoitettuja oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisia 
etuuksia tai 104 §:ssä tarkoitettua oikeutta asuntolapaikkaan.  
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
  

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

 
Valitusaika 

 
Hallintovalitus päätöksestä, joka koskee opiskelijalle 
annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista 
erottamista, asuntolasta erottamista taikka opiskelusta 
pidättämistä, on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Muissa päätöksissä hallintovalitus on 
tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä 
tiedoksiantona, joka on lähetetty  



 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi (esim. 
opiskelijan määräaikainen 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  
 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

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

oleva päätös); 
 

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. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja 
yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle.  
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 10 Hallintovalitusosoitus opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalle. 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 113 §:ssä säädettyyn 
päätökseen, joka koskee opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamista tai 
palauttamista.  
 
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS OPISKELIJOIDEN OIKEUSTURVALAUTAKUNNALLE 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
  

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

Valitusaika 
 

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskeluoikeuden 
peruuttamista tai palauttamista, on tehtävä 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä 
tiedoksiantona, joka on lähetetty  

 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi 
(opiskeluoikeuden peruuttaminen) 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta. 

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

 Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalle   
 
Postiosoite:    
Käyntiosoite:  
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:   
Puhelinnumero:  
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa on ilmoitettava:  
 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen 
kohteena oleva päätös); 

 
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 tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 



hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 11 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Taiteen perusopetuksesta 
annetun lain (633/1998) 10 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, joka koskee oppilaaksi 
ottamista ja 12 §:ssä tarkoitettua oppilasmaksua.   
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
 Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus päätöksestä, joka koskee oppilaaksi 
ottamista, on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus oppilasmaksua 
koskevasta päätöksestä on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen  
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto 
  
Postiosoite:  
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite: 
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 



Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon vaaditaan oikaisua 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan   
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.  
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:   
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 

 
Päätös on annettu asianosaiselle sähköisellä viestillä, joka on lähetetty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 12 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Oppivelvollisuuslain 
(1214/2020) 24 §:n 1 mom. säädettyyn päätökseen, joka koskee 
oppivelvollisuuslaissa tarkoitettua pidennettyä oppivelvollisuutta, oppivelvollisuuden 
suorittamisen keskeyttämistä sekä opiskelupaikan osoittamista.  
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
Oikaisuvaatimusoikeus  
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika  
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  

 
Jos päätös voidaan antaa tiedoksi tavallisena 
tiedoksiantona, käytä tekstiä:  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin 
merkitään lähettämispäivä:  

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä 
viestillä, joka on lähetetty  

 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi, 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimusviranomainen  

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto  

 
Postiosoite:  
Käyntiosoite:  
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- päätös, johon vaaditaan oikaisua  
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan  

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  

 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.  

 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:  
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 



- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 13 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Oppivelvollisuuslain 17 §:n 3 
mom. ja 24 §:n 2 mom. tarkoitettuun päätökseen; esimerkiksi oppivelvollisuuslain 16 
§:ssä tarkoitettua oikeutta maksuttomaan koulutukseen, 16 §:ssä tarkoitettua 
maksuttomuuden pidennystä, 17 §:ssä tarkoitettua oppimateriaalien sekä 
työvälineiden, -asujen ja aineiden maksuttomuutta, 17 §:ssä tarkoitettua maksua, 19 
§:ssä tarkoitettua majoituskorvausta oppivelvolliselle, 20 §:ssä tarkoitettua 
majoituskorvauksen myöntämistä erityistilanteissa, 21 §:ssä tarkoitettua 
matkakorvausta oppivelvolliselle.  
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  

 
Valitusoikeus  

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

  
Valitusaika  

 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  

 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  

 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä:  

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty  

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä

 tiedoksiantona, joka on lähetetty  
 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi, 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 
Valituksen muoto ja sisältö  

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
 
Valituksessa on ilmoitettava:  
 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena 
oleva päätös);  
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 tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
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 (prosessiosoite).  
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 14 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta (TUVA) annetun lain (1215/2020) 25 §:ssä 
tarkoitettuun päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, 11 §:ssä tarkoitettua 
lisäajan myöntämistä opintojen loppuun saattamiseksi; 17 §:ssä tarkoitettua 
opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa, 18 §:ssä tarkoitettua 
opiskelijan katsomista eronneeksi, 21 §:ssä tarkoitettua opiskelijan oikeutta 
erityiseen tukeen.  
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
Oikaisuvaatimusoikeus  

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimusviranomainen  

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto  
 
Postiosoite: 
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

 



Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- päätös, johon vaaditaan oikaisua  
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan  
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.  
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:  
 
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  

 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on 
lähetetty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 15 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Tutkintokoulutukseen 
valmentavasta koulutuksesta annetun lain (1215/2020) 25 §:ssä tarkoitettuun 
koulutuksen järjestäjän päätökseen, josta valitetaan hallinto-oikeudelle siten kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioista annetussa laissa säädetään.  
 
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 välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) ja se, jonka valitusoikeudesta laissa 
erikseen säädetään.  

 
Valitusaika 

 
Hallintovalitus päätöksestä on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä:  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä 
tiedoksiantona, joka on lähetetty 
 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi 
(velvoittava päätös esim. oppilaan määräaikainen 
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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  

  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa on ilmoitettava:  
 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen 
kohteena oleva päätös); 

 
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 tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
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 (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 16 Oikaisuvaatimusohjeet aluehallintovirastolle. Vapaasta sivistyksestä 
annetun lain (oppivelvollisille suunnattu koulutus) 25 l §:n 1 mom. tarkoitettuun 
päätökseen, joka koskee 25 b §:n 3 momentissa tarkoitettua koulutuksen 
suoritusaikaa, 25 e §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 25 i §:ssä tarkoitettua 
opiskelijan eronneeksi katsomista. Samaa mallipohjaa käytetään myös, kun kyse on 
oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta maahanmuuttajille 
suunnatusta koulutuksesta (laki vapaasta sivistystyöstä 25 m §).  
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla tuomioistuimeen.  

 
Oikaisuvaatimusoikeus  

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika  

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava xx aluehallintovirastolle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen xx 
aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.  

 
Oikaisuvaatimusviranomainen  

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on xx 
aluehallintovirasto  
 
Postiosoite: 
Käyntiosoite: 
Sähköpostiosoite:  
Faksinumero:  
Puhelinnumero:  

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  

 



Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- päätös, johon vaaditaan oikaisua  
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan  
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi 
tarvittavat yhteystiedot.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite.  
 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.  
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:  
-  
- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös 

(alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 
oikaisuvaatimusohjeineen  

- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksentekijä on 
saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
oikaisuvaatimusajan alkamisesta 

- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.   

 
 

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 
 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  
 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisellä viestillä, joka on 
lähetetty  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LIITE 17 Hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle. Vapaasta sivistystyöstä annetun 
lain (632/1998) 25 l §:ssä ja 25 m §:ssä tarkoitettuun koulutuksen järjestäjän 
päätökseen, josta valitetaan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioista annetussa laissa säädetään.  
 
HALLINTOVALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUDELLE 

 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

 
 Valitusoikeus 

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

 
Valitusaika 

 
Hallintovalitus päätöksestä on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 
valitusajan viimeisenä 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 
lähettämisestä.  
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään 
lähettämispäivä:  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on 
lähetetty 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä 
tiedoksiantona, joka on lähetetty 
 
Jos päätös on annettava todisteellisesti tiedoksi, 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 
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai 
muusta tiedostosta.  

  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  
 

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

oleva päätös); 
 

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 tämän yhteystiedot on 
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja 
mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja 
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


