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OIKAISUVAATIMUSOSOITUS 
(Valtionavustuslaki 688/2001 34 §)  

  
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan 
 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Opetushallitukselta. Oikaisuvaatimus on toimitet-
tava oikaisuvaatimusajan kuluessa Opetushallituksen kirjaamoon. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei 
muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen sisältä-
vän kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää oteta lu-
kuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- oikaisua vaativan nimi ja kotikunta 
- päätös, johon haetaan oikaisua, miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua, mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
- postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua vaativalle 

voidaan toimittaa.  
 
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-
sen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  
 
Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.  
 
Oikaisuvaatimuksen liitteet 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
- päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- päätöksen mukana toimitettu lähete tai selvitys päätöksen tiedoksisaannista myöhemmin kuin seitse-

mäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä taikka päätöstä koskeva tiedoksianto- tai saantitodistus 
- asiamiehen valtakirja 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu Opetushallitukselle. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Opetushallitukseen henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin väli-
tyksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vas-
tuulla. Oikaisuvaatimus on toimitettava perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen 
aukioloajan päättymistä. Opetushallituksen kirjaamon aukioloaika on kello 8.00 - 16.15. Postiin oikaisuvaa-
timus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille edellä mainitussa ajassa.  
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