
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella Lounais-Suomen aluehallintovirastolta. 
 
OIKAISUVAATIMUSAIKA 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, 
oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaisen katsotaan 
kuitenkin saaneen tiedon kirjeen saapumispäivänä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai 
tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta 
todistuksesta. Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksianto- tai 
saantitodistuksen osoittamasta päivästä. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN  
 
Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajan kuluessa Lounais-Suomen 
aluehallintovirastoon. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla 
postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmän tulee olla muutoksenhakuviranomaisella viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä, joka on osoitettava muutoksenhakuviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana 
on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. 
 
OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä: 
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisajankohdasta 
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. 
 
LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON YHTEYSTIEDOT JA ASIOINTIOSOITTEET: 
 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue 
käyntiosoite Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 
postiosoite PL 22, 20801 TURKU 
puhelinvaihde 0295 018 000 
telefax 02 251 1820 
sähköposti kirjaamo.lounais@avi.fi  

mailto:kirjaamo.lounais@avi.fi

