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Oikaisuvaatimusohje 

 
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan 
 
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätök-
seen saa vaatia siihen oikaisua opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä. Oikaisuvaatimus osoitetaan ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava 
oikaisuvaatimusajan kuluessa ministeriöön. 
 
Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusai-
kaa laskettaessa ei päätöksen tiedoksisaantipäivää 
oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikai-
suvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäi-
vänä. 
 Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon kirjeitse seitsemänte-
nä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin 
välitettäväksi. Päivä, jolloin kirje on annettu pos-
tin välitettäväksi, ilmenee päätöskirjeen pos-
tileimasta. Päätöksen katsotaan tulleen viran-
omaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäi-
vänä. 
 Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katso-
taan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös 
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjalli-
sesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava: 
 - oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot 
 - päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, 
millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla 
sitä vaaditaan 
 - postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää. 
 Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä, oikai-
suvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
yhteystiedot.    
 
Oikaisuvaatimuksen liitteet 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: 

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös, 
alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- selvitys siitä, milloin oikaisua vaativa on saa-

nut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys oikai-
suvaatimusajan alkamisen ajankohdasta; 

 - asiamiehen valtakirja 
 - asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu opetus- ja kulttuuriminis-
teriölle. 
 
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 
perille 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa opetus- ja 
kulttuuriministeriön kirjaamoon henkilökohtai-
sesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, 
postitse tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen 
lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oi-
kaisuvaatimuksen voi toimittaa ministeriöön 
myös sähköisen asiointipalvelun kautta. 
 Oikaisuvaatimus on toimitettava perille vii-
meistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä 
ennen aukioloajan päättymistä. Postiin oikaisu-
vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii 
perille edellä mainitussa ajassa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot: 
 
postiosoite PL 29, 00023 Valtioneuvosto 
puhelinvaihde 0295 16001 
sähköposti kirjaamo@minedu.fi 
 
Asiakirjat voidaan myös jättää valtioneuvoston 
jakelukeskukseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsin-
ki. Valtioneuvoston jakelukeskuksen aukioloai-
ka on kello 7.30–16.15. 
 
Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun 
päätökseen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön oikaisuvaatimuk-
seen antamaan päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
(808/2019) säädetään. 
 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan.  


