
 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 

 Valitusoikeus 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).  

 

Valitusaika 
 

Valitus päätöksestä, joka koskee oppilaalle annettavaa varoitusta tai 
oppilaan määräaikaista erottamista, on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Muissa tapauksissa valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymis-
tä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tie-
don päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 

 
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 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite:  PL 189, 90101 OULU  
 
Käyntiosoite:  Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU 
 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 
Faksinumero: 0295642841 
 
Puhelinnumero: 0295642800 
 
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8 – 16.15 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 



 

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-

toksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 
myös sähköpostiosoite. 

  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä:   
 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljen-

nöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai 

muu selvitys valitusajan alkamisesta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
26.7.1993/701. 
 

 

 

Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön 
kunnan kirjaamosta. 
 
Käyntiosoite:  Ounastie 165 
 
Postiosoite:   99400 Enontekiö 



 

 

 
Sähköpostiosoite:  kirjaamo@enontekio.fi 

 
Faksinumero:  016-521050 
  
Puhelinnumero:  040-4876980 
 
Kunnan kirjaamon aukioloaika:  9 - 15 

 


