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OIKAISUVAATIMUSOHJE  
 
Varhaiskasvatuspaikkaa koskevaan 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 Siilinjärven 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 Siilinjärven kunnan 
sivistyslautakunta (varhaiskasvatuslain 50 §:ssä tarkoitettu kunnan 
monijäseninen toimielin)    
 
Kirjaamon yhteystiedot: Siilinjärven kunta 
 
Postiosoite: PL 5, 71801 SIILINJÄRVI 
 
Käyntiosoite: Kasurilantie 1 
 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@siilinjarvi.fi  
 
Puhelinnumero: 017 401 111  
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Kirjaamon aukioloaika on ma-to klo 8.00-15.45 ja pe 8.00-15.00.  
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Siilinjärven kunnan 
sivistyslautakunnalle, on ilmoitettava: 
 
- päätös, johon vaaditaan oikaisua 
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
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 nimi ja 
kotikunta. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä 
vetoaa, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.  
 
 
Päätöstä koskevia asiakirjoja voi pyytää Siilinjärven kunnan 
varhaiskasvatuspalveluista. 
 
 

 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään 
lähettämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona, joka 
on lähetty 

 
 


