
    Hakemus    

 

 

Matkakorvaus oppivelvolliselle 
(toimita täytetty hakemus vs. rehtori Sanna Laihiselle, Urheilukatu 6, 95400 Tornio) 

Matkakorvaus oppivelvolliselle (OPVL 1214/2020, 21 §)  

Oppivelvollinen on oikeutettu oppivelvollisuuslain mukaiseen erityiseen matkakorvaukseen vain silloin, jos matka oppivelvollisen 

kodista lähimpään monialaiseen oppilaitokseen jossa on mahdollista saada opetusta oppivelvollisen perusopetuslain § 10 

tarkoitetun opiskelukielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100 km tai päivittäinen koulumatka nopeinta 

matkustustapaa käyttäen kestää yli 3 h. Nopeimmalla matkustustavalla puolestaan tarkoitetaan koulumatkatukilain sääntelyä 

vastaavaa matkustustapaa, ei nopeinta julkisen liikenteen yhteyttä. 

Oppivelvollisen nimi 
 

 

Syntymäaika 
 

 

Kotiosoite  
 

 

Ryhmä/Luokka 
 

 

Olen oikeutettu majoituskorvaukseen 
 

kyllä  
ei        
 

Asun maksuttomassa asuntolassa kyllä  
ei  
 

Asuntolan osoite 
 

 

Minulla ei ole oikeutta asua asuntolassa viikonloppuisin 
/ lomien yhteydessä 

kyllä  
ei 
 

Etäisyys kodin ja lähimmän monialaisen oppilaitoksen 
välillä (km) 

 
 

 

_____________________________ ___________                                 ________________________________________________________ 

aika ja paikka opiskelijan tai alle 18-vuotiaan huoltajan allekirjoitus 

 
 
OPVL 1214/2020, 21 § mukaista matkakorvausta haetaan omalla lomakkeella (Oppivelvollisen matkakorvaushakemus/ajopäiväkirja). Kustannukset korvataan 
kuukausittain. 

______________________________________________________________________________________________ 

Päätös (vs. rehtori / osaamispalvelujohtaja täyttää) 

          Hyväksytty 

          Hylätty    

Päätöksen perusteena käytetty reittihakupalvelu: _______________________    Viranhaltijapäätöksen numero: _______________________ 

 

_________________________________________                                      ________________________________________________________ 

aika ja paikka    vs. rehtori / osaamispalvelujohtaja  

 

Matkakorvauspäätökseen voi korvausta hakenut oppivelvollinen ja/tai huoltaja hakea muutosta suoraan hallinto-oikeudelta. 
Päätöksen liite sisältää tarkemmat ohjeet hallintovalituksen tekemiseksi. 

 

Liite Oppivelvollisen matkakorvaushakemukseen 



 

  
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen hallinto-oikeuteen. Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 
päättymistä. 

  
VALITUSVIRANOMAINEN: 

  
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 
PL 189, 90101  OULU 
Käyntiosoite: ISOKATU 4, OULU 
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
p. 029 56 42800 (vaihde) 
faksi: 029 56 42841 

  
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

  
  

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saattamisesta. 
  

Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana.  

  
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten perittävistä maksuista annetun tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Maksua 
ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksua ei peritä 
myöskään silloin, jos henkilölle on myönnetty oikeusapua. 
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