OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 25, 27
HValL 3 §:n 1. momn/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUS- HANKINTAOIKAISU- JA HAKEMUSOSOITUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Paimion ympäristölautakunta (paimionkaupunki@paimio.fi)
PL 50, Vistantie 18
21531 PAIMIO
Pykälät
Seuraavista hankintapäätöksistä voidaan tehdä hankintaoikaisu.
Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:

Hakemusviranomainen
ja -aika

Paimion ympäristölautakunta (paimionkaupunki@paimio.fi)
PL 50, Vistantie 18
21531 PAIMIO
Pykälät
Kynnysarvon ylittävissä hankintapäätöksissä valituksen voi saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi.
Viranomainen, jolle valitus tehdään, osoite ja postiosoite:

Valitusviranomainen
ja -aika

Markkinaoikeus (markkinaoikeus@oikeus.fi)
Raudanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Turun hallinto-oikeus (turku.hao@oikeus.fi)
Sairashuoneenkatu 2-4,
PL 32, 20101 TURKU
puh. 029 56 42410, faksi: 029 56 42414

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää
Pykälät
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.
Pykälät 21
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista, sitä päivää lukuunottamatta.
Pykälät
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus (vaasa.hao@oikeus.fi)
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.,
PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780, faksi 029 56 42760

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Hallintovalitus, valitusaika, 30 päivää.
Valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.
Pykälät
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksi saannista, sitä päivää lukuunottamatta.
Pykälät
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisele ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

