OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaun ja
muutoksenhakukieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
§:t 24, 29–31, 33–34, 36–45, 47
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
(kuntalaki 134 §).
§:t 25–27, 32, 35, 46, 48
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella
kunnallisvalituksella (kuntalaki 135 §).
§:t 21–23
Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muuhun hankintamenettelyssä
tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua
(hankintalaki 132–133 §).
§:t 28
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen valituksen
markkinaoikeuteen (hankintalaki 145–148 §).
§:t --

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lopen kunnan Palvelupiste Rosamundaan
määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen palvelupisteen aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Lopen kunnanhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen osoite- ja yhteystiedot:
Lopen kunnanhallitus
postiosoite: Yhdystie 5, 12700 LOPPI
palvelupisteen käyntiosoite: Kauppatie 3, 12700 LOPPI
puhelin: 019 758 6000 / vaihde
sähköposti: lopen.kunta@loppi.fi

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
muoto ja sisältö
Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite.
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS / KUNNALLISVALITUS
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedonantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain
140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusviranomainen Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ja yhteystiedot:
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma–pe klo 8.00–16.15
Puhelin:
029 56 42200

Faksi:
029 56 42269

Sähköposti:
hameenlinna.hao@oikeus.fi

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

Valituksen
muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi, sekä
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 valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksu (250 euroa 1.1.2016).
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Liitetään pöytäkirjaan

HANKINTAOIKAISU- JA OIKAISUVAATIMUSOHJE
HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT
ALITTAVISSA HANKINNOISSA (§ 28)
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen
(hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun
ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 132 §:ssä tarkoitetun
vaatimuksen hankintaoikaisusta hankintalain perusteella tai kuntalain 134 §:ssä
tarkoitetun oikaisuvaatimuksen kuntalain perusteella. Hankintaoikaisua koskevan
vaatimuksen voi tehdä tarjoaja, ehdokas tai muu taho, jota asia koskee sekä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen taikka etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi
lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika
oikaisua koskevien
vaatimusten
tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi
sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Päätös perusteluineen sekä hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimusohje voidaan
antaa tiedoksi myös postitse kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään.
Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen
lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisun ja
oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jos ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön yhteystiedot:
Lopen kunnanhallitus
osoite: Yhdystie 5, 12700 LOPPI
puhelin: 019 758 6000 / vaihde
sähköposti: lopen.kunta@loppi.fi
Liitetään pöytäkirjaan

