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Muutoksenhakuohje pöytäkirjaan (135-165 §)
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):
§ 135 – 142, 144 – 146, 148 – 150, 152, 159 - 164
Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta
valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:
§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.
Oikaisuvaatimusohje
Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin
kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai
tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1
§). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla,
vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:
§ 143, 151, 153 – 158,
Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen
Raision kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Nallinkatu 3, PL 100, 21201 Raisio
sosiaali.terveys@raisio.fi
faksi (02) 435 4376
puh. (02) 434 3111 (vaihde)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus; pykälät
§

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät
§ 165

Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin
(nimi ja postiosoite)

Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
-

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös
laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.

Raision kaupunki

Pöytäkirja

3 (3)

Muutoksenhakuohje

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

25.09.2019

Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Sosiaalihuoltolain 46 §:n perusteella tehty valitus voidaan toimittaa sanottuna aikana myös Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle, jonka
tulee oman lausuntonsa ohella toimittaa se hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Hankintaoikaisu ja valitusosoitus markkinaoikeuteen
(Hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat)
Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä hankintalain 132-135 §:n mukainen
hankintaoikaisu ja valitus markkinaoikeudelle:
§ 147
Hankintaoikaisun tutkiva viranomainen:
Raision kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Nallinkatu 3, PL 100, 21201 Raisio
sosiaali.terveys@raisio.fi
faksi (02) 435 4376
puh. (02) 434 3111 (vaihde)
Oikaisua on haettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteluineen ja sen on tekijän
tai muun laatijan allekirjoitettava.
Valituksen tutkiva viranomainen:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh.029 5643300
faksi 029 5643314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ellei hankintalaissa ole säädetty tätä pidemmästä valitusajasta. Valitus on toimitettava
markkinaoikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee sekä valittajan
vaatimukset perusteluineen. Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan
muutosta, tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

