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Tarkastuslautakunta    

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 
Kieltojen  
perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä  
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:   
 
5 - 10 
 
 
 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  
 
 
 
 
 
 
Hankinta-asiat 
Pöytäkirjan §:ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan 
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös 
saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n 
mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. 
 
 
 

 

 

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Kivijärven kunta 
Tarkastuslautakunta 
 
Virastotie 5 A  
43800 KIVIJÄRVI 
 
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 (Kuntalain 138-140 §:t (410/2015))  Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana.Tavallinen sähköinen tiedoksianto katsotaan annetun tiedoksi kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

 
Oikaisuvaati-
muksen sisältö 

 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

Liitetään pöytäkirjaan



 
VALITUSOSOITUS 

 

 
Valitusviran- 
omainen ja  
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan 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 asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 HÄMEENLINNA 
 
Puhelin  029 56 42200 (vaihde) 
Telekopio 029 56 42269 
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
 
Kunnallisvalitus, pykälät    Valitusaika 

                          30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 

                           30  päivää 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät  Valitusaika 

                                                         14    päivää 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
Puhelinvaihde: 029 56 43300 
Faksi: 029 56 43314 
markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 
Valituskirja 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas- 
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,  
asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi  
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia- 
kirjojen  
toimittaminen 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 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. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

 
 
 

 
Lisätietoja 

 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

Liitetään pöytäkirjaan 

 

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi

