Valitusosoitus
Edellä pykälissä 27, 28 ja 35 - 37 tehtyihin päätöksiin ei kuntalain
(410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) tai kunnan jäsen.
Päätöksiin pykälien 25, 26 ja 29 - 34 osalta voidaan hakea muutosta
kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuunottamatta. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai
saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta sekä yhteystiedot eli osoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valittajan tai hänen laillisen edustajansa on allekirjoitettava valitus. Jos
valittaja on valtuuttanut asiamiehen tekemään valituksen puolestaan,
riittää asiamiehen allekirjoitus. Allekirjoituksella tarkoitetaan omakätistä
nimen kirjoittamista.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä, asiakirjat joihin valittaja vetoaa, todistus siitä päivästä,
josta valitusaika on luettava sekä asiamiehen valtakirja, ellei hän ole
asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus

muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32
20101 Turku
puh. 029 56 42400 (vaihde)
faksi 029 56 42414
sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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