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OIKAISUVAATIMUSOHJE 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: 1, 2, 3, 4, 9 

 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus alla 

olevassa oikaisuvaatimusohjeessa mainitulla tavalla. 

Pykälät: 5, 6, 7, 8 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat  

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntien yhteisen toimielimen 

päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Viranomainen, 

jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

Kivijärven kunta/tekninen lautakunta  Virastotie 5A 43800 Kivijärvi,  

sähköpostiosoite: kunta@kivijarvi.fi         fax (014) 042 1145 97 818  

 

Oikaisuvaatimusaika   14 vrk 

 

 

OIKAISUOHJE, hankinta 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen eli 

- tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja 
- osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai 
- muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa voi tehdä kirjallisen 

hankintaoikaisun. 
 
Kivijärven kunta/tekninen lautakunta           Virastotie 5A 43800 Kivijärvi 
sähköpostiosoite: kunta@kivijarvi.fi                fax (014) 042 1145 97 818 
 
Pykälät: 5, 6, 7, 8 
 
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi 
vaatimukset perusteluineen sekä oikaisua vaativan nimi, allekirjoitus ja tarvittavat yhteistiedot asian 
hoitamiseksi. 
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VALITUSOSOITUS  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 

annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:  

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100  HÄMEENLINNA  puh. 029 56 422 00 (vaihde) 

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi        fax 029 56 42269 

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   Valitusaika 30 päivää 

Hallintovalitus,  pykälät:    Valitusaika 30 päivää 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Lisätietoja 
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-
oikeudessa 260 €. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, mikäli hallinto-oikeus muuttaa toimielimen 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 
Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian 
käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 €. Jos markkinaoikeudessa 
käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, 
käsittelymaksu on 4.100 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 €. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 €. Hankinta-asioissa peritään 
2.050 €:n sijasta 510 €:n oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 
 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

             Tämä liitetään pöytäkirjaan 
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