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Valitusoikeus ja 
valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen tai etuuteen 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. 

Valitusviranomainen  
ja valitusaika 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite   Valitusaika 
Vaasan hallinto-oikeus   30 päivää 
PL 204 
Korsholmanpuistikko 43 
65101 Vaasa 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite 
                                                                                                    

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Pöytäkirjan 
nähtäväksi 
asettaminen 

Pvm.      
20.8.2021                                  

Tiedoksianto 
asianosaiselle  

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)  Asianosainen 

Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksi antaja     
                                  

Luovutettu asianosaiselle  Asianosainen 
Soini, 25.8.2021    

Niina Viirumäki 
_______________________                                                         _________________________ 
tiedoksiantajan allekirjoitus  vastaanottajan allekirjoitus 

Muulla tavoin, (asetettu nähtäville 25.8.2021-23.9.2021 väliseksi ajaksi) 
                          

Valituskirjelmä Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka toimitetaan viranomaiselle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta haetaan. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §). 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen 
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä 
sen jälkeisenä arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Valituskirjelmät voi toimittaa: myös nimi, osoite, postiosoite ja sähköposti 

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, 
joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen 
määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, 
kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos 
hallinto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

     Liitetään pöytäkirjanotteeseen 


