
Päätösten muutoksenhakuohjeet 

Oikaisuvaatimusohjeet (Kuntalaki) 

Päätöksessä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Tarkemmat ohjeet 
annetaan valitusosoituksella. 

Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 

• kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Isojoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä viestin lähettämisestä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on; 
Isojoen kunnanhallitus tai ko. lautakunta 
PL 23, 64900 Isojoki 
Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki 
sähköposti: kunnanhallitus@isojoki.fi 
puh. 06 2413 2000 
 
Kunnanviraton aukioloaika on  
maanantaista torstaihin klo 9:00 – 15:00, perjantaina 9.00-14.00. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 



Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valitusosoitus 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan 
oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 
päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä 



Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 
Faksi: 029 56 42760 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puhelinvaihde: 029 56 42611 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 8:00 – 16:15 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi (vaatimukset); 
• vaatimusten perustelut; 
• mihin valitusosoitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. 
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää 
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se 
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan 
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 



• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Hallintokantelu 

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku. 
Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa. 

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen 

Ilmoitus tehdään: 
– kunnan toimintaa valvovalle lääninhallitukselle tai 
– valtioneuvoston oikeuskanslerille tai 
– eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon 
laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, 
eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen 
virkatoimi. Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu 
määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa. 

Hallintovalitus 

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku. 

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä 
erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- 
sekä ympäristötoimessa. 

Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain 
muutoksenhakusäännösten edelle. 

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka 
tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös 
tarkoituksenmukaisuus-perusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä 
epätarkoituksenmukainen. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty. 

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten 
muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja. 

Monet erityislait sisältävät säännöksiä valituksen tekemistä edeltävästä kyseisen lain 
mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelystä. Tapauksesta riippuen myös kuntalain mukainen 
oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen. 



Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erityislakien mukainen 
muutoksenhakujärjestelmä ei tunne kuntalain mukaista kunnan jäsenen 
kansalaisvalitusoikeutta. 

  


