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______________________________________________________________________________ 

 
1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 Pykälät: 115-119, 121, 123-126 

 

2.OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS 

 Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen 

sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-

tömästi vaikuttaa. 

 

 

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 Pykälät: 120, 122 

 

 OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN 

 Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 

 Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIÖ 

 

AIKA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 

 

OIKAISUVAATIMUKSEN SISÄLTÖ 

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

 

4.  VALITUSOSOITUS 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Pykälät:   

 

Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen te-

kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 §): 

   

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
  

  1)       Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
  2)       Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 
  3)       Päätös on muuten lainvastainen 

 

  

Valituskirjassa on ilmoitettava  
  

  -          valitusviranomainen 
  -          valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite 

-          päätös, johon haetaan muutosta 
  -          miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 -          vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt 

asiassa 
  

 

 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. 
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Valitusasiakirjat  

  

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä 
 

 VALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE 

 Turun hallinto-oikeus 

Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

 VALITUSAIKA 

 Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta. 

  

5. NÄHTÄVÄNÄ OLO 

 Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 

(Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) 27.10.2020 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh-

tymän internet-sivulla. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

