Salon kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 75, 76, 77, 78
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
puh. 029 5642 400
turku.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika 30 päivää

pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen 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 tarvittaessa liitettävä 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. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Oikeudenkäyntimaksu
Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos
asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitus
markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu
on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500
euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa

muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn
maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan
käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää
sillensä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Salon
kaupungin kirjaamosta.
Salon kaupungin kirjaamo
PL 77, 24101 Salo
Käyntiosoite Tehdaskatu 2
Puhelin 02 778 2043
kirjaamo@salo.fi
Aukiolo ma-to 8.00- 16.00, pe 8.00- 14.45
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

