
 

24.9.2020 Kristiinankaupungin ruotsinkielinen koulutuslautakunta 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE (§.) 

Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 30.9.2020. 

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta 

valittamalla tuomioistuimeen. 

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 

Kristiinankaupungin 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 katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 

päätöksestä kolmantena päivänä viestin 

lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 

tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja 

on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 

(www.kristiinankaupunki.fi). 

 

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 Kristiinankaupungin ruotsinkielinen koulutuslautakunta. 

Postiosoite: PL 13, 64100 Kristiinankaupunki  

Käyntiosoite:  Lapväärtintie 10  

Sähköpostiosoite: sarah.grannas@krs.fi  

Puhelinnumero:  (06) 221 6200 * vaihde 

Kirjaamon aukioloaika: klo 08:00-16.00 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös 

sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 

muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisuase,  

• millaista oikaisua vaaditaan 

• 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. 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi 

pyytää koulutoimistosta. 

mailto:sarah.grannas@krs.fi


 

VALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUTEEN 

Valitus- 

viranomai

nen 

ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 

kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallis- 

valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43        e-mail: vaasa.hao@oikeus .fi  

Hallinto-oikeus 

PL 204 

65101 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus, pykälät                     Valitusaika 

§       30    päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät                       Valitusaika 

§                                                                                                                          päivää 

 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 

                  päivää 

      

      

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 

tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitus-

kirjelmä 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan  puhevaltaa 

käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku 

muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 

ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 



Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 

niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen 

mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 

Valitusasi

a- 

kirjojen  

toimitta- 

minen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan  viimeisenä 

päivänä ennen viraston aukiolo-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 

valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle 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. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

            

      

      

 

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 

             

      

 

Lisätietoja       

 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään 

pöytäkirjanotteeseen. 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO (§§ 19-37,42.) 

 

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 § (410/2015).   

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

