Valitusosoitus ja muutoksenhaku
ylioppilaskunnan päätökseen
Tampereen ylioppilaskunta

Valitusviranomainen

Tampereen ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja
keskusvaalilautakunnan päätöksiin saa vaatia oikaisua, niistä saa valittaa
sekä niihin saa hakea muutosta siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa,
oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.
Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain
(558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003)
säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96)
säädetään.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava sille toimielimelle, joka
on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimukset käsittelee ylioppilaskunnan
pääsihteeri, jolle vaatimus on toimitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on
ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua
vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Päätöksestä valittaminen ja muutoksenhaku

Tampereen ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja
keskusvaalilautakunnan oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen
tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.
Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan
toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista,
säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä
poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai
ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on
luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan
saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen
ei saa hakea muutosta valittamalla.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä
seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista
on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti. Oikaisuvaatimus
on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille
toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt.

Päätöksestä tiedottaminen lasketaan seuraavasti:

-

Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle
tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta
todistuksesta.

-

Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan,
tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta.

-

Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen
tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene.

-

Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai
tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa
koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava seuraavat asiat:
-

päätös, johon muutosta haetaan

-

valittajan nimi ja kotikunta

-

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa

-

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
-

valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-

tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

-

asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai
yleinen oikeusavustaja

-

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

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Hämeenlinnan hallintooikeudelle.
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna
postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai

lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti
tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava
viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.
Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen
toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/7471.htm

Yhteystiedot valituksille:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelinvaihde: 029 5642210
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00–16.15

Yhteystiedot oikaisuvaatimuksille:

Tampereen ylioppilaskunta
Osoite: Tampereen ylioppilaskunta (TREY), Korkeakoulunkatu 10, 33720
Tampere

