Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika sekä oikaisuvaatimuksen
sisältö
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus
on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua
sähköposti: tekninen@halsua.fi
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimus, pykälät:
Oikaisuvaatimuskielto:
Päätökset, joista ei saa kuntalain 91 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

14-16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ja 26

Valitusosoitus
Valitusviranomainen 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 kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika:

30 päivää
17 ja 19
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät:
Valitusaika:
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta
määräaikaan.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa perjantaina 22.5.2020 klo
9.00-15.00 sekä sähköisessä muodossa Halsuan kunnan kotisivuilla. Asianosaista koskeva
päätös katsotaan lähetetyksi asiakirjassa osoitettuna aikana.

Muutoksenhakukiellot
Hallintolainkäyttölaki 5 §/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet:
Muutoksenhaun maksu hallinto-oikeudessa
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksunvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (701/93). Niissä tapauksissa,
joissa maksu peritään, on se 260 euroa.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti,
asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasikirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse.Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viesti katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se
on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja eritystuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

