OIKAISUVAATIMUS
Viranomaisen päätökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, on oikeutettu
hakemaan muutosta jokainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan, velvollisuuttaan tai etuaan on
loukattu sekä sillä perusteella, että on kunnan jäsen.
Oikaisua haetaan Halsuan sivistyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava sivistyslautakunnalle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä
luettuna tiedoksiantopäivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä,
jona virasto ei ole avoinna, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimusviranomainen:

Halsuan sivistyslautakunta
Kauppisentie 5
69510 Halsua
sähköisenä: halsua.kunta@halsua.fi

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa valituksin hakea muutosta Vaasan lääninoikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on toimitettava lääninoikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaamisesta. Jos määräajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virasto ei ole avoinna, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan
nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja eritystuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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.

