VALITUSOSOITUS
Pykälät: 52 - 63
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
_______________________________________________________________________________
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
52, 53, 54, 57, 60, 61, 62 ja 63.
_______________________________________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
VALITUSOSOITUS
_______________________________________________________________________________
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät
55, 56, 58 ja 59.

Valitusaika
30 päivää

_______________________________________________________________________________
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika
30 päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
_______________________________________________________________________________
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Liitetään pöytäkirjaan

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.
___________________________________________________________________________
Valitusasiakirjojen 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi osoite ja postiosoite
Pykälät
___________________________________________________________________________
Lisätietoja
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu
oikeusministeriön asetuksella (1383/2018).
Pöytäkirja on 17.12.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia otteita ja liitteitä
voi pyytää Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040 150 5200 tai
sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
___________________________________________________________________________
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Liitetään pöytäkirjaan

