YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS

Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
Sivu

Kieltojen
perusteet

Pykälä

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 9 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät

166 - 171, 192, 194, 195
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HvalL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
lautakunta/hallitus

Ympäristölautakunta
PL 22
33471 YLÖJÄRVI
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö?

Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
172 - 191
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin 029 56 42200 (vaihde)
Telekopio 029 56 42269
Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

193
Vaasan hallinto-oikeus
Rantakatu
65101 VAASA
sähköpostiosoite: vaasa.hao@om.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
ja valitusasiakirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköpostise.
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
Valitukseen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon muutoksen hakija haluaa vedota ja se on allekirjoitettava.
Oikeudenkäyntimaksu:
Tuomioistuinmaksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta
peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

