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VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hallintolainköytöö 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valitamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.f
Faksi:
029 56 422 69
Vaihde:
029 56 422 00
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointialvelussa osoiteessa
htis://asioint2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät: 3, 4, 5, 6
Valitusaika 30 päivää
----Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika _____ päivää
-----Muu valitusviranomainen, osoite ja postosoite
Pykälät:
Valitusaika ______ päivää

Valitusaika
Valitus alkaa päätöksen tedoksisaannista. Valitusaikaa lasketaessa tedoksisaantpäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulutua
kirjeen lähetämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tedon, kun pöytäkirja on asetetu
yleisest nähtäväksi. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tetoon
silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisest asetetu yleisest nähtäville. Valitusaika alkaa siten
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kaikkien valituksen tekemiseen oikeutetujen osalta, siitä, kun pöytäkirja on asetetu yleisest nähtäväksi.
Julkipanon jälkeen annetun päätöksen katsotaan tulleen kaikkien tetoon päätöksen antopäivänä.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitetava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatmuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitetava valitajan nimi ja kotkunta. Jos valitajan puhevaltaa käytää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatjana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitetava myös tämän nimi ja kotkunta. öisäksi on ilmoitetava postosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valitajalle voidaan toimitaa.
Valitajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitetava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitetävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annetu tedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitetävä asiakirjat, joihin valitaja vetoaa vaatmuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitetu viranomaiselle. Asiamiehen on liitetävä valtakirja sen mukaan kuin Höö 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjojen toimitaminen
Valitusasiakirjat on toimitetava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaato tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat
toimitaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähetää posttse tai lähetn välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätetävä niin ajoissa, etä ne ehtvät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätymistä.
Valitusasiakirjat voi toimitaa myös; nimi, osoite ja postosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitetava 1): Nimi, osoite ja postosoite
Pykälät:
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen käsitelystä peritävä
oikeudenkäyntmaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muutaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntmaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asia
ryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautetu maksusta. Maksuvelvollinen on
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Oikeudenkäyntmaksut muissa tuomioistuimissa
tuomioistuinmaksulain mukaan.
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) Jos toimitetava muulle kuin viranomaiselle

