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VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet:
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta se, johon pää tös on kohdistet tu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnallisvalituksen myös kunnan jäsen sillä perusteella, että pää tös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi ranomainen on ylittänyt toimi valtansa tai päätös on muuten
lainvastainen.

Valtusviranomainen:
 Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi kirjaamon aukioloaika: ma-pe
 klo 8-16.15. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

Kunnallisvalitus, pykälät: 21-25, 27-39 ja 42-43

Hallintovalitus, pykälät:  

Valitusaika:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen pää tök sestä tiedon, jollei muu-
ta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja 3. päivänä tavallisen säh köisen viestin lähettämisestä. Kun nan jä-
se nen katsotaansaaneen päätöksestä tiedon, kun pöy tä kirja on asetettu ylei sesti nähtäväksi. Aikaa las ket taes sa tie dok-
si an to päi vää ei oteta lukuun. Valitus on toimitet tava va litusviran omai sel le vii meistään valitusajan vii meisenä päivä nä en-
nen 16.15. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa valitukssen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö:
Valitus on tehtävä kirjallisesti.Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on
osoitettava valitusviranomaiselle, on il moi tet tava pää tös, jo hon hae taan muu tos ta, mil tä koh din pää tök seen haetaa muu-
tos ta ja mi tä muu tok sia sii hen vaa di taan teh täväk si sekä perus teet joilla muu tos ta vaa di taan. 

Valituksessa on ilmoitetta va va litta jan nimi ja kotikunta.Jos valittajan puhevaltaa käyttaa  hänen laillinen edustajansa,
asiamiehensä tai laatijana on joku muu henkilö, myös tämän ni mi ja ko ti kunta. Li säksi on il moi tettava posti osoite, pu he-
lin nu mero ja muut tar vit ta vat yh teystie dot. Pos titse toi mi tet tava vali tus on allekir joi tetta va. Säh köistä asia kirjaa ei tar vitse
täy den tää allekir joi tuk sella, jos asia kirjas sa on tie dot lä hettä jästä eikä asiakir jan alku pe räisyyt tä tai eheyttä ole syy tä
epäillä.

Valituksen liitteeksi on liitet tävä: pää tös, jo hon hae taan muu tosta valitta mal la, to dis tus siitä mi nä päivä nä pää tös on an-
nettu tiedoksi tai muu selvi tys vali tus ajan al kami sen ajan koh dasta sekä asia kirjat, joi hin valit taja ve toaa vaati muksen sa
tueksi.

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vetelin kunnantoimistolta puh. 050 5790 100 tai
vetelin.kunta@veteli.fi Käyntiosoite Kivihyypäntie 1, 67900 Veteli

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, kos ka päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 19-20, 26 ja 40-41

Muun lainsäädännön mukaan näihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:


