Pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon kaupungin kotisivuille 6.2.2020.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valitusoikeus ja
valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianomainen) tai kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on
muuten lainvastainen.
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189 90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

6
-

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

päivää

Hankintalain mukainen hakemus markkinaoikeudelle
Osoite:
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki

14 päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan hyväksymistä
koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen
tietoon silloin, kun päätökseen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtäville 6.2.2020.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain
mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää.
Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisesti siten kuin laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin

lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen
katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville
kunnan verkkosivuille yleiseen tietoverkkoon.

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.
Liitetään pöytäkirjaan

