VALITUSOSOITUS (30 pv. tiedoksisaannista, muut ympäristönsuojelusasiat)
(§ 64)
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen tyytymätön
saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä on toimitettava 30
päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista Vaasan hallinto-oikeudelle.
Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valitus on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
virka-aikana. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Vaasan-hallinto-oikeuden osoite:
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Puh.

Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
PL 204, 65101 VAASA
029 56 42760
vaasa.hao(at)oikeus.fi
029 56 42611 (vaihde)

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään
tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003).
Valituskirjassa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen halutaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
– valittajan nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä sekä ne asiakirjat, joihin vedotaan ja joita ei ole esitetty aikaisemmin.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa,
ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELTO
§:t 60–63, 65–70
Kuntalain 91 §:n mukaan ko. päätökseen ei voida hakea muutosta.
Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus voidaan tehdä vain kunnan
viranomaisen asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä.

