JOUTSAN KUNTA
Ympäristölautakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
Kieltojen
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
perusteet
Pykälät

§ 57, 58, 59, 63, 68, 69
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
§ 60, 61, 62, 64, 70
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
viranomainen
ja -aika
Joutsan kunta
Tekninen lautakunta
Länsitie 5, PL 19
19650 Joutsa
Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana.
Ympäristö- ja maa-aineslupien ja poikkeamislupapäätösten valitusaika alkaa
siitä päivästä, kun päätös on annettu, antopäivää lukuun ottamatta.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Kunnallisvalitukset ja Maa-ainesluvat
Poikkeamislupavalitukset:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puh. 029 56 42200
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Ympäristölupavalitukset:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 205
65101 Vaasa
Puh. 029 56 42780 vaihde

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Ympäristöluvat, pykälät
§ 65

Valitusaika 30 päivää

Maa-ainesluvat, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Poikkeamisluvat
Valitusaika 30 päivää
§ 66,67
_______________________________________________________________
Vesilaki, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen ja
ojitustoimituksessa annettuun päätökseen haetaan valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Asian
käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Lupapäätöstä ja oikeuden myöntämistä tarkoittavaa päätöstä koskeva
valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ojitustoimituksessa ja
hallintopakkoasiassa annettua päätöstä koskeva valituskirjelmä liitteineen on

kuitenkin toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa 260 e.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. 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. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään

Valitusoikeus
maa-aines- ja
ympäristölupa-asioissa

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- alueellisella ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan
ympäristöviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

