VALITUSOSOITUS, KAUPUNGINVALTUUSTO
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
 päätöstä toimittaa kunnallinen kansanäänestys (KuntaL 24 §), pykälät ____


yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §), pykälät 39 - 42, 45, 48-49, 52, 54



virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §), pykälät ____

VALITUSOSOITUS
Kaupunginvaltuuston päätöksiin, §:t 43-44, 46-47, 50-51, 53 haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

VALITUSOIKEUS
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä


kunnan jäsen.

VALITUSAIKA
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen
jälkeen.

VALITUSPERUSTEET
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,


päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai



Päätös on muuten lainvastainen.



Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

VALITUSVIRANOMAINEN
Kunnallisvalitus ja hallintovalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42079
Puhelinnumero: 029 56 42000
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

osoitteessa

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)


miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset)



vaatimusten perustelut



mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

oikeudenkäyntimaksu

sen

mukaan

PÖYTÄKIRJA
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Karkkilan kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 50, 03601 Karkkila
Käyntiosoite: Valtatie 26 D, 03600 Karkkila
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)karkkila.fi
Faksinumero: 09 4258 3625
Puhelinnumero: (09) 4258 3600

kuin

Kirjaamon puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9.30–11.30 ja asiakasaika ilman ajanvarausta
keskiviikkoisin klo 9.00–12.00.

