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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kun nal lis va li tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

§ 22, 25, 26, 27

Seuraavista päätöksistä ei voi hakea muutosta valittamalla, koska niistä voidaan tehdä
kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus:

§ 20, 21, 23, 24

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain
89 §:n mukaan:

§ 20, 21, 23, 24

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al le kir joi-
tet ta va.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vol li suu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaatimus on osoitettava:

Loviisan kaupunginhallitus
 Kirjaamo
 Mannerheiminkatu 4, PL 77
 07901 Loviisa

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yk si tyis-
koh tai nen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.



Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kai su vaa ti muk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
teh nyt oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oi keu den-
käyn ti mak su on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää tös tä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään pe ri tä
eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu mak sus ta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kun nal lis va li tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

 Kunnallisvalitus:

§

 Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen:
Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

 Hallintovalitus:

§

 Valitusaika: 30 päivää tiedoksisaannista

 Valitusviranomainen:

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
 muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on
mainittava myös laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

 Valituskirjelmään on liitettävä:
 päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

 Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


