Elinvoimalautakunta
MUUTOKSENHAKU
1. OIKAISUVAATIMUS
Muutosta §:issä - tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven
elinvoimalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava
elinvoimalautakunnalle ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä viimeistään neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.
2. VALITUSOSOITUS
§:issä - tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus), joka on toimitettava valitusviranomaiselle ennen viraston aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla
asetettu yleisesti nähtäville.
§:issä - tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen ja niihin voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (hallintovalitus), joka
on toimitettava vallitusviranomaiselle ennen viraston aukioloajan päättymistä
viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen
antamispäivästä lukien.
§:ien - valitusoikeus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaisesti (poikkeamislupa, suunnittelutarveratkaisu).
3. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
§:issä 95-100 tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä
Oikaisuvaatimus-/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:
1. valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot);
2. päätös, johon haetaan muutosta;
3. miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan
tehtäväksi; sekä
4. muutosvaatimuksen perusteet.
Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä
selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika

seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan.
Oikaisuvaatimus-/valitusaika
Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista.
Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva
pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäville yleiseen
tietoverkkoon eli kunnan kotisivuille.
Julkipanon jälkeen annettavan päätöksen valitusaika alkaa päätöksen antamispäivästä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun
se on annettu.
Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle
Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen
valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet (Korkein hallintooikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, Markkinaoikeus ja
Vakuutusoikeus).
Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan hallinto-oikeudessa valituksen
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu 1.1.2016 lukien on 2 000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on
4 000 euroa. Jos hankinnan arvon on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu
on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.

Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet
Nurmijärven kunta, elinvoimalautakunta
Katuosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi
Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi
Helsingin hallinto-oikeus
Katuosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

