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Valitusosoitus    Kokouspäivämäärä  

 

Aluevaltuuston kokous    19.4.2022  

 

Muutoksenhakukiellot  

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta 

eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Pykälät: 26–28, 32   

Valitusosoitus (Aluevalitus)  

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella.  

Pykälät: 29–31  

Valitusaika  

Aluevalitus 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 (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 

tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) 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  

Aluevalituksen 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 ennen valitusajan päättymistä.  

Valitusviranomainen: 

Helsingin hallinto-oikeus 

Sörnäistentie 1 

helsinki.hao(at)oikeus.fi  

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö  

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Valituksessa on ilmoitettava:  

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

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

(vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

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

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan 

laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen 

muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 

oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut 

enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 

osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:  

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta; 

 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.  

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 

tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja  

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:  

Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo PL 23, 06101 Porvoo 

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi  

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16. 

 

Pöytäkirja on 17.5.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.  

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 

 


