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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Besvärsförbud
Över följande beslut får enligt kommunallagen 136 § inte anföras rättelseyrkande eller
kommunalbesvär, emedan beslutet gäller endast beredning eller verkställighet:
§

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Över följande beslut kan inte sökas ändring genom besvär, emedan ett skriftligt
rättelseyrkande enligt 134 § kommunallagen kan framställas över besluten:
§
Över följande beslut får enligt annan lagstiftning inte anföras besvär:
§
Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med följande beslut kan enligt kommunallagen 134 § framställa
ett skriftligt rättelseyrkande:
§
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på och ska
undertecknas av den som framställer det.
Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller den vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.
Rättelseyrkandet ska yrkas hos:
Revisionsnämnden i Lovisa stad
Registrator
Mannerheimgatan 4, PB 77
07901 Lovisa
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
En utförligare anvisning för rättelseyrkande ges med protokollsutdraget.
Besvärsanvisning
Ändring i följande beslut kan sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som

framställt rättelseyrkandet. För behandlingen av besvär i förvaltningsdomstolen tas det
ut en rättegångsavgift på 260 euro. Rättegångsavgiften tas inte ut om
förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.
Avgiften tas inte heller ut i vissa ärendegrupper och hos dem som enligt bestämmelser
någon annanstans i lag är befriade från att betala avgiften. Betalningsskyldig är den som
har inlett saken och avgiften tas ut separat för varje besvärsskrift. Om beslutet har
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär också av part samt av kommunmedlem.
Kommunalbesvär:
§
Besvärstiden är 30 dagar från delgivningen.
Besvärsmyndighet:
Helsingfors förvaltningsdomstol, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Telefax: 029 56 42079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv .
Förvaltningsbesvär:
§
Besvärstid Besvärsmyndighet: I besvärsskriften ska uppges:
 ändringssökandens namn, boningsort, postadress och telefonnummer
 vilket beslut som överklagas
 till vilka delar beslutet överklagas och vilka ändringar som yrkas i beslutet
 motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans
namn, boningsort, postadress och telefonnummer anges.
Till besvärsskriften ska fogas:
 det beslut om överklagas, i original eller kopia
 intyg om den dag som beslutet delgivits eller annan utredning om den dag från
vilken besvärstiden ska räknas
 handlingar, vilka ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden, om
inte dessa redan tidigare inlämnats till myndigheterna.
Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång och
före tjänstetidens utgång.
En utförligare besvärsanvisning ges med protokollsutdraget.

