
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 

Oikaisuvaatimus maisematyölupaa  
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot: 
 
Yhdyskuntavaliokunta 
Kauniaisten kaupunki  Sähköposti:  kirjaamo@kauniainen.fi 
Kirjaamo   Puh.  09 50561 
Kauniaistentie 10  Faksi:  09 5056 535 
PL 52, 02701 KAUNIAINEN  Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00–15.45 
 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava 
kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen 
saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
 
1) päätös, johon haetaan oikaisua, 
2) se, millaista oikaisua vaaditaan, 
3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. 
Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä 
epäillä. 
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
 

Päätöksen antamispäivä, pvm: 11.10.2022 

 

Pöytäkirjanote: 
 

lähetetty tiedoksi postitse   

 
 

lähetetty tiedoksi sähköpostitse   

 
 

luovutettu asianosaiselle   

 
 

muulla tavoin, miten  
Kaupungin ilmoitustaulu 
sekä kotisivut 

 
Kauniaisissa 11.10.2022  Anna-Lena Granlund-Blomfelt  
  ympäristöpäällikkö  

 

 

 

 

 

X 



ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 
 

Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarbeslut om tillstånd för miljöåtgärder 
 
Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
beslutet (part), och kommunmedlemmar.  
 
Myndighet till vilken begäran om omprövning riktas 
 
Myndighet till vilken begäran om omprövning riktas och kontaktuppgifter 
 
Samhällstekniska utskottet 
Grankulla stad   E-post: registratur@grankulla.fi 
Registraturen   Tfn: 09 50561 
Grankullavägen 10  Fax: 09 5056 535 
PB 52, 02701 GRANKULLA  Registraturens öppettid: kl. 8.00–15.45 
 
Tiden för begäran om omprövning och när den börjar 
Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet och lämnas in till 
registraturen senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger. 
 
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det 
allmänna datanätet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något 
annat visas, eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt 
intyg om delfående av beslut. Ett ärende anses dock ha kommit till en myndighets kännedom den dag 
brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter 
att meddelandet avsändes, om inte något annat visas. 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för att 
begära omprövning infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton 
eller en helgfri lördag, får begäran om omprövning lämnas in den första vardagen därefter. 
 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
Begäran om omprövning ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig 
form. I begäran om omprövning ska uppges 
 
1) det beslut för vars del omprövning begärs,  
2) hurdan omprövning som begärs,  
3) på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som begär omprövning samt personens 
hemkommun, postadress och telefonnummer. Om det beslut som fattas med anledning av 
omprövningsbegäran får delges som ett elektroniskt meddelande, bör också e-postadress uppges.  
 
Omprövningsbegäran ska undertecknas av den som begär omprövning, eller av den lagliga företrädaren 
eller ombudet. Ombudet ska vid behov visa fullmakt. Ett elektroniskt dokument behöver dock inte 
kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns 
anledning att betvivla dokumentets autenticitet eller integritet. 
 
Delgivning till part 
 

Datum då beslutet har meddelats:  11.10.2022 

 

Protokollsutdrag: 
 

delgetts per post   

 
 

delgetts per e-post   

 
 

överlämnats till parten   

 
 

på annat sätt, hur  
På stadens anslagstavla 
samt hemsida 

 

Grankulla 11.0.2022  Anna-Lena Granlund-Blomfelt  
  Miljöchef  

 

 

 

 

X 


