
VALITUSOSOITUS  

 

Valitusviranomainen Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 

hallinto-oikeudelta.  

 

Valitusaika Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan 

verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän 

päivän kuluttua kuulutuksen/päätöksen julkaisemisesta. Valitus on 

tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Päätöksen 

tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Viimeinen valituspäivä on 

mainittu kuulutuksessa. 

 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai 

säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 

jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat 

ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta, 

jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion 

valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja 

vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu 

asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

  

 Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.  

 

 

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on 

ilmoitettava 

− valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 

hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa 

mainittava myös tämän yhteystiedot. 

− postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, 

joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

(Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 

viipymättä ilmoitettava hallinto-oikeudelle) 

− mitä päätöstä valitus koskee 

− miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta 

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan 

 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen 



2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi  

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle 

4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole 

asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista 

oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 

saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian 

aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai 

tuomioistuimessa.  

 

Valituksen toimittaminen  

 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faksilla tai sähköpostilla. 
Sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on 
oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaiteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivän ennen virka-ajan 
päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän 
vastuulla. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot 

 

 osoite:  Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 

Vaasa 

 puhelin:  029 56 42611 (vaihde) 

 faksi:  029 56 42760 

 sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi 

 virka-aika:  klo 8.00 – 16.15 

 Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 

oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinten ja eräiden 

oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa 

maksua ei peritä. 

 


