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Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa   

 

Muutoksenhakijat 

yhdessä 

 

Luvan hakija 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 26.10.2018 (17.10.2018 § 95)  

 

Ympäristölautakunta on myöntänyt Jukka Lahdelle maa-aineslain 4 §:n mukai-

sen maa-ainesten ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ym-

päristöluvan kallion louhinnalle Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle 

Koskionranta 588-405-1-215 edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpide-

tään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan 

päätökseen sisältyviä maa-ainesluvan lupamääräyksiä 1–17 ja ympäristöluvan 

lupamääräyksiä 1–11. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 asiakumppaneineen on vaatinut, että ympäristölautakunnan 

päätös kumotaan ja hakemus hylätään.  

 

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakijat ovat muun ohella esittäneet, että lupa-
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menettelyssä ei ole noudatettu hyvän hallintotavan mukaista kuulemismenette-

lyä. Kaikkia niitä, joita asia saattaa koskea tai koskee voimakkaasti ei ole 

kuultu. Tämän osoittaa jo se, että vain viisi muistutusta on tehty. Muistutus-

mahdollisuudesta ei ole asianmukaisesti annettu tietoa. Ei riitä, että tieto muis-

tutusmahdollisuudesta julkaistaan vain nettisivuilla. Kaikilla ei ole tietokonetta 

tai jos onkin, kuka arvaa mennä sille sivulle, jossa asiasta kerrotaan. Asiakir-

joissa väitetään, että asiasta on lähetetty kirje. Se ei pidä paikkaansa. Muistu-

tusajan pitää olla myös riittävän pitkä, jotta asian tärkeyden vuoksi ehtisi asi-

aan perehtyä kunnolla ja tehdä perusteltu muistutus. Kysymyksessä on tärkeä 

luonnonsuojeluasia ja vähintään yhtä merkittävä perustuslaillinen omaisuuden 

suojan tarve. Luontoarvojen säilyttäminen koskee paljon laajempaa määrää 

kansalaisia kuin nyt on ajateltu asiaa päätettäessä. Lupaviranomaisen tulee to-

teuttaa uusi laillinen kuulemismenettely.  

 

Toiminnasta olisi olennaista uhkaa alueen erityiselle luonnolle, vesistölle, poh-

javedelle ja lähialueen vapaa-ajan asutukselle Ylä-Räävelin lähirannoilla ja 

voimakkaan melusaasteen johdosta kauempanakin asuville. 

 

Alue on rantayleiskaavan mukaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä 

alue (luo-alue) ja lähellä puhdasta ja kirkasvetistä Ylä-Rääveliä, joka on yhtey-

dessä moniin muihin vesistöihin. Louhosalue sijaitsee muuta ympäristöä sel-

västi ylempänä, joten hakemuksen mukaisen toiminnan aiheuttamat äänet le-

viäisivät voimakkaasti järveä pitkin jopa kymmenille vapaa-ajan asunnoille.  

 

Louhosalueella on todettu olevan ympäristöarvoja (MY).  

 

Suurin osa lähimmistä vapaa-ajan asunnoista on eläkeläisten käytössä ja hei-

dän oikeussuojan tarpeensa on luvan tarkoittaman toiminnan laatu ja laajuus 

huomioon ottaen suuri. Vapaa-ajan asuntoja käytetään ympäri vuoden. Käytän-

nössä niiden käyttö estyisi voimakkaan meluhaitan johdosta. Kyseessä on suu-

ret omaisuusarvot, jotka romahtaisivat.   

 

Sivukiveä louhoksesta syntyy yli 200 000 km3. Alueesta todennäköisesti syn-

tyy kaivannaisjätteen jätealue, josta on suuri vaara muun toiminnan ohella syn-

tyä runsaita päästöjä kirkasvetiseen Ylä-Rääveliin. 

 

Kivilouhos toteutuessaan aiheuttaisi luonnolle ja laajalle vapaa-ajan asutuk-

selle mittaamattomat vahingot.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Pertunmaan kunnalle, Pertunmaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja 

Etelä-Savon maakuntaliitolle on varattu tilaisuus vastineen antamiselle. Vasti-

neita ei ole annettu. 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luon-

nonvarat -vastuualue on ilmoittanut, että se ei katso vastineen antamista tar-

peelliseksi. 

 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on valituksen johdosta antamassaan lau-

sunnossa esittänyt valituksen hylkäämistä. Hakemuksesta on kuulutettu julki-

pano.fi -sivulla sekä Mikkelin ja Pertunmaan kuntien ilmoitustauluilla. Lähi-

kiinteistöjen haltijoille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta myös 
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kirjeellä (yhteensä 43 kpl). Hakija on laittanut vireille maa-ainesluvan ja ym-

päristöluvan eri aikaan, jolloin myös kuulemisia on tehty kahdessa eri vai-

heessa. 

  

Ympäristölautakunta on katsonut, että luvan myöntämisen edellytykset ovat 

täyttyneet ja niillä, joita asia koskee, on ollut riittävät mahdollisuudet tulla 

kuulluksi lupahakemusta käsiteltäessä.  

 

Luvanhakija on antamassaan vastineessa esittänyt muun muassa että, lupavi-

ranomainen on toteuttanut kuulemismenettelyn laissa määritellyllä tavalla ja 

kaikilla, joita asia koskee, on ollut riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi. Asiaa 

ei tule palauttaa lupaviranomaiselle uuden kuulemismenettelyn toteutta-

miseksi. 

  

on antamassaan vastaselityksessä muun muassa korostanut, 

että kuulemismenettely on ollut asian laatu ja laajuus huomioiden vaillinainen. 

Monet, joita asia koskee merkittävästi, eivät vieläkään tiedä asiasta.  

 

 ovat ilmoittaneet yhtyvänsä  vastaseli-

tykseen. 

 

 on antamassaan vastaselityksessä muun muassa korostanut, 

että asiassa on alusta lähtien toimittu väärin, koska kaikille asianosaisille ei ole 

tiedotettu suunnitellusta louhoksesta eikä annettu mahdollisuutta tulla kuul-

luksi.  

 

 on antanut vastaselityksen. 

 

 on ilmoittanut, että hän ei voi toimia yhteyshenkilönä vali-

tusasiassa. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian 

lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Asian näin päättyessä raukeaa lausuminen valituksesta muilta osin. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan lupaviranomaisen on ennen asian rat-

kaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asian-

osainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asian-

osaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Kuulemisesta säädetään 

lisäksi hallintolaissa. 

 

Maa-aineslain 20 §:n 2 momentin mukaan asianosaiseen sovelletaan, mitä ym-

päristönsuojelulain 43 §:n 1 momentissa säädetään.  
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Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaise-

mista varattava tilaisuus antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvi-

tyksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.  

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomai-

sen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän 

ajan toiminnan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista 

kuuluksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava 

myös lupaviranomaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä 

toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulu-

tuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalu-

eella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai 

ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erik-

seen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.  

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:n 2 momentin mukaan hakemusasia-

kirjat on pidettävä nähtävillä vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen 

kunnissa.  

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n 1 momentin 

mukaan mukaan lupahakemuksesta on kuulutettava sen jälkeen kun asia on 

riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. Lupahakemusta koskevasta kuulutuk-

sesta on käytävä ilmi ainakin: 

 

1) asian luonne; 

2) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot; 

3) kuvaus toiminnasta; 

4) toiminnan sijoittamispaikka; 

5) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä; 

6) tieto asian ratkaisevasta viranomaisesta ja siitä, keneltä asiasta saa lisätie-

toja; 

7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti hakemusasiakirjat pidetään nähtä-

villä; 

8) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi; 

9) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta; 

10) tieto mahdollisista lupahakemuksen johdosta käytävistä Suomen ja muun 

Euroopan unionin jäsenvaltion välisistä neuvotteluista, jotka koskevat toimin-

nasta aiheutuvia valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia; 

11) tieto siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyä. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Asiakirjojen mukaan Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on kuuluttanut

 maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuk-

sen. Kuulutuksessa on todettu, että hakemusasiakirjat ovat nähtävillä www.jul-

kipano.fi-palvelussa sekä erikseen sovittaessa Mikkelin seudun ympäristöpal-

velujen Mäntyharjun toimipaikassa 8.2.–12.3.2018 välisenä aikana. Muistutuk-

set on tullut tehdä viimeistään 12.3.2018.

Maa-aineslupahakemus on tullut vireille 7.8.2017. Siinä ollut 31.1.2017 päi-

vätty ottosuunnitelma on korvattu 24.4.2018 päivätyllä ottosuunnitelmalla ja

myöhemmin 14.6.2018 päivätyllä ottosuunnitelmalla. Ottotoiminnan toteutus

http://www.julkipano.fi-palvelussa/
http://www.julkipano.fi-palvelussa/
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on esitetty 14.6.2018 päivätyssä ottosuunnitelmassa ja sen liitteenä olevissa 

kartoissa. Lisäksi maa-aineslupahakemusta on täydennetty 26.9.2018 päivä-

tyllä lisäselvityksellä veden poistamisesta ottoalueelta.  

 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 30.1.2018. Ympäristölupahakemusta 

on täydennetty 11.2.2018 päivätyllä sivukiven sijoitussuunnitelmalla ja 

27.4.2018 päivätyllä meluselvityksellä.  

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös  

 

Valituksessa on vaadittu lupapäätöksen kumoamista ja asian palauttamista 

ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, että 

hakemuksesta ei ole kuultu asianosaisia lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 

Lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä toi-

minnan vaikutusalueen kuntien ilmoitustaululla. Lupapäätöksen mukaan hake-

muksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kunnan ilmoitus-

tauluilla. Yhteislupahakemusta koskevassa kuulutuksessa ei mainita, että hake-

mus olisi kuulutettu Mikkelin kaupungin ja Pertunmaan kuntien ilmoitustau-

luilla. Päätöksessä todetun ja hakemuskuulutuksesta ilmenevän välillä on siten 

ristiriita. Myöskään ympäristölautakunnan hallinto-oikeudelle toimittamista 

päätöksen perusteena olleista asiakirjoista ei käy ilmi, että yhteislupahakemuk-

sesta olisi kuulutettu edellä mainittujen kuntien ilmoitustauluilla. Yhteislupa-

hakemuksesta olisi tullut tiedottaa ympäristönsuojelulain 44 §:n edellyttämällä 

tavalla kuuluttamalla siitä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla.  

 

Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan 

vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole 

vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Hallinto-oikeus 

katsoo, että asian merkitys toiminnan laatu, laajuus ja sijainti huomioon ottaen 

ei ole vähäinen alueella, jossa on paljon vapaa-ajanasutusta. Kuulutuksen jul-

kaiseminen sanomalehdessä tässä asiassa ei ole ollut muutoinkaan ilmeisen 

tarpeetonta. Näin ollen kuulutuksesta olisi tullut ilmoittaa ympäristönsuojelu-

lain 44 §:n edellyttämällä tavalla sanomalehdessä.  

 

Kuulutus on annettava tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-

kee. Päätöksen mukaan lähikiinteistöjen haltijoille (43 kpl) on lähetetty tieto 

lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjojen mukaan kuulutus yhteis-

lupahakemuksesta on lähetetty postitse nimi- ja osoitetiedot sisältävän luette-

lon mukaisesti 52 henkilölle. Kyseisessä luettelossa ei ole ilmoitettu kiinteistö-

tunnuksia. Tämän vuoksi ja koska asiakirjoista ei muutoinkaan ilmene millä 

perusteella ympäristölautakunta on rajannut ne asianosaiset, joille hakemus-

kuulutus on lähetetty erityistiedoksiantona, ei hallinto-oikeuden ole mahdol-

lista arvioida lautakunnan erityistiedoksiantona suorittaman kuulemisen laa-

juuden riittävyyttä.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei pelkästään maa-aines- ja ympäristölupa-

hakemusten perusteella ole ollut riittävästi arvioitavissa, millaisia vaikutuksia 

toiminnasta voidaan ennakoida ympäristössä aiheutuvan. Lisäksi hallinto-oi-

keus toteaa, että yhteislupahakemusta koskeva kuulutus on ollut puutteellinen 

siltä osin, ettei siitä ole käynyt ilmi ympäristönsuojelusta annetun valtioneu-

voston asetuksen 11 §:n 1 momentin 5 kohdassa edellytetyllä tavalla tiedot 

olennaisista päästöistä ja jätteistä. Edellä olevan perusteella asianosaisilla ei 
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hakemuskuulutuksen aikana ole ollut käytettävissä riittävästi tiedollisia edelly-

tyksiä lupahakemuksen arviointiin.  

 

Hallinto-oikeus toteaa, että toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista on saatu 

oleellista ja tarpeellista tietoa vasta lupahakemuksien täydennyksistä, joista 

yksi on toimitettu lupaviranomaiselle vasta kuulutusaikana ja kaikki muut 

vasta hakemuksen kuuluttamisen jälkeen.  

 

Hallinto-oikeus katsoo, että lisäselvitykset ovat olleet oleellisia lupaharkinnan 

kannalta. Näin ollen hakemus on kuulutettu ennen kuin asia on selvitetty riittä-

vän yksityiskohtaisesti. Hallinto-oikeus toteaa, että asianosaisella on oikeus 

saada nähtäväkseen kaikki asiaan liittyvät asiakirjat, siten myös ne asiakirjat, 

jotka luvan hakija on lupaviranomaiselle toimittanut hakemuksensa täyden-

nyksenä. Näin ollen kyseiset täydennykset olisi tullut antaa tiedoksi asianosai-

sille ja asiakirjoista olisi tullut kuuluttaa uudelleen täydennysten jälkeen. Näin 

ei ole asian käsittelyssä lupaviranomaisessa tapahtunut.  

 

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on tapahtunut 

kuulemisvirheitä. 

 

Pääsäännön mukaan kuulemisvirhe, joka on saattanut vaikuttaa asianosaisen 

mahdollisuuteen esittää lupakäsittelyssä mielipiteensä ja muistutuksensa hake-

muksen johdosta, johtaa asian palauttamiseen riippumatta siitä, olisiko kuule-

minen lupakäsittelyssä voinut johtaa erilaiseen lopputulokseen vai ei.  

 

Kun otetaan huomioon edellä mainittu, Mikkelin seudun ympäristölautakun-

nan lupapäätös kumotaan ja asia palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltä-

väksi.  

 

Hakemusasiakirjoista ei selkeästi ilmene, onko luvanhakijan tarkoituksena säi-

lyttää sivukiveä toiminta-alueella yli kolme vuotta. Tämän vuoksi ympäristö-

lautakunnan tulee ennen ympäristönsuojelulain 42-44 §:ien mukaista menette-

lyä varata luvanhakijalle tilaisuus selventää tarkoitustaan ja tarvittaessa varata 

tilaisuus täydentää lupahakemustaan.  

 

 ilmoitukseen, ettei hän toimi enää yhdyshenkilönä asiassa, hallinto-

oikeus toteaa, että hallintolain 56 §:n 2 momentin mukaan asiassa, joka koskee 

kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti, tiedoksianto toimitetaan yhteisessä 

asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, 

tiedoksianto toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanot-

tajan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille. Koska 

 on valituksen ensimmäinen allekirjoittaja eikä ketään muuta ole yhdyshen-

kilöksi nimetty eikä hän ole peruuttanut omaa valitustaan, päätöksen tiedoksi-

anto tullaan toimittamaan . Muulla tavalla toimiminen olisi lainvas-

taista. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Hallintolaki 56 § 2 mom 
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Päätöksen tiedoksiantaminen 

   

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava pää-

töksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille. Jos hän tämän 

laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutu-

neen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin 

nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, 

hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Pertunmaan kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 4.2.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 01448/18/5701  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 

ja Raija Uusi-Niemi sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Varpu Kujan-

pää. 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström  Varpu Kujanpää  

 

 

 

 

 

 

Raija Uusi-Niemi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Mia Koski-Träskvik 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 

 

 

 

 

 

 



9 (9) 

 

 Diaarinumero 

 01448/18/5701  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  asiakumppaneineen, maksutta 

Osoite:  

 

 

Jäljennös maksutta 

 

  

Prosessiosoite: 

AA  

Asianajotoimisto Untamo Oy 

 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 

 

Pertunmaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Pertunmaan kunnanhallitus 

 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

IE 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

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

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




