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Asia Valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa  

 

Muutoksenhakijat  ja , yhdessä 

 

 

Vastapuoli Saarijärven kaupunki 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Saarijärven kaupungin tekninen lautakunta 28.11.2018 § 79 

 

Asian taustaa 

 

Osoitteessa  sijaitsevan kiinteistön  asukas 

 on Saarijärven tekniselle johtajalle 17.6.2016 osoitetussa kirjees-

sään ilmoittanut, että  loppuosan kaikki vedet on johdettu 

 tontin läpi alapuolella olevalle puistoalueelle. Vesireittiin 

ei ole aikoinaan kysytty lupaa. Vesireitti vesittää alamäessä olevat tontit ja ka-

dut. Ilmoittajan  valuu uomaan. Tekninen johtaja on 10.4.2017 ilmoit-

tanut, että ojan linjaus tullaan korjaamaan siten, että se noudattaa tontin rajoja. 

 24.7.2017 lähettämässä sähköpostissa on vaadittu uoman putkitta-

mista tontin kohdalta.  vuonna 2016–2018 lähettämistä sähköpos-

teista käy ilmi muun muassa, että ojan virtaama on kasvanut vuosien varrella, 

ojan penkereet murtuvat, ojaan kertyy sinilevää ja haisevaa vettä, lisäksi oja 

roskaantuu kadulta tulevista vesistä ja ojan kunnossapito on hankalaa murs-

keen ja jyrkkien penkkojen takia. 

 

Saarijärven kaupungin teknisen johtajan päätös 22.12.2017 § 3 

 

Teknisen johtajan päätöksessä on todettu, että vesilain 5 luvun ja maankäyttö- 

ja rakennuslain 161 a §:n ja 165 §:n mukaan  -kiinteistön 

omistajan on pidettävä oja kunnossa. Kiinteistön omistajalla on oikeus putkit-

taa kustannuksellaan oja, kunhan sillä ei vaikeuteta veden luonnollista virtaa-
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maa eikä aiheuteta haittaa naapurille tai muille kiinteistöille. Ojauoman putki-

tuksen lupamenettely tulee varmistaa rakennustarkastajalta. 

 

Päätöksen perusteluna on mainittu Saarijärven kaupungin hallintosääntö 7 luku 

4 § kohta 3.1.4. 

 

Päätökseen on liitetty oikaisuvaatimusosoitus, jonka mukaan päätökseen tyyty-

mätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Saarijärven kaupungin tekni-

selle lautakunnalle. 

 

 ovat tehneet oikaisuvaatimuksen vaatien rajaojan putki-

tusta ja oikaisua rajalle. Vaihtoehtoisesti avo-oja on kunnostettava. Perusteluna 

on esitetty, että vesilaki ei koske asemakaava-aluetta. 

 

Saarijärven kaupungin teknisen lautakunnan päätös 28.11.2018 § 79 

 

Lautakunta on jättänyt  oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä tutki-

matta. 

 

Päätökseen on liitetty kunnallisvalituksen valitusosoitus ja mainittu valitusvi-

ranomaisena Hämeenlinnan hallinto-oikeus. 

 

Asian siirto Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta 

 

 ovat valittaneet teknisen lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan 

hallinto-oikeuteen, joka on 29.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 19/0103/2 

siirtänyt asian Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 ovat valituksessaan vaatineet ojan putkitusta ja oikaisua 

rajalle siten, että  ja tontti pysyvät kunnossa.  

 

Perusteluinaan muutoksenhakijat ovat muun muassa esittäneet, että 8.8.1974 

tontista tehdyssä kauppakirjassa on ehto, jonka mukaan kunta siirtää tontin läpi 

kulkevan puron tontin pohjoista rajaa pitkin kulkevaksi. Ehtoa ei ole nouda-

tettu. Kunta rakensi ojan pengerryksen muutoksenhakijan tontin puolelle, 

koska naapurin tontti oli jo pengerretty ylenevän maaston takia.  

 

Oja on pysynyt yli 30 vuotta ehjänä. Tällä vuosikymmenellä oja on suurentu-

nut lähes kaksinkertaiseksi niin syvyys- kuin leveyssuunnassa. Alun perin 

vettä oli ojassa vain lumien sulamisen ja syyssateiden aikaan. Nyt siinä virtaa 

vettä koko vuoden. Ajoittain virtaus on niin voimakas, että ojan penkat ovat 

sortuneet, minkä seurauksena  laatta on haljennut. 

 

Muutoksenhakijat eivät pidä itseään hyödynsaajina, vaan kärsijöinä. Kaupunki 

johtaa ojaan suolta turpeen sekaista ja sinilevää kasvavaa vettä katuojan ja tie-

nalitusrummun kautta noin yhden kilometrin päässä olevaan yleiseen uimaran-

taan.  

 

 

 



3 (9) 

 

  

Oja sijaitsee muutoksenhakijoiden tontilla ja saa olla, mutta sen kaivamisesta 

ynnä muusta sellaisesta pitää sopia muutoksenhakijoiden kanssa. Ojan loppu-

pää pitää oikaista tontin pohjoiselle rajalle. Myös jatkossa kaupungin tulee 

vastata veden aiheuttamista haitoista.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Saarijärven kaupungin tekninen johtaja on antamassaan lausunnossa viitannut 

antamaansa päätökseen ja sen perusteluihin sekä todennut muun muassa, että 

Saarijärven keskustan asemakaava-alueella valtaosa hulevesien verkostosta on 

avo-ojitettuja ojia.  asuinalueen rakentamisen aikoihin oli ai-

kakaudelle tyypillistä, että hulevedet omakotialueella johdettiin ja edelleen 

johdetaan avo-ojia pitkin. Keskustan asemakaava-alueella on useita paikkoja, 

joissa hulevesien avo-ojat kulkevat tonttien välistä rajaa pitkin, kuten on 

 välisellä rajalla. Kyseinen rajaoja ei millään tavalla poik-

kea muista vastaavista ojista muutoin kuin mahdollisesti nyt kyseessä olevan 

Pitkärasinpuron valuma-alue on kohtuullisen laaja, josta johtuen veden vir-

tausta puro/ojassa on enemmän. Varotoimenpiteenä ja rauhoittaakseen valitta-

jien huolia kesällä 2016 tehtiin pengerrys ojaan  ja ojaan hu-

levesien varapurkureitti tontin yläpuolelle tien toiselle puolelle. 

 

Kaupungin hallintosäännön mukana tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja 

rakennuslain 13 a luvun (hulevesiä koskevat säännökset) mukaisena toimieli-

menä ja viranomaisena sekä vastaa 13 a luvussa annetuista tehtävistä.  

 

Saarijärven kaupungin tekninen lautakunta on antamassaan lausunnossa to-

dennut, että  välisen rajaojan kunnossapitovastuusta 

on tekninen johtaja tehnyt viranhaltijapäätöksen 22.12.2017. Valitusaika on 

päättynyt 23.1.2018.  ovat tehneet oikaisuvaatimuksen kaupungille 

12.4.2018, joten lautakunta on jättänyt oikaisuvaatimuksen myöhästyneenä 

tutkimatta.  

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt Saarijärven kaupungilta selvitystä teknisen johta-

jan toimivallasta. Saarijärven kaupunki on toimittanut lyhennysotteen Saarijär-

ven kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymästä Saarijärven kaupungin hal-

lintosäännöstä, joka on tullut voimaan 1.6.2017.  

 

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus 

vastineen antamiseen. Ympäristösihteerin näkemyksen mukaan kyse on maan-

käyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisesta soveltamisalasta eikä vesilain  

5 luvun 5 §:n mukaisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvasta 

asiasta.  

 

 on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei ole 

annettu. 

 

 ovat antaneet vastaselityksen.  
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa teknisen lautakunnan päätöksen 28.11.2018 

§ 79. 

 

Hallinto-oikeus poistaa oikaisuvaatimusohjeen, joka on liitetty teknisen johta-

jan päätökseen 22.12.2017 § 3. Hallinto-oikeus tutkii  

oikaisuvaatimuksen yhdessä hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen kanssa 

valituksena teknisen johtajan päätöksestä 22.12.2017 § 3.  

 

Hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa teknisen johtajan päätöksen 22.12.2017 § 3.  

 

Hallinto-oikeus siirtää asian Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaisena toimivalle Saarijärven kaupungin lupalautakunnalle käsiteltäväksi. 

 

Perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Vesilain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan ojitusta koskevia 5 luvun säännök-

siä sovelletaan ojitukseen sekä ojan käyttämiseen ja kunnossapitoon. Ojituk-

sella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi taikka muunlaisen alueen käyttöä hait-

taavan veden poistamiseksi toteutettavaa: 

1) ojan tekemistä; 

2) ojan, noron tai puron suurentamista tai oikaisemista; sekä 

3) sellaista noron tai puron perkaamista, johon ei sovelleta 6 luvun säännöksiä. 

 

Vesilain 5 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden, joka ei edellytä 3 §:n no-

jalla lupaa tai jota ei käsitellä 4 §:n mukaan ojitustoimituksessa, ja joka aiheu-

tuu: 

 

1) ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki; 

2) ojan suunnan muuttamisesta; 

3) veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon; tai 

4) muusta vastaavasta syystä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan erimielisyyttä koskevan asian käsittelyyn 

sovelletaan soveltuvin osin, mitä 11 luvussa säädetään hakemusmenettelystä. 

 

Vesilain 5 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan hyödynsaajan tai hyödynsaajien on 

pidettävä oja kunnossa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Kun ojituksesta johtuvien 

asioiden hoitamista varten on perustettu ojitusyhteisö, yhteisön on huolehdit-

tava ojan kunnossapidosta.  

 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mu-

kaan kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oi-

keuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa 

erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle 

asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. 
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Asiassa saatu selvitys  

 

Asiakirjojen mukaan  kiinteistön läpi on kulkenut ennen 

alueen rakentamista Pitkänrasinpuro. Vuoden 1966 valuma-aluekartan mukaan 

puro saa alkunsa asuinalueen pohjoispuolella noin kilometrin päässä sijaitse-

vasta Pitkänrasinnevan ympäristöstä. Valuma-alue on 117 ha, ja on voinut laa-

jentua noin 15 ha pohjoisosassa tehdyn ojituksen myötä. Metsäalueen jälkeen 

puro muuttuu  katuojaksi ja jatkaa  kiin-

teistön jälkeen puistoalueelle, joka toimii imeytyskenttänä.  

alue on merkitty 3.4.1975 päivätyssä rakennuskaavassa omakotirakennusten ja 

muiden enintään kahden perheen talojen korttelialueeksi (AO). 

 

Muutoksenhakijoiden ja Saarijärven kunnan välisen  tont-

tia koskevan kiinteistön kappakirjan 8.8.1974 mukaan kunta siirtää tontin läpi 

kulkevan puron tontin pohjoispuoleista rajaa pitkin kulkevaksi. Asiakirjojen 

perusteella ojan siirto on tehty siten, että se kulkee alkumatkan muutoksenha-

kijan kiinteistön puolella rajaa seuraten kaartaen loppupäästä pois rajalta kiin-

teistön puolelle. Oja estää kiinteistön koilliskulman käyttöä. Asiakirjojen ja 

valokuvien perusteella kaupunki on kesällä 2016 kunnostanut 

 tienvarsiojia siten, että osa virtaamasta ohjataan kadun toiselle puolelle 

keventämään Pitkänrasinpuron virtaamaa. Samalla on kunnostettu kiinteistöjen 

välistä rajaojaa pengertämällä kivillä ojauomaa  kohdalta.  

 

Muutoksenhakijoiden mukaan ojan pengerrys ja  hulevesijär-

jestely ei ole ollut riittävä toimenpide heille aiheutuvan haitan poistamiseksi 

eikä heidän tule vastata ojan kunnossapidosta, koska kaupunki johtaa ojaan 

katualueen vesiä. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Vesilain 15 luvun 1 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesi-

lain nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla muutosta Vaasan hal-

linto-oikeudelta.  

 

Teknisen johtajan 22.12.2017 § 3 vesilain nojalla päättämään asiaan ei edellä 

mainituilla perusteilla sovelleta oikaisuvaatimusmenettelyä. Teknisen johtajan 

olisi siten tullut liittää päätökseensä asianmukainen valitusosoitus Vaasan hal-

linto-oikeuteen. Teknisen lautakunnan olisi tullut siirtää oikai-

suvaatimus valituksena hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Virheellisen valitus-

osoituksen vuoksi väärää menettelyä noudattaen tehtyä valitusta ei jätetä tutki-

matta hallintolainkäyttölain (586/1996) 30 §:n perusteella. Edellä mainituilla 

perusteilla teknisen lautakunnan päätös 28.11.2018 § 79 on kumottava ja pois-

tettava.  oikaisuvaatimus on käsiteltävä valituksena teknisen johta-

jan 22.12.2017 § 3 tekemästä päätöksestä.  

 

Kysymyksessä oleva osoitteessa  sijaitseva kiinteistö sijait-

see  asemakaava-alueella. Hallinto-oikeus toteaa, että ojituksen 

määritelmän piiriin kuuluvien vesien johtamiseen sovelletaan asemakaava-alu-

eellakin vesilain säännöksiä. Lisäksi hallinto-oikeus toteaa, että maankäyttö- ja 

rakennuslain 165 §:n mukaisessa kiinteistön luonnollisen vedenjuoksun muut-

tamista koskevassa asiassa on ensi sijassa kyse rakennuspaikan kuivatuksesta. 

Tuollaisessa asiassa sekä vesilain 5 luvun mukaisessa ojitusasiassa on osin 
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kyse samasta asiasta ja kunnan viranomaisten toimivaltasuhteet voivat olla 

osin rinnakkaiset. Hallinto-oikeus toteaa, että kunnalla on sinänsä asemakaava-

alueella hulevesien järjestämisvastuu maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun 

säännösten perusteella ja oikeudesta sijoittaa asemakaava-alueella tarpeellinen 

oja toisen maalle säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä ja  

161 a §:ssä, mutta kun otetaan huomioon  hakemuksen 17.6.2016 

vaatimukset ja sisältö sekä asiakirjoista muutoin saatava selvitys, hallinto-oi-

keus katsoo, että asiassa on ensi sijassa kysymys ojan kunnossapitovastuusta. 

Asia kuuluu tämän vuoksi oikeudelliselta luonteeltaan vesilain soveltamis-

alaan. Kysymyksessä on vesilain 5 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittama ojitus-

asia ja vesilain 5 luvun 5 §:n mukainen ojituserimielisyysasia. 

 

Vesilain 5 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen ratkaisee ojitusta koskevan erimielisyyden. Näin ollen toimivaltainen 

viranomainen asiassa on Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

nen. Teknisen johtajan päätöksessä 22.12.2017 on mainittu toimivallan päättää 

asiasta perustuvan kaupungin hallintosäännön 7 luvun 4 §:n kohtaan 3.1.4. Ky-

seisen Saarijärven kaupunginvaltuuston 30.1.2017 hyväksymän hallintosään-

nön kohdan mukaan tekninen johtaja päättää toimialallaan toimialajohtajalle 

kuuluvista asioista. Hallinto-oikeus toteaa, että kuntien ympäristönsuojelun 

hallinnosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan kunnanvaltuusto voi antaa 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edel-

leen alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä hallinto-

säännöllä ei siten ole voitu suoraan siirtää vesilain mukaista toimivaltaa viran-

haltijalle. Edellä olevan perusteella teknisellä johtajalla ei ole ollut toimivaltaa 

päättää vesilain mukaisesta ojituserimielisyysasiasta. Näin ollen teknisen joh-

tajan päätös on kumottava ja poistettava. Saarijärven kaupungin hallintosään-

nön 5 §:n mukaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupalau-

takunta. Hallinto-oikeus siirtää asian käsiteltäväksi toimivaltaiselle viranomai-

selle eli Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle 

Saarijärven kaupungin lupalautakunnalle.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Saarijärven kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. 

Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, 

jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.  

 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

 

 on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava 

päätöksestä yhteisen kirjelmän allekirjoittaneelle asiakumppanilleen 

. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan ilmoitta-

matta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun 
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tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäyn-

nistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Muutoksenhaku 

 

Vesilain 15 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muu-

tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus

myöntää valitusluvan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n

perusteella. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30

päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään

18.10.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00161/19/5205  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka Kangas-

maa ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 

Saara Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Kangasmaa  Raija Uusi-Niemi 

 

 

 

 

 

 

Saara Juopperi 

 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri   
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Jakelu 

 

Päätös maksutta  ja 

Osoite:  

 

Päätös ja asiakirjat 

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen/ 

Saarijärven kaupungin lupalautakunta 

 

 

Jäljennös maksutta  

Saarijärven kaupungin tekninen lautakunta 

 

Saarijärven kaupungin tekninen johtaja 

 

 

 

Saarijärven kaupunginhallitus 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS 

 

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

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: Paasivuorenkatu 3, 00530 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




