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JULKINEN KUULUTUS 

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 7.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 14.11.2022 (7 pv). 

Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 7.11.2022nro 22/0046/1, valitus vesitalousasiassa, ojan 

kunnostaminen sade- ja sulamisvesien johtamiseksi Punkanjokeen, Loppi.  

Luvan hakija  

 Lopen kunnan tekninen toimi 

 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 7.11. – 14.12.2022 Vaasan hallinto-

oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 

osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 14.12.2022. 
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Päätös  

 Antopäivä Päätösnumero 

 07.11.2022 22/0046/1 

   

  Diaarinumero 

  00955/19/5205  

 

 

 

 

 

 

Asia Valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa 

 

Muutoksenhakijat  ja  

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.6.2019 (19.6.2019 § 34) 

 

Hakemus 

 

Lopen kunnan tekninen toimi on hakenut vesilain 5 luvun 5 §:n mukaista pää-

töstä ojan kunnostamiseksi kiinteistöjen  ja 

 rajalla. Ojan kunnostaminen on tarpeen Silmänkannon työ-

paikka-alueen sade- ja sulamisvesien johtamiseksi Punkanjokeen.  

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan valituksenalainen päätös 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt vesilain 5 luvun 5 §:n mukai-

sen ojan kunnostamisen Silmänkannon työpaikka-alueelta Punkanjokeen tilo-

jen  ja  rajalla. Ojan kunnos-

tamisessa Lopen kunnan teknisen toimen tulee noudattaa seuraavia määräyk-

siä: 

 

1. Ojan kunnostaminen on toteutettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuullisin 

kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa tai vahinkoa, kuten vettymistä tai 

muuta edunmenetystä tilojen  ja  maa-alueille. Jos vetty-

minen tai muu edunmenetys on huomattavasti pienempi kuin kustannus, joka 

aiheutuisi tällaisen seurauksen estämisestä, Lopen kunnan tekninen toimi saa 

rahalla korvata edunmenetyksen. 

2. Ojan kunnostus on mitoitettava riittäväksi hulevesien muodostumislaskel-

man mukaisesti. 

3. Lopen kunnan tekninen toimi vastaa ojan kunnostamisen kustannuksista. 

Teknisen toimen tulee osallistua myös kunnostettavan ojan kunnossapitoon. 
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4. Tilojen  ja  omistajilla on oikeus käyttää kunnostetta-

vasta ojasta nostettu maa hyväkseen. Jos maanomistajat eivät halua käyttää 

maata, Lopen kunnan teknisen toimen tulee panna maa ojan viereen tai muu-

hun sellaiseen paikkaan, jossa se ei aiheuta maanomistajille haittaa eikä estä 

veden valumista ojaan tai aiheuta ojan luiskan sortumista, taikka viedä maa 

pois.  

5. Lopen kunnan tekninen toimi vastaa mahdollisesti tarvittavista puiden kaa-

doista ja hyvittää kaadetut puut maanomistajille. 

6. Ojan kunnostaminen on tehtävä 31.12.2020 mennessä. 

7. Lopen kunnan teknisen toimen tulee tiedottaa tilojen  ja 

 omistajia kunnostustyön aloittamisesta ja arvioidusta kestosta hyvissä 

ajoin etukäteen. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 ja  ovat vaatineet, että ympäristö- ja rakennuslautakun-

nan päätös kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano keskeytetään muutoksen-

haun ajaksi. Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että hallinto-oikeus vel-

voittaa Lopen kunnan korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut 

ja asianosaiskulut täysimääräisesti korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine vii-

västyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätöksen antamispäi-

västä lukien. 

 

Silmänkannon työpaikka-alueelle on tehty kunnallistekniikka vuonna 2016. 

Rakentamiseen sisältyi alueen sade- ja sulamisvesien johtaminen pois alueelta 

saostus- ja imeytysaltaiden kautta. Alkuperäisen asemakaavaan liittyvän suun-

nitelman mukaan mahdolliset ylivuodot altaista johdetaan muutoksenhakijoi-

den kiinteistön  alueella sijaitsevalle metsäalueelle. 

Kunta on tehnyt mainitun sade- ja sulamisvesien johtamista koskevan suunni-

telman kuulematta ja tiedottamatta lainkaan muutoksenhakijoita. Sade- ja sula-

misvesien johtaminen pois alueelta ei ole toteutunut alkuperäiseen asemakaa-

vaan liittyvän suunnitelman mukaisesti, vaan osa vesistä on vuotanut muutok-

senhakijoiden kiinteistölle aiheuttaen vahinkoa metsä- ja peltoalueille. 

 

Tapaamisessa 9.1.2018 on muutoksenhakijoille selvinnyt, että alueelle on tehty 

uudet ojitussuunnitelmat kiinteistöjen omistajia kuulematta. Muutoksenhakijat 

eivät ole hyväksyneet esitettyä uutta ojalinjausta, sillä siitä aiheutuisi huomat-

tavia metsäalueiden ja peltoalan menetyksiä sekä vahinkoa alkuperäisen suun-

nitelman mukaisesti jo aloitetusta ja kesken jääneestä ojituksesta.  

 

Valituksenalainen päätös ojituksesta poikkeaa kunnan aikaisemmin suunnitte-

lemasta ja asianosaisten sopimasta ojituksesta. Päätöksen mukaan osa Silmän-

kannon yritysalueen sade- ja sulamisvesistä johdetaan kaivamalla oja kiinteis-

töjen  ja  rajalle. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

sade- ja sulamisvedet olisi johdettu kiinteistöllä  sijaitsevaan 

ojaan. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksessään perustellut teke-

määnsä ojitusratkaisuaan sillä, että se on ainoa kustannuksiltaan kohtuullinen 

ratkaisu Lopen kunnan tekniselle toimelle. Ojankaivuulle alkuperäisen suunni-

telman mukaisesti ei ole olemassa esteitä. 

 

Lopen kunnan tekemä ojituspäätös aiheuttaa kohtuutonta haittaa sekä metsä-

alueiden että peltoalan menetyksiä muutoksenhakijoiden kiinteistön alueella. 
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Lisäksi kunnan teknisen johtajan ohjeistuksen mukaisesti jo aloitettu ojitus ai-

heuttaa kesken jääneenä muutoksenhakijoille vahinkoa alueen haitallisena vet-

tymisenä. 

 

Päätöksen mukainen ojankaivu on suunniteltu tehtäväksi 180 metrin matkalle 

kiinteistön  puolelle Loikkolan yksityistien reunaan. Oja tulisi siis 

kaivaa kokonaan  kiinteistön puolella olevaan tiehen ja tien levittä-

minen pellolle vaatisi salaojituksen uusimisen kokonaisuudessaan. Näin toteu-

tettuna ojankaivu vaatisi lisäksi kiinteistön  puolella olevan Punkan 

– Nummenpään vesiosuuskunnan vesijohtojen, viemäröinnin ja sähkökaapelin 

muutostöitä. 

 

Lautakunta ei ole päätöksessään punninnut hyötyjä ja haittoja alkuperäisen 

ojasuunnitelman ja tehdyn ojituspäätöksen välillä. Lautakunta ei ole myöskään 

esittänyt yksilöityjä perusteluja sille, miten tehtyyn päätökseen on päädytty. 

 

Päätös on vesilain 2 luvun 7 §:n ja 5 luvun 7 §:n haittojen minimoinnin peri-

aatteiden vastainen. Alkuperäisen suunnitelman mukainen ojitus ei lisää kun-

nalle ojituksesta aiheutuvia kustannuksia verrattuna tehdyn ojituspäätöksen 

kustannuksiin ja muutoksenhakijoiden edunmenetyksiin. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on antamassaan lausunnossa 

todennut, että valitus tulee hylätä ja lautakunnan päätös tulee pitää sellaisenaan 

voimassa.   

 

Olemassa oleva oja kulkee Loikkolantien kiinteistön  puolella, eikä 

siten vaikuta Loikkolantien kiinteistön  puoleen, eikä kunnostami-

sesta aiheudu mainittua tarvetta tien levittämisestä pellolle tai salaojituksen 

uusimista. Ojan kunnostamisella ei ole vaikutusta Punkan – Nummenpään ve-

siosuuskunnan vesijohtoihin, viemäröintiin tai sähkökaapeliin, sillä ne sijaitse-

vat Punkanjoen pohjoispuolella ja kunnostettava oja sijaitsee Punkanjoen ete-

läpuolella. 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonva-

rat -vastuualue on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta asiassa.  

 

 on antamassaan vastineessa uudistanut ympäristö- ja rakennus-

lautakunnalle aiemmin esittämänsä.  on toimittanut vastineen täydennyk-

sen.  

 

Punkanjoen perkausyhtiölle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vasti-

netta ei ole annettu. 

 

Lopen kunnan tekninen toimi on ilmoittanut vastineenaan, että sillä ei ole lisät-

tävää valituksenalaiseen päätökseen.  

 

 ja  ovat antamassaan vastaselityksessä todenneet, että 

ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnossa ei ole mitään sellaista uutta, 

joka antaisi aihetta arvioida asiaa valituksesta poikkeavasti. 
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Valituksessa esitetyn lisäksi vastaselityksessä on muun muassa toimitettu 

kartta Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen si-

jainnista ja todettu, että niitä ei ole sijoitettu Lopen kunnan ympäristö- ja ra-

kennuslautakunnan lausunnossa väitetyllä tavalla. Vesi- ja viemärijohdot sekä 

sähkökaapeli sijaitsevat kunnostettavaksi aiotun ojan penkassa. Ojan kaivami-

sella on vaikutusta Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vesijohtoihin, 

viemäröintiin ja sähkökaapeliin, ja ne olisi tullut ottaa huomioon päätöstä teh-

täessä.  

 

 ja  ovat tarkentaneet oikeudenkäynti- ja asianosaisku-

luvaatimustaan ilmoittamalla, että oikeudenkäyntikuluvaatimus kohdistuu Lo-

pen kunnassa kaikkiin niihin tahoihin, jotka ovat asiassa päätöksiä tehneet. 

 ovat toimittaneet 1 711,20 euron oikeudenkäyntikululaskun. 

 

Lopen kunnan tekniselle toimelle on varattu tilaisuus antaa hallinto-oikeudelle 

vastine oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ja -laskun johdosta. Vastinetta ei ole 

annettu.  

 

Lopen kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on oikeudenkäyntikuluvaati-

musta ja -laskua koskevassa vastineessaan todennut, että se ei hyväksy vaati-

musta. Vaatimuksen aiheena olevat oikeudenkäyntikulut kuuluvat muutoksen-

hakijan ja heidän lakimiehensä väliseen toimeksiantoon, johon Lopen kunnalla 

ei ole maksuvelvollisuutta. Lautakunta on kiistänyt toimeksiantosuhteen, pe-

rusteet ja määrät. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus kumoaa Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan 

päätöksen ja palauttaa asian ympäristö- ja rakennuslautakunnalle uudelleen 

käsiteltäväksi. Lautakunnan tulee asiaa uudelleen käsitellessään ottaa huomi-

oon hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista ilmenevät seikat. 

 

2. Hallinto-oikeus vaatimuksen enemmälti hyläten velvoittaa Lopen kunnan 

ympäristö- ja rakennuslautakunnan korvaamaan  ja  

oikeudenkäyntikulut 800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräy-

tyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lu-

kien, kun kuukausi on kulunut hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta. 

 

Perustelut 

 

1. Pääasia 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

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. 
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Saman pykälän 2 momentin mukaan erimielisyyttä koskevan asian käsittelyyn 

sovelletaan soveltuvin osin, mitä 11 luvussa säädetään hakemusmenettelystä. 

 

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

 

Lopen kunnan tekninen toimi on hakenut lupaa kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselta kiinteistöjen  ja muutoksenhakijoiden 

kiinteistön  rajalla sijaitsevan ojan kunnostamiseen 

Silmänkannon työpaikka-alueen sade- ja sulamisvesien johtamiseksi Punkan-

jokeen. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on käsitellyt ja ratkaissut asian vesi-

lain 5 luvun 5 §:n mukaisena ojituserimielisyysasiana.   

 

Hakemukseen liitetyssä kartassa kunnostettava oja on piirretty kulkemaan 

kiinteistöjen rajaviivan päälle.  

 

Vastaselityksessä on esitetty Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vesi- ja 

jätevesiputkiston sijaintikartta. Kartan mukaan vesi- ja viemäriputkisto seuraa 

Loikkolantietä ja kulkee suunnitellulla ojan perkauskohdalla Loikkolantien 

länsipuolella. 

 

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistavana kysymys siitä, onko muutoksen-

haun kohteena oleva ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös lainmukainen. 

Näin ollen tämän asian yhteydessä käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi eivät kuulu 

asemakaavaan liittyvän sade- ja sulamisvesien johtamista koskevaan suunnitel-

maan liittyvät valitusperusteet.  

 

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään esittäneet kartan, jonka perusteella 

Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriputkisto sijaitsee 

Loikkolantien länsipuolella, eli samalla kiinteistöjen välisellä rajalla tai sen 

välittömässä läheisyydessä kuin perattavaksi suunniteltu oja. Valituksenalai-

sessa päätöksessä ei ole mainintaa vesi- ja viemäriputkista eikä sähkökaape-

lista tai niiden sijainnista. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan hallinto-oikeu-

delle antamassa lausunnossa on todettu, että kyseiset putket ja sähkökaapeli 

sijaitsevat Punkanjoen pohjoispuolella ja kunnostettava oja sijaitsee Punkan-

joen eteläpuolella. 

 

Edellä olevan perusteella muutoksenhakijat ovat esittäneet hallinto-oikeudelle 

vastaselityksessään sellaista karttaselvitykseen perustuvaa uutta selvitystä, 

joka ei ole ollut ympäristö- ja rakennuslautakunnan tiedossa valituksenalaisen 

päätöksen päätöksentekohetkellä. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu ensi 

asteena ottaa kantaa mikä merkitys asiassa esitetylle uudelle selvitykselle on 

annettava. Edellä olevan perusteella ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 

kumotaan ja asia palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Lautakunnan tulee varata hakijalle, mikäli se haluaa hakemustaan jatkaa, tilai-

suus täydentää hakemusta tiedoilla vesi- ja viemäriputkistojen sekä sähkökaa-

pelin sijainnista suhteessa kunnostettavaan ojaan. Tarvittaessa hakijan tulee 

myös esittää yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma. Mikäli ojan kunnosta-

misella voi olla vaikutusta Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vesi- ja 

viemäriputkistoon sekä sähkökaapeliin, tulee ympäristö- ja rakennuslautakun-

nan kuulla Punkan – Nummenpään vesiosuuskuntaa sekä muita mahdollisia 

asianosaisia asian käsittelyn aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tulee 
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saatuaan riittävät selvitykset edellä mainituista seikoista sekä varattuaan asian-

osaisille tilaisuuden tulla kuulluksi ratkaista asia kokonaan uudelleen ottaen 

huomioon kaikki asiassa saatu selvitys.  

 

Valituksenalaisen päätöksen tultua tällä päätöksellä kumotuksi, enempi lausu-

minen valituksessa ja vastaselityksessä esitetyistä valitusperusteista ja vaati-

muksista on tarpeetonta.  

 

2. Oikeudenkäyntikulut 

 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on 

velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai 

osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, 

että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä py-

kälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen 

tehneeseen hallintoviranomaiseen.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen kor-

vausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti ai-

heutunut viranomaisen virheestä. 

 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 

riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise-

miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

 

Oikeudenkäyntikuluvaatimus on kohdistettu Lopen kuntaan, tarkemmin kaik-

kiin niihin tahoihin, jotka ovat päätöksiä kunnassa tehneet. Hallinto-oikeus to-

teaa, että kyseessä olevassa asiassa Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslauta-

kunta on valituksenalaisen päätöksen tehnyt viranomainen. Näin ollen hallinto-

oikeus katsoo oikeudenkäyntikuluvaatimuksen kohdistuvan ympäristö- ja ra-

kennuslautakuntaan. 

 

Saadun selvityksen perusteella Punkan – Nummenpään vesiosuuskunnan vesi- 

ja viemärijohto sekä sähkökaapeli sijoittuvat kyseessä olevan ojan läheisyy-

teen, minkä johdosta vesi- ja viemärijohdon sekä sähkökaapelin sijainti olisi 

tullut selvittää. Koska näin ei ole tapahtunut, on rakennus- ja ympäristölauta-

kunnan katsottava laiminlyöneen hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisen sel-

vittämisvelvollisuutensa tältä osin. Näin ollen asian käsittelyssä on tapahtunut 

hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentissa tarkoitettu viranomaisen virhe, 

jonka vuoksi lautakunta velvoitetaan korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeu-

denkäyntikulut hallinto-oikeuden kohtuulliseksi katsomalla 800 eurolla lailli-

sine viivästyskorkoineen. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus  

 

 Päätös on annettu julkisella kuulutuksella.  

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Lopen kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä koske-

vasta kuulutuksesta yleisessä tietoverkossa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tie-

don kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka 

kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

 

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 

14.12.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00955/19/5205  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pirjo Joutsenlahti 

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

Juopperi. Asian on esitellyt Saara Juopperi. 

 

 

 

 

 

 

Pirjo Joutsenlahti  Raija Uusi-Niemi 

 

 

 

 

 

 

Saara Juopperi 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Inkeri Eriksson 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00955/19/5205  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  ja , maksutta 

 prosessiosoite: 

AA  / Eversheds Asianajotoimisto Oy 

 

  

 

Jäljennös maksutta  

Lopen kunnan tekninen toimi 

 

Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta 

 

Lopen kunnanhallitus 

 

 

Punkanjoen perkausyhtiö / 

 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue

Suomen ympäristökeskus

 

 

 

 

 

 

 

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: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


