
 

 

 Päiväys  

22.11.2022  

  

Diaarinumero  

 20319/2021  

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesilain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

22.11.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 29.11.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 22.11.2022 nro 1289/2022, valitus 

vesitalousasiassa, ojitusta koskeva asia, Savonlinna

Luvan hakija 

Hannu Turunen 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 22.11. – 29.12.2022 

Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 

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

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

29.12.2022. 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
22.11.2022 

1289/2022 

 Dnro 20319/03.04.04.04.20/2021 
   

Asia Valitus ojitusta koskevassa asiassa 

Muutoksenhakija 

Päätös, josta valitetaan 

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta 17.2.2021 § 32 
 

Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 26.8.2020 § 146 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 15.4.2020 § 74 päätöksessä päättämä 
maastokatselmus on järjestetty 17.8.2020.  

Lautakunta on päättänyt ratkaista ojitusriita-asian seuraavasti: 

1) Ratkaisu annetaan vain alkuperäisen, 27.11.2019 päivätyn 
ojitustoimitushakemuksen mukaiseen suunnitelmaan perustuvasta asiasta.  

2) Perkaus voidaan toteuttaa 27.11.2019 päivätyn ojitustoimitushakemuksen 
mukaiseen suunnitelmaan perustuen tai suunnitelmaa lyhyempänä lukuun 
ottamatta seuraavia kohteita: 

-kiinteistön  kohdalla ojaa ei perata vaan ojan pohjalle asennetaan 
rumpuputki tai -putket, joiden pituus on oltava vähintään kiinteistön leveyden 
mittainen; mikäli ojassa on putkien asentamisen estäviä kiviä, puunjuuria 
yms., voidaan ne poistaa ja sijoittaa ojan viereen ko. kiinteistölle; 
rumpuputken tai -putkien halkaisija mitoitetaan ympäristöhallinnon 
mitoitusohjeen mukaisesti virkatyönä; mikäli mitoituksesta syntyy 
erimielisyyttä, asia tuodaan lautakunnan ratkaistavaksi 

-ojan perkauksen loppupään alapuolelle on rakennettava ennen perkausta 
laskeutusallas, joka mitoitetaan ympäristöhallinnon mitoitusohjeen mukaisesti 
virkatyönä; mikäli mitoituksesta syntyy erimielisyyttä, asia tuodaan 
lautakunnan ratkaistavaksi 
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-ojan perkauksen varrelle em. allasta ylemmäksi voidaan rakentaa myös muita 
laskeutusaltaita, joilla voidaan korvata suunnitelmaan merkittyjä lietekuoppia; 
myös muita vesiensuojelurakenteita, kuten sepelisuodatuspatoja ja 
rinnevalutuskenttiä (mikäli maaston korkeusero sen mahdollistaa), voidaan 
rakentaa perkauksen yhteydessä 

3) Perattu oja – mukaan luettuna rumpuputket – on pidettävä kunnossa siten, 
ettei se tukkeudu ojan penkan sortumisen, majavapatojen tms. seurauksena, ja 
laskeutusaltaat tyhjennettävä siten, ettei niiden tehollinen tilavuus olennaisesti 
pienene.  

4) Etukäteen arvioiden perkauksesta ei synny maanomistajille korvattavia 
haittoja tai -kustannuksia. Mikäli ojan perkauksen alapuolisella kiinteistöllä 
kuitenkin syntyy pysyviä haittoja, näiden kiinteistöjen omistajat voivat – 
tämän päätöksen estämättä – saattaa asian Savonlinnan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Mikäli pysyviä haittoja 
viranomainen voi todentaa syntyneeksi, voidaan tällä päätöksellä ratkaistun 
ojitustoimituksen hakija velvoittaa osallistumaan haitan poistamisen vaatimiin 
toimenpiteisiin ja / tai korvauksiin (koska näillä haittojen korjaustoimenpiteillä 
saavutetaan kuivatushyötyä myös alapuolisilla kiinteistöillä, otetaan tämä 
huomioon ratkaisussa). 

5)  ”vastineessa” 1.4.2020 mainittuihin kuluihin 860,40 euroa ei 
lautakunta ota kantaa, koska niitä ei vaadita korvattavaksi.  

6) Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä.  

7) Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, 
ellei valitusviranomainen toisin määrää.  

8) Hakemuksen käsittelymaksuna määrätään Savonlinnan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (hyväksytty rakennus- ja 
ympäristölautakunnassa 30.10.2019 § 181) maksutaulukon 
ojitustoimituskohdan mukaisesti ja taksan 10.6 §:n mukaista 
alentamismahdollisuutta käyttäen ojitustoimitushakijan maksettavaksi 600 
euroa.  

9) Tämän päätöksen julkipanosta ei aiheudu perittäviä kuluja 
(julkipanokuulutus julkaistaan vain kaupungin kotisivuilla sijaitsevalla 
virallisella ilmoitustaululla). 

Valituksenalainen Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 
17.2.2021 § 32 

 ja  ovat 29.1.2021 saapuneella sähköpostilla 
ilmoittaneet hakevansa muutosta rakennus- ja ympäristölautakunnan 
päätökseen 26.8.2020 § 146.  

Päätöksessä on mainittu, että kiinteistön  kohdalla ojaa ei perata 
vaan ojan pohjalle asennetaan rumpuputki tai -putket.  
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 saadun tiedon mukaan em. kiinteistön omistajan oja-alueelta ei saa 
poistaa myöskään puita (tekstiviestit 28. ja 29.1.2021).  

 muutoshakemuksen mukaan ojaa ei voi perata kaivinkoneella ilman 
puiden poistamista ja alueella olevaan mutaiseen maalajiin on mahdoton 
asentaa rumpuputki niin, että oja pysyisi auki jatkossakin.  ovat 
pyytäneet muutosta aikaisempaan päätökseen siten, että myös kiinteistön  

 kohdalla oja perattaisiin avo-ojana ja ojittaja voisi poistaa puut 
oja-alueelta 8 m leveydeltä ojituksen mahdollistamiseksi kaivinkoneella.  

= = = 

Lautakunnan puheenjohtaja on keskustellut ojitusriita-asiasta 
15.2.2021  osaomistajan/edustajan 

 sekä ojitustoimitusta hakeneen  kanssa. Molemmat ovat 
ilmoittaneet hyväksyvänsä ojitusriita-asiassa lautakunnan puheenjohtajan 
seuraavan sovintoesityksen: 

1) Kapean, noin 20 m leveän kiinteistön läpi menevä noin 
20 m pitkä osuus ojasta kunnostetaan niin, että työ tehdään molemmilta 
puolilta mainittua kiinteistöä kaivinkoneen ulottuvalla puomilla siten, ettei 
kaivinkoneella tarvitse liikkua mainitun kiinteistön alueella.  

2) Kunnostus suoritetaan kiinteistön  alueella puustoa 
kaatamatta. 

3) Kunnostus toteutetaan aiemmasta lautakunnan päätöksestä muutettuna avo-
ojana kuitenkin niin, että ojitustoimituksen hakija  hankkii ja 
asentaa omalla kustannuksellaan rumpuputken kiinteistön 
alueella sijaitsevaan perattavaan ojaan. Rumpuputken kohdalta oja täytetään 
siten, että ojan ylittävä tasattu osuus tulee vähintään 3,5 m leveäksi. Ojaan 
asennettavan rumpuputken matkalla (noin 6 m) voi tarvittaessa kaivinkoneella 
ajaa esimerkiksi teloilla tapahtuvaa pinnan tiivistämistä ja tasausta varten. 
Noin 6 m pitkä rumpuputki asennetaan Karkusuon suunnasta katsottuna heti 

kiinteistön  rajasta eteenpäin kiinteistön 
suuntaan.  

4) Ojitustoimituksen hakija kaivaa yhden laskeutumisaltaan omalle 
kiinteistölleen ojan laskusuunnassa ennen edellä mainittua rumpuputkea. 
Altaasta kaivettavaa maata voi käyttää ojan peittämiseen rumpuputken 
kohdalla. 

5) Muilta osin noudatetaan rakennus- ja ympäristölautakunnan ojitusriita-
asiasta 26.8.2020 § 146 tekemää päätöstä.  

Kartta puheenjohtaja  sovintoesityksen tarkoittamasta ojituksen 
muutoskohdasta on pöytäkirjaliitteenä E.  
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on vaatinut, että päätös kumotaan ja asia palautetaan 
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

Valituksen perusteluina on muun ohella esitetty, että rakennus- ja 
ympäristölautakunnan päätös § 32 ja siihen johtanut päätöksentekoprosessi on 
kumottava hallintolain vastaisena ja asia on käsiteltävä uudestaan. Päätöksen 
mukainen ratkaisu aiheuttaa merkittävää haittaa kiinteistöille  ja 

. Kiinteistöjen omistajien kuuleminen prosessin aikana on 
laiminlyöty. 

Päätöksenteossa kaikkia asianosaisia ei ole kuultu prosessin kuluessa. 
Kiinteistöjen  sekä  omistajat ovat 
kuolinpesän osakkaat ,  sekä 
jälkeläiset.  

Kuolinpesää edustavat ja hallinnoivat pesän osakkaat yhdessä, ja 
kuolinpesässä ei ole tehty sopimusta siitä, että kenelläkään olisi yksin oikeutta 
edustaa kuolinpesää. Pesän osakkaana muutoksenhakija ei ole myöskään 
antanut valtakirjaa kenellekään pesän osakkaalle asian hoitamiseksi.  

Kyseessä on kuolinpesän omaisuuden arvoon vaikuttava päätös, jolloin 
yksikään pesän osakas ei voi edustaa kuolinpesää yksinään ilman valtakirjaa. 
Ympäristöpäällikkö ei ole varmistanut, onko  ollut valtuutusta 
edustaa muita pesän osakkaita, eikä hän myöskään ole pyytänyt nähtäväkseen 
valtakirjaa.  

Päätöksen tiedoksi saattaminen asianosaisille on laiminlyöty. Päätöstä ei ole 
toimitettu kuolinpesän osakkaille, vaan muutoksenhakija on saanut tiedon 
meneillään olevasta asiasta vasta päätöksenteon jälkeen sosiaalisen median 
kautta. 

Kiinteistöjen meneillään olevassa jaossa kiinteistöön  kuuluva 
maa-alue voi siirtyä muutoksenhakijan omistukseen. Päätöksen mukainen 
ratkaisu aiheuttaa ongelmia kiinteistölle . Kyseinen kiinteistö on 
useamman valuma-alueen keskellä, alavimmalla maalla sijaitseva tasainen, 
koivumetsitetty entinen viljelysuo. Päätöksen kohteena oleva 351 metrin 
pituudelta perattava oja on ns. kokoomaoja, johon laskee useampia ojahaaroja. 
Maaston muodoista johtuen kokoojaojan pudotuskorkeus on useampia metrejä 
ja oja lopulta päättyy edellä mainitun kiinteistön rajalle.  

Päätöksen mukaiset ojitustoimenpiteet kasvattavat ja nopeuttavat merkittävästi   
alueen sulamis- ja tulvasadevesien virtausta kiinteistölle , ilman, 
että päätöksessä olisi velvoitettu parantamaan tulvavesien johtamista pois 
kiinteistöltä. Toimenpiteiden seurauksena kiinteistön puusto kärsii ja alue 
muuttuu arvottomaksi kosteikoksi.  

Hakijaa ei ole velvoitettu purkuojan perkaamiseen kiinteistöjen  
ja  kohdalla ennen päätöksen mukaiseen ojitustoimenpiteeseen 
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ryhtymistä, mikä olisi ehdoton edellytys sille, että kiinteistön 
arvo ei alenisi.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Asian perustelut ja lopputulos huomioon ottaen asiasta kuuleminen ei ole  
ollut tarpeen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 
päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 

Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
Vesilain 5 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan erimielisyyttä koskevan asian 
käsittelyyn sovelletaan soveltuvin osin, mitä 11 luvussa säädetään 
hakemusmenettelystä. 
 
Vesilain 11 luvun 24 §:n mukaan asian käsittelyyn kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisessa sovelletaan, mitä 1–11, 13, 14, 17 ja 21–23 
§:ssä säädetään asian käsittelystä lupaviranomaisessa. 
 
Vesilain 11 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen asian 
ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia 
saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta. 
 
Vesilain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan muille kuin asianosaisille on 
ennen asian ratkaisua varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 
 
Vesilain 11 luvun 8 §:n mukaan hakijalle ja muille asianosaisille on tarpeen 
mukaan varattava tilaisuus selityksen antamiseen hakemuksen johdosta 
tehdyistä lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityksen johdosta 
voidaan asianosaiselle varata tilaisuus selityksen antamiseen. 
 
Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 
 
Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian 
ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa 
asian ratkaisuun. 
 
Hallintolain 44 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on 
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käytävä selvästi ilmi asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu. 
 

Perintökaaren 18 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan kuolinpesän osakasten 
tulee, milloin ei, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, ole järjestetty 
erityistä kuolinpesän hallintoa, pesän selvittämistä varten yhteisesti hallita 
pesän omaisuutta. He edustavat tällöin kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan 
sekä kantavat ja vastaavat pesää koskevissa asioissa. Toimenpide, joka ei siedä 
viivytystä, voidaan suorittaa, vaikkei kaikkien osakasten suostumusta saada 
hankituksi. 
 
Asiassa saatu selvitys 
 
Hakija  on vuonna 2019 toimittanut ELY-keskukselle Makkolan 
alueelle sijoittuvan metsäojien perkausta koskevan ojitustoimitushakemuksen, 
jonka perusteluna on esitetty, ettei yhteisestä ojituksesta ole voitu sopia ja 
hyödynsaajia on vähintään kolme. Asiassa on ollut kysymys metsäojan 
perkaamisesta Etelä-Savon metsähoitoyhdistyksen 20.11.2019 laatiman 
suometsänhoidon suunnitelman mukaisesti Makkolan Seppäharjun alueella 
muun muassa kiinteistöillä  ja 

. ELY-keskus on katsonut, että kyseessä ei ole ojitustoimitusta 
edellyttävä asia vaan kunnan ympäristösuojeluviranomaisen toimivaltaan 
kuuluva ojituserimielisyysasia. 
 
Ojituksen tarkoituksena on ollut perata 351 m pitkä vanha tukkeutunut oja. 
Hakijan tarkoituksena on ollut omalla kustannuksellaan perata koko oja 
kaivinkoneella. Hakijan mukaan perkaussuunnitelmassa mukana olevan 

 kiinteistön omistaja on kieltänyt ojan perkaamisen kiinteistönsä 
kohdalla.  kiinteistö sijoittuu suunnitellun ojitusalueen keskelle ja 
kiellon takia perkaamatta jäisi 20 m osuus ojasta. Koska hakijan omistama 

 kiinteistö sijaitsee perkaamatta jäävän kohdan yläpuolella, 
kuivatushyöty hakijan kiinteistölle jäisi kiellosta johtuen saamatta. 
 
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa 
päätöksissään 15.4.2020 § 74, 26.8.2020 § 146 ja 17.2.2021 § 32. 
 
Valituksenalaisessa asiassa Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 
päätöksessä 17.2.2021 § 32 ovat  ja 
29.1.2021 Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan saapuneella 
sähköpostilla hakeneet muutosta rakennus- ja ympäristölautakunnan 
päätökseen 26.8.2020 § 146 siten, että myös kiinteistön  kohdalla 
oja perattaisiin avo-ojana ja ojittaja voisi poistaa puut oja-alueelta 8 m 
leveydeltä ojituksen mahdollistamiseksi kaivinkoneella.  
 
Valituksenalaisen päätöksen mukaan lautakunnan puheenjohtaja on 
keskustellut ojitusriita-asiasta 15.2.2021 kiinteistön 
omistavan kuolinpesänedustajan  sekä ojitustoimitusta 
hakeneen  kanssa. Molemmat ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä 
ojitusriita-asiassa lautakunnan puheenjohtajan ehdottaman sovintoesityksen. 
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 
 
Hakija  ja  ovat 29.1.2021 hakeneet muutosta 
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökseen 26.8.2020 § 146. 
Hallinto-oikeus toteaa, että edellä mainitusta päätöksestä ei ole valitettu 
määräaikaan 2.10.2020 mennessä ja päätös on näin ollen tullut 
lainvoimaiseksi.  kirjelmä lupaviranomaiselle 29.1.2021 on 
katsottava uudeksi hakemukseksi.  
 
Perintökaaren 18 luvun 2 §:n 1 momentista ilmenevän pääsäännön mukaan 
pesän osakkaat edustavat kuolinpesää kolmatta henkilöä vastaan sekä kantavat 
ja vastaavat pesää koskevissa asioissa yhteisesti, jos pesälle ei ole järjestetty 
erityistä hallintoa. Hallinto-oikeuden käytettävissä olleista asiakirjoista 
saatavan selvityksen mukaan asiassa ojitukseen perustuvaa vaatimusta ei ole 
kohdistettu kaikkia kiinteistön osakkaita vastaan eikä  
tai muillekaan kiinteistön  omistavan kuolinpesän osakkaille, 
paitsi , ole varattu tilaisuutta lausua rakennus- ja 
ympäristölautakunnassa vireillä olleen asian ja asiassa saatujen selvitysten 
johdosta. Asianosaisille ei ole tiedotettu sellaisesta hakemuksesta, josta 
ilmenevät hankkeen perustiedot eikä muutoksesta alkuperäisen hankkeen 
vaikutuksiin nähden.  ei ole esittänyt valtakirjaa tai muuta 
kirjallista asiakirjaa, jonka perusteella  olisi ollut oikeus 
edustaa kuolinpesää asiassa.    
   
Lautakunta on päätöksessään oikeuttanut luvan hakijan ojittamaan 
muutoksenhakijan osaksi omistaman maa-alueen toisen kiinteistön  

 osaomistajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Tieto tästä 
on tullut muutoksenhakijan tietoon vasta lautakunnan valituksenalaisen 
päätöksen jälkeen, joten asian käsittelyssä lautakunnassa on tapahtunut 
ilmeinen menettely- ja kuulemisvirhe. Lisäksi asia saattaa koskea muitakin 
ojan hyödynsaajia.  
 
Edellä olevan perusteella Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätös 
kumotaan ja asia palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. 
Lautakunnan tulee tämän päätöksen saatua lainvoiman ottaa asia uudelleen 
käsiteltäväksi ja uudessa käsittelyssä ottaa huomioon hallinto-oikeuden 
perusteluissa mainitut seikat. Asian käsittelyä jatkettaessa lautakunnan tulee 
kuulla kaikkia asianosaisia.  
 
Valituksenalaisen päätöksen tultua tällä päätöksellä kumotuksi, enempi  
lausuminen valituksessa esitetyistä valitusperusteista ja vaatimuksista raukeaa.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Savonlinnan 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. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 29.12.2022.  

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Pertti Piippo ja 
Maria Ingerström sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Lasse Känsälä. 
Asian on esitellyt Maria Ingerström. 

  

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  
saantitodistuksin 

 

  
saantitodistuksin 
 

 ja 

Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 

Savonlinnan kaupunginhallitus 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

Itä-Suomen aluehallintovirasto /  
Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


