
 

 

 Päiväys  
17.02.2023  
  
Diaarinumero  

 20487/03.04.04.04.19/2021 
 
  

JULKINEN KUULUTUS     

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

17.02.2023 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 24.02.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17.02.2023 nro 178/2023, valitus
ympäristölupa-asiassa, ympäristölupa kiviaineksen murskaukseen, Kuusamo.

Luvan hakija

Kuusamon KTK Oy                   

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 17.02.2023 – 27.03.2023 
Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

 
Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 
27.03.2023. 

 

 



 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
17.02.2023 

178/2023 

 Dnro 20487/03.04.04.04.19/2021 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

Muutoksenhakija 

Luvan hakija Kuusamon KTK Oy 

Päätös, josta valitetaan 

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 09.03.2021 § 15 
 
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto on 
myöntänyt Kuusamon KTK Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen 
murskaukseen kiinteistölle Selätys 305-406-57-7 Kuusamon Luikonkankaalle. 
täydennetyn hakemuksen mukaisesti lupamääräyksin 1–21. Lupa on voimassa 
30.6.2026 asti.  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 on vaatinut Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan 
lautakunnan ympäristöjaoston päätöksen kumoamista. 
 
Muutoksenhakija on vuokrannut nyt myönnetyn lupa-alueen viereisen tilan ja 
on itse ollut aikeissa hakea vastaavaa lupaa vuokraamalleen tilalle 

. Koska elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
suullisesti ennakkokäsityksenään ilmoittanut valittajalle, ettei vedenottopaikan 
läheisyyteen tule enää myöntää maa-aineksen ottolupia ja koska 
murskaustoimintakin on sijoitettava pohjavesialueen ulkopuolelle, valittaja on 
ELY-keskuksen ilmoituksen perusteella luopunut omasta hakemuksestaan. 
Nyt myönnetty lupa rikkoo hallinnon yhdenvertaisuusperiaatetta. ELY-keskus 
lausunnonantajana ja Kuusamon kaupunki luvan myöntäjänä eivät ole 
kohdelleet valittajaa samalla tavoin kuin nyt myönnetyn luvan hakijaa. Tämä 
rikkoo hallintolain 6 §:ssä säädettyä tasapuolisen kohtelun periaatetta ja sen 
takia luvan myöntämisestä tehty päätös on lainvastainen.  
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Muutoksenhakijan aikomukseksi jääneen lupahakemuksen mukainen lupa olisi 
sijoittunut samalle alueelle ja samaan maaperämuodostumaan, mutta 
kauemmaksi suojelua vaativista kohteista.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Pohjois-Pohjanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualueelle, Kuusamon kaupungille, Kuusamon kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselle ja Kuusamon kaupungin 
kaavoitusviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen valituksesta.  
 
Muutoksenhakija on esittänyt hallinto-oikeudelle selvitystä 
valitusoikeudestaan. 
 
Kuusamon kaupungille ja Kuusamon kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa vastine. Vastineita ei 
ole annettu. 

Ympäristötarkastaja on antanut lausunnon Kuusamon kaupungin 
yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston puolesta. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen on esittänyt valituksen hylkäämistä. 
Kuusamon KTK Oy on hakenut ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen 
tilalla Selätys 305-406-57-7. Murskattava kiviaines otetaan samalla tilalla 
Selätys olevalta Kuusamon KTK Oy:n maa-ainesalueelta, jolla on voimassa 
oleva maa-aineslupa. Toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Luikonkankaan 
(11305124) 1E-luokan pohjavesialueelle. E-luokituksen perusteena ovat vesi- 
ja metsälain nojalla suojellut lähteet ja suppalammet. Lähin vedenottamo 
sijaitsee alueen länsipuolella noin 600 metrin etäisyydellä murskausaseman 
sijaintipaikasta. 
 
Lupamenettelyyn liittyen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan 
arvioinut hakemuksen mukaista toimintaa pohjaveden suojelun näkökulmasta. 
Luvassa on annettu määräykset pohjaveden ja maaperän pilaantumisen 
ehkäisemiseksi sekä toiminnan pohjavesivaikutusten tarkkailemiseksi. Luvan 
myöntämisen edellytykset ovat olleet olemassa, joten ympäristöjaoston on 
tullut myöntää valituksenalainen lupa.  

Myös  on ollut vireillä ympäristölupahakemus 
(KMO/133/11.01.00.01/2020) kiviaineksen murskaukseen Kuusamon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa. Valittaja on kuitenkin 
kirjallisesti perunut vireillä olleen ympäristölupahakemuksen saatuaan 
tietoonsa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen antaman lausunnon ja 
esittelijän antaman käsityksen valmistelun lopputuloksesta. Perumisen 
johdosta lupa-asiaa ei ole tosiasiallisesti ratkaistu ja asiassa annettu päätös 
koskee vain määrättyä käsittelymaksua. Asia on ratkaistu päätöksellä 
YMPJAOS 6.10.2020 § 35.  
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Kuusamon kaupungin kaavoitusviranomainen on vastineessaan esittänyt muun 
muassa, että kiinteistö, jolle lupa on myönnetty, ja valittajan hallinnassa oleva 
kiinteistö ovat vierekkäiset. Kaavatilanne on kummallakin sama. Pohjakartan 
mukaan maaston tilanne on erilainen. Vastineen antaja ei pysty ottamaan 
kantaa siihen, olisivatko haettu toiminta ja hakematta jätetty toiminta 
vastanneet sisällöltään ja olosuhteiltaan toisiaan.  

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
on antanut asiassa vastineen. Lausunnoissa toiminnan sijoittumisesta 
luokitellulle pohjavesialueelle käytetään aina tapauskohtaista harkintaa, johon 
vaikuttavat hakemuksen sisältö, alueen pohjavesiolosuhteet sekä toiminnan 
sijoittuminen pohjavesimuodostumassa. ELY-keskus on molemmista 
Luikonkankaalle sijoittuvista lupahakemuksista antamissaan lausunnoissa 
korostanut pohjavesiensuojelun tärkeyttä ja sitä, että toiminnanharjoittajan on 
tullut selvittää, onko mahdollista sijoittaa toiminta siihen paremmin 
soveltuvalle paikalle pohjavesialueen ulkopuolelle tai pohjaveden 
muodostumisalueen (sisärajan) ulkopuolelle. Lausunnoissa on korostettu myös 
toiminnan sijoittumista suhteessa alueella sijaitsevaan vedenottamoon ja 
tutkittuun vedenottamon paikkaan. 

Valittajan mukaan lupahakemuksen mukainen murskauslupa olisi sijoittunut 
samalle alueelle ja samaan maaperämuodostumaan, vaikkakin se olisi ollut 
kauempana suojelua vaativista kohteista ja siten ollut ”helpommin” 
myönnettävissä. Tähän ELY-keskus on esittänyt, että Kuusamon KTK Oy:n 
maa-aineksen ottoalue sijoittuu 700–1000 metrin päähän Luikonkankaan 
vedenottamolta ja 350–700 metrin etäisyydelle tutkitusta vedenottopaikasta. 
Kuusamon KTK Oy:n ottoalueella murskausasema on mahdollista sijoittaa 
riittävän kauas vedenottamosta sekä tutkitusta vedenottamon paikasta, kun taas 

 hakema murskausasema olisi sijoittunut vajaan 400 metrin päähän 
tutkitusta vedenottopaikasta ja sijaitsisi pohjaveden virtaussuunnassa tutkitun 
vedenottopaikan yläpuolella sijoittuen näin tutkitun vedenottopaikan 
arvioidulle lähisuojavyöhykkeelle. Tutkimusten mukaan paikalta on saatavissa 
hyvänlaatuista pohjavettä yhdyskunnan vedenhankinnan tarpeisiin. 
Vedenottopaikan arvioidulle lähisuojavyöhykkeelle sijoittuisivat 
maa-aineksen ottoalue sekä suunniteltu murskausasema.   

Kuusamon KTK Oy:n murskausasema sijoittuu jo olemassa olevalle maa-
aineksenottoalueelle, kun taas valittajan murskausasema olisi sijoittunut 
luonnontilaiseen osaan Luikonkankaan harjumuodostumaa lähellä vesistöä. 
Maa-aineksen ottotoiminta on pääsääntöisesti kielletty rantavyöhykkeellä, joka 
on yleensä noin 100 metriä. Murskausasema ja siihen liittyvä tukitoimialue 
raaka-aine- ja tuotekasoineen voidaan rinnastaa maisemallisilta 
vaikutuksiltaan maa-aineksen ottoalueeseen, mikä on osaltaan vaikuttanut 
ELY-keskuksen käsitykseen kyseisen paikan soveltuvuudesta tilapäiseksi 
murskausasemaksi. 
 
Kuusamon KTK Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastine valituksen, lausunnon 
ja vastineiden johdosta. Vastinetta ei ole annettu. 



  4 (8) 
   
 
 

 

 on esittänyt vastaselityksessään muun muassa, että Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan valittajan toiminta olisi 
sijoittunut noin 400 metrin päähän vedenottamosta ja Kuusamon KTK Oy:n 
toiminta lähimmillään 350 metrin etäisyydelle vedenottamosta. Kuusamon 
kaupunginkaavaviranomainen ei ole kyennyt ottamaan kantaa toimintojen 
sisältöön ja olosuhteisiin. Kuusamon kaupunki ympäristölupaviranomaisena 
on esittänyt valituksen hylkäämistä koska Kuusamon KTK Oy:llä on ollut jo 
voimassa oleva maa-aineslupa samalla alueella. Tämän lausunnon perusteella 
on selvää, että samalla alueella jo toimivaa yhteisöä ja valittajaa, joka haluaa 
harjoittaa samanlaista toimintaa, on kohdeltu eriarvoisesti 
hallintoviranomaisten taholta. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet ja hallintolain esityöt 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan:1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) 
merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) 
sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta 
täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset. 

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen on muun muassa kohdeltava 
hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan 
lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien suojattava 
oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 
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Hallituksen esityksessä mm. hallintolaiksi (HE 72/2002) on todettu muun 
ohessa, että pykälän alkuosaan sisältyy yleinen vaatimus hallinnossa asioivien 
tasapuolisesta kohtelusta. Mainittu vaatimus saa merkityssisältönsä lähinnä 
perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteesta. Perusoikeutena 
yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että viranomainen soveltaa lakia tekemättä 
muita eroja kuin laista ilmenee. Säännös ei kuitenkaan estä tosiasiallisen tasa-
arvon turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän 
asemaa ja olosuhteita parantavia toimia. Olennaista on, voidaanko erottelu 
perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla.  

Menettelyllisenä velvoitteena vaatimus tasapuolisesta kohtelusta merkitsee 
sitä, että hallinnossa asioiville pyritään turvaamaan yhdenvertaiset 
mahdollisuudet asioidensa hoitamiseen ja oikeuksiensa valvomiseen. 
Tasapuolisen kohtelun merkitys korostuu silloin, kun viranomainen käyttää 
yksityisten oikeusasemaan tai toimintamahdollisuuksiin kohdistuvaa 
harkintaa. Tällöin viranomaisen on erityisesti huolehdittava siitä, että 
hallinnossa asioivilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä selvyyteen lakiin 
perustuvista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.  

Ratkaisutoiminnan tulee olla myös johdonmukaista siten, että harkinnan 
kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin 
perustein. Säännönmukaisesta käytännöstä poikkeamisen on perustuttava 
tapauksen erityislaatuun. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan estä viranomaista 
muuttamasta vakiintuneeksi muodostunutta käytäntöään sikäli kuin siihen on 
olemassa perusteltu syy. Tällaisia syitä voivat lainsäädännön muuttumisen 
ohella olla esimerkiksi tuomioistuinkäytännössä annetut aikaisemmasta 
käytännöstä poikkeavat ratkaisut tai kansainvälisessä oikeuskehityksessä 
tapahtuneet muutokset. 

Asiassa saatu selvitys 
 
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto on 
myöntänyt Kuusamon KTK Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen 
murskaukseen kiinteistölle Selätys 305-406-57-7 Toiminta sijoittuu 
kokonaisuudessaan Luikonkankaan (11305124) 1E-luokan pohjavesialueelle. 
E-luokituksen perusteena ovat vesilain ja metsälain nojalla suojellut lähteet ja 
suppalammet. Hakemuksen mukaan lähin vedenottamo sijaitsee alueen 
länsipuolella noin 600 metrin etäisyydellä murskausaseman sijaintipaikasta.  
Toiminnalla ei ole suoraa vaikutusta maaperään muutoin kuin mahdollisissa 
onnettomuustilanteessa. 
  
Myös  on ollut vireillä ympäristölupahakemus 
(KMO/133/11.01.00.01/2020) kiviaineksen murskaukseen Kuusamon 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa. Asiakirjoista saadun selvityksen 
mukaan ELY-keskus on valittajan hakemuksesta antamassaan lausunnossa 
ilmoittanut muun muassa, ettei olemassa olevan laajahkon ottoalueen 
itäpuolelle ja tutkitun vedenottopaikan läheisyyteen tule enää myöntää maa-
aineksen ottolupia ja murskaustoimintakin tulee näin ollen sijoittaa 
pohjavesialueen ulkopuolelle. Valittaja on perunut vireillä olleen 
ympäristölupahakemuksensa saatuaan tietoonsa Pohjois-Pohjanmaan ELY-
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keskuksen antaman lausunnon ja esittelijän ilmoittaman käsityksen 
valmistelun lopputuloksesta. Hakemuksen perumisen vuoksi lupa-asiaa ei ole 
lupamaksua lukuun ottamatta tosiasiallisesti ratkaistu. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistavana kysymys siitä, onko Kuusamon 
kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston päätös 
kumottava valituksessa esiin tuodulla perusteella, jonka mukaan lautakunnan 
päätös rikkoo hallintolain 6 §:ssä säädettyä tasapuolisen kohtelun periaatetta.  

ELY-keskuksen lausunnon perusteella Kuusamon KTK Oy:n murskaamo 
sijaitsee noin 350–700 metrin etäisyydellä tutkitusta Luikonkankaan 
vedenottopaikasta vanhalla maa-ainesten ottoalueella.  hakemuksen 
mukainen murskausasema oli esitetty sijoitettavaksi noin 400 metrin päähän 
tutkitusta vedenottopaikasta. Murskaamo olisi sijainnut pohjaveden 
virtaussuunnassa tutkitun vedenottopaikan yläpuolella mainitun 
vedenottopaikan arvioidulla lähisuojavyöhykkeellä. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaisesti ympäristölupaharkinnassa otetaan 
huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys. 
Murskauslaitoksen sijoittaminen pohjavesialueelle edellyttää aina 
tapauskohtaista oikeusharkintaa. Arvioitaessa pohjavesialueelle sijoitettavasta 
murskauslaitoksesta aiheutuvaa pohjaveden pilaantumisriskiä on kiinnitettävä 
huomiota teknisiin suojaustoimenpiteisiin ja niitä koskevaan riskinarviointiin, 
laitoksen sijaintipaikkaan, pohjavesialueen hydrogeologisiin ja muihin 
olosuhteisiin. Lupaharkinnassa on myös otettava huomioon muun muassa 
onnettomuusriski sekä toiminnan vaikutusalueen herkkyys ympäristön 
pilaantumiselle. Lisäksi arvioinnin lähtökohtana on otettava huomioon 
ympäristönsuojelulain 20 §:n 1 kohdan mukainen varovaisuus- ja 
huolellisuusperiaate.  

Hallinnon ratkaisutoiminnan tulee olla johdonmukaista siten, että harkinnan 
kohteena olevia tosiseikkoja arvioidaan samankaltaisissa tapauksissa samoin 
perustein. peruttua hakemuksensa ei kuitenkaan ole olemassa 
ratkaisua, jonka tosiseikkoja olisi mahdollista arvioida ja verrata 
yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaoston lupapäätöksen 
tosiseikkoihin.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut. 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 
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Päätöksestä ilmoittaminen 

Kuusamon kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

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 27.3.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Sinikka 
Kangasmaa ja Pertti Piippo sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari 
Saara Juopperi.  

 

Esittelijä  Mia Koski-Träskvik 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä.  
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Jakelu 

Päätös  , oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.) 
Prosessiosoite: 
Varatuomari Juha Korpi  

 

 

  Kuusamon KTK Oy 

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto  

Kuusamon kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kuusamon kaupunginhallitus 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 

 



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 

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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




