
 

 

 Päiväys  

20.3.2023  

  

Diaarinumero  

 Dnro 20393/03.04.04.04.22/2021 

    

  

 

JULKINEN KUULUTUS  

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

20.3.2023    

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

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

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 27.3.2023. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.3.2023 nro 299/2023, valitus ympäristö- 

lupa-asiassa, Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan 

nro 25/06/1 muuttaminen ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistaminen lohkoille 

1 - 6 sekä 12 ja 13, Kemijärvi  

Luvan hakija  

Neova Oy (aiemmin Vapo Oy)  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 20.3.2023- 26.4.2023 

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 

26.4.2023.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html


 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 
 
20.3.2023   

299/2023 

 Dnro 20393/03.04.04.04.22/2021 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena 

Luvan hakija Neova Oy (aiemmin Vapo Oy) 

Päätös, josta valitetaan 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 18.2.2021 nro 28/2021 

_ _ 

Aluehallintovirasto on vahvistanut Muljunaavan turvetuotantoalueen lohkojen 
1–6 sekä 12 ja 13 turvetuotannon lopettamiseen liittyvät jäljempänä ilmenevät 
jälkihoitotoimet ja antanut niitä koskien lupamääräykset 18, 19 ja 20.  

Toiminnassa on noudatettava päätöksessä muutettuja määräyksiä ja annettuja 
uusia määräyksiä sekä muutoin Muljunaavan turvetuotantoalueen koko 
toimintaa koskevassa päätöksessä 24.2.2006 nro 25/06/1 annettuja määräyksiä 
sellaisina kuin ne ovat Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä (07/0079/1) 
muutettuna voimassa.    

Lupamääräykset 18–20 kuuluvat seuraavasti: 

18. Lohkot 1–6, 12 ja 13 on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet ja rakennelmat 
sekä jätteet on poistettava alueelta. Lohkoille saadaan jättää jälkikäyttöä 
tukevia vesienkäsittelyrakenteita.  

Lohkojen siistimistä koskevat toimenpiteet on suoritettava loppuun 31.12.2021 
mennessä. Lohkoja ei saa ottaa enää uudelleen tuotantoon. 

Lapin ELY-keskus voi tarvittaessa antaa jälkihoitoon liittyviä tarkentavia 
määräyksiä. 
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19. Lohkojen 1–3, 12 ja 13 vedet on johdettava laskeutusaltaiden kautta 
pintavalutuskentälle 2 vähintään vuoden 2021 loppuun saakka ja sen 
jälkeenkin, kunnes alueet on siirretty pysyvästi muuhun käyttöön tai ne ovat 
kasvipeitteisiä. Toiminnanharjoittajan on esitettävä Lapin ELY-keskukselle 
selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta sekä päästötarkkailun 
tuloksista ennen vesien käsittelyn lopettamista. 

Toiminnanharjoittajan vastuu lohkojen 1–6, 12 ja 13 jälkihoitotoimenpiteistä 
tarkkailu mukaan lukien päättyy, kun ELY-keskus on todennut 
jälkihoitotoimet tehdyiksi ja turvetuotannosta aiheutuneiden 
pilaantumishaittojen loppuneen. 

Lohkojen 1–6, 12 ja 13 jälkihoitovaiheen aikana käytössä olevat 
vesienkäsittelyrakenteet on pidettävä kunnossa. Rakenteiden toimivuus on 
tarkastettava ja laskeutusaltaat on tyhjennettävä lietteestä tarvittaessa, kunnes 
lohkot ovat kasvittuneet tai siirtyneet uuden maankäyttömuodon piiriin. Liete 
on sijoitettava alueelle siten, ettei se pääse takaisin ojastoihin, 
vesienkäsittelyrakenteisiin tai vesistöön.  

Laskuoja 1 on kunnostettava vesienjohtamisen lopettamisen jälkeen siltä osin 
kuin kunnostustarve on aiheutunut turvetuotannon päästöistä. 

20. Jälkihoitovaiheen päästötarkkailu tehdään ainakin yhtenä vuotena 
Muljunaavan turvetuotannon päättymisen jälkeen. Tarkkailuvuosi on vuosi 
2021. Näytteet otetaan pintavalutuskentän 2 mittapadolta hakemukseen 
liitetyssä Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja 
vaikutustarkkailuohjelmassa v. 2016–2022 esitetyn tuotantovaiheen 
päästötarkkailun mukaisesti. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätöstä muutetaan siten, että turvetuotantoalueen 
lohkojen 1–6 sekä 12 ja 13 turvetuotannon lopettamiseen liittyviin 
jälkihoitotoimiin lisätään seuraava lupamääräys:  

Kokooja-, sarka-, eristys-, reuna- ja muiden ojien sekä sammutusvesialtaiden 
ja muiden kaivantojen sivut tulee luiskata kokonaisuudessaan osana 
jälkihoitotoimenpiteitä siten, että niistä ei muodostu vaaraa eikä haittaa 
ihmisille ja ympäristölle. Luiskien kaltevuutena tulee olla maatumattomalla 
turpeella 1:1,5, maatuneella turpeella ja savella 1:2,0 ja kivennäismailla 1:2,25 
tai loivempia. 

Jälkihoitotoimenpiteet ojien ja kaivantojen osalta voidaan todeta tehdyksi 
vasta valvontaviranomaisen tarkastettua toimenpiteet. 

Perusteluinaan muutoksenhakija on muun ohella esittänyt, että 
jälkihoitotoimenpiteillä alueelta poistetaan ympäristöluvan mukaiset 
velvollisuudet. Jälkihoitotoimenpiteet tulee suorittaa siten, että alueelle ei jää 
ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta johtuvia muusta ympäristöstä 
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poikkeavia onnettomuusriskejä tai vaaraa tai haittaa ympäristölle tai sen 
käytölle. 

Valituksessa on viitattu voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykseen 6, 
joka kuuluu seuraavasti:  

6. Kokoojaojien ja sarkaojien yläpäät on luiskattava pituussuunnassa vähintään 
kaltevuuteen 1:1,5 ojiin joutuvien porojen poispääsyn helpottamiseksi. 
Vastaavanlaiset luiskat on tehtävä 300–400 metrin välein niiden eristys-, 
reuna- ja kokoojaojien sivuluiskiin sekä sammutusvesialtaiden ja muiden 
kaivantojen yhdelle sivulle siltä osin kuin niiden luiskat ovat kaltevuutta 1:1,5 
jyrkempiä. Toimenpiteitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli luvan saaja sopii 
asian muutoin asianomaisen paliskunnan kanssa. 

Voimassa oleva ympäristölupa sallii ojiin ja kaivantoihin jyrkätkin reunat. 
Jyrkkiä reunoja ei tule jättää alueelle niiden aiheuttaman vaaran ja haitan 
vuoksi. Suomessa on tapahtunut ainakin yksi ihmisen hukkumiseen johtanut 
onnettomuus käytöstä poistetulla turvetuotantoalueella. Yleisesti ottaen 
ihmiset osaavat varoa turvetuotantoalueilla olevia kaivantoja. Alueen 
poistuttua turvetuotannosta alueella olevia riskejä ei enää tiedosteta yhtä 
hyvin. Kun alueen kunnossapidosta luovutaan, ilman valitusvaatimuksen 
mukaista luiskaamisvelvollisuutta todennäköisesti myös riskit porojen 
hukkumiselle kasvavat. 

Jyrkät ojien ja kaivantojen reunat eivät pääse kasvittumaan, jolloin ne sortuvat 
ja syöpyvät muita ojia helpommin. Lohkojen laskeutusaltaat ja 
pintavalutuskentät on tarkoitus poistaa käytöstä, jolloin ojiin päätynyt 
kiintoaines pääsisi haittaamaan alavirran puoleista maankuivatusta sekä 
kuormittaisi vesistöjä. Vaatimuksen mukaisilla luiskauksilla vähennettäisiin 
luvan mukaisen toiminnan aiheuttamaa haittaa omaisuuden käytölle ja 
ympäristölle.  

Esitetyt luiskien kaltevuudet ovat Ympäristöhallinnon ohjeen 4/2015 
Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu taulukon 7 mukaiset suositeltavat 
luiskien kaltevuudet. Ennalta arvioiden yleisten suositusten mukaisilla luiskien 
kaltevuuksilla ehkäistäisiin ihmisille ja eläimille muodostuvaa vaaraa. Samalla 
vähennettäisiin luiskien sortumisesta ja syöpymisestä aiheutuvasta 
kiintoainekuormituksesta muodostuvaa haittaa omaisuuden käytölle ja 
ympäristölle. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on tiedottanut Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen valituksesta julkisella kuulutuksella. Tieto 
kuulutuksesta on julkaistu Kemijärven kaupungissa. 

Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle, 
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Kemijärven kaupungille ja Kemijärven kaupungin 
terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valituksesta. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se katso aiheelliseksi 
antaa lausuntoa valituksesta. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualue on todennut, ettei sillä ole lausuttavaa vastinepyynnön johdosta. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on 
ilmoittanut, ettei se anna vastinetta asiassa. 

Kemijärven kaupunki on vastineenaan ilmoittanut, että valitus on aiheellinen. 

Neova Oy on vastineenaan ilmoittanut, että voimassa olevan ympäristöluvan 
lupamääräystä 6 ei ole miltään osin muutettu eikä ole ollut tarpeenkaan 
muuttaa valituksenalaisella päätöksellä. Lupamääräys 6 on oikeuskäytännön 
mukainen edelleenkin ja luvan saajaa velvoittava luvan voimassaolon 
päättymiseen saakka.  

Toiminnan loppupuolella kenttien mataloitumisen myötä myös ojasyvyydet 
pääosalta ojaosuuksia mataloituvat, jolloin ojien luiskaamisen tarvetta ei 
kaikilla osuuksilla käytännössä ole (voi olla mahdotontakin) ja joillakin 
osuuksilla tarve on aikaisempaa vähäisempi. On myös osuuksia, joissa tarve 
säilyy. Kun tähänkään mennessä ongelmia porojen liikkumismahdollisuuksien 
suhteen ei ole Muljunaavalla ilmennyt, ei sellaisia ole odotettavissa 
vastaisuudessakaan. Tätä tukee se, että alueella toimiva paliskunta ei ole 
menettelyn yhteydessä nähnyt tarpeelliseksi esittää muutosvaateita 
lupamääräykseen 6. 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on vastaselityksessään 
muuttanut valitusvaatimustaan siten, ettei oton myötä alle 50 cm:n syvyyteen 
mataloituneiden ojien luiskaamista vaadita. Lisäksi vastaselityksessä on muun 
ohella todettu, että valitus ei kohdistu lupapäätöksen 24.2.2006 nro 25/06/1 
lupamääräykseen 6, vaan valitus koskee ympäristöluvan 
jälkihoitotoimenpiteitä eli ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 5 kohdan 
mukaisia toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia. Kaivantoihin liittyvä 
onnettomuusriski kasvaa toiminnan päätyttyä, ellei kaivantoja luiskata 
valituksessa vaaditun mukaisesti. Vastaselityksessä on viitattu vesilain 5 luvun 
8 ja 7 §:n sekä 2 luvun 7 §:n säännöksiin. Yleisiä mitoitusperiaatteita 
jyrkemmät ojat aiheuttaisivat vältettävissä olevaa yleisen ja yksityisen edun 
loukkausta. Siten ojien luiskaamatta jättäminen johtaisi vesilain vastaiseen 
tilanteeseen.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 
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Perustelut 

Sovellettavat oikeusohjeet 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan ympäristöluvassa 
on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen 
kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan 
lopettamisen jälkeisistä toimista.  
 
Ympäristönsuojelulain 94 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 
päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai 
valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti 
tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 
 
Ympäristönsuojelulain 94 §:n 3 momentin mukaan, jos ympäristölupa ei 
sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen 
on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 
96 §:ssä säädetään.  

Asiassa saatu selvitys 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 24.2.2006 antamallaan päätöksellä 
nro 25/06/1 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja 
vesitalousluvan Muljunaavan turvetuotantoon enimmillään 248,4 hehtaarin 
suuruisella alalla sekä 79,9 hehtaarin suuruisen uuden alueen kuntoonpanoon 
ja turvetuotantoon. Päätöksen lupamääräyksessä 16 toiminnanharjoittaja on 
velvoitettu esittämään ympäristölupavirastolle hyväksyttäväksi 
yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen edellyttämistä 
ympäristönsuojelua koskevista toimista ja tuotantoalueen jälkihoidosta, mikäli 
lupakauden aikana huomattava osa alueesta on poistunut tuotannosta ja 
kyseisellä alueella tehdään muutoksia vesienjohtamis- ja 
vesiensuojelujärjestelyihin. Lapin ELY-keskus on 4.10.2016 päivätyssä 
arviossaan lupaehtojen tarkistamisesta katsonut, että Muljunaavan 
tuotantoalueella on poistunut tuotannosta merkittävä määrä tuotantoalaa ja 
toiminnanharjoittajan on esitettävä aluehallintoviraston hyväksyttäväksi 
yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen edellyttämistä 
ympäristönsuojelua koskevista toimista ja tuotantoalueen jälkihoidosta. 

Vapo Oy on Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan 
muuttamista koskevassa hakemuksessaan muun ohella pyytänyt 
jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamista lohkoille 1–6 sekä 12 ja 13. 
Hakemuksen täydennyksen mukaan turvetuotanto on päättynyt kokonaan 
Muljunaavan lohkoilla 1–6 sekä 12 ja 13 ja lohkot on tarkoitus siirtää 
jälkihoitovaiheeseen. Lohkot 4–6 ja osa lohkoista 3 ja 2 ovat poistuneet 
tuotannosta useita vuosia sitten ja kasvittuminen lohkoilla 4–6 ja osalla 
lohkoista 3 ja 2 on alkanut. Lohkoilla 1, 12 ja 13 sekä osalla lohkoista 3 ja 2 
viimeinen tuotantovuosi on ollut vuosi 2019. 
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Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös 

Toiminnan lopettamisesta ja alueen jälkihoidosta annetuilla määräyksillä 
varmistetaan, että toiminnan lopettamisen jälkeiset päästöt ja niistä aiheutuvat 
vaikutukset alapuoliseen vesistöön ovat mahdollisimman vähäiset. 
Valituksenalaisessa aluehallintoviraston päätöksessä jälkihoitoa varten 
annetun uuden lupamääräyksen 18 mukaan lohkojen siistimistä koskevat 
toimenpiteet on suoritettava loppuun 31.12.2021 mennessä ja Lapin ELY-
keskus voi tarvittaessa antaa jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä. 

Hallinto-oikeus katsoo, että valituksenalaisessa aluehallintoviraston 
päätöksessä annetut vakiintuneen käytännön mukaiset jälkihoitoa ja toiminnan 
lopettamista varten annetut lupamääräykset ovat riittävät. Näin ollen annettuja 
uusia jälkihoitoa koskevia lupamääräyksiä ei ole valituksessa esitetyn 
perusteella tarpeen muuttaa. 

Siltä osin kuin valituksessa on vaadittu, että jälkihoitotoimenpiteet ojien ja 
kaivantojen osalta voidaan todeta tehdyiksi vasta valvontaviranomaisen 
tarkastettua toimenpiteet, hallinto-oikeus viittaa valituksenalaisen päätöksen 
lupamääräyksen 19 toiseen kappaleeseen, jonka mukaan toiminnanharjoittajan 
vastuu lohkojen 1–6 sekä 12 ja 13 jälkihoitotoimenpiteistä tarkkailu mukaan 
lukien päättyy, kun ELY-keskus on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi ja 
turvetuotannosta aiheutuneiden pilaantumishaittojen loppuneen.  

Muutoksenhakijan vastaselityksessä viitatut vesilain ojitusta koskevat 
säännökset eivät tule sovellettaviksi tässä ympäristönsuojelulain mukaisia 
jälkihoitotoimenpiteitä koskevassa asiassa.  

Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, että maanomistaja päättää 
tuotannosta poistuneen alueen jälkikäytöstä. Ympäristöluvassa ei voida antaa 
jälkikäyttöä koskevia määräyksiä ojien ja muiden kaivantojen luiskien 
kaltevuudesta.   

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kemijärven 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. 
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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 26.4.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janika Gummerus 
ja Raija Uusi-Niemi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 
Tuhkanen.  

 

Esittelijä  Pirjo Pentinmäki 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta / Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen, maksutta 

Neova Oy 

Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Kemijärven kaupunginhallitus 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Kalatalousviranomainen 

Lapin 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. 

 
 
 
 
 
 



HallJK (01.20)      2 (2) 

 
 
 
 
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#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


