
VALITUSOSOITUS  

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen 
saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valituskirjelmä osoitetaan korkeimmalle hallinto-
oikeudelle ja se on toimitettava valitusajassa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

Valitusoikeus  

Valitusoikeus on: 
1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös saattaa vaikuttaa; 
2) asianomaisella kunnalla, maakunnan liitolla ja alueen pelastustoimella; 
3) yleistä etua valvovilla viranomaisilla; 
4) sellaisella rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena 

on ympäristön- tai luonnonsuojelun taikka vesivarojen käytön edistäminen ja jonka toiminta-aluetta 
tulvariskien hallintasuunnitelma koskee. 

Valitusaika  

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon, kun se 
on annettu. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä 
sitä päivää määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 18.1.2016.  

Valituksen sisältö 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
 valittajan nimi ja kotikunta, 
 päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia, 

siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan, 
 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 

valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valituksen liitteet 

Valituskirjelmään on liitettävä 
 jäljennös päätöksestä ja sen perustelumuistiosta, 
 muut asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 
 asiamiehen valtakirja. 

Valituskirjelmän toimittaminen  

Valituskirjelmän voi viedä valittaja tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää 
myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii 
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Korkeimman hallinto-oikeuden 
kirjaamon aukioloaika on kello 8.00 - 16.15. 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
postiosoite PL 180, 00131 Helsinki 
käyntiosoite Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 
puhelinvaihde 029 56 40200 
telekopio 029 56 40382 

Valittajalta peritään korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 244 euroa. Tuomioistuinten ja 
eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on 
erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 


