VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitus
osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava valitusajassa Helsingin hallintooikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Maa- ja metsätalousministeriön päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset julkaisevat julkisen kuulutuksen ja kuulutettavat asiakirjat ”Kuulutukset ja ilmoitukset” -verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset, josta alueelliset
tiedot -kohdasta on saatavilla asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta;
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
• vaatimusten perustelut;
• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan;
• valittajan nimi ja yhteystiedot; ja
• postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.
Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi valitusviranomainen
valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä
• valituksen kohteena oleva 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; ja
• asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan
saanut oikeudenkäyntiavustaja.
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Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen on saavuttava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä ja hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15.
Hallinto-oikeuden kirjaamon virka-aika on maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
posti- ja käyntiosoite
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelinvaihde
029 56 42000
asiakaspalvelu ja kirjaamo
029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)
sähköpostiosoite
helsinki.hao@oikeus.fi
Oikeudenkäyntimaksu
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun määrästä säädetään oikeusministeriön asetuksella. Maksun suuruus vuonna 2021 on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa säädetään tapauksista, joissa maksua
ei peritä.
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