
 

       

 

VALITUSOSOITUS 
 
 
Valitusviranomainen Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla 

muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä mak-
susta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää  Valitusaika päättyy 

28.02.2020. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, 

jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysy-
myksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja 
muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, val-
tion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova vi-
ranomainen. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitet-

tava 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 valittajan nimi ja kotikunta 

 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystie-
dot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 
65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  

 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-
mää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle 

 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti 
selvitys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä en-
nen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää 
myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu 
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

 
käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 



 

       

 
 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyn-
timaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua 
ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosai-
nen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille-
panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.  
 


