
YLEINEN ALLEKIRJOITUSPROSESSI

Yleinen allekirjoitusprosessi IY17F6BOS on allekirjoitettu Visma X-Sign -palvelussa.
Prosessin tunnus on 0307c59f-bbaf-4b59-86ad-273c22bf5b7f.

Allekirjoitukset

Allekirjoittaja ARTO  AHONEN
Allekirjoitusaika 28.11.2022 09:17

Allekirjoitetut asiakirjat

Asiakirja 221118_Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä, Pertti
Siitonen Oy, Parikkala.pdf



IMATRAN KAUPUNKI 
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323 
sähköposti: ymparistotoimi@matra.fi  

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

 
 
Ympäristötarkastaja 28.11.2022   § 15/2022 
   00311101002022 
 
 

Asia PÄÄTÖS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN 
SIIRTÄMISESTÄ 

 
 Pertti Siitonen Oy on hakenut tiloja Linnamäki (580-425-81-1) ja 

Markkakulma (580-425-43-4) koskevan maa-aines- ja 
ympäristöluvan (Imatran seudun ympäristölautakunta 16.6.2020 § 
52) siirtoa Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat Oy:lle. 
Hakemukseen on liitetty kopio toiminta-alueen tilaa Linnamäki 
(580-425-81-1) koskevasta maanvuokrasopimuksesta. Uusi 
luvanhaltija omistaa itse loput toiminta-alueesta. 

 
 Maa-aineslain (555/1981) 13a§:ssä määrätään, että jos lupaan 

perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on 
siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan 
aikaisempi haltija vastaa kuitenkin lupaan liittyvistä velvoitteista, 
kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. 

 
 Toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen, jona Parikkalassa toimii Imatran 
seudun ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on päätöksellään 
28.9.2021 § 60 siirtänyt asian ratkaisuvallan ympäristötarkastajalle. 

  
PÄÄTÖS Haettu maa-aines- ja ympäristöluvan siirto Pertti Siitonen Oy:ltä 

Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat Oy:lle hyväksytään. 
  
 Uuden luvanhaltijan tulee asettaa luvan mukainen vakuus. 
 
 Pertti Siitonen Oy vastaa luvan velvoitteista siihen asti, kunnes uusi 

luvanhaltija on asettanut lupaan liittyvän vakuuden. Pertti Siitonen 
Oy:n asettama vakuus vapautetaan, kun uuden luvanhaltijan 
asettama vakuus on hyväksytty. 

 
 Perustelut 
 Hakemuksessa on esitetty riittävä selvitys toiminta-alueen 

hallintaoikeudesta. (MAL 13a §) 
 
Päätöksestä perittävä 
maksu  
 Hakemuksen käsittelystä peritään luvan velvoitteista vapautettavalta 

Pertti Siitonen Oy:ltä 110,00 €. Maksu on määrätty Imatran seudun 
ympäristönsuojeluviranomaisen vuoden 2022 taksojen mukaisesti. 

 
Päätöksestä tiedottaminen 
  
 Päätös julkaistaan 29.11.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 

Parikkalan kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 



katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
6.12.2022. 

 
 Päätös toimitetaan aiemmalle ja uudelle luvanhaltijalle, Kaakkois-

Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
Parikkalan kunnalle. 

  
Sovelletut Maa-aineslaki (555/1981) 
oikeusohjeet Erityislakien mukaisen toimivallan siirto, Imatran seudun 

ympäristölautakunta 28.9.2021 § 60 
 Imatran seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksat 2022, 

Imatran kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 129 
 
  
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 

hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
 
  
Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimittamalla kirjallinen 

valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevassa 
valitusosoituksessa ilmenevällä tavalla viimeistään 5.1.2023 
mennessä. 



 
Hallintovalitus maa-aineslain mukaisesta päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 
 

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta hallintovalituksella. 
 
Valitusoikeus 

 

⎯ asianosaisella 

⎯ kunnan jäsenellä 

⎯ rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, 
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

⎯ toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät 

⎯ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella 

⎯ muualla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 
 

Valitusaika 
 

Määräaika valituksen tekemiseen on 7 + 30 vuorokautta tämän päätöksen 
julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla julkaisupäivää määräaikaan lukematta. 

 
Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio 
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
Puhelin: 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Aukioloaika: 8.00 – 16.15 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
 

⎯ päätös, johon haetaan muutosta 

⎯ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi 

⎯ perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku 
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot 
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 



Valitukseen on liitettävä: 
 

⎯ päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

⎯ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 

Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 
31.12.2018 /1383) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely 
tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on 
tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 



     arto.ahonen@imatra.fi [c7c7c987-c638-4a46-89db-4c7056474753] 2022-12-12T23:59:59.000 2022-12-12T23:59:59.000 {"signingParties":[{"signing_party_id":"1","signers":[{"can_be_anyone":true,"signer_id":"1","uuid":"c7c7c987-c638-4a46-89db-4c7056474753","firstname":"Arto","surname":"Ahonen","person_id":"arto.ahonen@imatra.fi","phonenumber":"","email":"arto.ahonen@imatra.fi","message_to_signer":"","language":"","signature":{"status":"WAITING","signed_at":null,"rejected_at":null,"reject_reason":null,"checkout_at":null}}]}],"attachments":[{"signable":true,"attachment_id":"1622","filename":"221118_Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä, Pertti Siitonen Oy, Parikkala.pdf","name":"221118_Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä, Pertti Siitonen Oy, Parikkala.pdf","attachmentKey":"bdf12b2c077c0bab461e7520fd8dc4f4a93cd1e2","attachmentHash":"SHA256HEX: 1f28cb6e6c58d0be9593feb3bd4d4baff47fa76906483c63a4f000871e70efb7","description":""}],"sender":{"software_version":""}} 0307c59f-bbaf-4b59-86ad-273c22bf5b7f WAITING arto.ahonen@imatra.fi [arto.ahonen@imatra.fi] [arto.ahonen@imatra.fi] Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto, Pertti Siitonen Oy IY17F6BOS arto.ahonen@imatra.fi Arto Ahonen Arto Ahonen UI [arto.ahonen@imatra.fi] [arto.ahonen@imatra.fi]  Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto, Pertti Siitonen Oy       221118_Päätös maa-aines- ja ympäristöluvan siirtämisestä, Pertti Siitonen Oy, Parikkala.pdf 1622 SHA256HEX: 1f28cb6e6c58d0be9593feb3bd4d4baff47fa76906483c63a4f000871e70efb7 124415    Allekirjoitan itse 2022-12-12    Arto Ahonen arto.ahonen@imatra.fi  Allekirjoituksia vaille valmis! Allekirjoituskutsut on lähetetty sähköpostilla.  Allekirjoitettu! Saat sähköpostia, kun kaikki ovat allekirjoittaneet.    arto.ahonen@imatra.fi [arto.ahonen@imatra.fi] accept [arto.ahonen@imatra.fi] Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto, Pertti Siitonen Oy IY17F6BOS 1623   arto.ahonen@imatra.fi  1  Prosessi on keskeytetty.                /*/instance[@view="a_start" and child::GenericProcess]|/*/instance[@view='_waiting'and @signatureId="signatureRAOK8549VG"]   KlfZmJz811h6oq9rK5/NE7mqOmISVY/9m7x+QHKeL0A=            3E1v/gk/WAO/XMNUoep81u9z8DCbYpyAPTSVlvSK7ug=            uoQweE6LZRmw7J5COWgkMatK6jTwmu8zHBK7zr5hdk8= UMCOzDkgh1xZwtaChFbZLk/qPAl/URV5ojS7yhAukpcIvas4I27u+6AvL7RbvywyKnA3vg7F31os0dtIBN4rkK5rAv4A9kDQ1rR048wh8vddzSUyYYhvX3HlkSE2kwN/OQqD6xnKf8FENKKBMw4oo8bvqboLEXTxPRMUaIJF1e2ePjMtfH4ebNiJaEt6e2PfCvzIFyl9cJkE2007u0fkNYG3mdEwT5uCm/4pIk7gbBWHBtdYA2yirGi1FdM/77OI+Xu1qdB4a/b3DW8qlevLRPvnc/OYIZjvJzs7NyWennZ5piZeuQPamLiKtT7uu1pZq/tndnKcLpvqRH5iirWEDCLGFQSHuaku8oV4Y+GAYUJnH3e2KsxJ6aC1EX20K3Tidwig3u/rzdo4vdGGoR29jquoVbgsTOXINR4jQLxd3HiLAra0bqJ+7IQts1KHhUQ+USnlT+28owPOQUhLS1thg3z6WS2ZrvpwOSnAEv0JtDjTe/NqMDo1uIQRf3DZ5xTy3RKc0kZdrU51TQwME81c1Ld+AraNHHT+NtEBvd+8c8iVz41hGV9sRXtuFUpR3NAGT7VyENmumJrEWlHNDAPBNBMzqjAS7EtIPBo40LVQy5qEb1qVrBoj9nXKcIJ8l4SqzMd4oHK+HwpMgiO+ni4i4NdW0t7NjVuLJSb/5tEkSKM=    EMAILADDRESS=ds-support@vismaconsulting.fi, CN=Visma Consulting XBS Signing Certificates CA, O=Visma Consulting Oy, L=Helsinki, ST=Finland, C=FI 4712148255038339260 EMAILADDRESS=ds-support@vismaconsulting.fi, CN=Imatra Signing Service, O=Imatra, L=Imatra, ST=Finland, C=FI MIIF+DCCA+CgAwIBAgIIQWTp3zaJeLwwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwgbUxCzAJBgNVBAYTAkZJMRAwDgYDVQQIEwdGaW5sYW5kMREwDwYDVQQHEwhIZWxzaW5raTEcMBoGA1UEChMTVmlzbWEgQ29uc3VsdGluZyBPeTE1MDMGA1UEAxMsVmlzbWEgQ29uc3VsdGluZyBYQlMgU2lnbmluZyBDZXJ0aWZpY2F0ZXMgQ0ExLDAqBgkqhkiG9w0BCQEWHWRzLXN1cHBvcnRAdmlzbWFjb25zdWx0aW5nLmZpMB4XDTIxMDgyMzA2MjUwMFoXDTI2MDgyMzA2MjUwMFowgZAxCzAJBgNVBAYTAkZJMRAwDgYDVQQIEwdGaW5sYW5kMQ8wDQYDVQQHEwZJbWF0cmExDzANBgNVBAoTBkltYXRyYTEfMB0GA1UEAxMWSW1hdHJhIFNpZ25pbmcgU2VydmljZTEsMCoGCSqGSIb3DQEJARYdZHMtc3VwcG9ydEB2aXNtYWNvbnN1bHRpbmcuZmkwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDzES7+EKdYh1KsYYLKVb4sXiUmFaam98s5G93icyFg1R/M9GXSmKY4R2iKGyk/pPv6vWKcx3dsY+LZ0q1fU13i2bfFjFpLoHUxR8TdLf/J/W0Cyqq94sB4nge32gUoY6R7/qoOY0dBv0EYpLzyTW2+27VjcfHTfM3DEvD5qlEZe8QQLZS+SAuqaYp46wwiLcP67eOjbrWWujmOR0u7YEN0SM4vz/sF02dfcaNrgS9rmvKcDiSXbbOR+d2uv7tGRMaYTdm/qZfWZYd9rdF5h8L0VKnfpiljsc5p//TVq/9ll0vL1IHjjMRJ3hh0tsK8yxDJYHU9OPWRGPV0qZdPUTsrCsQ09CQ6xNTE+hV/54KxRey4vpDAtM4rjcwHeE81DEBo/OzNXtVfUZ10V+L+Bv97PWwcCHb7OyNA53dxEjDQZnwcC+6x5eE3znFuXLYTGLjgmUn2yEP7pPgsgtW1N7gO3HB5euY2Xew8D30casy+C92FARFrx1GVa7LUYnTgNclTfmrKXkTAzfi2iVxoI5kMBkCkFkmwbotMNxM9YRUp2xXWNNaAlhnuOaSwLhDlZnFDVqZqyW3ogxVR1x1vlcysAiOWaJfgBGT22S1iHiH2/wMmA2Gk4HL8R3XwN3OV5KeALS8LYleJ2FyJY2x2xhV/t81pxIR8W2hO8v5JoBCPWwIDAQABoy8wLTALBgNVHQ8EBAMCBsAwHgYJYIZIAYb4QgENBBEWD3hjYSBjZXJ0aWZpY2F0ZTANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEArs4fT2xSURnDsjsWXEC6BgL0f2yzrk+iZgGXYq5kKj7W1adZCxY0Vx1fJobVpuFTI7W227u1xT8Wvenw2OeAr6GdZl7LjZERcMeUhMJEgyN61D0y3DvDaYUR3JWauYG6pAs/Vky9V6rgBGVrvPFrm5kf9O/o1CRFOwxpyu2vZwn6i5RiiAHubpzzXSfgfBirJNaKDNGlkQDgpD5euy+zRKz1i4130OXcBzAG9kbnjj0B8LGDy8ZXZOlfbaaPquySue6YaWWz7OrZvJj+B8rzbs4LmVmywdnFE0CvPPnxu8jND0hPmAisZgKVNiCoAhga8zl0cejGjSaULaJr0qj0M39duHxLCjmXLGV7FUTiwRRrpS5D9O6qDE/YcK85TKubnDLd0/HpwxkXKONUXvUPUqKP2ENei6xRq6SzxAJsBh3KF5LHsFva8RsgyC5LvdhEzhzYx2KCXHOfgeR3yLhEv+wr7ye3AkU5ZqUVmRzem6fbnTiZI91YglFzHVX1BcqeiLieu6R6Q7ujnml4Ang8mg1QQMLnniugJ/Q0TSeF4cWqvKDxNNYFv301f+UXMvG1yTD/tsGa/O75uymyHOAz52rLhccVCtsntuVJPWUeGZLIDRmiiRA6i+6FYMRYieTYWxHS/AF4MQed63JIm0Q5O0MYrLjZK9C45zFSdD23QgM=     0 SUCCESS Success active themis themis   ext1 ARTO AHONEN      2022-11-28T07:17:58Z     vMWUBPS7vEvTGBqhIktrs0yKrLU=  1.2.840.113549.1.9.1=#161d64732d737570706f7274407669736d61636f6e73756c74696e672e6669,CN=Visma Consulting XBS Signing Certificates CA,O=Visma Consulting Oy,L=Helsinki,ST=Finland,C=FI 4712148255038339260   text/xml  text/xml 




IMATRAN KAUPUNKI 
IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 
Virastokatu 2 
55100 IMATRA 
Puh. 020 617 4323 
sähköposti: ymparistotoimi@matra.fi  


VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 


 
 
Ympäristötarkastaja 28.11.2022   § 15/2022 
   00311101002022 
 
 


Asia PÄÄTÖS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN 
SIIRTÄMISESTÄ 


 
 Pertti Siitonen Oy on hakenut tiloja Linnamäki (580-425-81-1) ja 


Markkakulma (580-425-43-4) koskevan maa-aines- ja 
ympäristöluvan (Imatran seudun ympäristölautakunta 16.6.2020 § 
52) siirtoa Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat Oy:lle. 
Hakemukseen on liitetty kopio toiminta-alueen tilaa Linnamäki 
(580-425-81-1) koskevasta maanvuokrasopimuksesta. Uusi 
luvanhaltija omistaa itse loput toiminta-alueesta. 


 
 Maa-aineslain (555/1981) 13a§:ssä määrätään, että jos lupaan 


perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on 
siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan 
aikaisempi haltija vastaa kuitenkin lupaan liittyvistä velvoitteista, 
kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. 


 
 Toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnan 


ympäristönsuojeluviranomainen, jona Parikkalassa toimii Imatran 
seudun ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on päätöksellään 
28.9.2021 § 60 siirtänyt asian ratkaisuvallan ympäristötarkastajalle. 


  
PÄÄTÖS Haettu maa-aines- ja ympäristöluvan siirto Pertti Siitonen Oy:ltä 


Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat Oy:lle hyväksytään. 
  
 Uuden luvanhaltijan tulee asettaa luvan mukainen vakuus. 
 
 Pertti Siitonen Oy vastaa luvan velvoitteista siihen asti, kunnes uusi 


luvanhaltija on asettanut lupaan liittyvän vakuuden. Pertti Siitonen 
Oy:n asettama vakuus vapautetaan, kun uuden luvanhaltijan 
asettama vakuus on hyväksytty. 


 
 Perustelut 
 Hakemuksessa on esitetty riittävä selvitys toiminta-alueen 


hallintaoikeudesta. (MAL 13a §) 
 
Päätöksestä perittävä 
maksu  
 Hakemuksen käsittelystä peritään luvan velvoitteista vapautettavalta 


Pertti Siitonen Oy:ltä 110,00 €. Maksu on määrätty Imatran seudun 
ympäristönsuojeluviranomaisen vuoden 2022 taksojen mukaisesti. 


 
Päätöksestä tiedottaminen 
  
 Päätös julkaistaan 29.11.2022 Imatran seudun ympäristötoimen ja 


Parikkalan kunnan verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin 







katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemista 
6.12.2022. 


 
 Päätös toimitetaan aiemmalle ja uudelle luvanhaltijalle, Kaakkois-


Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
Parikkalan kunnalle. 


  
Sovelletut Maa-aineslaki (555/1981) 
oikeusohjeet Erityislakien mukaisen toimivallan siirto, Imatran seudun 


ympäristölautakunta 28.9.2021 § 60 
 Imatran seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksat 2022, 


Imatran kaupunginvaltuusto 15.11.2021 § 129 
 
  
Päätöksen tekijä Arto Ahonen 
 Ympäristötarkastaja 
 
 Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä 


hyväksynnästä on asiakirjan ensimmäisellä sivulla. 
 
  
Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta toimittamalla kirjallinen 


valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteenä olevassa 
valitusosoituksessa ilmenevällä tavalla viimeistään 5.1.2023 
mennessä. 
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Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta hallintovalituksella. 
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ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 


⎯ toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
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⎯ muualla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella 
 


Valitusaika 
 


Määräaika valituksen tekemiseen on 7 + 30 vuorokautta tämän päätöksen 
julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla julkaisupäivää määräaikaan lukematta. 


 
Valitusviranomainen 
 


Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio 
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
Puhelin: 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Aukioloaika: 8.00 – 16.15 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 


 
Valituksen muoto ja sisältö 
 


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
 


⎯ päätös, johon haetaan muutosta 


⎯ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi 


⎯ perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 


Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku 
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot 
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 







Valitukseen on liitettävä: 
 


⎯ päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 


⎯ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 


 
Oikeudenkäyntimaksu 
 


Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 
31.12.2018 /1383) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely 
tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on 
tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 
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