
VALITUSOSOITUS  
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 
Valitusoikeus 
Päätökseen saa hakea muutosta asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka 
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, 
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan 
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova 
viranomainen. 
 
Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 
päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusaika päättyy 10.10.2022. 
 
Päätöksen toimittaminen asianosaiselle 
Päätös on lähetetty kirjeellä seuraavasti: hakija  
Päätöksen lähettämispäivä: 1.9.2022 
Päätös on lähetetty sähköpostilla seuraavasti: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen alueen 
ympäristöterveydenhuolto 
 
Valituksen sisältö 
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-valittajan nimi ja kotikunta 
-postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL204, 
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 valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla 
tai sähköpostilla) 
-valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
-mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti 
-selvitys asiamiehen toimivallasta 
 
Valituksen toimittaminen 
Valitus kirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen 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: PL204, 65101 Vaasa 
 puhelin: 0295642780 
faksi: 0295642760 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
aukioloaika: klo 8–16.15 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään 
tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015 ja oikeusministeriön asetuksessa 31.12.2018/1383. Maksu on 270 euroa. 
Tuomioistuinmaksulain 9 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi 
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