
 

Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen 
 

Valitus tästä päätöksestä tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle. 
 

 Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43 
PL 204, 65101 Vaasa 

 p. 029 56 42611 
f. 029 56 42760 
s-posti vaasa.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valitusoikeus on: 
 

1) asianosaisella; 
2) kunnan jäsenellä; 
3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luon-
nonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyk-
sessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilme-
nevät; 
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristön-
suojeluviranomaisella; 
6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen 
 

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista (26.9.2022), sitä päivää lukuun otta-
matta.  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä klo 16.15. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas-
tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määrä-
ajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.  

 
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 
 Valitusviranomaiselle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

- valittajan nimi ja kotikunta 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laa-
tijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos 
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään il-
moittamaan myös sähköpostiosoite.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa 
ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakir-
jan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen 
oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti 
valitusviranomaisessa. 
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Valituskirjelmän liitteet 
 
 Valituskirjelmään on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittava vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kurikan kaupungin kirjaamosta. 
Kurikan kaupunki 
PL 500, 61301 Kurikka 
Laurintie 21, 61300 Kurikka 
sähköposti: kurikan-kaupunki@kurikka.fi 
puh. 06 451 3555 
telefaksi 06 451 3777 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin virka-aikana klo 9−15. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
  

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hal-
linto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa 
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
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