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VALITUSOSOITUS
Tähän aluehallintoviraston päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valituksesta huolimatta aluehallintoviraston tekemää päätöstä on noudatettava, jos siinä on niin määrätty.
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa.Tuomioistuinmaksulaissa on
erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.

Toimi näin
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Tee valitus viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi.
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Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto,
juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Jos päätös on lähetetty kirjeenä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä
(7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on lähettänyt kirjeen. Selvitä kirjallisesti, jos näin ei ole
jostakin syystä tapahtunut.
Jos päätös on lähetetty sähköisenä viestinä, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena (3.)
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Jos päätös on saatu tiedoksi jollakin muulla tavalla, tiedoksisaantipäivän osoittaa
tiedoksiantotodistus, saantitodistus tai haastetiedoksiannosta annettu todistus.
Sijaistiedoksiannossa katsotaan, että päätös on saatu tiedoksi kolmantena (3.) päivänä siitä, kun
sijaistiedoksiantoa koskeva tiedoksiantotodistus on annettu.
Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon jo kirjeen saapumispäivänä.

Ilmoita valituksessa
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valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite.
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite,
puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty
prosessiosoitteeksi.
päätös, johon haetaan muutosta
päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon
aikana.

Valituksen liitteet
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aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
todistus siitä, minä päivänä aluehallintoviraston päätös on saatu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin
aluehallintovirastoon)
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valtakirja
o

asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja,
julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan
saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).

o

asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen
sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään
tarvitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa
tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio (käyntiosoite)
PL 1744, 70101 Kuopio (postiosoite)
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 0295 642 500
asiakaspalvelu: 0295 642 502 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 0295 642 501
Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse,
telekopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan
kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

