
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen 
Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samas-
sa järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 
Valitusaika 
Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus kunnan verkkosivulla. Määräaika vali-
tuksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lu-
kematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemi-
sesta. Valitusaika päättyy näin ollen 37 päivän kuluttua siitä, kun kuulutus on julkaistu kunnan 
verkkosivulla. 
 
Valitusoikeus 
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luon-
nonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai 
säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 
 
Valituksen sisältö 
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 1) päätös, johon 
haetaan muutosta, 2) valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu, 3) postiosoite ja 
puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi-
daan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle), 
4) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, 5) mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtä-
väksi, 6) perusteet, joilla muutosta vaaditaan, 7) valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen alle-
kirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti. 
 
Valituksen liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä 1) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle, 2) mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitetta-
essa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. 
 
Valituksen toimittaminen 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä liitteineen 
voidaan lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on ol-
tava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määrä-
ajan 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 oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja mak-
su on valituskirjelmäkohtainen. 
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