VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valituksen on
oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusaika päättyy 18.3.2019.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Lähettäjän vastuulla asiakirjat
voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja siinä on ilmoitettava
-

valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava
sille hallinto-oikeudelle, jolle valituskirjelmä on osoitettu)
päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet
-

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Käsittelymaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 250 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Käyntiosoite

Postiosoite

Puhelinvaihde

Telekopio

Sähköposti

Korsholmanpuistikko 43
65100 VAASA

PL 204
65101 VAASA

029 56 42611

029 56 427620

vaasa.hao@oikeus.fi

Virastoaika on maanantaista perjantaihin klo. 8.00 - 16.15.

Vaasan HaO Julkip

