
VALITUSOSOITUS MAA-AINESLAIN MUKAISEEN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

VALITUSOIKEUS
Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Lisäksi valitusoikeus on kunnan jäsenellä ja toiminnan si-
jain ti kun nal la ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät. Va li tus oi-
keus on myös Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hankkeen tar-
koit ta mal la alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena
on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Päätöksen, Haapaveden kaupungin Ympäristöpalvelut Helmen ympäristötarkastaja 5.5.2021 § 7, tie-
dok si saan ti päi vä on 12.5.2021. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tä män
päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hal lin to-oi keu del le,
os.:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe 8-16.15

Valitusaika päättyy 14.6.2021, jolloin valituksen viimeistään on oltava perillä Pohjois-Suomen hal lin-
to-oi keu des sa ennen virka-ajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au ki olo-
ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toi-
mi tet tu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan vii mei se-
nä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jät-
tää tutkimatta.

VALITUKSEN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 valittajan nimi ja kotikuntapostiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-

ran omai sel le.
 päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toi mi-

val las ta
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OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oi keu den käyn ti-
mak sua 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten suoritteista perittävistä
mak suis ta annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.

MAKSUPERUSTEVALITUSOHJE

Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan hyväksymään valvontasuunnitelmaan
ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen
ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun
perustevalituksen.
Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn
eräpäivään mennessä.

Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai
maksuunpantu virheellisesti.

Perustevalitusviranomainen
Perustevalitus tehdään Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelinnumero: vaihde 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15

Perustevalitusaika
Perustevalitus on tehtävä viiden (5) vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien,
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.
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