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AFRY Finland Oy
PL 4
01621 Vantaa

Asia
Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun
lain (138/2017) 13 §:n mukainen todentajan hyväksyminen

Hakija
AFRY Finland Oy, y-tunnus: 0625905-6

Vireilletulo
27.3.2020

Selostus asiasta
AFRY Finland Oy (myöhemmin hakija ja todentaja) on jättänyt Energiavirastolle
päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun
lain (138/2017, jäljempänä kompensointilaki) 13 §:n mukaisen todentajan hyväksymishakemuksen (Dnro 1018/781/2020, myöhemmin hakemus) päiväyksellä
27.3.2020.
Todentajan mukaan ÅF-Consult Oy:n liiketoiminta on siirretty Pöyry Finland Oy:lle,
jonka nimi on vaihdettu 1.1.2020 AFRY Finland Oy:ksi. Todentajan mukaan ÅFConsult Oy:n todentaminen jatkuu AFRY Finland Oy:ssä todentajahenkilöiden säilyessä samoina.

Ratkaisu
Todentajan hyväksyminen
Energiavirasto hyväksyy AFRY Finland Oy:n kompensointilain 13 §:n 1 momentin
mukaiseksi todentajaksi jäljempänä mainituin määräyksin ja päätöksen perusteluissa tarkemmin määritellysti.
Pätevyysalueet
Todentajalle hyväksytyt pätevyysalueet kompensaatiotuen todentamisen osalta
on lueteltu alla.
•

Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta (NACE 1.1 -koodi 1430)

•

Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus (2413)
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•

Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto (2743)

•

Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus, myös teräksestä valmistetut saumattomat putket (2710)

•

Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (2112)

•

Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus (2415)

•

Kuparin tuotanto (2744)

•

Seuraava osa toimialasta Massan valmistus (2111)
o Mekaaninen puumassa (PRODCOM 2007 -koodi 21111400)

Todentajahenkilöt
Todentajan todentajahenkilöt pätevyysalueineen on lueteltu alla.
•

Arto Heikkinen pätevyysalueinaan kaikki kohdassa ’pätevyysalueet’ mainitut
todentajan pätevyysalueet

•

Pekka Järvinen pätevyysalueinaan kaikki kohdassa ’pätevyysalueet’ mainitut
todentajan pätevyysalueet

•

Leena Rantanen pätevyysalueinaan kaikki kohdassa ’pätevyysalueet’ mainitut
todentajan pätevyysalueet

•

Martti Teider pätevyysalueinaan kaikki kohdassa ’pätevyysalueet’ mainitut todentajan pätevyysalueet

Todentajan on todentamisryhmän nimeämisessä varmistettava, että ryhmällä on käytössä todentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä hallinnollinen, tekninen ja auditointipätevyys, jotta todentaja pystyy suorittamaan kompensointilain mukaiset todentamistehtävät. Lisäksi todentajan on huolehdittava todentamisryhmän riippumattomuudesta suhteessa todentamisen kohteeseen.
Todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle todentajahenkilöitä koskevista muutoksista.
Selvitys todentajan toiminnasta
Todentajan on vuosittain toimitettava Energiavirastolle selvitys kompensointilain mukaisesta toiminnastaan ja sen tuloksista Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti.
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Todentajan tehtäviä koskevat määräykset
Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava
kompensointilain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (311/2017, jäljempänä kompensointiasetus) säännöksiä.
Todentajan tulee todennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston ohjeistuksia ja määräyksiä.
Todentajan on suoritettava tehtävänsä ottaen huomioon todentamista koskevat säännökset ja standardit. Todentajan tulee lisäksi seurata toimialansa säännösten ja standardien kehittymistä ja toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa
siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.
Energiavirasto edellyttää, että todentaja ammattitaidon ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittämiseksi osallistuu Energiaviraston järjestämiin kompensaatiotukijärjestelmää tai todentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin ja oma-aloitteisesti
myös muilla tavoin ylläpitää ja kehittää kompensaatiotuen todentamistehtävissä vaadittavaa hallinnollista, auditointi- ja teknistä pätevyyttä organisaatiossaan.
Muut määräykset
Todentajan tulee ilmoittaa Energiavirastolle kaikista sellaisista toimintansa muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin yhden (1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Todentajan tulee lisäksi ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka koskevat kompensointilain mukaisia todentamistehtäviä.
Sähköisen asiointijärjestelmän (SATU) käyttäminen todentamisessa
Todentajan tulee käyttäessään todennustehtävissä sähköistä asiointijärjestelmää
noudattaa Energiaviraston kyseistä järjestelmää koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asiaan liittyvä lainsäädäntö
Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta
(138/2017)
Todentajaksi hyväksymisen edellytykset
Kompensointilain 12 §:n 1 momentin mukaan todentajaksi hyväksytään hakija:
1) joka on kompensointilaissa tarkoitetuissa todentamistehtävissä riippumaton
sekä toiminnallisesti että taloudellisesti;
2) jolla on todennustehtäviä varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä;
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3) joka pystyy toiminnassaan soveltamaan kompensointilakia ja sen nojalla annettuja
säännöksiä ja määräyksiä;
4) jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; sekä
5) jolla on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai
muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely.
Kompensointilain 12 §:n 2 momentin mukaan tarkempia säännöksiä todentajaksi hyväksymisen edellytyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Todentajaksi hyväksyminen
Kompensointilain 13 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy hakemuksesta
suomalaisen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan todentajaksi, jos 12 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyminen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaisesti.
Kompensointilain 13 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä määritellään
todentajan pätevyysalue sekä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset. Päätös voidaan antaa määräajaksi.
Kompensointilain 13 §:n 5 momentin mukaan tarkempia säännöksiä menettelystä,
jossa todentaja hyväksytään, hyväksymisen edellytysten arvioinnista ja todentajan
pätevyysalueista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Todentajan tehtävät
Kompensointilain 14 §:n 1 momentin mukaan todentaja antaa 9 §:n 2 momentissa
tarkoitetun todennuksen. Todentamisen kohteena on tuensaajan ilmoittamien tietojen kattavuus, luotettavuus, uskottavuus ja tarkkuus.
Kompensointilain 14 §:n 2 momentin mukaan todentajan on suoritettava tehtävänsä
ammattitaitoisesti pyrkien hyvään käytäntöön sekä ottaen huomioon tämän lain ja
sen nojalla annetut säännökset, ohjeet ja suositukset.
Kompensointilain 14 §:n 3 momentin mukaan todentajan tulee seurata toimialansa
säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden
todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on
tarpeen.
Kompensointilain 14 §:n 4 momentin mukaan todentaja voi todentamistehtävässä
käyttää apunaan ulkopuolisia henkilöitä. Todentaja vastaa myös apunaan käyttämiensä henkilöiden toiminnasta. Apuna käytettävän ulkopuolisen henkilön on täytettävä 12 §:ssä säädetyt edellytykset.
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Todentajan ilmoitusvelvollisuus
Kompensointilain 15 §:n 1 momentin mukaan todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin
ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen todentajan toimintaa koskeviin hyväksymispäätöksen määräyksiin.
Kompensointilain 15 §:n 2 momentin mukaan todentajan on vuosittain toimitettava
Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.
Todentajaan sovellettava muu lainsäädäntö
Kompensointilain 16 §:n 1 momentin mukaan todentajan on kompensointilaissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa
(423/2003) säädetään.
Kompensointilain 16 §:n 2 momentin mukaan todentajan palveluksessa olevaan työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä.
Kompensointilain 16 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (311/2017, jäljempänä kompensointiasetus)
Todentajan hyväksyminen
Kompensointiasetuksen 10 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön (nykyisin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yksikkö FINAS-akkreditointipalvelu, jäljempänä FINAS) akkreditointipäätös tai
sen pätevyydestä antama lausunto liitteineen taikka, jos kyseessä on muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa akkreditoitu todentaja, tämän valtion akkreditointiyksikön antama akkreditointipäätös, josta käy ilmi, että hakija täyttää kompensointilain 12 §:ssä säädetyt vaatimukset. Akkreditointipäätöksestä tai lausunnosta
on käytävä ilmi ne pätevyysalueet, joille todentaja on todettu päteväksi.
Todentajan pätevyysalueet
Kompensointiasetuksen 12 §:n mukaan todentajan pätevyysalueita ovat kompensointilain liitteessä 1 tarkoitetut tukeen oikeutetut merkittävälle hiilivuodon riskille
alttiit toimialat ja alatoimialat.
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Perustelut
Todentajan hyväksyminen
AFRY Finland Oy on jättänyt 27.3.2020 Energiavirastolle kompensointilain 13 §:n
mukaisen todentajan hyväksymishakemuksen.
Kompensointilain 13 §:n 1 momentin mukaan Energiavirasto hyväksyy lain soveltamisalaan kuuluvat todentajat.
AFRY Finland Oy on FINAS:n 28.1.2020 antaman akkreditointipäätöksen Nro
VB05/M10/2020, ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen, joilla
ei ole vaikutusta edellä mainitun akkreditointipäätöksen mukaisiin pätevyysalueisiin, mukaan pätevä suorittamaan kompensointilain mukaisia todentamistehtäviä
päätöksessä luetelluilla pätevyysalueilla.
Energiavirasto on tutkinut todentajan hakemuksen ja sen liitteet. Todentaja on toimittanut Energiavirastolle vaaditut tiedot ja vakuuttanut hakemuksessaan, ettei organisaation tai todentajahenkilöiden pätevyyksissä ole tapahtunut muutoksia todentajan vaihtumisen myötä. Energiavirasto katsoo todentajan toimittamien edellä
mainittujen asiakirjojen perusteella, että todentaja täyttää kompensointilain 12 §:n
mukaiset todentajaksi hyväksymisen edellytykset, ja ettei hyväksymiselle ole kompensointilaissa säädettyä estettä.
Kompensointilain 13 §:n 2 momentin mukaan todentajan hyväksymistä koskevassa
päätöksessä annetaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset todentajan toimintaa koskevat määräykset.
Pätevyysalueet
Kompensointilain 13 §:n 2 momentin mukaan hyväksymispäätöksessä määritellään
todentajan pätevyysalue.
Kompensointiasetuksen 12 §:n mukaan todentajan pätevyysalueita ovat kompensointilain liitteessä 1 tarkoitetut tukeen oikeutetut merkittävälle hiilivuodon riskille
alttiit toimialat ja alatoimialat.
Energiavirasto katsoo, että ARFY Finland Oy on hakemuksessaan esittämän perusteella pätevä suorittamaan kompensointilain mukaisia todennuksia yllä ratkaisuosassa luetelluilla pätevyysalueilla.
Todentajahenkilöt
Energiavirasto ilmoittaa päätöksessään todentajana toimivien henkilöiden nimet
sekä heidän pätevyysalueet todentajan hakemuskäsittelyn yhteydessä ilmoittamien
tietojen mukaisesti. Todentaja on vakuuttanut hakemuksessaan, ettei todentajahenkilöiden pätevyyksissä ole tapahtunut muutoksia todentajan vaihtumisen
myötä.
Todentajan on todentamisryhmän nimeämisessä varmistettava, että ryhmällä on
käytössä todentamisen kohteen kulloinkin edellyttämä hallinnollinen, tekninen ja
auditointipätevyys, jotta todentaja pystyy suorittamaan kompensointilain mukaiset
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todentamistehtävät yhdenmukaisesti ja luotettavasti. Teknisellä pätevyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä hakemuksessa eriteltyjen osa-alueiden sähkön hankinta, sähköenergian mittaus ja toimialapätevyys muodostamaa kokonaisuutta.
Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee ilmoittaa todentajahenkilöstöä koskevista muutoksista tämän päätöksen voimassa ollessa kompensointilain 15 §:n 1
momentin nojalla.
Selvitys todentajan toiminnasta
Kompensointilain 15 §:n 2 momentin mukaan todentajan on vuosittain toimitettava
Energiavirastolle selvitys toiminnastaan ja sen tuloksista.
Vuosittainen selvitys todentajan toiminnasta ja sen tuloksista tulee toimittaa Energiavirastolle toimintavuoden loppuun mennessä.
Todentajan tehtäviä koskevat määräykset
Todentajan on kaikessa tämän päätöksen mukaisessa toiminnassaan noudatettava
kompensointilain ja sen nojalla annetun kompensointiasetuksen säännöksiä.
Energiavirasto on kompensointilain toimeenpanevana viranomaisena julkaissut
mainitun lain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä tarkentavaa ohjeistusta. Energiaviraston ohjeistuksen ja määräyksien sekä niiden perusteella annettujen tulkintalinjausten noudattaminen on välttämätöntä toiminnanharjoittajien yhdenmukaisen kohtelun ja siten tukijärjestelmän luotettavuuden, uskottavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
Todentajan tulee siten todennustehtävää suorittaessaan noudattaa Energiaviraston
ohjeistuksia ja määräyksiä.
Kompensointilain 14 §:n 3 momentin mukaan todentajan tulee seurata toimialansa
säännösten ja standardien kehittymistä sekä toimia yhteistyössä toimialansa muiden todentajien kanssa siten kuin toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen.
Energiavirasto katsoo, että todentajan tulee osallistua Energiaviraston järjestämiin
kompensaatiotukijärjestelmää tai todentamista koskeviin tilaisuuksiin tai koulutuksiin ja oma-aloitteisesti myös muilla tavoin ylläpitää ja kehittää kompensaatiotuen
todentamistehtävissä vaadittavaa osaamista erityisesti teknisen pätevyyden osalta.
Muut määräykset
Kompensointilain 15 §:n 1 momentin mukaan todentajan on ilmoitettava Energiavirastolle muutoksista, joilla voi olla vaikutusta todentajan hyväksymisen edellytyksiin ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitettujen todentajan toimintaa koskeviin hyväksymispäätöksen määräyksiin. Ilmoitus on toimitettava Energiavirastolle yhden
(1) kuukauden kuluessa tilanteen muuttumisesta. Energiavirasto arvioi todentajan
ilmoituksen perusteella, onko muutoksella vaikutusta todentajan hyväksymiselle tai
todentajan toiminnalle asetettuihin edellytyksiin ja määräyksiin. Energiavirastolla
on oikeus todentajan ilmoituksen perusteella tarkistaa tämä päätös ja arvioida päätöksen muutostarve.
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Jos FINAS muuttaa tämän päätöksen voimassaoloaikana akkreditointipäätöstä tai
antaa lausunnon pätevyydestä, on todentajan toimitettava akkreditointiyksikön tekemä päätös tai lausunto Energiavirastolle riippumatta siitä, että onko kyseisellä
päätöksellä vaikutusta tässä päätöksessä vahvistettuihin pätevyysalueisiin. Energiavirastolla on oikeus arvioida tämän päätöksen muutostarpeen näissä tilanteissa
ja jos Energiavirasto katsoo muutoshakemuksen olevan tarpeellinen, ilmoittaa
Energiavirasto tästä todentajalle, jonka on sen seurauksena tehtävä hyväksymishakemuksen muutoshakemus.
Energiavirasto katsoo, että yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi, todentajan
tulee ilmoittaa viipymättä Energiavirastolle kaikista oikaisuvaatimuksista, jotka
koskevat kompensointilain mukaisia tehtäviä.
Voimassaolo
Tämä hyväksymispäätös on voimassa kompensaatiotukijärjestelmän mukaisesti
31.12.2021 asti.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Kompensointilain 31 §:n 1 momentin mukaan kyseisen lain mukaisten Energiaviraston suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden
yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992), jäljempänä valtion maksuperustelaki.
Energiaviraston maksullisista suoritteista ja niistä perittävistä maksuista säädetään
tässä tapauksessa valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1241/2019) 2
§:n 11 kohdan mukaisesti. Edellä mainitun kohdan mukaan valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, on päätös päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain mukaisen todentajan
hyväksymistä koskevassa asiassa. Päätös todentajan hyväksymisestä on Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1241/2019) 4 §:n 11 kohdan a alakohdan mukaan 3 400 euroa.
Lasku maksusta lähetetään myöhemmin erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Sovelletut säännökset
Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten
(138/2017) 12 §:n 1 momentti, 13 § 1 - 2 momentti ja 31 §

kompensoimisesta

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta (311/2017) 12 §
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 6 §:n 2 momentti
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista
teista (1241/2019) 2 §:n 11 kohta ja 4 §:n 11 kohdan a alakohta

suorit-

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
Käsittelymaksua koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua siten kuin valtion maksuperustelain 11 b §:ssä säädetään.
Valitusosoitus ja ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen ovat päätöksen liitteinä.

Lisätiedot
Tarvittaessa asiasta antaa lisätietoja asiantuntija Tiina Arto, puh. 029 5050 168,
kompensaatiotuki@energiavirasto.fi
Energiaviraston yhteystiedot
Postiosoite: Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki
Vaihde: 029 505 0000
Sähköposti: kirjaamo@energiavirasto.fi www.energiavirasto.fi

Liitteet
Valitusosoitus
Ohje maksua koskevaan muutoksenhakuun

Jakelu
AFRY Finland Oy

Tiedoksi
FINAS-akkreditointipalvelu

Maksu
3400 €

Liite

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus hallintopäätöksestä
Energiaviraston antamaan hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Valituskelpoisella hallintopäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja
se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Valitusviranomainen
Valitusviranomainen Energiaviraston päätökseen on Helsingin hallinto-oikeus.

Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan hakijalle tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.
Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä.
Kun valituksen tekemisen määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Valituksen tekemisestä säädetään lisäksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädettyjen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930).
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Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut
häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
•
•
•
•

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
vaatimusten perustelut; sekä
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos
se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
•
•
•
•

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle; sekä
asiamiestä käytettäessä valtakirja, sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen valitusviranomaiselle
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen,
jonka osoite on:
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Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
faksi: 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valituskirjelmä voidaan toimittaa valitusviranomaiselle myös postitse.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kun valituskirjelmä toimitetaan hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun
kautta, liitteet voi toimittaa skannattuna asiointipalvelussa tai kirjeitse. Kirjeitse
toimitettaessa mainitse asiasta asiointipalvelun Viesti-kentässä.
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla
vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistunmaksulain 9 §:n nojalla peritä,
mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi.
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OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN
Valtion maksuperustelain (150/1992) 11 b §:n mukaan maksuvelvollinen, joka katsoo, että 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.

