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Valitusosoitus 
 

1 Valitusviranomainen  
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Kyseisen lain 10 
§:n mukaisesti valitetaan:  
 Lapin rajavartioston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 

(osoite: Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu, puhelin: 029 56 42800, telekopio 029 
56 42841, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi),  

 Kainuun rajavartioston päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 
(osoite: Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu, puhelin: 029 56 42800, telekopio 029 
56 42841, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi),  

 Pohjois-Karjalan rajavartioston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 
(osoite: Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio, puhelin: 029 56 
42500, telekopio 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi),  

 Kaakkois-Suomen rajavartioston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen (osoite: Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio, puhelin: 
029 56 42500, telekopio 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi) sekä;  

 Suomenlahden merivartioston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 
(osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin: 029 56 42000, 
telekopio 029 56 42079, helsinki.hao@oikeus.fi)  

2 Valitusaika  
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista ennen virka-ajan päättymistä. Valitusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, 
postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä 
taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai 
sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
Vastaanottajan katsotaan saaneen tavallisesta tiedoksiannosta tiedon 
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
Todisteellisen tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai 
tiedoksisaantitodistus. Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksi saaduksi 
kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen 
osoittamasta päivästä. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 
Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla (raja.fi) tai virallisessa lehdessä. Tiedoksianto 
ulkomaille toimitetaan hallintolain (434/2003) tai asianomaisen vieraan valtion 
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lainsäädännön mukaan, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ja 
velvoitteista muuta johdu. 

3 Valituskirjelmä, liitteet ja valituksen toimittaminen  
 
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:  
 valittajan nimi ja yhteystiedot;  
 postiosoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää;  
 päätös, johon haetaan muutosta;  
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi;  
 vaatimusten perustelut; sekä  
 mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan.  
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän yhteystiedot.  
 
Valituskirjelmään on liitettävä:  
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;  
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä  
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä säädetään.  
 
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu (260 euroa), jonka 
vapauttamisesta eräissä tapauksissa säädetään tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015). 

 
 


