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VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS
DN:o VN/5778/2018
Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Asia:
Luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukainen valtioneuvoston päätös koskien
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta
Hakija:

Lapin liitto

Hakemus:
Lapin liitto on pyytänyt 12.12.2016 ympäristöministeriöön saapuneella kirjeellä valtioneuvostolta luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista päätöstä, joka koskee Natura 2000
–verkostoon sisältyvää aluetta Aatsinki – Onkamo (FI1301409), jotta Rovaniemen ja
Itä-Lapin maakuntakaava voitaisiin hyväksyä ja toteuttaa erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta pakottavasta syystä, kun vaihtoehtoista ratkaisua ei ole.
Hakemuksen mukaan Lapin liiton hallitus päätti 28.11.2016 Rovaniemen ja Itä-Lapin
maakuntakaavaehdotuksessa osoittaa Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajennuksen (RM 1433), joka sijoittuu kokonaisuudessaan Aatsinki – Onkamo Natura-alueelle. Lapin liiton tavoitteena on maakuntakaavalla mahdollistaa Sallatunturin matkailupalvelualueen laajennuksen yksityiskohtaisempi suunnittelu. Laajennus liittyy kiinteästi olemassa olevaan matkailutoimintaan ja mahdollistaa seudun kehittämisen taloudelliset edellytykset.
Hakemusasiakirjoihin liitettyjen Natura 2000 –alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinneissa ja niistä annetuissa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä Lapin ELY-keskus) ja Metsähallituksen lausunnoissa on päädytty johtopäätöksen, että kyseisen aluevarauksen mukaisten toimien toteuttaminen tulisi merkittävästi heikentämään kyseisen Natura 2000 –alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.
Lapin liitto täydensi hakemustaan 16.2.2018 toimittamallaan lisäselvityksellä.
Ratkaisun lähtökohdat
Sovellettava lainsäädäntö
Luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan 4 kohta:
Jos suunnitelma tai hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä
tuloksesta huolimatta ja vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset
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ja taloudelliset syyt, jäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut korvaavat toimenpiteet.
Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai laji, ainoat kysymykseen tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön
taikka, komission lausunnon mukaan muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta
pakottaviin syihin.
Luonnonsuojelulain 66 §:
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000
–verkostoon.
Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, saadaan lupa kuitenkin myöntää taikka
suunnitelma hyväksyä tai vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että
hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole.
Jos alueella on luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, on lisäksi edellytyksenä,
että ihmisten terveyteen, yleiseen turvallisuuteen tai ympäristölle muualla koituviin
erittäin merkittäviin suotuisiin vaikutuksiin liittyvä syy taikka muu erittäin tärkeän
yleisen edun kannalta pakottava syy vaatii luvan myöntämistä taikka suunnitelman hyväksymistä tai vahvistamista. Viimeksi mainitussa tapauksessa asiasta on hankittava
komission lausunto.
Valtioneuvoston on 2 tai 3 momentin nojalla tekemässään hankkeen tai suunnitelman
toteuttamista koskevassa päätöksessä määrättävä Natura 2000 –verkoston yhtenäisyydelle tai luonnonarvoille aiheutuvien heikennysten korvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpiteiden kustannuksista vastaa hankkeen tai suunnitelman toteuttaja.
Kustannusvastuuta voidaan kohtuullistaa ottaen huomioon hankkeen tai suunnitelman
perusteena oleva yleisen edun kannalta pakottava syy.
Tulkintaohjeet ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
EU:n komissio on laatinut luontodirektiivin 6 artiklan tulkinnasta ohjeen (Natura 2000
–alueiden suojelu ja käyttö, Luontodirektiivin 92/42/ETY 6 artiklan säännökset; Euroopan unioni 2019), jonka tarkoituksena on antaa suuntaviivat tiettyjen kyseisessä
artiklassa käytettyjen tärkeimpien käsitteiden tulkinnasta.
Ohjeessa todetaan muun ohella, että ensimmäinen poikkeusmenettelyn vaihe on tutkia, onko suunnitelmalle tai hankkeelle vaihtoehtoista ratkaisua. Ohjeen mukaan on
oltava asiakirjoin osoitettu, että hyväksyttäväksi esitetyistä vaihtoehdoista aiheutuu
vähiten haittavaikutuksia Natura 2000 –alueiden luontotyypeille, lajeille ja koskemattomuudelle, tässä yhteydessä taloudellisia näkökohtia ei oteta huomioon, ja että muuta
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toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa, joka ei vaikuttaisi haitallisesti alueiden koskemattomuuteen, ei ole olemassa.
Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-239/04 antaman ratkaisun mukaan vaihtoehtojen puuttuminen on osoitettava, ennen kuin tarkastelussa voidaan edetä vaiheeseen, jossa tutkitaan, onko suunnitelma tai hanke tarpeen erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta pakottavasta syystä. Tuomioistuimen ratkaisut on otettava huomioon direktiivien toimeenpanemiseksi säädettyjä kansallisia lakeja sovellettaessa.
Valtioneuvoston päätöksen edellytykset

Luonnonsuojelulain 66 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös voidaan tehdä kahdella
edellytyksellä, joista kummankin tulee täyttyä samanaikaisesti. Poikkeaminen on 2
momentin mukaan sallittua erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä,
jollei vaihtoehtoista ratkaisua ole. Päätösharkinnan yleisenä edellytyksenä on, että
hankkeelle tai suunnitelmalle ei ole vaihtoehtoa. Valtioneuvoston päätöstä sallia suunnitelman hyväksyminen erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä ei
näin ollen voida tehdä, jos hankkeelle tai suunnitelmalle on olemassa vaihtoehto. Asiassa on sen vuoksi perusteltua ensiksi tutkia tämän ehdon täyttymistä.
Pyydetyt lausunnot
Ympäristöministeriö pyysi 25.10.2018 myönteisen ratkaisun edellytysten selvittämiseksi asiantuntijalausunnot Luonnonvarakeskukselta ja Suomen ympäristökeskukselta.
Ratkaisu
Valtioneuvosto hylkää luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista suunnitelman vahvistamiselle myönteistä päätöstä koskevan hakemuksen.
Ratkaisun perustelut
Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelu
Maakuntakaavan valmistelussa on Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajennuksen (RM1433) osalta Lapin liiton hakemuksen mukaan tutkittu seuraavia kahta vaihtoehtoista ratkaisua:
- Matkailupalvelujen alue (RM-merkintä)
- Luonnonsuojelualue (SL-merkintä)
Laadittuihin selvityksiin ja saatuun palautteeseen perustuen maakuntaliiton hallitus on
päättänyt, että kaavaehdotuksessa Sallatunturien alue osoitetaan matkailupalvelun alueeksi. Hakemuksen mukaan ainoastaan laajentamalla matkailupalvelujen aluetta Aatsinki – Onkamon alueelle on mahdollista kehittää alueen matkailuelinkeinoja ja aluetaloudellisia olemassa olon edellytyksiä toteuttamiskelpoisella tavalla.
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Kaavaselostuksessa on kohdassa 6.15.4 todettu valmistelussa tutkitun nykyisen maankäytön mukainen ja matkailupalvelujen alueen laajennusvaihtoehto. Alustavissa suunnitelmissa alueelle on suunniteltu laskettelurinnetoimintoja. Natura 2000 -alueelle sijoittuvalla laajennuksella katsotaan olevan merkittäviä myönteisiä alue- ja yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia, jotka syntyisivät rakentamisen suorista vaikutuksista ja
käyttöaikana uudesta turismista alueella.
Natura-arvioinnissa (Ramboll Finland Oy 30.10.2015) on sen kappaleessa 12.2 kuvattu maakuntakaavassa esitetyn laajennusaluevarauksen olemassa olevia vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Siinä todetaan, että voimassaolevassa, vuonna 2009 hyväksytyssä Sallatunturin yleiskaavassa 2007 on katkoviivalla merkitty uusi ohjeellinen laskettelurinteen sijainti (Aurinkorinne). Sen mahdollistamaa uutta laskettelurinnettä ja
hissiä ei ole toteutettu. Yleiskaavassa on nostettu myös Sallatunturin alueen majoituskapasiteettia. Kaavaselostuksessa todetaankin, että Sallatunturin kehittämisohjelmassa
esitetty majoituskapasiteetin noin kolmikertaisen kasvun tavoite (2600 -> 8000 vuodepaikkaa) on mahdollista toteuttaa sekä vanhan että uuden kaavan nojalla. Arvioinnissa
todetaan mahdollisuuksien uuteen rinnealueeseen olevan vaihtoehto maakuntakaavassa osoitettavalle uudelle rinnealueelle. Keskeinen ero on rinteen profiilissa ja pituudessa. Yleiskaavan mukaisesti toteutettu laajennus olisi pinta-alaltaan pienempi
kuin maakuntakaavan mukaisena laajennusalueena, mutta rakenteita ei sijoittuisi Aatsinki – Onkamon Natura-alueelle.
Lapin liiton hakemuksen täydentämiseksi 16.2.2018 jättämän kirjelmän mukaan vaihtoehdottomuustarkastelussa on huomioitava, että matkailun merkitys alueen elinvoimalle on elintärkeä eikä käytännössä muita elinkeinomahdollisuuksia ole. Salla ja
koko Itä-Lappi ovat rakennemuutosaluetta, joka kärsii työttömyydestä ja väestötappiosta. Matkailun merkitys on kunnalle elintärkeä.
Kokonaisuutta on Lapin liiton mukaan tarkasteltava Sallatunturin matkailualuetasolla.
Se muodostaa tarjonnaltaan ja matkailijaprofiililtaan oman kokonaisuutensa koko Lapin sekä Itä-Lapin alueella. Lapin matkailun kannalta on etu, että eri keskukset profiloituvat hieman eri tavalla ja houkuttelevat matkailijoita eri markkina-alueilta. Sallan
alueella on oma tärkeä roolinsa, sillä se on menestyksellisesti rakentanut kansainvälistä matkailubrändiä teemalla ”in the middle of nowhere”.
Vaihtoehdottomuustarkastelussa on liiton mukaan huomioitava, että nyt käsittelyssä
oleva alue on matkailualueella ja sen muuhun infrastruktuuriin ja liikenneyhteyksiin
tukeutuen ainoa kohde, johon voidaan rakentaa profiililtaan pitkä ja loiva rinne, joita
ei nykyisellä rinnealueella ole. Uusien rinteiden profiili olisi nk. sinistä rinnettä eli ne
soveltuisivat perhelaskettelijoille ja erityisesti kansainvälisille matkailijoille. Nykyisen
yleiskaavan rinnealueiden kehittämistoimet hyödynnetään tulevina vuosina, mutta
sinne ei ole mahdollista rakentaa samanlaisia loivia rinteitä.
Lapin liitto korostaa lisäksi, että matkailualueen kokonaiskehittymisen ja alueen yritysten kasvun kannalta ko. rinneprofiilin puuttuminen aiheuttaa merkittävää haittaa
eikä korvaavia ratkaisuja ole olemassa. Lapin matkailun strategisena tavoitteena on
kasvattaa matkailukeskukset ns. kriittiseen massaa, jolloin niiden palvelutarjonta alkaa
houkutella lisää kysyntää ja muita palveluita ja yrityksiä. Liiketoiminnan kehittymisen
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kannalta on elintärkeää, että alueen infrastruktuuri mahdollistaa riittävän monipuolisen palveluvalikoiman, erityisesti keskeisten asiakasryhmien kannalta. Sinisten rinteiden merkitys on tärkeä perhelaskettelijoille ja erityisesti kansainvälisille matkailijoille.
Luonnonsuojelulain 65 §:ssä mukaan hankkeiden ja suunnitelmien arviointimenettelyyn kuuluvat lausunnot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä siltä, jonka
hallinnassa luonnonsuojelualue on. Alue sijaitsee Metsähallituksen hallinnassa olevalla valtion luonnonsuojelualueella. Lausunnoissa on otettu vaihtoehtojen tarkasteluun kantaa seuraavasti.
Lapin ELY-keskus toteaa, että laajennusaluevaraukselle on olemassa
vaihtoehtoisia toteuttamistapoja. Sallatunturin matkailupalvelualueella
on voimassa Sallatunturin yleiskaava 2007, joka mahdollistaa uuden laskettelurinteen rakentamisen Natura 2000 –alueen ulkopuolelle, Sallatunturille. Yleiskaava mahdollistaa myös majoituskapasiteetin kasvattamisen kolminkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä, mikä on ollut Sallatunturin kehittämisohjelman tavoitteena. Osayleiskaavaselostuksessa on todettu, että ”uusi osayleiskaava antaa riittävät maankäytölliset edellytykset Sallatunturi 2020 –kehittämisohjelman määrällisten ja laadullisten
tavoitteiden toteuttamiseksi”.
ELY-keskus toteaa lisäksi, että arviointiasiakirjassa on todettu luontomatkailun kehittämisen olevan maakuntakaavan aluevarausta pienipiirteisempi vaihtoehto Sallatunturin alueen kehittämiselle. ELY-keskus
huomauttaa, että Sallatunturin matkailupalvelualueen läheisyydessä on
jo nykyisellään olemassa hyvät mahdollisuudet luontomatkailun kehittämiselle, sillä sen kehittäminen on yhtenä tavoitteena Metsähallituksen
laatimassa Aatsinki – Onkamon Natura-aluetta koskevassa hoito- ja
käyttösuunnitelmassa (Metsähallitus 2010).
Metsähallitus katsoo lausunnossaan, että poikkeamisen edellytyksenä
olevaa vaihtoehtoisen ratkaisun puuttumista ei Natura –arvioinnissa pystytä osoittamaan, koska vaihtoehto on tosiasiallisesti olemassa Sallatunturin yleiskaavassa. Siinä on osoitettu uusi ohjeellinen laskettelurinteen
sijainti (Aurinkorinne). Lisäksi Metsähallitus katsoo EU:n komission
Saksan liittotasavallalle 24.4.2003 asiassa Trupbach-Siegen antamaan
lausuntoon viitaten, että toimintojen vaihtoehtojen tarkasteluja ei tule rajata yksittäisen kunnan alueelle.
Ympäristöministeriön pyytämissä asiantuntijalausunnoissa on todettu seuraavaa:
Luonnonvarakeskuksen lausunnon johtopäätös on, etteivät vaihtoehdottomuuden ja erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavien syiden
edellytykset toteudu kyseisessä hankkeessa.
Sallatunturin matkailualueen laajentamiselle kokonaisuutena on esitetty
ja löydettävissä vaihtoehtoja Natura-alueen ulkopuolelta. Esimerkiksi
Sallatunturin yleiskaavassa 2007 ehdotettu uusi laskettelurinne sijoittui
Natura-alueen ulkopuolelle. Myös nykyinen yleiskaava mahdollistaa
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majoituskapasiteetin kasvattamisen ulkopuolisella alueella tavoitteiden
mukaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Kaikkiaan Salla tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuolisen luontomatkailun ja retkeilyn kehittämiselle nimenomaan luonnonsuojeluarvoja hyödyntäen.
Suomen ympäristökeskuksen lausunnon mukaan esitetty suunnitelma ei
täytä artikla 6(4) ehtoa luontoarvoille ja verkoston eheydelle vähiten haitallisen vaihtoehdon valinnasta. Suomen ympäristökeskus katsoo myös,
että kokonaisuutena Ruuhitunturin alue ei korvaa Aatsinki – Onkamon
Natura-alueen todennäköisesti menetettäviä luontoarvoja.
Lisäksi Suomen ympäristökeskus tuo esiin, että laajennussuunnitelmalle
olisi olemassa vaihtoehto, jonka voimassa oleva kaava mahdollistaa.
Tässä vaihtoehdossa Aatsinki – Onkamon Natura-alueelle ei kohdistuisi
toimenpiteitä tai heikennyksiä. Suunnitelmaksi ei näin ollen ole valittu
Natura 2000 –verkoston eheydelle vähiten haitallista vaihtoehtoa.

Johtopäätös vaihtoehtoisen ratkaisun puuttumisesta
Luonnonsuojelulain 66 §:n 2 ja 3 momentin säätämässä menettelyssä on ensimmäiseksi tarkasteltava kysymystä mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista. Euroopan
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan muiden vaihtoehtojen puuttuminen
on osoitettava ennen kuin sovelletaan 6 artiklan 4 artiklan sisältämää mahdollisuutta
suunnitelman hyväksymisestä sen merkittävistä vaikutuksista huolimatta.
Tähän nähden on edellä esitettyjen aineistojen ja lausuntojen perusteella todettava,
ettei muiden vaihtoehtojen puuttumista ole osoitettavissa käsiteltävänä olevan kaavamerkinnän osalta. Maakuntakaavaehdotukseen liittyneiden valmisteluaineistojen ja
kannanottojen sekä saatujen lausuntojen perusteella on päinvastoin pääteltävissä, että
vaihtoehtoisia ratkaisuja on olemassa.
Sallatunturin matkailun kehittämiselle on edellä esitetyin tavoin jo voimassa olevassa
yleiskaavassa mahdollisuudet vastaavaan majoituskapasiteetin kasvattamiseen sekä
uuden laskettelurinteen ja hissin toteuttamiseen tavalla, jolla ei ole Natura 2000 –alueisiin kohdistuvia heikentäviä vaikutuksia. Matkailun kehittäminen on lisäksi mahdollista muuhun kuin lasketteluun perustuen sekä Sallan kunnan alueella, että muualla
maakuntakaavan kattamalla alueella. Sen vuoksi ei voida pitää perusteltuna hakemuksessa esitettyä kantaa siitä, että ainoastaan laajentamalla matkailupalvelujen aluetta
Natura 2000 –alueelle, olisi mahdollista kehittää alueen matkailuelinkeinoja.
Valtioneuvosto on edellä esitetyn johdosta päätynyt hylkäämään hakemuksen, koska
vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttumista koskeva edellytys ei asiassa täyty.
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Sovelletut oikeusohjeet:
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 66 § 2 momentti
Muutoksenhaku:
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2019

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen
LIITE

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa
korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- valtioneuvoston istunnon pöytäkirjanote, johon sisältyy jäljennös valtioneuvoston päätöksestä / ministeriön päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- selvitys valitusajan alkamisajankohdasta tai todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi,
- asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa,
ellei korkein hallinto-oikeus niin määrää,
- muut asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa. Valituskirjelmän voi
viedä henkilökohtaisesti valittaja tai hänen valtuuttamansa asiamies tai toimittaa lähetin välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös postitse tai sähköpostilla korkeimman hallinto-oikeu-
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den sähköpostiosoitteeseen Muutoksenhakuasiaan liittyvä sähköposti on lähetettävä aina korkeimman hallinto-oikeuden virastosähköpostiin (korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi). Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Virastoaika päättyy kello 16.15. Postin ja sähköpostin käyttäminen on lähettäjän vastuulla.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valittajalta peritään korkeimmassa hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu, joka 1.1.2016 lukien on 500 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Korkein hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 180, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki
sähköpostiosoite: korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi, puhelinvaihde: 029 56 40200

