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KIIREELLINEN KANTELU OIKEUSKANSLERILLE 
 
Syy: VALITUSOSOITUKSEN PUUTTEET JA VALITUSAJAN TARKOITUSHAKUINEN SIJOITTAMINEN JA 
LYHYYS 

 
Asiassa: MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN (MMM) PÄÄTÖS 18/12/2015: KEMIJOEN VESISTÖALUE: 
TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2016 - 2021 Dnro 1411/448/2015 
 

VAATIMUS 
 
Vaadin oikeuskansleria puuttumaan asiaan ja saattamaan asia lailliselle tolalle. Asianosaisten on 
voitava puolustaa oikeuksiaan säädetyllä tavalla. 

 
PERUSTELUT: 
 

VALITUSOSOITUKSEN JA VALITUSAJAN LAINVASTAISUUDESTA 
 
Maa- ja metsätalousministeriö ( MMM) teki tulvariskien hallintasuunnitelmista päätöksen 

18/12/2015, Korkeimman hallinto-oikeuden ehdottoman kielteisen Vuotos-vuosikirjapäätöksen 13-

vuotispäivänä. MMM on tarkoituksellisesti jättänyt ottamatta huomioon KHO:n päätöksen ja tällä 

oikeuden päätöksen sivuuttamisella heikentänyt niiden asemaa ja oikeusturvaa, jotka ovat 

vuosikymmeniä käyneet oikeustaistelua allasta vastaan.  

Ajankohta tuntuu muutenkin tarkoitushakuiselta, koska päätös tehtiin perjantaina, 4 päivää 

ennen ”dead linea” ja valitusaika loppuu maanantaina eli kaksi viikonloppua valitusajasta jää pois. 

Kaikilla asianosaisilla ei ole tietietokonetta  ja nettiä eli kaikki eivät suinkaan saaneet tietoa 

pääätöksestä heti. Tiedoksisaantipäiväksi ilmoitettiin päätöspäivä, siis perjantai 18/12/2015. 

Postitus Lapista olisi pitänyt tapahtua jo torstaina, että posti ehtisi maanantaiksi KHO:hon. Siinä 

välissä oli vielä Joulu, Uusivuosi ja Loppiainen, jotka ovat kansallisia juhlapäiviä ja joiden aikana 

ihmiset yleensä ”lataavat akkujaan”.  Lapissa ei sellaiseen ollut taas kerran mahdollisuuksia. 

Valitusosoituksessa http://mmm.fi/documents/1410837/1516651/Valitusosoitus.pdf/3b618fcb-
16e6-41d8-ae7a-756a12d79a57 oli vain KHO:n postiosoite ja fax-numero. Ei informoitu sähköisen 
valituksen mahdollisuudesta lainkaan – ja niinpä joku ehti jo tulostaa paperiasiakirjapinoja 
lähetettäväksi torstaina 14/1 postissa KHO:hon, että posti ehtisi perille 18/1/2016. 

Piti erikseen ottaa yhteyttä puhelimitse KHO:n kirjaamoon.  11/1/2016 sai tiedon sähköisen 

valituksen mahdollisuudesta ja ohjeet sen tekemiseen ja täydentämiseen. 
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7 §  Valitus valtion hallintoviranomaisen päätöksestä 
Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 
 
L:lla 891/2015 muutettu 7 § tulee voimaan 1.1.2016. Aiempi sanamuoto kuuluu: 

7 § 
Valitus valtion hallintoviranomaisen päätöksestä 
Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 
Valtioneuvoston alaisen viranomaisen päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen. (26.3.1999/433) 

14 §  Valitusosoituksen liittäminen päätökseen             

 Valitusosoituksessa on mainittava: 1) valitusviranomainen; 2) viranomainen, jolle valituskirjelmä  

 on toimitettava; sekä 3) valitusaika ja mistä se lasketaan.  

Valitusosoituksessa on selostettava säännökset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä  

 valituksen perille toimittamisesta.               

                

22 §  Valitusaika:   

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 

tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 
Kemijärvellä 18/1/2016 
 

 
Helena Tiihonen 
Yleislääketieteen erikoislääkäri 
asianosainen, Natura-alueella sijaitsevan palstan omistaja Keminsaarilla (Tuuliketo), 
hukutettavaksi suunnitellun Natura-alueen pienten määräalojen osaomistaja Kokonaavalla 
(Ojaranta) ja Natura-alueella sijaitsevan metsäpalstan osaomistaja Vuotos-alueella (Tiihola), 
omakotitilan osaomistaja Kemijärven rannalla (Metsonpirtti) 
Vuotoksen Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Vapaa Vuotos-liikkeestä 
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