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Suomen valtio
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
Paula Laine
Mikonkatu 9
00100 Helsinki

kohde

rimarkkinalain

ll

6.10.2020

luvun 26

n mukainen

kkeuslu

Suomen valtio ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy (yhdessä hakijat) ovat
hakeneet arvopaperimarkkinalain (74612012, AML) 11 luvun 26 $:n
m ukaista poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta Altia Oyj : n osalta.

Hakemuksen sisältö
Valtioneuvostossa on valmisteilla toimenpidesuunnitelma, jonka
mukaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n (y-tunnus: 2777483-1)
(jäljempänä "Vake") omistamat Altia Oyj: n ("Altia") osakeomistukset
(yhteensä 13 097 481 osaketta ja niiden tuottamaa ääntä) siirrettäisiin
takaisin valtion suoraan omistukseen. Vake on valtion
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain ( 1 36812007)
2 $:n 5 momentin mukainen valtion kehitysyhtiö.
Taustaa
Suomen valtio on määritellyt Altian finanssi-intressiyhtiöksi. Eduskunta
antoi vuode n 201 4 lisätalousarviossa (EK 1 91 201 4) momentilla 23. 1 0. 88
valtioneuvostolle tietyin edellytyksin oikeuden luopua Altian valtioom istuksesta kokonaan.
Suomen valtio omisti Altian osakkeet kokonaan ennen yhtiön
listautum ismyyntiä. Altian listautum inen toteutettiin maaliskuussa 20 1 8
Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi Nasdaq Helsing is sä 23.3.201 8.
Listautumisannissa Suomen valtio myi yhteensä 22 862 519 Altian
osaketta, mukaan lukien lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt
osakkeet. Suomen valtio omisti myynnin jälkeen 13 097 481 Altian
osaketta, mikä vastasi noin 36,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ja äänistä.
Suomen valtio siirsi kaikki edellä mainitut Altia-osakkeet Vaken
omistukseen osakeyhtiölain mukaisella apporttisiirrolla alkuvuonna
2019. Tähän siirtoon haettiin ja saatiin arvopaperimarkkinalain 1 1
luvun 26 $:n mukainen poikkeuslupa Finanssivalvonnalta 11.12.2018
(FrvA 1 0/02.05.05 t2018).
Edellä mainittu valtioneuvoston toimenpidesuunn itelma perustuu syksyn
2021 budjettiriihessä tehtyyn linjaukseen, jonka mukaan Vake siirretään
TEM:n omistajaohjaukseen, ja Vakesta muodostetaan llmastorahasto
Oy. Yhtiön nykyiset osakeomistukset Nesteen osakkeita lukuun
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ottamatta siirretään Vaken taseesta takaisin valtion suoraan
omistukseen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.
Budjettiriihen kirjauksen lisäksi asian taustalla on valtioneuvoston
talouspol ittise n m n isterival ioku n nan 29.9.2020 hyväksymä puolto
hankkeelle, jonka mukaan valtioneuvoston yleisistunnolta
haetaan valtuudet Vaken omistuksessa olevien osakeomistusten Posti
Oyj:ssä (49,9 o/o), Altia Oyj:ssä (36,24 %), Vapo Oy:ssä (16,7 %) sekä
Nordic Morning Oyj:ssä (100 %) luovuttamiseksi pääomanpalautuksena
"in natura" takaisin valtioneuvoston kanslialle valtion suoraan
omistukseen.
i

i

Vaken hallintomalli
Valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain 1 $:n 1
momentin nojalla lakia sovelletaan yhtiöomistusta koskevaan
päätöksentekoon ja valtion omistajaohjaukseen mm.
valtioenemmistöisissä yhtiöissä ja valtion kehitysyhtiöiden suoraan
omistamissa yhtiöissä.L;ain2 $:n 5 momentin mukaan valtion
kehitysyhtiöllä tarkoitetaan valtioenem m istöistä yhtiötä, joka perustaa,
omistaa, hallinnoija kehittää toisia osakeyhtiöitä sekä luovuttaa tai
hankkii niiden osakkeita. Lain 4 $:n 1 momentin 1 kohdan mukaan
valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat
osakkeiden luovuttamista ja osakehankintoja valtioenemmistöisissä
yhtiöissä ja mm. valtion kehitysyhtiöiden suoraan omistamissa yhtiöissä,
Samaisen pykälän 5 kohdassa säädetään valtioneuvoston
yleisistunnon toimivallasta tehdä osakepääomasijoituksia ja muita oman
pääoman sijoituksia mm. valtioenemmistöisiin yhtiöihin ja valtion
kehitysyhtiöiden vastaavia sijoituksia niiden omistamiin tai
perustettaviin yhtiöihin.
Edellä mainitun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtion
kehitysyhtiön strateginen päätöksenteko kehitysyhtiön
yhtiövaral isuuden ostamisesta ja kehittämisestä on valtioneuvostolla.
Valtio-om istajan ja kehitysyhtiön hallitu ksen välisestä työnjaosta
määrätään kehitysyhtiön yhtiöjärjestyksessä ja yhtiölle annettavissa
toimiohjeissa. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri ja
valtioneuvoston yleisistunto määräävät kehitysyhtiön päätöksiä
koskevat periaatteet ja toim ivaltuudet kehitysyhtiön hall itukselle
omistusten lisäämiseen, vähentämiseen, äänivaltaosuuksien muutoksiin
tai uuteen yritystoimintaan. Kehitysyhtiön yhtiöomistuksia koskevat
päätökset tekee aina omistajaohjausministeri ja valtioneuvoston
yleisistunto, ja ne valmistellaan sekä esitellään omistajaohjausministerin
ja valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistaviksi valtioneuvoston
kansliasta virkamiestyönä. Vastaavasti kehitysyhtiön ja sen omistamien
yhtiöiden omistajaohjausta koskevat asiat, joilla valtio
osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja
toimintaperiaatteisiin (mukaan lukien hallitusnimitykset) valmistellaan ja
esitellään ratkaistavaksi valtioneuvoston kansliasta.
I

n no n 29 .1 2.201 6 hyvä ksymässä Vaken
toimiohjeessa (toimiohje on luettavissa linkistä:

Va ltioneuvoston yleis istu
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https://vnk.filomistajaohjaus/aineistopankki) määriteltiin Vaken tehtävät
sekä omistajan ja Vaken hallituksen välinen työnjako. Toimiohjeen
mukaan Vaken asema valtion päätöksenteossa on seuraava:
valtioneuvostolla on päätöksenteko Vaken yhtiövarallisuuden
omistam isesta ja kehittäm isestä ja valtioneuvoston kanslia esittelee
valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi ja päätettäväksi seuraavat
Vakea koskevat asiat: osakeomistusten lisääminen ja vähentäminen;
äänivallan muutokset; uuteen yritystoimintaan ryhtym inen (m l. yhtiöiden
perustamiset) sekä Vaken tekemät osake- ja pääomasijoitukset. Vaken
hallitus valmistelee kaikki esitykset ennen kuin esitykset toimitetaan
valtioneuvoston kanslian valmisteltavaksi. Kaikki valtioneuvoston
yleisistuntoon ratkaistavaksi esitettävät asiat käsitellään ensiksi
talouspoliittisessa min isterivaliokunnassa, joka myös käsittelee
valmistavasti Vaken hallituksen valitsemisen. Vake tukeutuu
omistuksessaan olevien yhtiöiden ohjauksessa ja päätösten
valm istelussa valtioneuvoston kanslian om istajaohjausosaston
asiantuntemukseen. Tällä hetkellä Vaken toimiohje ei ole voimassa.
Toimiohje on pääministeri Sipilän hallituksen hyväksymä, ja nykyinen
pääministeri Marinin hallitus ei ole antanut uutta toimiohjetta.
Käytännössä kuitenkin vanhaa toimiohjetta noudatetaan edelleen
soveltuvin osin.
.

Edellä selvitetyn perusteella Vakella on kiinteä yhteys omistajaansa
Suomen valtioon ja käytännössä kaikki yhtiön omistuksiin, kuten Altian
osalta, liittyvät päätökset on tehty ja tehdään valtioneuvostossa.
Valtioneuvoston kanslia on osallistunut Vaken puolesta kaikkiin Altiaa
koskeviin omistajaneuvotteluihin (esim. vireillä oleva Altian ja Arcus
AS:n yhdistymishanke), Altian yhtiökokouksiin ja omistajien
nim itystoim kunnan työhön. Tosiasiallista määräysvaltaa Vaken Altiaomistuksen osalta käyttää Suomen valtio.
i

Alt i a-o m i st u kse n si i rto V ake sta v altio n

s u o ra a

n om i st u kse e n

Altian osakkeiden siirto Vakesta valtiolle on suunniteltu toteutettavan
siten, että Vaken ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päättää Vaken
ylimääräisessä yhtiökokouksessa luovuttaa oman pääoman
palautuksena taiosinkona "in natura" yhtiön taseessa olevat kaikki
osakeomistukset Neste Oyj:n osakkeita lukuun ottamatta takaisin
valtion omistukseen. Finanssivalvonnan poikkeusluvan lisäksi
osakesiirron toteuttamiseen tarvitaan valtion yhtiöomistuksesta ja
omistajaohjauksesta annetun lain 4 $:n nojalla valtioneuvoston
yleisistunnon päätös, johon on jo olemassa valtioneuvoston
talouspoliittisen ministerivaliokunnan puolto edellä kerrotun mukaisesti.
Määräysval/assa ei tapahd u

m

uutosta

Suomen valtio on ainoa osakkeenomistaja ja käyttää määräysvaltaa
Vakessa, joka omistaa kaikki suunnitellun siirron kohteena olevat Altian
osakkeet. Altia-om istus m uuttu isi takaisi n välillisestä omistuksesta
suoraksi valtion omistukseksi. Edellä selostetun mukaisesti Vakella ja
sen taseessa olevilla osakeomistuksilla on kiinteä yhteys valtioon.
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Vakea koskevat omistajan päätökset tekee aina yhtiön ainoa omistaja
Suomen valtio ja kaikkien Vaken osakeomistusten osalta päätösvalta
kuuluu Suomen valtiolle eli omistajaohjausministerille ja valtioneuvoston
yleisistunnolle valtion yhtiöom istuksesta ja om istajaohjauksesta annetun
lain 4 g:n ja Vaken toimiohjeen nojalla. Näin ollen siirrettäväksi aiottuihin
Altia-osakkeisiin liittyvä määräysvalta ei tosiallisesti siirry, koska
Suomen valtio on Vaken ainoa osakkeenomistaja ja sillä on ollut
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu määräysvalta Vakessa ja em.
sääntelyn ja käytännön perusteella myös Vaken Altia-omistusten osalta.
Hakemus
Hakijat hakevat edellä mainituilla perusteil la poi kkeuslu paa
arvopaperimarkkinalain 1 1 luvun 19 $:n tarkoitetusta velvollisuudesta
tehdä pakollinen ostotarjous siinä tapauksessa, että valtioneuvosto
päättäisi tässä hakemuksessa selostetusta valtion Altia-osakkeiden
sii rtäm isestä Vakelta takaisin valtion suoraan om istukseen. Viittaamme
myös tähän asiaan liittyvään Finanssivalvonnan lainvoimaiseen
poikkeuslupapäätökseen 1 1.12.201 I (FIVA 1 0/02.05.05/201 8) sekä
Rahoitustarkastuksen antamaan lainvoimaiseen päätökseen
17 . 1 0 .2008 ( Dn ro 1 7 I 2521 2008 ), jossa vastaavan a isessa ta pau ksessa
Rahoitustarkastus antoi hakijoille, Suomen valtiolle ja Solidium Oy:lle,
poikkeusluvan Outokumpu Oyj:n (n. 31 ,11o/o kaikista osakkeista),
Rautaruukki Oyj:n (n. 39,69 %) ja Sponda Oyj:n (n.34,28 %) osakkeita
ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta
tarjousvelvollisuudesta. Poikkeusluvan myöntäm inen ei kokonaisu utena
arvioiden olennaisesti vaaranna Altian muiden osakkeenomistajien
asemaa. Altia Oyj on tiedottanut yhdistymishankkeesta norjalaisen
Arcus AS:n kanssa. Lisätietoja hankkeesta löytyy Altia Oyj:n nettisivuilta
(https ://altiag roup. com/filsijoittajaUyhdistym inen).
I

Finanssivalvonnan päätös poikkeusluvasta
Finanssivalvonta on käsitellyt hakemuksen AML:n 11 luvun 26 $:n
nojalla. AML:n 11 luvun 26 $:n mukaan Finanssivalvonta voi erityisestä
syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa tarjousvelvollisuudesta
edellyttäen, ettei poikkeus ole vastoin AML:n 1 luvun 2-4 $:n yleisiä
säännöksiä eikä AML:n 11 luvun 7 ia 8 $:n eikä ostotarjousdirektiivin 3
artiklan yleisiä periaatteita. Tarkempia määräyksiä tarjousvelvollisuudesta
myönnettävien poikkeusten perusteista on annettu Finanssivalvonnan
määräysten ja ohjeiden 912013 luvussa 6.4.
Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 912013 mukaan erityinen syy
tarjousvelvollisuudesta myönnettävään poikkeukseen voi olla ainakin se,
että tarjousvelvollisuuden rajan ylittävä ääniosuus ei tosiasiallisesti siirry,
kuten siirrettäessä omistus samaan määräysvaltapiiriin kuuluvaan
yhteisöön tai säätiöön.
Finanssivalvonta katsoo, että hakemuksessa tarkoitetussa järjestelyssä
Altian osakkeisiin liittWä määräysvalta ei tosiasiallisesti siirry, koska
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Suomen valtio on Vaken ainoa osakkeenomistaja ja sillä on näin ollen
AML:n 2 luvun 4 $:ssä tarkoitettu määräysvalta Vakessa.
Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan kyseessä on sellainen AML:n
11 luvun 26 $:ssä tarkoitettu erityinen syy, jonka perusteella
poi kkeusl u pa tarjousvelvol isu udesta vo idaa n myöntää.
Finanssivalvonta katsoo, että poikkeusluvan myöntäminen ei
kokonaisuutena arvioiden olennaisesti vaaranna Altian muiden
osakkeenom istajien asemaa.
I

Edellä esitetyillä perusteilla Finanssivalvonta myöntää hakijoille
poikkeusluvan Altian osakkeita koskevasta tarjousvelvollisuudesta
hakemuksessa kuvatun järjestelyn osalta.
Hakijoiden on järjestelyn julkistamisen yhteydessä julkistettava ja
toimitettava tiedoksi Altialle tieto myönnetystä poikkeusluvasta.
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Merja Elo
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Lisätietoja antaa

Marianne Demecs, puh. 09 183 5366

Maksu

Poikkeuslupa: 3 700 euroa
Yleistiedoksianto: 200 euroa + ilmoituskulut

Liitteet

Valitusosoitus
Maksua koskeva muutoksenhaku
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Liite päätökseen
Valitusosoitus
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta
valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä

ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu
tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa
postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä
viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi
saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi
kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa
Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

1.
2.
3.

4.

:

päätös, johon haetaan muutosta,

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

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 lisäksi ilmoitettava valittajan nimi

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oi ke udenkäynti n ittyvät asiaki rjat void aan lähettää (prosessiosoffe).
i

I i

Valitukseen on liitettävä:

L
2.
3.
FINANSSIVALVONTA

.¡r

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys val itusajan alkam isen ajankohdasta,
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä
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asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja,
yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oi keudenkäyntiavustajista
annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi
kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen
toimivaltaa tai sen laajuutta.
Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse
maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä
käyttäen. Valituksen
tehdä myös hallintoerityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet.

voi

ja

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka
valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on
saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on
ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden
vastaa nottolaitteessa tai tietojärjestel mässä.

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain
(145512015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä

Yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde:

029 56 42000

Faksi:

029 56 42079

Sähköposti:

helsinki. hao@oikeus.fi
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Maksua koskeva muutoksenhaku
Oi

kaisun vaatim i nen maksu n määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Finanssivalvonnalta kuuden kuukauden
kuluessa maksun määräämisestä.

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta
Helsing in hall into-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä

ilmenee

todistuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu
tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa
postituspäivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä
viestinä, sen katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi
saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi
kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä.
Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa.
Valituksessa, joka on osoitettava Helsi ngin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

:

1.

päätös, johon haetaan muutosta,

2.

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi,

3.

vaatimusten perustelut,

4.

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
oi ke udenkäynti n ittyvät asia ki rjat voidaa n lä hettää (prosessiosofie).
i

FINANSSIVALVONTA

.¡c

I i

Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki + Vaihde 09 183 51

'¡:

finanssivalvonta.fi

ffi

FIN-FSA

Päätös

F

16.10.2020

INANSS IVALVONTA

Pääomamarkkinoiden valvonta

e (e)

FtvA 15/02.05.05t2020

Julkinen

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,

3.

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä

4.

asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja,
yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeuden käyntiavustaja.

Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi
kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen
toimivaltaa tai sen laajuutta.

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse
maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä
käyttäen. Valituksen
tehdä myös hallintoerityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet.

voi

ja

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin tai telekopion käyttäminen taikka
valituksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on
saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on
ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain
(145512015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde

029 56 42000

Faksi:

029 56 42079

Sähköposti:

helsinki. hao@oikeus.fi
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