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jätelain 137 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan jätelain (646/2011) 137 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 528/2014, seuraa-

vasti:

137 §

Muutoksenhaku

Viranomaisen tämän lain nojalla tekemään
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä. Asian käsittelystä perittä-
västä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta.

Hallinto-oikeuden päätökseen jätehuoltore-
kisteriin tai tuottajarekisteriin hyväksymisen
peruuttamista, jätteen kansainvälisen siirron
hyväksymistä ja ennakkohyväksyntää koske-
van päätöksen peruuttamista, 126—128 §:ssä
tarkoitettua päätöstä sekä laiminlyöntimaksua
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan.

Valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen muusta kuin 96, 97 ja 99 §:n no-

jalla tekemästä päätöksestä sekä mainituissa
pykälissä säädettyjen velvoitteiden rikko-
mista tai laiminlyöntiä koskevasta 126 ja
133 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä tehdään
sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä
pääosaa kysymyksessä olevasta toiminnasta
harjoitetaan. Valitus, joka koskee Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen 103, 106, 107, 126, 128 tai 133 §:n
nojalla tekemää päätöstä, tehdään sille hal-
linto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä sijait-
see sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön
kotipaikka, jota päätös pääosin koskee. Vali-
tus aluehallintoviraston 7 §:n 2 momentin no-
jalla tekemästä päätöksestä tehdään Vaasan
hallinto-oikeudelle.

Kunnan jätehuoltomääräysten hyväksy-
mistä ja jätetaksaa koskevaan päätökseen
sekä 37 §:n ja 43 §:n 1 momentin nojalla
tehtyyn kunnan päätökseen saa hakea valitta-
malla muutosta siten kuin kuntalaissa sääde-
tään. Kunnan viranhaltijan tämän lain 126 §:n
3 momentin nojalla antamaan määräykseen ei
saa hakea erikseen muutosta.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-

maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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