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Antopäivä
1.4.2019

Päätösnumero
19/0383/2
Diaarinumero
00312/18/2299

Asia

Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja

Matti Mäntylä, Kärkölä

Päätös, josta valitetaan
Kärkölän kunnanvaltuuston päätös 8.1.2018 § 7
Asian käsittely kunnassa
Kärkölän kunnanhallitus on 18.12.2017 (§ 192) äänestyksen perusteella päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron kunnanhallituksen jäsenille ja heidän henkilökohtaisille varajäsenilleen. Päätöksen esittelytekstissä on todettu, että siirryttäessä pormestarimalliin myös kunnanhallitus
tulee valita uudelleen, koska kuntalain mukaan ensin valitaan pormestari ja sen
jälkeen muut kunnanhallituksen jäsenet.
Kunnanvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään päättänyt erottaa kunnanhallituksen perustuen merkittävään organisaatiomuutokseen.
Vaatimukset hallinto-oikeudessa
Kunnanvaltuuston päätös on kumottava. Valittajan 500 euron oikeudenkäyntikulut on korvattava.
Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelinvaihde Sähköiset yhteystiedot

Faksi

Raatihuoneenkatu 1

Arvi Kariston katu 5

029 56 42200

029 56 42269

13100 HÄMEENLINNA 13100 HÄMEENLINNA

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Kunnanvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa ja päätös on lainvastainen. Kunnanvaltuusto on 12.6.2017 valinnut kunnanhallituksen jäsenet kahden vuoden
toimikaudeksi. Kunnanhallitusta ei voida erottaa kuntalain 34 ja 79 §:n nojalla,
koska eropyyntö ei ole ollut yksimielinen.
Lausunnot ja selitykset
Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston puolesta antamassaan lausunnossa vaatinut valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä. Mikäli kulukorvaus katsotaan oikeutetuksi, oikea määrä asian laatuun ja laajuuteen nähden on
enintään 50 euroa.
Kunnanhallitus on todennut muun ohella, että Kärkölän kunnanjohtaja on
8.12.2017 irtisanoutunut virastaan, minkä jälkeen pormestarimallia on valmisteltu kaikkien valtuustoryhmien kanssa. Kärkölän taloudellinen tilanne on
haastava, ja väliaikaiset johtamisjärjestelyt olisivat vaikeuttaneet merkittävästi
kunnan johtamista ja sen talouden kehittämistä. Tässä tilanteessa kunnanhallitus päätti äänestyspäätöksellä esittää valtuustolle siirtymistä pormestarimalliin
nopealla aikataululla ennen kunnanhallituksen kahden vuoden toimikauden
päättymistä.
Kärkölän kunnan siirtyminen pormestarimalliin on merkittävä organisaatiomuutos. Kuntalaki ei estä valtuustoa valitsemasta pormestaria kesken valtuustokauden. Kaikki erotetut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet on erottamisesta päättäneessä kokouksessa valittu uudelleen kunnanhallitukseen alkuperäisen toimikauden ajaksi. Kunnanhallituksen jäsenet nauttivat luottamusta,
eikä heidän oikeushyväänsä ole loukattu.
Mäntylä on antanut selityksen.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen.
Hallinto-oikeus velvoittaa Kärkölän kunnan suorittamaan Matti Mäntylälle
korvaukseksi oikeudenkäyntikuluistaan 200 euroa.
Perustelut
Kunnanvaltuuston päätöksen lainmukaisuus
Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen
ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on
valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Kunnanvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellä päättänyt erottaa kunnanhallituksen. Perusteena on esitetty pormestarijärjestelmään siirtyminen.
Luottamushenkilö on sinä aikana, joksi hänet on valittu, lähtökohtaisesti erottamaton. Mikäli toimielintä ei lakkauteta, luottamushenkilön tehtävä päättyy
ilman hänen suostumustaan kesken toimikauden vain siinä tapauksessa, jos
hänet erotetaan kuntalain 34 tai 86 §:n nojalla luottamuksen menettämisen tai
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rikollisen menettelyn vuoksi tai jos luottamushenkilön valinnut toimielin kuntalain 78 §:n nojalla toteaa hänen luottamustoimensa päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Kunnanvaltuuston päätöksessä ei ole kyse
edellä mainituista tilanteista, vaan kunnanvaltuusto on päättänyt erottaa kunnanhallituksen organisaatiomuutoksen perusteella. Kunnanvaltuuston päätös
kunnanhallituksen erottamisesta on siten lainvastaisena kumottava.
Oikeudenkäyntikulut
Asian lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Mäntylä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Mäntylä ei ole esittänyt
erittelyä kuluvaatimuksestaan. Hallinto-oikeus arvioi asian laatuun nähden
kohtuulliseksi korvaukseksi oikeudenkäynnin vuoksi tehdystä työstä 200 euroa.
Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Kuntalaki 135 §
Hallintolainkäyttölaki 74 § ja 75 § 2 momentti
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).

Esittelijäjäsen

Kaija Laitanen

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Virpi Juujärvi, Anneli Aura ja
Kaija Laitanen.

Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu
Päätös

Matti Mäntylä
saantitodistuksin

Jäljennös

Kärkölän kunnanhallitus, jonka on kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitettava
päätöksestä

Oikeudenkäyntimaksu
kat

maksutta

Liite hallinto-oikeuden päätökseen

Valitusosoitus
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta.
Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan
valitusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän
tai asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa.
Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan
tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Sähköisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti
tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä. Jos
todisteellisesti tiedoksiannettavaa viestiä ei ole avattu seitsemän päivän kuluessa, toimitetaan tiedoksianto
muulla tavoin.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat
liitteineen voi toimittaa myös sähköisessä asiointipalvelussa. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen
lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin: 029 56 40200
PL 180
Fabianinkatu 15
Telefax: 029 56 40382
00131 HELSINKI
Helsinki
Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
kunnallisvalitus 07.18

