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\/alittaja Jukka E,lomaa, Sysmd

Piltiis, josta valitetaan

Asian kdsittely kunnassa

Sysmdn kunnanhallituksen pddtos 14.2.2022 \ 29

Kunnanhallitus on 10.1.2022 (g 3) pAAttAnyt hyviiksyd Lakelivine Oy:n kanssa
neuvotellun sovintosopimukscn ehtoineen Lakeliving Oy:n ja Sysmrin kuman
vdlisen riidan ratkaisuksi ja esittdnyt valtuustolle sovintosopirnukscn mukaisen
m66rdrahan ottamista kunnanhal I ituksen kuluvan vuoden talo usanr ioon
sovintokorvauss ufimlar rnaksamiseksi.

Kunnanhallitus on 14.2.2022 ($ 29) pririttdnyt jattaa Elomaan asiassa tckemrin
oikaisuvaatimuksen tutl<imatta. Pdritoksen perusteluissa on todettr-r, ettd
kunnanhallituksen hyvdksyttyd sovintosopimuksen ja valtuuston myonnettya
mddrdrahan sovitrtokorrrauksen maksamiseen soprmusosapuolct pyytdvil
kdrdjdoikeutta vahvistamaan sovintosopirr-ruksen sopimusosapuolten r,dIiscn
riita-asian ratkaisuksi. lluntaliiton lakimieheltd saadun ohjeistLrksen nrukaan
kunnanhallituksen sovirttosopimuksen hyvdksymistd koskcva pridtos r,oidaan
rinnastaa kannanottoon oikcudenkdynnissh kdrdjSoikeudcssa. Edelki
mainittuihin kannanottc,ihin ci voi hakca muutosta kuntalain
oikaisuvaatimuksclla cikd kunnall isvalituksclla.

Kunnanvaltuusto on I .2.2022 ( $ 6) peattdnyt mydntdd kunnanhall itukscllc
sovintosopimukscn rrrul<aiscn mddrdrahan 75 000 curoa
sovintokorvaussunlntart rlaksamiseks i.
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Vaatimu kset hallinto-oikeudessa

Elomaa on vaatinut kunnanhallitukscn valitukscnalaiscn pddtokscn
kumoamista ja asian pa lauttanrista kunnanhall itukscl lc ur-rdcl lccn
kesitcltdveksi sckri kunnanvahuuston pddtokscn tdytdntoonpanon kicltantistd.

Kunnanhallitus on Suomen Kuntaliiton virheellisen tulkinnan ja ohjeistukscn
mukaan rinnastanut oikaisuvaatinruksen futkimiscn kannanottoon
oikeudenkdynnissd ja jiitttinyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta. KLrntaliiton
ohjeistus ei perustu kunta- cikd hallintolakiin, vaan sisriltdd virhccllisen
tulkinnan oikeudenkdyrntskaaren 20 8:n, oikcastaan 20 luvun, ulottunrisesta
kunnal I iseen pddtoksentekoon.

Sovintoesityksen hyvdllsymisessd on kyse hallintosddnnon mukaiscsta
hallinnollisesta pddtoksestii, joka kunnanhallituksen tulee tehdii, koska
kunnanhallitus pddttdd vahingonkorvauksen mycintdmisestd tapauksissa. joissa
kunta on katsottava korvausvclvolliscksi.

Lausunnot j a selitykset

Ku n n a n ha I I i tus on antamassaan lausunnossa todennut j dttdvdnsri asian
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Sy'smcin kunta on toimittanut lisiselvitystd.

Elonrtalle on varattu tilaisuus selityksen ja tdydennyksen antamiseen. Sclitystii
tai tdydennystd ei ole annettu.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus ei tutki kunnanvaltuuston priStoksen tdytiintocinpanon
kicltdrnistd koskcvaa vaatintusta.

Hallinto-oikcus kumoaa kunnanhallitukscn pddtcikscn ja palaultaa asian
kunnanhall itukscllc uuclcl lcen kesitcltavaksi.

Pemstelut

Tutkimatta jdttdminen

Oikeudenkdynnistd hallintoasioissa annetun lain 123 $:n I rnornentin rnukaan
hallintotuomioistuin voi kieltdd pddtoksen tdytdntoonpanon vain valituksen
vireill6 ollessa. Elomaa on valituskirjelmdssddn vaatinut ainoastaan
kunnanhallituksen pddtiiksen kumoamista. Kun kzisiteltdvdnd oleva valitus ei

kohdisru kunnanvaltuus,ton pddtokseen eikd mddrdrahan myontdrnistd voicla
pitdd kunnanhallituksen pddtoksen tdytdntoonpanotoimena, hallinto-oikcus e i

voi kieltdd valtuuston p[dtoksen ta]tAntoonpanoa.
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Kunnanhal lituksen pddtoksen lainmukai suus

Kuntalain 136 $:n mukaan pddtokscstd, joka koskcc vain valmistclua tai
tdyt6ntoonpanoa. ci saa tchdd oikaisuvaatimusta cikd kunnall isval itusta.

Kunnanhallituksen p55tos sovintosopimukscn hyvdksyntisestd sisdltdd kunnan
toinrielimen lopulliscn kannanoton siihen, ntilld ehdoin kunta on valntis
sitoutumaan sovintoso;rimuksecn. jossa on tarkoitus sopia kunnan
maksettavaksi tulevasta korvauksesta. Pddtoksen ei siten voida katsoa
koskevan vain valmistr:lua. Oikeustoimen tckemistd koskevan kunnan
tointielirnen pddtciksen valituskelpoisuutta arvioitaessa mcrkitystri e i ole silld,
ettti ptiaitoksessd tarkoil.ettu sopimus on syntynyt oikeudenkdynnin osapuolten
neuvottelujen tulokscna ja se saatetaan tuomioistuimen vahvistettavaksi.

Kunnanhallituksen ei siten olisi tullut jZifiaA oikaisuvaatimusta tutkimatta.
Kunnanhallituksen vaU tuksenalainen pridtos on tdmdn vuoksi kumottava 1 a

asia palautettava sille uudelleen kAsiteltAvaksi.

Sovelletut oikeusohj eet

Pcrustel uissa mainitut
Kuntalaki 135 8, 143 I ja 144 g
Laki oikeudenkdynnistrl hallintoasioissa 8l $ 2 momentti

Muutoksenhaku

Ttihdn pddtokseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan halhnto-
oikeuteen, jos korkein liallinto-oikeus myontdd valitusluvan.

Valitusosoitus on Iiitteend (kunnallisvalitus).

H allinto-oikeuden kokoonpano

Esittcl ryii Katj a Ryilahti

Asian ovat ratkaisscct trallinto-oikctrdcn jdscnct Anncli Aura. Marja 'l'uonrincn

ja Jussi-Pekka Lajuncn

Tdmzi pdtitos on sdhkriisesti varmennettu hallinto-oikeuden
as ianhal I i ntaj drj este I md.s t5.
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Jakelu ja oikeudenkilyntimaksu

Pddtos Jukka Elomaa
kirjcitsc

Jdljcnnos Sysmdn kunnanhallitus, jonka on kuntalain 142 $:n mukaiscsti ihnoitcttava
pddtciksestd

kiryeitse

Oikeudenkdyntimaksu maksutta

sil

Hilmeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite: Raatihuoneenkafu 1, I 3 100 HAMEENLINNA
Kriyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 HAMEENLTNNA
Puhelinnumero: 029 56' 42210
Faksi: 029 56 42269
S iihkoposti : hameenlinna.hao@oikeus. fi
Sdhkoinen asiointipalvr:lu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuornioistuimet

Puhelujen hintatiedot : 029 56 -alkuisiin numeroihin soitettaessa
puheluista peritdin vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukaincn
paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Henkilcitietojen kAsittelyyn ja tietosuojaan liittyvdt tiedot ovat saatavilla
https ://oi keus. fi /hal I intooi keudet/hameenl innanhal linto-oi keus/fll



Liite hallinto-oikeuden pfl itiikseen

VALITUSOSOITUS

tlallinto-oikcuden pditciksccn saa hakca muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen
kirj allisclla valituksclla, jos korkein hal ltinto-oikcus myontdd valitr,rsluvan.

Valitusluvan myiintflmisen perusteet

Oikeudenkdynnistii hallintoasioissa annrrtun lain 111 {:n I momentin mukaan valituslupa on mycin-
nettdvS, jos:
I ) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskdytdnnon yhtendisyyden

r,uoksi on tdrkedtti saattaa asia korkr:imman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman halliinto-oikcuden ratkaistavaksi on erityistd aihctta asiassa ta-

pahtuneen ihneisen virheen vuoksi; tai
3 ) valitusluvan mycintdmiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan rnyontdd rnycis siten, ettd se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta
hal I into-oi keuden priiit<iksestd.

Valitusaika

Valitus on tehtdvd 30 piiivd'n kuluessa hallinto-oikeuden pd,titoksen tiedoksisaantipeivesta, sitri pei-
vdd lukuun ottamatta.

Valitusaika luetaan siitd, kun ilmoitus pii:itoksestri on julkaistu kunnan tai kuntayhry.rndn yleisessd
tietoverkossa.

Jos pddtos on annettu asiartosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkrn tiedoksisaan-
nista. Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona ldhetetystii piiritok-
sestri seitsemdntend piiivdnd pddtiiksen Llhettdmisestd, jollei vastaanottaja nayti tiedoksisaannin ta-
pahtttnccn tdtd ntyrihcntmirt. Viranomaiscn tictoon asiakirjan katsotaan kuitcnkin tullecn kirjccn saa-
pumispdivdnii. Pti:itos on ldhctetty pddtoksen antopdiviind. joka ilmcncc pdiitcikscn cnsirlmiiiscltd
sivulta.

Kdytcttdessd todistcellista ticdoksiantotaLpaa vastaanottajan katsotaan saanccn pddtcikscstri ticdon
sinii piivtind, jona pidtos on vastaanotcttu. Ticdoksisaiurtipiiivrin osoittaa vastaanottotodistus, suanri-
todistus tai ticdoksiantotodistus. Sijaistii:doksiannossa ticdoksisaannin katsotaan tapahtunccn kol-
mantcna ptiivzinii sijaistiedoksiantoa koskcvan ticdoksiantotodistukscn osoittamasta priivdstii.

Kdytettdcssd tavallista siihkoistii ticdoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saanccn ticdon pririlok-
scstii kolmantena pdivdnd vicstin ldhcttzimiscstri (srihkopostitsc tai sdhktiiscn asiointipalvclun kautta).
jollci muuta ndytctd. Pii:itos on ldhetctty pdiitdkscn antopriivrinii, joka ilmcncc piiatokscn cnsimmdi-
scltd sivulta. Siihkciiscn asiointipalvelun kautta todistcclliscsti ticdoksi saadun pddtokscn ticdoksi-
saantipdiva on pddt6kscn noutamispdivd asiointipalvclusta.

Valituksen sisdltii

ValitLrksessa. johon on sisallytettdvd valltuslupahakemus. on ilmoitcltava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaim lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoitc, johon

oikeudenkdyntiin liittyv:it asiakirjat voidaan ldhettzidL (prosessiosoite);jos valittajan puhcvaltaa
kiiytttiii hanen laillinen edustajansa t;ai asiamiehensd, on valituksessa mainittava mycis t:imlin y h-
teystiedot
pddtris, johon haetaan muutosta (vafituksen kohteena oleva pzidtds)
peruste, jolla valituslupaa pyydetddn. sekti syyt, joiden ruoksi valitusluvan mycintrimiseen crn

rnainittu peruste
miltd kohdin pddt<ikseen haetaan muutosta ja rnitd muutoksia siihen vaaditaan tehtevaksi (vaati-
rnukset)

- vaatimustenperustelut
- rnihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pddtds ei kohdistu valittajaan.



Yhtcystictojen muutokscsta on valitukscn vircilld ollcssa ilmoitcttava viipymiittzi korkcimmallc hal-
linto-oikcudclle. Jos usca tckcc valitukscn yhdcssd. voidaan joku hcist:i ilmoittaa yhdyshcnkiloksi.

Valituksen liitteet

Valituksccn on liitcttdvh
- hallinto-oikeuden pziritos valitusosoituksineen
- selvitys siite, milloin valittaja on saanut pddtoksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-

scn ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Asiamiehen. joka ei ole toiminut asiamiehend asian aikaisemmassa kiisittelyvaiheessa, ja joka e i ole
asianajaja, julkinen oikeusavustala tat luvan saanut oikeudenkdyntiar,ustaja, on liitettdvd valitukseen
valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeirnrnalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla penlld
valitusajan viimersend piiivzinii ennen viraston aukioloajan pddttymistd. Tdmli koskee mycis trlanteita.
joissa valitus toimitetaan sdhkoisen asiointipah'elun kautta tai sdhkopostitse. Valitus liitteineen r,oi-
daan toimittaa sdhkoisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta toimitettua valitusta tai
sdhkopostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen tdhettiiminen
postitse tai sdhkriisesti tapahtuu kihettzijrin omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Korkein h;allinto-oikeus
PL 180. 00131 Ilelsinki

Sdhkiiposti: korkein. ha'llinto-oikcus(Z)oikcus. fi

Kiyntiosoite: Paasivuorcnkatu 3. 00530 Hclsinki

Puhelin: 029 56 40-OO
Faksi: 029 56 403tt2

Aukioloaika: arkipdivisin klo t1.00 - 16. 15

Hallinto- j a erityistuomioistuinten sItrkiiinen asiointipalvelu :

https :.'/as i o inti2. o ikeus. filhal I i n totuomi o i stu i mct

kunnallisvalitr.rs 022 I h



Liite Hdmeenlinnan hallinto-oikeuden pddtcikseen

Korkeimman hallinto-oikeuden pd'itiiksestfl perittilvfl oikeudenkilyntimaksu

Muutoksenhakuasian ja valituslupa-asian kdsittelystri korkeimmassa hallinto-
oikeudessa peritddn 53(J euron suuruinen oikeudenkdyntimaksu.

oikeudenkdyntimaksuer ei korkeinrmassa hallinto-oikeudessa peritri
tuomioistuinmaksulain 5 $:ssti tarkoitetuista maksuttomista suoritteista tai
mikiili maksun perimdttd jdttdmiseen on lain 4 $:ssd tarkoitettu peruste.

Oikeudenkdyntimaksuarei mycisk6Sn peritd jos korkein hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista p66to:;td muutoksenhakijan eduksi. Maksu peritdzin kuitenkin
riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa
muutoksenhakuasiassa.

Oikeudenkdyntimaksua. ei peritd oikeusapulain noj alla kdsittelymaksuista
vapautetuilta eikd muualla laissa viranomaisen toimenpiteista suoritettavista
maksuista vapautetuilta. Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.
viranomainen tai maksun mSdrddvd virkamies voi yksittdistapauksessa
mddrdtd, ettei maksua peritri.

Tuomioistuinmaksulakii ( 1 455/20 1 5)

I lmoitus oikeudcnkdyntimaksusta 28 | 22021


