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KUNNALLISVALITUS 

Valitus Sysmän kunnanhallituksen päätökseen 26.9.2022 §281 ’Oikaisuvaatimus Sysmän
kunnanhallituksen päätökseen 10.1.2022 §3 ´Kelluvien lomakylä -hankkeen 
sovintoesitys"’ 

Vaadin hallinto-oikeutta kumoamaan Sysmän kunnanhallituksen päätöksen hylätä 
oikaisuvaatimus ja määrätä Sysmän kunnanhallitus käsittelemään oikaisuvaatimus 
lainmukaisesti uudelleen. 

Perustelut: 

Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu 10.1.2022 §3 päätöksen kumoamista koska 
”Sovintoesityksen valmisteluun on osallistunut esteellisiä henkilöitä ja sovintoesityksen 
käsittelyyn kunnanhallituksessa osallistui ja oli läsnä esteellisiä henkilöitä.”

Oikaisuvaatimuksessa esteelliseksi katsotut henkilöt olivat kunnanhallituksen jäsen Timo 
Aromaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lilli Karola sekä valtuuston puheenjohtaja 
Veikko Kotolahti.

Pöytäkirjan mukaan edellä mainitut henkilöt osallistuivat oikaisuvaatimuksen 
käsittelyyn. Hallintolain §29 mukaan henkilö ei voi osallistua omaa esteellisyyttään 
koskevan asian käsittelyyn. Osallistumalla asian käsittelyyn (Aromaa ja Karola) sekä 
olemalla läsnä (Kotolahti), on seurannut tilanne missä kunnanhallitus on hallintolain 
vastaisesti hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Vaikka esittelytekstissä esitetään että henkilöt eivät ole olleet esteellisiä alkuperäistä 
päätöstä tehdessään, niin he eivät voi osallistua omaa esteellisyyttään koskevaan 
päätöksentekoon.

Hallintolaki §29

”Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisen toimielimen 
jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin
päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa 
osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos toimielin ei olisi ilman 
häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa
esteetöntä henkilöä.”

OKV/1721/1/2014

”Apulaisoikeuskansleri totesi, että että mikäli kantelussa on selkeästi esitetty näkökohtia 
tietyn henkilön esteellisyydestä, ei ole esteellisyyssäännösten ja viranomaisen toiminnan 



puolueettomuusvelvoitteen mukaista sivuuttaa väitteet perusteettomina ja antaa kyseisen 
henkilön osallistua oman menettelynsä asianmukaisuuden arviointiin.”

Helsingin hallinto-oikeus 23.5.2022

”Helsingin hallinto-oikeus on palauttanut Kai Sadinmaan kuuden kuukauden 
pappisvirasta pidättämistä koskevan päätöksen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus 
on katsonut, ettei kokouksen puheenjohtajana toimineen piispan esteellisyyden 
käsitteleminen päätöksen perusteluissa riitä, vaan asiasta olisi tullut tehdä erillinen 
päätös.”

Edellämainituin perusteluin vaadin hallinto-oikeutta kumoamaan kunnanhallituksen päätöksen 
hylätä oikaisuvaatimus ja määrätä Sysmän kunnanhallitus käsittelemään asia uudelleen 
lainmukaisesti.

Sysmässä 24.10.2022 
Jukka Elomaa 
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Liitteet: 

 KH_2022_01_10_3 (kunnanhallitus, sovintosopimuksen hyväksyminen, 
määrärahaesityksen tekeminen valtuustolle)

 KH_2022_02_14_29 (oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämispäätös)
 KH_2022_09_26_280 (hallinto-oikeuden päätös kumota tutkimattajättämispäätös ja 

määrätä oikaisuvaatimus käsiteltäväksi)
 KH_2022_09_26_281 (kunnanhallituksen päätös hylätä oikaisuvaatimus, 

kunnallisvalituksen kohde)


