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KUNNALLISVALITUS

Valitus Sysmän kunnanvaltuuston päätökseen 29.3.2021 §12 ”Vaalikelpoisuus”

Vaadin hallinto-oikeutta kumoamaan kunnanvaltuuston päätöksen ja toteamaan valtuutettu Jaakko 
Palvailan vaalikelvottomaksi Sysmän kunnassa.

Perustelut:

Valtuutettu Jaakko Palvaila on tosiasiallisesti asunut ensin avopuolisonsa ja sittemmin 
aviovaimonsa kanssa Mikkelissä. Vaikka kotikuntalaissa henkilön oma käsitys kotikunnastaan on 
ratkaiseva (kotikuntalaki 2 §2), niin korkeimman hallinto-oikeuden päätösten ja kotikuntalain 
yleisperusteluiden mukaan kotikunta tulee ratkaista tosiasiallisen asumisen perusteella.

Kotikuntalakia koskevan hallituksen esityksen (HE 104/1993) yleisperusteluissa todetaan, että 
kotikuntalain keskeinen tavoite on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta kyetä määrittelemään 
henkilön kotikunta siten, että se vastaa mahdollisimman tarkoin aineellista totuutta eli henkilön 
tosiasiallista asumista tietyssä kunnassa.

”Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa henkilön kotikunnan määräytymiseen kahden asunnon 
tapauksessa päätöksissään 2001:34, 4.4.2005 T 735 ja 28.8.2008 T 2090. Kaikissa näissä 
tapauksissa KHO päätyi siihen, ettei henkilön subjektiivinen käsitys kotikunnasta ollut riittävä. 
Ratkaisevaa oli se, missä kunnassa henkilö tosiasiallisesti asuu perheensä kanssa ja missä hänen 
työpaikkansa on eli mihin hänellä on kiinteä yhteys.” (https://www.kuntaliitto.fi/demokratia-ja-
osallisuus/vaalit/kotikunta)

Kunnanhallituksen selvityspyyntöihin Palvaila on vastannut ylimielisesti ja kieltäytyen tarkemmin 
kertomasta perhesuhteistaan, tilapäisten asumisiensa paikkakunnista ajanjaksoineen sekä 
työpaikoistaan ajanjaksoineen. Hän ei ole myöskään tehnyt lakisääteisiä muuttoilmoituksia 
tilapäisistä yli kolmen kuukauden asumisistaan digi ja väestötietovirastolle lukuunottamatta yhtä 
kertaa. Näin ollen asumis- ja työpaikkatiedot on haettu mm. Palvailan ja hänen läheistensä 
Facebook-julkaisuista.

Somelähteistä, Palvailan selvityksistä ja virallisista rekistereistä on selvinnyt seuraavaa
1. Sosiaalisen median lähteiden mukaan muuttanut Mikkeliin avopuolisonsa kanssa 

loppuvuodesta 2017
2. Muutto Mikkelissä omistusasuntoon avopuolisonsa kanssa1.9.2018, tästä tieto myös digi- ja 

väestovirastossa
3. Työpaikka Helsingissä elokuusta 2019 saakka
4. Alivuokralaisasunto Helsingissä työn vuoksi, ajankohta tuntematon (KH 25.1.2021 §17)

”Palvaila ilmoittaa 29.12.2020 kunnanhallitukselle antamassaan selvityksessä, että hänen 
kotiosoitteensa on Sysmässä maatilayrityksen tilakeskuksessa olevassa asuinkiinteistössä. Yritys ja 
kiinteistö ovat lähipiiriin kuuluvien henkilöiden omistuksessa. Tilapäinen asunto Mikkelissä on 
lähipiiriin kuuluvan henkilön omistuksessa. Palvaila itse omistaa asunnon osakkeista 
vähemmistöosuuden. Edellä mainittujen asuntojen lisäksi Palvaila on alivuokralaisena Helsingissä 
sijaitsevassa kerrostaloasunnossa. Vuokrasuhde on tällä hetkellä tauolla koronan pakotettua 



Palvailan etätöihin.” (kunnanhallitus pöytäkirja 25.1.2021 §17)

Sysmässä sijaitseva maatilayrityksen tilakeskuksen asuinkiinteistö on Palvailan vanhempien koti ja 
siellä ei ole tiettävästi kuin yksi asunto jota vanhemmat käyttävät.

Kohdassa 4 mainittu alivuokralaisasunto poistaa sen mahdollisuuden että Palvailan asuntoa 
Mikkelissä voitaisiin pitää työn vuoksi tarpeellisena tilapäisenä asuntona.

Yhteenveto

Yhtäjaksoinen usean vuoden tosiasiallinen asuminen ensin avo- sittemmin aviopuolison kanssa 
Mikkelissä siten, että pariskunnalla ei ole Sysmässä hallinnassaan asuntoa eikä Mikkelissä 
asuminen johdu työpaikasta, on tehnyt Palvailasta kuntalain §71 ja kotikuntalain §2 ja hallituksen 
esityksen (HE 104/1993) yleisperustelun mukaan vaalikelvottoman Sysmän kunnassa.
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