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Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus Sysmän kunnanhallituksen päätökseen 10.1.2022 §3 ”Kelluvien lomakylä 
-hankkeen sovintoesitys”

Kunnanhallituksen tulee purkaa pykälään liitetty virheellinen muutoksenhakukielto, käsitellä
asia uudelleen ja hylätä sovintoesitys sen valmisteluun liittyvien esteellisyyksien vuoksi.

Perustelut:

Virheellinen muutoksenhakukielto tulee purkaa koska tämä asia käsiteltiin 
kaksiosaisesti 

1. kunnanhallitus hyväksyi sovintosopimuksen
2. kunnanhallitus esitti valtuustolle myöntämistä

”Kunnanhallitus hyväksyy Lakeliving Oy:n kanssa neuvotellun sovintosopimuksen 
ehtoineen Lakeliving Oy:n ja Sysmän kunnan välisen riidan ratkaisuksi. 
Sovintosopimus on ratkaisu myös kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjokea vastaan 
esitettyyn viimesijaiseen vaatimukseen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle sovintosopimuksen mukaisen määrärahan 
seitsemänkymmentäviisituhatta (75 000) euroa myöntämistä kunnanhallituksen 
kuluvan vuoden talousarvioon sovintokorvaussumman maksamiseksi.”

Pykälään liitetty oikaisuvaatimuskielto on perusteeton sopimuksen hyväksymisen 
osalta. Asia olisi tullut käsitellä kahdessa pykälässä. 

Sovintoesityksen valmisteluun on osallistunut esteellisiä henkilöitä ja sovintoesityksen 
käsittelyyn kunnanhallituksessa osallistui ja oli läsnä esteellisiä henkilöitä.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.9.2021 §280 ”Muut asiat”
”Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi mahdollisiin sovintoneuvotteluihin Lake 
Living Oy:n riita-asiassa kuntaa edustavan asianajajan lisäksi kunnanhallituksen 
puheenjohtaja Lilli Karolan ja valtuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahden. Jäsen 
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg poistui asian käsittelyn ajaksi perusteena läheisen 
asianosaisuus.”

Kotolahden kunnanvaltuustossa esittämä ennakkoasenne vaarantaa hänen 
toimimisensa neuvotteluissa puolueettomasti ja kunnan eduksi.
• Kotolahti on valtuustossa puheenvuorossaan kertonut oman kantansa jonka 

mukaan kunta on menetellyt taitamattomasti ja ”leväperäisesti” tässä 
tapauksessa.

• Tämänkaltainen ennakkoasenne vaarantaa neuvottelijan puolueettomuuden ja 
toimimisen kunnan eduksi. (Hallintolaki 28§ 1 momentti 7 kohta, KHO 



vuosipäätös 2019:4)
• Kotolahti on ollut esteellinen niin toimimaan sopimusneuvottelijana kuin 

olemaan läsnä asian käsittelyssä kunnanhallituksen kokouksessa 10.1.2022.
• Kotolahti valtuustossa 29.3.2021 §27 ”Muut asiat”: 

”Sysmän kunta sekä kunnanjohtaja on haastettu oikeuteen, jossa vastaajille 
esitetään lähes 2 milj. euron korvausvaade. Riippumatta siitä mikä tulee 
olemaan lopputulos, on varsin huolestuttavaaa että kunnan taholta ei ole taitoa 
hoitaa asioita joutumatta oikeuteen. On aina otettava huomioon myös, että jos 
vaade joudutaan maksamaan, jolloin tuo on järkyttävän suuri kustannus asian 
leväperäisestä hoitamisesta”

Karolan esteellisyys sovintoneuvottelijana toimimiseen ja asian käsittelyyn 
kunnanhallituksessa
• Karola on toiminut kunnanhallituksessa sopimuksen valmistelu- ja tekoaikana. 

Mikäli oikeuskäsittelyssä todettaisiin kunnanhallituksen menetelleen 
virheellisesti, Karola olisi mukana siinä joukossa, joita mahdollinen 
henkilökohtainen korvausvaatimus koskisi.

Aromaan esteellisyys asian käsittelyyn kunnanhallituksessa 10.1.2022
• kunnanhallitus on päätöksessään 10.2.2014 §36 valinnut Aromaan 

vuokrasopimusta valmistelevaan työryhmään
• ”Kunnanhallitus nimeää sopimusta valmistelevaan työryhmään Kari Niittymäen,

Tuomas Jutilan, Veli-Pekka Koskisen, Timo Aromaan ja kunnanjohtajan. 
Sopimusluonnos tuodaan erikseen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.”

• Mikäli oikeuskäsittelyssä todettaisiin kunnanjohtajan vetämän työryhmän 
menetelleen virheellisesti, Aromaa olisi mukana siinä joukossa jota mahdollinen 
henkilökohtainen korvausvaatimus koskisi.

Sysmässä 2.2.2022
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