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Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Jukka Elomaa .

Piiiitiis, j osta valitetaan

Sysmiin kunnanvaltuuston piiiit<is 29.3.2021 $ 12

Kunnanvaltuusto on piiiittiinyt todeta, ettii Jaakko Palvaila on vaalikelpoinen.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Kunnanvaltuuston p[iitos on kumottava ja Jaakko Palvaila on todettava
vaalikelvottomaksi Sysmdn kunnassa.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella, ettii Palvaila on tosiasiallisesti
asunut Mikkelissii puolisonsa kanssa. Sosiaalisen median ldhteistS, Palvailan
selvityksistii ja virallisista rekistereistii on selvinnyt, ettd Palvaila on muuttanut
avopuolisonsa kanssa Mikkeliin loppuvuod esta 20 17 . Hiin on muuttanut
kyseisessd kunnassa omistusasuntoon 1.9.2018, mistd on tieto myos Digi- ja
viestovirastossa. Palvailalla on ollut Helsingissii tydpaikka elokuusta 2019

alkaen ja my<is alivuokralaisasunto kyseisessti kunnassa. Sysmdn kunnassa

sij aitseva maatilayrityksen tilakeskuksen asuinkiinteistti on Palvailan
vanhempien koti, ja siell[ on tiettdvdsti vain yksi asunto, jota vanhemmat
kiiyttiiviit.

Lausunnot j a selitykset

Kunnanhallitus on antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, ettii
Palvailalta on saatu selvitys kotikunnastaan jaDigi- ja viiestotietovirastolta
lausunto Palvailan asumistiedoista. Kunnanhallitus on selvittiinyt asiaa

valtuuston kiisittelyii ja piiiit<istii varten perusteellisesti ja riittiivdsti sen

pohjalta, mitti tietoa on voitu saada vaalikelpoisuuden arvioimiseksi.
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Kunnanvaltuuston peet<is on valtuutettujen enemmiston arvio saadun
selvityksen pohj alta j a siten hyviiksyttiivii. Kotikuntalain siiiinndsten
soveltamiskysymyksenii kunnanhallitus j iittiiti saadun ja kiiytettiivissi olevan
selvityksen potrj alta valituksen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Palvaila on selityksessdiin todennut muun ohella, etti kunnan kiiytossii olleista
Digi- ja viiesttitietovir4ston toimittamista rekisteriotteista ilmenee htinen
virallisen osoitteensa olleen huhtikuust a 1993 liihtien Sysmiin kunnassa.
Tdmdn lisiiksi Palvailalla on ollut tilapiiinen asunto Mikkelissii sekh aiemmin
valtuustokaudella opiskelupaikkakunnalla Jyviiskyl6ss[, mikii tieto ei ilmene
rekisteriotteesta.

Elomaa on antanut selityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu j a perustelut

Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston piiiitoksen.

Perustelut

Sov ellettav at s cirinnci ks et es itri ine en

Kuntalain 78 $:n 1 momentin mukaan silloin, kun luottamushenkilo menett66
vaalikelpoisuutensa, hiinet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen
piiiittyneeksi. Valtuutetun osalta piiiitdksen tekee valtuusto. Ptiiitds pannaan

tiiyt2inttirin heti.

Kuntalain 71 $:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkild:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

Kotikuntalain 2 $:n 1 momentin mukaan henkildn kotikunta on jiiljempiin[
tiissii laissa siiiidetyin poikkeuksin se kunta, jossa hiin asuu. Pykiiliin 2
momentin mukaan silloin, kun henkilollii on kiiytosstiiin useampia asuntoja tai
jos hiinellii ei ole kiiytossiiiin asuntoa lainkaan, hilnen kotikuntansa on se kunta,
jota hiin perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen
johdosta itse pitiiii kotikuntanaan ja johon hiinell[ on edellii mainittujen
seikkojen perusteella kiintein yhteys. Saman lain 3 $:n 1 kohdan mukaan
henkilon kotikunta ei muutu, jos hiinen asumisensa toisessa kunnassa johtuu
peiiiasiassa enintdrin yhden vuoden kestiiviistii tydtehtevestS, opiskelusta,
sairaudesta tai muusta niiihin rinnastettavasta syystd.

Hallituksen esityksess2i kotikuntalaiksi ja laiksi vilestotietolain muuttamisesta
(HE 10411993 vp) on lain 2 $:n2 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa
todettu muun ohella, ettii m2iiiriteltiiessii henkilon kotikuntaa pykiiliin2
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa pridpaino on ensisijaisesti annettava
henkikin omalle kiisitykselle kotikunnastaan. Henkikin oma subj ektiivinen
kiisitys ei ole kuitenkaan ainoa ratkaiseva tekijii, vaan hiinellii tulee my6s
obj ektiivisesti havaittavien tosiseikkoj en mukaan olla kiinteii yhteys



3 (s)

ilmoittamaansa kuntaan. Tiillais ia huomioon otettavia tosiseikkoj a, j otka
osoittavat, ettii henkil<illti on ilmoittamaansa kuntaan kiinteii yhteys, ovat
henkil<in perhesuhteet, joilla tarkoitetaan henkil<in siteitii perheeseensii ja
perheen yhteiseen asuntoon eli kotiin, hdnen toimeentulonsa, jolla tarkoitetaan
henkiltin ty<iskentelyii tai muuta taloudellista yhteyttii madrattyyn
asuinpaikka an tai muut vastaavat seikat, kuten esimerkiksi sukulaisuus-,
kasvatus- tai hoitosuhde. Myris se seikka, onko henkikin tarkoituksena asua
ilmoittamassaan kunnassa vakinaisesti tai ainakin toistaiseksi, tulee ottaa
tosiseikkojen arvioinnissa huomioon. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa
to siseikkoj en arvio iminen j iiii viimekddessd viranomaisen tehtiivdksi.

Esitetty selvitys

Palvaila on kunnanhallitukselle 3 1 .7 .2020 antamassaan selviryksessii
ilmoittanut, ett6 htinellti on ollut tilapiiinen asuinpaikka toisella paikkakunnalla
koko kuluneen valtuustokauden ajan sekii suurimman osan jo edeltiineestii
valtuustokaudesta. Tuolloin hiin on myris ilmoittanut, ettii koska hiin ktiy
palkkatciissh muualla, tyrit maatilalla rajoittuvat nykyisin viikonloppuihin ja
loma-aikaan.

Palvaila on22.11.2020 kunnanhallitukselle liihettiimiissiiiin s?ihk6postiviestissii
kertonut pitiiviinsti Mikkelissii olevaa asuntoaan parhaana mahdollisena
kompromissina perhesuhteidensa j a tyd s siikiiyntinsii o salta j a todennut
tilanteen voivan tulevaisuudessa muuttua myris niin, ettii hrinen tilapdinen
o leskelunsa toisella paikkakunn alla pddfiyy .

Kunnanhallitukselle 29 . 12.2020 antamassaan selvityksessii P alvaila on
ilmoittanut, ettd hiinen kotiosoitteensa on Sysmdssd maatilayrityksen
tilakeskuksessa olevassa asuinrakennuksessa. Palvaila tyriskentelee edelleen
mahdollisuuksien mukaan Sysmiissii ja saa sieltii tyrituloa toisin kuin
Mikkelistii. Maatilayritys ja kiinteistri ovat liihipiiriin kuuluvien henkil<iiden
omistuksessa. Tilapiiinen asunto Mikkelissii on liihipiiriin kuuluvan henkikin
omistuksessa. Palvaila itse omistaa asunnon osakkeista viihemmistdosuuden.
Edellii mainittujen asuntojen lisiiksi Palvaila on alivuokralaisena Helsingissii
sij aitsevas sa kerro staloasunno s sa, mutta koronaviruspandemian j ohdo sta

Palvaila ty<iskentelee tiillii hetkellii etiit<iissii ja vuokrasuhde on tauolla.
Palvailan mukaan edellii mainituissa kolmessa osoitteessa vietetty aika
jakaantui ennen koronaviruspandemian pahentumista hyvin pitkiilti tasan. Nyt
Palvaila on pyrkinyt pysymddn yhdessd osoitteessa. Tilapiiisen osoitteen
merkitseminen viiestdtietojiirjestelmiiiin on ollut Palvailan kertoman mukaan
tarpeen, koska hiin haluaa arkisin saapuvat kirjeet osoitteeseen, jossa on usein
ty<iviikkojen aikana. Palvaila on kertonut viettiiviinsl edelleen enimmdn osan
vapaa-ajastaan Sysmdssd, jonne hiinellii on kertomansa mukaan kiinteimmiit
perheeseen liitffvet ja sosiaaliset suhteet.

O ikeud e I li nen arv i o inti

Asiassa on valituksen johdosta arvioitavana se, olisiko valtuuston tullut todeta
Palvailan kunnanvaltuutetun toimi piiiittyneeksi sillii perusteella, ettii hiin oli
menettiinyt vaalikelpoisuutensa tois es s a kunnas sa asumisen vuoksi.
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Esitetystii selvityksestii ilmenee, ettii Palvaila on valtuuston piidtoste tehteessa
asunut Mikkelissii omistusasunnossa, jonne hiin oli muuttanut avopuolisonsa
kanssa vuonna 2018. Kyse ei ole ollut kotikuntalain 3 $:n 1 kohdassa
tarkoitetusta tilapiiisestii asumisesta toisessa kunnassa. H6nen tydpaikkansa on
ollut samaan aikaan Helsingissii. Palvaila on kertonut tydskentelevdnsfl
vanhempiensa maatilalla Sysmiissii viikonloppuisin ja loma-aikoina. Palvaila
on kertonut oleskelleensa koronavirusepidemian pahennuttua enimmiikseen
Mikkelissii.

Hallinto-oikeuteen toimitetun Digi- ja viestritietoviraston 19.1.2021piiiv[tyn
rekisteriotteen mukaan Palvailan kotikunta on27.4.1993 liihtien ollut Sysmti ja
myris Palvailan oma kiisitys on, ettl Sysmii on h[nen kotikuntansa.
Tilanteessa, jossa henkildllii on kiiytett?ivissiiiin useampi asunto, henkil<in oma
kiisitys kotikunnastaan ei ole kuitenkaan ainoa ratkaiseva tekijii, vaan
henkilollii tulee olla myris perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden
vastaavien obj ektiivisesti havaittavien to siseikkoj en perusteella kiinteii yhteys
ilmoittamaansa kuntaan. Palvaila on esittiinyt tiillaisen yhteyden osoittamiseksi
toimeentuloonsa, sukulais- ja ysttivyyssuhteisiinsa ja vapaa-ajanviettoonsa
liittyvie seikkoja. Kun otetaan huomioon erityisesti se, ett6 Palvailalla oli ollut
avopuolisonsa kanssa yhteinen koti Mikkelissii vuodesta 2018 ldhtien, on
Palvailalla katsottava olleen valituksenalaisen piiiitriksen tekohetkellii
kotikuntalain 2 $:n 2 momentissa tarkoitettu kiintel yhteys Mikkeliin. Hiinellii
ei sen sijaan voida katsoa olleen silloin tuollaista yhteyttii Sysmiiiin. Palvailan
liihinn[ viikonloppuihin ja loma-aikoihin ajoittunutta asumista vanhempiensa
maatilalla ei voida katsoa sellaiseksi siteeksi Sysmdiin, jonka perusteella
hiinellii voitaisiin katsoa olleen laissa tarkoitettujen perhesuhteiden tai muiden
vastaavien seikkojen johdosta kiinteii yhteys tuohon kuntaan. Esitetystii
selvityksestii ei rnyoskiiiin ilmene, ettii Palvailan taloudellisella yhteydellfl
Sysmiitin olisi ollut olennaista merkitystii hiinen toimeentulonsa kannalta.
Edellii mainituissa olosuhteissa Sysmiiii ei voida pitfla kunnanvaltuuston
piiiitdksenteon ajankohtana Palvailan kotikuntalaissa tarkoitettuna kotikuntana,
eikii hiin siten kuntalainTl $:n 1 kohdan mukaan ole vaalikelpoinen Sysmiin
kunnan luottamustoimeen.

Perusteluissa mainitut

Tiihiin piiiitdkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, j os korkein hallinto -oikeus mydntiiii valitus luvan.

Valitusosoitus on liitteenii (kunnallisvalitus).
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Hallinto-oikeuden kokoonpano

Esitrelij A Katj a Rytilahti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jdsenet Marja Tuominen,
Jussi-Pekka Lajunen ja Kaija Laitanen.

Tiim[ piiiit<is on siihk<iisesti varmennettu hallinto-oikeuden
asianhallintaj iirj estelmiistii.

Jakelu ja oikeudenkiiyntimaksu

Pii2itris ,/l"tt u Elomaa
kirjeitse

Jiiljenn<is Sysmiin kunnanhallitus, jonka on kuntalain 142 $:n mukaisesti ilmoitettava
p?iiitoksestii
kideitse

Jaakko Palvaila
kirjeitse

Oikeudenkiiyntimaksu maksutta

suv

Hflmeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, I 3 1 00 HAMEENLINNA
Kiiyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 HAMEENLINNA
Puhelinnumero: 029 56 42210
Faksi: 029 56 42269
Siihk<iposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Siihkdinen asiointipalvelu: https ://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Puheluj en hintatiedot : 029 5 6 -alkuisiin numeroihin soitettaessa
puheluista peritiilin vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen
paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Henkilotietojen kiisittelyyn ja tietosuojaan liittyviit tiedot ovat saatavilla
http s : //oikeus. fi /hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi



Liite hallinto-oikeuden piifltiikseen

VALITUSOSOTTUS

Hallinto-oikeuden pii[t<lkseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen
kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus mytintiiii valitusluvan.

Valitusluvan myiintflmisen perusteet

Oikeudenkiiynnistii hallintoasioissa annetun lain 111 $:n I momentin mukaan valituslupa on myon-
nettzivii, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskiiytiinniin yhteniiisyyden

vuoksi on tiirkeiitii saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistd aihetta asiassa ta-

pahtuneen ilmeisen virheen woksi; tai
3) valitusluvan my<intiimiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myrintiiii myos siten, ettii se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta
hallinto-oikeuden piiiit6ksestii.

Yalitusaika

Valitus on tehteve 30 piiiviin kuluessa hallinto-oikeuden piiiitoksen tiedoksisaantipiiiviistii, sitii ptii-
vtiii lukuun ottamatta.

Valitusaika luetaan siitii, kun ilmoitus piiiit<lksestii on julkaistu kunnan tai kuntayhtymiin yleisessii

tietoverkossa.

Jos piiiitos on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaan-
nista. Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona liihetetystii piiiitdk-
sestii seitsemiintenii piiiviinii piiiitriksen liihettiimisestti, jollei vastaanottaj andrytd tiedoksisaannin ta-
pahtuneen tiitii my<ihemmin. Viranomaisen tietoon asiakirjan katsotaan kuitenkin tulleen kirjeen saa-

pumisp?iiviinii. Piilitos on liihetetty piiiittiksen antoptiiviinii, joka ilmenee piiiitoksen ensimmiiiseltii
sivulta.

Kiiytettiiessii todisteellista tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen piiiitoksestii tiedon
sinii piiivtinti, jona piiiittis on vastaanotettu. Tiedoksisaantip?iiviin osoittaa vastaanottotodistus, saanti-

todistus tai tiedoksiantotodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kol-
mantena piiiviinii sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta ptiiviistii.

Kiiytett?iessii tavallista stihkiiistii tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon piiiittik-
sestii kolmantena piiiviinii viestin liihettiimisestii (siihkripostitse tai siihkiiisen asiointipalvelun kautta),
jollei muuta niiytetii. Ptiiitris on liihetetty piiiittiksen antopiiiviinii, joka ilmenee piiiitoksen ensimmiii-
seltii sivulta. Stihk<iisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti tiedoksi saadun piititriksen tiedoksi-
saantiptiivfl on ptiiitoksen noutamispiiivii asiointipalvelusta.

Valituksen sisliltii

Valituksessa, johon on sisiillytettiivii valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon

oikeudenkiiyntiin liittyviit asiakirjat voidaan liihett?iii (prosessiosoite);jos valittajan puhevaltaa

keytteehinen laillinen edustajansa tai asiamiehensd, on valituksessa mainittavamycis tiim?in yh-
teystiedot

- pSdtos, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva piiiitos)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetiiiin, sekd syyt, joiden vuoksi valitusluvan mydntiimiseen on

mainittu peruste
- milte kohdin piiitcikseen haetaan muutosta ja mitri muutoksia siihen vaaditaan tehteviiksi (vaati-

mukset)
- vaatimustenperustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva p[?it<is ei kohdistu valittajaan.



Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillfl ollessa ilmoiteffava viipymiittti korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessi! voidaan joku heistti ilmoittaa yhdyshenkiloksi.

Valituksen liitteet

Valihrkseen on liitettiivti
- hallinto-oikeudenpiiiitris valitusosoituksineen
- selvitys siitii, milloin valittaja on saanut p2i6ttiksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-

sen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehend asian aikaisefirmassa kiisittelyvaiheessa, ja joka ei ole
asianaiaja,julkinen oikeusavustajatai luvan saanut oikeudenkiiyntiavustaja, on liitettiivii valitukseen
valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla perillii
valitusajan viimeisenii piiiviinii ennen viraston aukioloajan piiiittymistii. Tiimii koskee myds tilanteita,
joissa valitus toimitetaan siihk<iisen asiointipalvelun kautta tai siihkdpostitse. Valitus liitteineen voi-
daan toimittaa siihktiisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta toimitettua valitusta tai
siihk<lpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperimuodossa. Asiakirjojen liihettiiminen
postitse tai siihkrjisesti tapahtuu liihettiij iin omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki

Siihkiiposti:

Kiiyntiosoite:

Puhelin:
Faksi:

korkein. hallinto-oikeus @oikeus. fi

Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki

029 56 40200
029 56 40382

Aukioloaika: arkiplivisin klo 8.00 - 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten siihkiiinen asiointipalvelu:
https : //asiointi2. oikeus. fVhallintotuomioistuimet

kunnallisvalitus 0221 h



Liite Hiimeenlinnan hallinto-oikeuden ptiiit<ikseen

Korkeimman hallinto-oikeuden piiiitiiksestii perittiivii oikeudenkiiyntimaksu

Muutoksenhakuasian ja valituslupa-asian kiisittelystii korkeimmassa hallinto-
oikeudessa perit[iin 5 3 0 euron suuruinen oikeudenk[yntimaksu.

oikeudenkiiyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritii
tuomioistuinmaksulain 5 $:ssii tarkoitetuista maksuttomista suoritteista tai
mikiili maksun perimiittii jiittiimiseen on lain 4 $:ssii tarkoitettu peruste.

Oikeudenk[yntimaksua ei myrisktiiin peritii jos korkein hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista piiiit<istii muutoksenhakijan eduksi. Maksu peritiiiin kuitenkin
riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa
muutoksenhakuasias s a.

Oikeudenkiiyntimaksua ei peritii oikeusapulain nojalla kiisittelymaksuista
vapautefuilta eikii muualla laissa viranomaisen toimenpiteistii suoritettavista
maksuista vapautetuilta. Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta,
viranomainen tai maksun madrddv d,virkamies voi yksittiiistapauksessa
mddrdtd, ettei maksua peritii.

Tuomioistuinmaksulak i (I 45 5 I 20 I 5)

Ilmoitus oikeudenkiiyntimaksusta 28122021


