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Asia Kunnallisvalitus 

Muutoksenhakija Hannu Akkanen, Ilmajoki 

Asian aikaisempi käsittely 

Ilmajoen kunnanvaltuusto on 8.2.2021 § 7 päättänyt asettaa keskuudestaan 
kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan 
tarkastuslautakunnan erottamista koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto on 
nimennyt tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet sekä nimennyt valiokunnalle puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin 
kunnan hallintosäännön määräyksiä ja asiat käsitellään puheenjohtajan 
selostuksen pohjalta. Valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin. 

Päätös, josta valitetaan 

Ilmajoen kunnanvaltuusto 22.3.2021 § 21 
 
Ilmajoen kunnanvaltuusto on päättänyt 
1) todeta tarkastuslautakunnan puheenjohtajan Hannu Akkasen menettäneen 
valtuuston luottamuksen, sillä hänen toimintatapansa ovat johtaneet siihen, että 
lautakunnan muut jäsenet (varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä) eivät tunne 
luottamusta häntä kohtaan. 
2) erottaa kuntalain 34 §:n nojalla tarkastuslautakunnan ja 
3) todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes toimeen 
on valittu toinen henkilö. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Hannu Akkanen on vaatinut kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista ja 
täytäntöönpanon kieltämistä. Lisäksi Akkanen on vaatinut, että Ilmajoen kunta 
velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 480 eurolla. Akkanen 
on vaatinut myös kunnanvaltuuston päätöksen 8.2.2021 § 7 kumoamista. 
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Ilmajoen kunnanvaltuuston päätöstä 8.2.2021 § 7 rasittavat 
menettelytapavirheet. Asia on otettu valtuuston kokouksessa esityslistalle, 
vaikka se ei ole ollut kiireellinen, asiaa ei ole esitelty kiireellisenä, eikä päätös 
asian ottamisesta käsiteltäväksi ole ollut yksimielinen. Käsittelyn yhteydessä 
Akkanen on esittänyt asian jättämistä pöydälle. Esitystä on kannatettu ja siitä 
on äänestetty. Äänestyksen tulos on ollut 22 ääntä käsittelyn jatkamisen 
puolesta ja 13 ääntä pöydälle jättämisen puolesta. 
 
Ilmajoen kunnan hallintosäännön 95 §:n 2 momentin mukaan asia, jota 
käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu 
kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos 
vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. 
Muissa tilanteissa asian pöydällepanosta päätetään enemmistöpäätöksellä. 
Asiaa ei ole aiemmin käsitelty kunnanvaltuustossa. Koska asian pöydällepanoa 
on kannattanut enemmän kuin yksi neljäsosa läsnä olleista valtuutetuista, asian 
käsittely olisi tullut lopettaa ja jättää asia pöydälle. Näin ollen tilapäisen 
valiokunnan perustaminen tarkastuslautakunnan erottamisasiassa on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä ja päätöstä rasittaa menettelytapavirhe. 
 
Käsiteltäessä kunnanvaltuuston päätöstä 22.3.2021 § 21 Akkanen on esittänyt 
asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä on kannatettu. Käydyn 
keskustelun päättyessä puheenjohtaja on todennut, että asiassa on äänestettävä. 
Puheenjohtaja on tehnyt seuraavanlaisen äänestysesityksen: Ne, jotka 
kannattavat tilapäisen valiokunnan pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka 
kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun, äänestävät EI.  
Äänestysesitys on hyväksytty ja äänestystavaksi on hyväksytty 
nimenhuutoäänestys. Suoritetussa äänestyksessä on annettu 29 JAA-ääntä ja 6 
EI-ääntä. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja on todennut, että asiaa ei 
palauteta uudelleen valmisteluun. Akkanen on jättänyt asiassa eriävän 
mielipiteen.  
 
Ilmajoen kunnan hallintosäännön 95 §:n 1 momentin mukaan, jos keskustelun  
kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta  
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian  
käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava  
puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään  
yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos  
ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 
 
Koska ehdotus asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi on hylätty, 
olisi keskustelu asiasta pitänyt avata uudelleen, jotta muita esityksiä olisi voitu 
suorittaa. Puheenjohtaja ei ole myöntänyt enää asiassa puheenvuoroja, vaikka 
sitä on selkeästi pyydetty. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on näin ollen 
estänyt asiassa hallintosäännön 95 §:n vastaisesti keskustelun asiassa. Päätös 
on siksi syntynyt väärässä järjestyksessä ja sitä rasittaa demokratian 
toteutumisen kannalta vakava menettelytapavirhe. 
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Valtuuston harkintavaltaa rajoittavat yleiset hallintolain 6 §:n mukaiset  
oikeusperiaatteet. Tarkoitussidonnaisuuden periaate merkitsee sitä, että 
viranomainen ei saa perustaa päätöstään epäasiallisiin tarkoitusperiin, jotka 
eivät kuulu sen tehtäväpiiriin ja tapaukseen sovellettavan lain tarkoituksiin. 
Näin ollen luottamuspulan perusteena olevat seikat on päätösvalmistelussa 
kuvattava ainakin sellaisella tavalla ja tasolla, että on objektiivisesti arvioiden 
mahdollista todeta toimielimen erottamista koskevan päätöksen 
hyväksyttävyys. 
 
Kunnanvaltuuston 8.2.2021 § 7 asettaman tilapäisen valiokunnan selvitys on 
siten puutteellinen, ettei siinä kuvata mitään yksilöityä syytä luottamuspulalle 
eikä objektiivisesti katsoen ole mahdollista arvioida päätösesityksen 
hyväksyttävyyttä. 

 
Tilapäisen valiokunnan kuulemiskirje on ollut sillä tavalla yksilöimätön, ettei  
asianosaisilla eli tarkastuslautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä ole ollut sen 
johdosta tosiasiallista mahdollisuutta lausua mielipidettään asiasta sekä antaa 
selitystään sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka ovat saattaneet 
vaikuttaa asian ratkaisuun. 
 
Kuulemiskirjeeseen saaduista vastauksista voi tehdä johtopäätöksen, että 
muiden jäsenten osalta epäluottamusta on väitetty syntyneen salaisten tietojen 
vuotamisesta medialle. On myös väitetty/epäilty tehdyn tietopyyntöjä kuntaan 
tarkastuslautakunnan nimissä ilman toimeksiantoa. Kuulemiskirjeessä, hyvin 
vajavaisessa tausta-aineistossa tai niihin saaduissa vastauksissa ei kuitenkaan 
ole edes liitteenä mitään väitettä tukevaa lehtileikettä, haastattelua tai 
tietopyyntöä, johon he viittaavat. Tilapäinen valiokunta ei ole löytänyt mitään 
vahvistusta esitetyille väitteille. 
 
Kaikki Akkasen toiminta puheena olevassa päivähoitopalveluiden 
ostopalvelusopimuksia koskevassa asiassa on liittynyt kunnanvaltuutetun 
asemaan. Kunnanvaltuutettuna hänellä on ollut oikeus arvostella tehtyjä 
päätöksiä ja hankkia asiassa tietoa ilman tarkastuslautakunnan mandaattia. 
 
Poliittiset mielipiteet lähtökohtaisesti kuuluvat perustuslaissa turvatun 
sananvapauden ydinalueelle. Sananvapauteen sisältyy muun ohella oikeus 
ilmaista ja julkistaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä. 
Tarkastuslautakunnan jäsenyys sinänsä ei ole peruste kaventaa sananvapautta. 
Tarkastuslautakunta tai muukaan kunnan toimielin tai taho ei voi sisäisillä 
ohjeilla tai ennakkovalvonnalla rajoittaa luottamushenkilön sananvapautta sillä 
perusteella, että sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuu kunnalle 
huomattavaakin kielteistä julkisuutta. Toimielimeen kuuluvien 
luottamushenkilöiden erottaminen ei myöskään voi toimia jälkikäteisenä 
rankaisullisena seuraamuksena siitä, että luottamushenkilö on käyttänyt 
hänelle kuuluvaa sananvapauttaan lainsäädännön mahdollistamalla tavalla. 
 
Tilapäinen valiokunta ei ole esitettyjen kuulemiskirjeeseen tulleiden vastausten  
perusteella löytänyt minkäänlaista vahvistusta esitetyille väitteille. Tilapäisen 
valiokunnan esitykseltä kunnanvaltuustolle puuttuu asiallinen syy. 
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Tilapäisen valiokunnan saamiensa vastausten perusteella tekemät 
johtopäätökset osoittavat, ettei se ole toiminnassaan noudattanut hyvän 
hallinnon oikeusperiaatteita eikä toiminut johdonmukaisesti ja 
puolueettomasti.  
 
Olisi kohtuutonta, jos Akkanen joutuisi pitämään kohtuulliset 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan virheiden johtuessa viranomaisen 
toiminnasta. Mikäli kunnallisvalitus olisi teetetty ammattijuristilla, 
kustannukset olisivat moninkertaiset. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Ilmajoen kunnanhallitus on antanut lausunnon valituksen johdosta. 
 
Kunnanvaltuusto on 8.2.2021 päättänyt ottaa käsiteltäväksi esityslistan 
ulkopuolelta asian koskien tarkastuslautakunnan ilmoitusta, jonka mukaan 
tarkastuslautakunta ei ole toimintakykyinen. Kunnanvaltuuston päätös 
8.2.2021 § 7 on ollut asian valmistelua. Asian käsittely ja valiokunnan 
perustaminen on ollut välttämätöntä kunnan tarkastustoiminnan turvaamiseksi. 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toiminut Hannu Akkanen on tehnyt 
lautakunnan kokouksessa 4.2.2021 § 7 seuraavan päätösehdotuksen: 
”Tarkastuslautakunta päätti ilmoittaa kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että 
tarkastuslautakunta ei ole toimintakykyinen, ja että valtuusto ryhtyy 
toimenpiteisiin, jotta kuntaan saadaan toimintakykyinen tarkastuslautakunta”. 
Lautakunta on hyväksynyt puheenjohtajan tekemän ehdotuksen yksimielisesti. 
Käsittelyn välttämättömyyttä osoittavat myös tarkastuslautakunnan 
varapuheenjohtajan ja jäsenten eronpyynnöt ja epäluottamuksen osoitukset 
puheenjohtaja Hannu Akkasta kohtaan 4.2.2021. Hannu Akkanen on myös 
jättänyt 4.2.2021 eronpyynnön, jonka on kuitenkin perunut 8.2.2021.  

 
Valtuuston päätökseen liittyvät pöytäkirjamerkinnät on tarkistettu ja  
hyväksytty. Valtuusto ei ole ottanut asiaa uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Kunnanvaltuusto on 22.3.2021 § 21 kannattanut tilapäisen valiokunnan 
tekemää päätösehdotusta erottaa tarkastuslautakunta äänin 29–6. 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan valtuuston puheenjohtajan 
tekemän äänestysesityksen yksimielisesti.  
 
Tilapäinen valiokunta on noudattanut asian valmistelussa lakia ja hyvän 
valmistelun periaatteita. Valiokunta on tutustunut asiaan liittyvään 
päätöksentekoon, lainsäädäntöön ja päätöksentekoa tukevaan muuhun 
materiaaliin. 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille on varattu mahdollisuus tulla 
kirjallisesti kuulluksi. Myös suullisten tietojen esittämiseen on annettu 
mahdollisuus. Kaikki lautakunnan jäsenet ja yksi varajäsen ovat vastanneet 
kirjallisesti valiokunnan esittämiin kysymyksiin.  
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Kaikissa lausunnoissa lukuun ottamatta lautakunnan puheenjohtaja Hannu 
Akkasen jättämää lausuntoa on todettu, että tarkastuslautakunta ei ole 
toimintakykyinen tai että se tulisi erottaa. Lisäksi kaikki jäsenet ja yksi 
varajäsen ovat ilmoittaneet, että he eivät tunne luottamusta puheenjohtaja 
Akkasta kohtaan ja perustelleet epäluottamuksen syyt.  
 
Selvitysten perusteella valiokunta on tehnyt johtopäätöksen, jonka mukaan  
tarkastuslautakunta oli menettänyt toimintakykynsä. Johtopäätökseen ovat 
vaikuttaneet tarkastuslautakunnan yksimielinen päätös 4.2.2021 § 7, 
tarkastuslautakunnan jäsenten tiedotteet ja eronpyynnöt 4.2.2021 sekä 
tarkastuslautakunnan jäsenten ja yhden varajäsenen lausunnot. Valmistelun 
tuloksena syntynyt selvitys on annettu valtuustolle päätöksenteon tueksi. 
 
Akkanen on antanut vastineen. Akkanen on vastineessaan ilmoittanut 
peruuttavansa päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan 
vaatimuksensa. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat perusteluista 
tarkemmin ilmenevistä syistä lainvastaisia ja ne tulisi kumota. 
Valtuustokauden päättymisen johdosta enempi lausuminen valituksesta 
raukeaa. Lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta 
vaatimuksesta raukeaa, koska muutoksenhakija on peruuttanut vaatimuksensa. 

2. Hallinto-oikeus, Akkasen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen enemmälti 
hyläten, velvoittaa Ilmajoen kunnan korvaamaan Akkasen 
oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa 200 eurolla. 

Perustelut 

1. Pääasia 

Sovellettuja säännöksiä 

Kuntalain 34 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, 
kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa 
luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti 
valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja 
luottamushenkilöitä. 

Kuntalain 35 §:n 1 momentin mukaan kun 34 §:ssä tarkoitettu 
luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi 
asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan 
jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

Kuntalain 95 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on 
mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 93 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
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Pykälän 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää 
ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos 
asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä 
yksimielisesti. 

Ilmajoen kunnan hallintosäännön 95 §:n 2 momentin mukaan asia, jota 
käsitellään ensimmäisen kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu 
kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos 
vähintään neljäsosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. 

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi 

Ilmajoen kunnan tarkastuslautakunta on 4.2.2021 § 7 päättänyt ilmoittaa 
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että tarkastuslautakunta ei ole 
toimintakykyinen ja että valtuusto ryhtyy toimenpiteisiin, jotta kuntaan 
saadaan toimintakykyinen tarkastuslautakunta. 

Tarkastuslautakunnan jäsenet Karvonen, Mantere, Sihto ja Pitkämäki ovat 
4.2.2021 päivätyllä yhteisellä kirjelmällä ja Akkanen 4.2.2021 päivätyllä 
kirjelmällään pyytäneet kunnanvaltuustolta eroa tarkastuslautakunnan 
jäsenyydestä. Akkanen on 8.2.2021 päivätyllä kirjelmällään peruuttanut 
eronpyyntönsä. 

Kunnanvaltuusto on 8.2.2021 § 7 kunnanhallituksen esityksestä päättänyt 
asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan tarkastuslautakunnan 
erottamista koskevaa asiaa. Pöytäkirjan kansilehden mukaan kunnanvaltuusto 
on päättänyt hyväksyä esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi §:n 7. Hannu 
Akkasen esitys, että asiaa ei hyväksyttäisi esityslistalle, on rauennut 
kannattamattomana. Hannu Akkanen on esittänyt, että asia jätettäisiin 
pöydälle. Esitystä on kannatettu ja asian pöydällepanosta on äänestetty. Asian 
käsittelyn jatkamisen puolesta on äänestänyt 22 valtuutettua ja asian pöydälle 
jättämisen puolesta on äänestänyt 13 valtuutettua. Valtuusto on päättänyt 
jatkaa asian käsittelyä. 

Kunnanvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään 22.3.2021 § 21 
tilapäisen valiokunnan esityksestä todennut tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajan menettäneen luottamuksensa ja erottanut tarkastuslautakunnan. 

Tilapäisen valiokunnan asettaminen on ollut asian valmistelua, josta ei 
erikseen ole voinut tehdä kunnallisvalitusta. Tilapäisen valiokunnan 
asettamista koskevan kunnanvaltuuston päätöksen 8.2.2021 § 7 lainmukaisuus 
on tutkittava tarkastuslautakunnan erottamista tarkoittavaa päätöstä koskevan 
kunnallisvalituksen yhteydessä. 

Kunnanvaltuuston päätöstä 8.2.2021 § 7 koskeva asia on valmisteltu 
kunnanhallituksessa 8.2.2021 § 37. Kokouspöytäkirjan kansilehdeltä ilmenee, 
että asia on otettu valtuuston käsiteltäväksi esityslistan ulkopuolelta. Kyseessä 
on siten ollut valmisteltu, mutta kokouskutsussa mainitsematon asia. 
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Hallinto-oikeus toteaa, että kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan valtuusto voi 
ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen kokouskutsussa mainitsemattoman, 
mutta valmistellun asian lähtökohtaisesti yksinkertaisella enemmistöllä. 
Edellytyksenä asian käsiteltäväksi ottamiselle on asian kiireellisyys, joka 
yleensä tarkoittaa, ettei asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai 
että käsittelyn siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kunnalle merkittävää 
oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa.  

Ilmajoen kunnan hallintosäännössä on määrätty asian pöydällepanosta 
kuntalaissa säädettyä täydentävästi, että asia, jota käsitellään ensimmäisen 
kerran valtuustossa eikä esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä, 
pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä 
olevista valtuutetuista pyytää asian pöydällepanoa. 

Kun kyseessä on ollut asian ensimmäinen käsittely valtuustossa ja asian 
pöydällepanoa on äänestystuloksen mukaisesti pyytänyt vähintään neljäsosa 
läsnäolleista valtuutetuista, asia olisi Ilmajoen hallintosäännön 95 §:n 2 
momentin nojalla tullut panna pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kun asian 
käsittelyä on edellä mainitusta huolimatta jatkettu, on kunnanvaltuuston päätös 
8.2.2021 § 7 syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Edellä lausutuilla 
perusteilla kunnanvaltuuston päätökset 8.2.2021 § 7 ja 22.3.2021 § 21 ovat 
olleet lainvastaisia ja ne olisi siten kumottava. 

Kuntiin on 13.6.2021 järjestetyillä kuntavaaleilla valittu uudet 
kunnanvaltuustot. Edellisen, vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun 
kunnanvaltuuston sekä sen valitsemien kunnan toimielinten jäsenten 
toimikausi on päättynyt heinäkuun 2021 lopussa. Kuntavaaleissa valitun 
kunnanvaltuuston on tullut elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston 
kokouksessa valita tarkastuslautakunnan jäsenet toimikaudekseen. Kun 
valituksenalaisella päätöksellä erotetun tarkastuslautakunnan toimikausi siten 
olisi jo päättynyt, ja uusi kunnanvaltuusto on valinnut uudet jäsenet 
tarkastuslautakuntaan, ei enempään lausumiseen valituksessa esitetyn johdosta 
ole perusteita.  

2. Oikeudenkäyntikulut 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan 
korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa 
huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian 
merkitys asianosaiselle. 

Kun otetaan huomioon erityisesti asiassa annettu ratkaisu, olisi 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin 
tarkoittamalla tavalla kohtuutonta, jos Akkanen joutuisi pitämään 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.  
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Akkanen ei ole yksilöinyt, mitä kuluja hänelle on asiassa aiheutunut. Hallinto-
oikeus katsoo, että Akkasen kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina voidaan 
pitää 200 euroa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut ja 
Kuntalaki 32 § ja 135 §  
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä 1 § 2 mom ja 3 § 3 mom 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Tästä päätöksestä on viipymättä julkaistava ilmoitus kuntalain 142 §:n 
mukaisesti yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Valitusosoitus on liitteenä Kun (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Mäki, Jani 
Ruotsalainen ja Hanna Vainionpää. Asian on esitellyt Hanna Vainionpää. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
  



  9 (9) 
   
 

Jakelu 

Päätös ja maksu Hannu Akkanen, maksutta 
 

Jäljennös maksutta Ilmajoen kunnanhallitus 

 Juha-Pekka Karvonen 

Sari Mantere  

Birgitta Sihto  

Seppo Pitkämäki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/



Kun (01.20)   1 (2)

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 
 

Valitusaika, joka on 30 päivää, luetaan siitä päivästä, jona ilmoitus päätöksestä on 
julkaistu kuntalain 142 §:n mukaisesti yleisessä tietoverkossa. Jos päätös on annettu 
asianosaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista, 
tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. 
 
Vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon kirjeitse tavallisena tiedoksiantona lähetetystä 
päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei vastaanottaja näytä 
tiedoksisaannin tapahtuneen tätä myöhemmin. Päätös on lähetetty päätöksen antopäivänä, 
joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. 
 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon sinä päivänä, jona päätös on vastaanotettu. Tiedoksisaantipäivän osoittaa 
vastaanottotodistus, saantitodistus tai tiedoksiantotodistus. Sijaistiedoksiannossa 
tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan 
tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantotapaa vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon 
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (sähköpostitse tai sähköisen 
asiointipalvelun kautta), jollei muuta näytetä. Sähköisen asiointipalvelun kautta 
todisteellisesti tiedoksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on päätöksen noutamispäivä 
asiointipalvelusta. 
 
Viranomaisen tietoon asiakirjan katsotaan kuitenkin tulleen kirjeen tai sähköisen viestin 
saapumispäivänä. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava valittajan nimi ja 
yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valittajan 
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puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava 
myös tämän yhteystiedot 
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)   
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

 
Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 
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 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


