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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös

Antopäivä
12. 8. 2019

Päätösnumero

19/0866/2

Diaarinumero

00941/19/2204

Asia

Valittaja

Päätös, josta valitetaan

Täytäntöönpanon kieltovaatimus kunnallisasiassa

Onni Laitinen. Karstula

Karstulan kunnanvaltuuston päätös 10.4. 2019 § 20

Kunnanvaltuusto on päättänyt varata erillisen laskelman mukaisesti 1.55 mil-
Joonan euron määrärahan yhtenäiskoulun toimintavarusteidenja irtaimiston
hankintoihin ja yhtenäiskouluhankkeen yhteydessä purettavien rakennusten
purkukustannuksiin.

Kunnanvaltuuston on samalla päättänyt tehdä uuden yhtenäiskoulun investoin-
tipäätöksen hyväksyttyjen luonnosten ja tavoitehinta-arvion mukaisesti. Pää-
töksen mukaan investoinnin arvioidut kokonaiskustannukset ovat 14, 05 mil-

joonaa euroa.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Laitinen on vaatinut kunnanvaltuuston päätöksen kumoamista kuntalain
110 §:n vastaisena ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä.

Postiosoite Käyntiosoite

R.aatihuoneenkatu l Arvi Kariston katu 5

13100 HÄMEENLINNA 13100 HÄMERN1.1NNA

Puhelinvaihde Sähköiset yhteystiedot Faksi

0295642200 Sähköposti: hamcctilinna.hao.Sioikeus.fi 0295642269
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2. oikeus, n/hallintotuoinioistuiinet



Lausunnot ja selitykset
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Päätös ei ole kuntastrategian mukainen, sillä kunnassa ei ole pohdittu talouden
tasapainottamista eikä ennakoitu muutoksia. Kunta on vasta nyt nimeämässä
työryhmän talouden tasapainottomista selvittämään. Selvitystyö olisi tullut
tehdä ennen mittavan investoinnin tekemistä. Kunnalla ei tämän vuoksi ole

vielä realistista kuvaa edellytyksistään toteuttaa muita välttämättömiä hank-
keitä. Yhtenäiskouluinvestointi on ylimitoitettu väestöltään supistuvan kunnan
kantokykyyn ja kokoon nähden, ja se vaarantaa kunnan muiden tehtävien hoi-
tamisen. Hankkeen rahoitussuunnitelma on puutteellinen, eikä valtuutetuille
ole osoitettu, miten investoinnin rahoitustarve katetaan.

Kunnanhalliliis on antanut lausunnon.

Laitinen on antanut selityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa.

Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.

Perustelut

Kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikai-
suvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos
oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täy-
täntöönpanon.

Kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt
aihetta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).

Esittelijä Jussi-Pekka Lajunen

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Maija-Liisa Marttila.
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Onni Laitinen

saantitodistuksin

''Karstulan kunnanhallitus, jonka on kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitettava
päätöksestä

Asiakirjoihin

tim

Jäljennöksen oikeaksi todistaa
päätöksen antoRgivänä
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lainkäyttösihteeri Tiia Murtanen



Liite hallinto-oikeuden päätökseen

Valitusosoitus

Vai itusaika

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta.

Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan väli-
lusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai
asianomaisten kuntien yleisessä tietoverkossa.

Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan
tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Sähköisen asiointipalvelun kautta todisteellisesti tie-
doksi saadun päätöksen tiedoksisaantipäivä on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispäivä. Jos todisteelli-
sesti tiedoksiannettavaa viestiä ei ole avattu seitsemän päivän kuluessa, toimitetaan tiedoksianto muulla tavoin.

Valituskirjelmän sisältöjä allekirjoittaminen

Valituskirjelmässäjoka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
valittajan nimija kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteetjoilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti,
allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä taikkajos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.

Valimskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle.

Asiamiehen Jollei hän ole asianajajajulkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,
on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on tounitettava valimsajan kuluessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän
tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat Jiittei-
neen voi toimittaa myös sähköisessä asiointipalvelussa. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettä-
minen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: 029 56 40200
PL 180 Fabianinkatu 15 Telefax: 029 56 40382

00131 HELSFNK1 Helsinki Sähköposti: korkein. hallinto-oikeus@oikeus. fi
Sähköinen asiointipalvelu: htlps:.. 7asioinci2. oikeus. t1. 'hal!intotuomioistuimet

kunnallisvalitus 07. 18


