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Asia Kunnallisvalitus 

Muutoksenhakijat 1. Harri Mäki-Petäjä, Kannus 
 
2. Riitta A. Tilus, Kalajoki 
Kari Gromoff, Kannus 
Mari-Liisa Haka, Lestijärvi 
Anna-Maija Syri, Toholampi 
Antti Toivola, Sievi 
Hannu Virkkala, Kaustinen (kuollut) 

3. Pentti Untinen, Lestijärvi 

Päätös, josta valitetaan 

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokous on 27.11.2020 § 9 

1. todennut, että tilapäinen valiokunta on selvittänyt yhtymähallituksen 
luottamuksen menettämisen syitä ja erottamisvaatimusta tarkasti ja asian 
merkittävyyden huomioiden riittävällä tavalla ja pitää asiaa riittävästi 
valmisteltuna, 
2. todennut Korpelan Voiman kuntayhtymän yhtymähallituksen menettäneen 
yhtymäkokouksen luottamuksen omistajakuntien poliittisen luottamuksen 
menettämisen ja kuntayhtymän henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmien 
perusteilla, 
3. päättänyt erottaa kuntalain 34 §:n nojalla yhtymähallituksen, 
4. todennut, että erotettujen luottamushenkilöiden tilalle kuntayhtymän 
hallitukseen valitaan välittömästi uudet henkilöt, 
5. todennut, että päätös toimeenpannaan välittömästi, vaikka 
yhtymäkokouksen päätöksestä valitettaisiin hallinto-oikeuteen. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1. Harri Mäki-Petäjä on vaatinut yhtymäkokouksen päätöksen kumoamista ja 
täytäntöönpanon kieltämistä. 
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Mäki-Petäjä on viitannut Kannuksen kaupunginhallituksen päätöksistä 
25.11.2019 § 160 ja 21.1.2020 § 7 sekä 18.8.2020 § 130 ja 6.10.2020 § 159 
tekemiinsä valituksiin, Unto Ylitalon Kannuksen kaupunginhallituksen 
päätöksistä 26.5.2020 § 87 ja 16.6.2020 § 116 tekemään valitukseen sekä 
Pentti Untisen Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksestä 
26.6.2020 § 13 ja ylimääräisen yhtymäkokouksen päätöksestä 26.8.2020 § 7 
tekemiin valituksiin. Mäki-Petäjä on vedonnut samoihin perusteisiin, mitä 
edellä mainituissa valituksissa on esitetty. Edellä mainituista valituksista ja 
Mäki-Petäjän valitukseensa antamasta vastineesta tarkemmin ilmenevin 
perustein käy ilmi, että jo asian valmistelussa on tapahtunut menettelyvirheitä, 
harkintavaltaa on käytetty väärin ja toimittu sekä kuntalain että hallintolain 
vastaisesti. 

Edellä tarkoitetuissa aiemmissa valituksissa on esitetty muun ohella seuraavaa:  

Kannuksen kaupunginhallitus on 25.11.2019 § 160 päättänyt esittää Korpelan 
Voiman kuntayhtymälle kuntalain 34 §:n mukaisesti yhtymähallituksen 
erottamista. Mäki-Petäjän valituksen mukaan päätös on ollut puutteellisesti 
perusteltu, koska päätöksestä ei käy ilmi, mikä moitittava toiminta on johtanut 
yhtymähallituksen erottamisvaatimukseen. Kaupunginhallituksen päätöstä ei 
ole myöskään valmisteltu, koska päätösesityksessä ei vielä otettu kantaa 
siihen, että tehdäänkö esitys vai ei. Päätöksen tekemiseen ovat vaikuttaneet 
myös muut kuin objektiivisesti perusteltavissa olevat intressit. 

Kannuksen kaupunginhallitus on 26.5.2020 § 87 päättänyt esittää Korpelan 
Voiman kuntayhtymälle kuntalain 34 §:n mukaisesti yhtymähallituksen 
erottamista. Ylitalon valituksen mukaan omistajaohjauksessa ei ole lain 
mukaan tarkoituksena antaa näin sitovaa ratkaisua. Päätöksentekoon on lisäksi 
osallistunut henkilö, joka on ollut esteellinen, koska hänen puolisonsa on 
aikaisemmin irtisanottu Korpelan Voimasta. 

Kannuksen kaupunginhallitus on 18.8.2020 § 130 muun ohella valinnut 
Kannuksen kaupungin kolme yhtymäkokousedustajaa ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 
26.8.2020. Mäki-Petäjän valituksen mukaan päätös on syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, koska samoja henkilöitä on esitetty ehdolle useammassa 
ehdokasparissa. Päätöksentekoon on lisäksi osallistunut henkilö, joka on ollut 
esteellinen, koska hänen puolisonsa on aikaisemmin irtisanottu Korpelan 
Voimasta. 

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokous on 26.6.2020 § 13 päättänyt 
asettaa kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan. Untisen 
valituksen mukaan kuntayhtymän kolmen jäsenkunnan esitykset tilapäisen 
valiokunnan asettamisesta eivät ole olleet kuntalain mukaisia esityksiä eikä 
niitä ole voitu ottaa huomioon asiaa käsiteltäessä, koska kuntien päätökset 
eivät ole olleet lainvoimaisia yhtymäkokouksen käsitellessä asiaa. Kannuksen 
kaupunginhallituksen päätös 26.5.2020 § 87 omistajaohjauksesta on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä, koska asian esitelleen kaupunginjohtajan 
päätösehdotus ei ole sisältänyt tarkkaa ehdotusta päätökseksi.  
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Yhtymäkokouksen päätöksessä ei ole perusteltu, miksi tilapäinen valiokunta 
pitäisi asettaa siitä huolimatta, että jäsenkuntien esitykset eivät ole 
lainvoimaisia eikä yhtymähallitus ole esittänyt tilapäisen valiokunnan 
asettamista.  

Korpelan Voima kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous on 26.8.2020 § 7 
valinnut yhtymähallituksen luottamusta tutkimaan asetetun tilapäisen 
valiokunnan jäsenet ja varajäsenet. Untisen valituksen mukaan tilapäiseen 
valiokuntaan on valittu henkilö, joka on ollut esteellinen, koska hänen entinen 
puolisonsa on ollut yhtymähallituksen varajäsen. Tilapäiseen valiokuntaan on 
myös valittu henkilö, joka on ollut esteellinen, koska hänen puolisonsa on 
aikaisemmin irtisanottu Korpelan Voimasta. Kannuksen kaupungin sekä 
Toholammin ja Lestijärven kuntien yhtymäkokousedustajia ei ole valittu 
lainmukaisesti, joten yhtymäkokous ei ole ollut päätösvaltainen. 

Mäki-Petäjä on lisäksi perustellut valitustaan seuraavasti: 

Tilapäisen valiokunnan suorittama valmistelu on ollut puutteellista ja 
lainvastaista. Puutteellista ja lainvastaista on ollut myös ennen tilapäisen 
valiokunnan valintaa tapahtunut valmistelu, jonka tavoitteena on ollut 
yhtymähallituksen erottaminen. Korpelan Voiman kuntayhtymän 
yhtymäkokous on pohjannut päätöksensä 27.11.2020 § 9 puutteelliseen ja 
lainvastaiseen valmisteluun sekä kestämättömiin perusteisiin. 

Kannuksen, Lestijärven ja Toholammin kokousedustajilla ei ole ollut oikeutta 
osallistua kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 26.8.2020 eikä 
jäsenten valintaan tilapäiseen valiokuntaan, eikä oikeutta tulla valituiksi 
tilapäisen valiokunnan jäseniksi ja varajäseniksi. Myös tämän vuoksi 
tilapäisen valiokunnan toiminta on ollut kestämättömällä pohjalla. 

Tilapäinen valiokunta on toimittamassaan valmistelussa laiminlyönyt kirjata 
suullisesti esitetyt tiedot ja toimittamansa kuulemiset hallintolain 42 §:n 
edellyttämällä tavalla. 

Tilapäinen valiokunta ei ole selvittänyt yhtymähallituksen erottamista 
koskevaa asiaa tarkasti ja asian merkittävyyden huomioon ottaen riittävällä 
tavalla, asianmukaisesti ja puolueettomasti. Tilapäisen valiokunnan toimintaa 
eivät ole ohjanneet voimassa olevat oikeussäännöt, vaan poliittiset mielipiteet, 
joihin se on ratkaisunsa pohjannut. Poliittiset motiivit tulevat ilmi siitä, että 
tilapäisen valiokunnan päätösesityksessä yhtymäkokoukselle luottamuksen 
menettämisen ensimmäiseksi perusteeksi on esitetty omistajakuntien 
poliittisen luottamuksen menettäminen, mikä ei ole lainmukainen peruste tai 
yksilöity ja konkreettinen syy luottamuksen menettämiselle. Valiokunta ei ole 
yksilöinyt väittämänsä luottamuspulan perusteena olevia seikkoja sellaisella 
tavalla ja tasolla, että olisi objektiivisesti mahdollista arvioida toimielimen 
erottamista koskevan päätöksen hyväksyttävyyttä. Tilapäisen valiokunnan 
päätösesityksestä tai valituksenalaisesta yhtymäkokouksen päätöksestä ei käy 
ilmi, mihin yksilöityihin tekijöihin poliittisen epäluottamuksen syntyminen 
näissä olosuhteissa on perustunut. 
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Tilapäinen valiokunta on jättänyt suorittamatta tarpeellisten henkilöiden 
kuulemisen. Kun tilapäinen valiokunta on selvittänyt kuntayhtymän 
hallituksen luottamusta, olisi sen tullut kuulla myös kuntayhtymän henkilöstöä 
edustavia luottamusmiehiä eikä pelkästään Verkko Korpela Oy:n entisiä ja 
nykyisiä työntekijöitä. Lisäksi olisi tullut kuulla Tuula Loikkasta ja Riitta 
Tilusta, jotka ovat toimineet viroissa nykyisen hallituksen luottamuksen 
arvioinnin aikana. Toimitusjohtajat, erityisesti 19 vuotta toimitusjohtajana 
toiminut Tuula Loikkanen, ovat olleet keskeisiä toimijoita kuntayhtymän 
johtamisessa. 

Tilapäisen valiokunnan päätösesityksessä on viitattu kuntayhtymän 
henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmiin ja käytetty niitä luottamuksen 
menettämisen perusteena. Tilapäisen valiokunnan olisi pitänyt kuulla Tuula 
Loikkasta, joka on Keskipohjanmaa-lehdessä ottanut kantaa julkisuudessa 
olleisiin puheisiin yhtiön huonosta työilmapiiristä. Tilapäinen valiokunta on 
toiminut tarkoitushakuisesti eikä ole halunnut tutkia Loikkasen lehtijutussa 
mainitsemia väärinkäytöksiä ja huonoa käytöstä, koska asian tarkempi 
tutkiminen olisi osoittanut, että yhtymähallitus tai Tuula Loikkanen eivät ole 
aiheuttaneet väärinkäytöksiä, huonoa käytöstä ja niistä aiheutuneita 
henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmia. Lehtijutussa julkituotujen ongelmien 
selvittäminen ja niihin puuttuminen ei ole peruste erottamiselle ja tilapäisen 
valiokunnan esittämälle luottamuksen menettämiselle. Yhtymähallituksen 
erottaminen ei voi objektiivisesti arvioiden hyväksyttävästi perustua siihen, 
että yhtymähallitus on tukenut konsernissa todettujen epäselvyyksien 
selvittämistä ja selvityksen perusteella ilmenneisiin epäkohtiin puuttumista. 

Yhtymäkokouksen 27.11.2020 pöytäkirjan liitteenä olevista asiakirjoista käy 
ilmi, että erotettua yhtymähallitusta ei ole kuultu hallintolain edellyttämällä 
tavalla. 

Yhtymäkokous on 26.8.2020 § 7 valinnut tilapäiseen valiokuntaan 
Kannuksesta varsinaiseksi jäseneksi Anja Törmän. Anja Törmä on kirjoittanut 
Lestijoki-lehteen 2.7.2020 Kannuksen kaupunginhallituksen 
varapuheenjohtajana, mikä ilmenee kirjoituksen allekirjoituksesta. 
Lehtikirjoituksesta, ja siinä kuvattujen tapahtumien kautta, on syntynyt 
ulkopuolisenkin havaittavissa oleva syy Anja Törmän puolueettomuuden 
vaarantumiselle ja esteellisyydelle. Törmä on kirjoituksessaan itsekin tuonut 
julki, että hänen puolisonsa työsuhde Korpelan Voiman yhtymäkonsernissa on 
päättynyt 12 vuotta sitten irtisanomiseen. Törmä on myös myöntänyt 
puolisonsa käyneen uhittelemassa Korpelan Voimasta myönteisesti 
kirjoittaneen henkilön kotiovella. Tästä voidaan päätellä, että Törmän puoliso 
voidaan irtisanomisen jälkeenkin rinnastaa asianosaiseksi, koska hän on 
toiminut kuin asianosainen uhittelemalla Korpelan Voimasta myönteisesti 
kirjoittaneelle. 

Erotetun yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Antti Toivola, joka 
on ollut yhtymähallituksen puheenjohtaja myös 12 vuotta sitten, kun Törmän 
puoliso on irtisanottu. Anja Törmällä on ollut henkilökohtainen intressi ja 
tavoite yhtymähallituksen jäsenten erottamisesta, koska samalla tulisi 
erotetuksi myös 12 vuotta sitten puheenjohtajana toiminut Antti Toivola.  
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2. Riitta A. Tilus asiakumppaneineen on vaatinut yhtymäkokouksen päätöksen 
kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Muutoksenhakijat ovat esittäneet 
suullisen käsittelyn järjestämistä todistajien kuulemiseksi, mikäli 
valituksenalaista päätöstä ei kumota menettelyvirheen perusteella. Lisäksi 
muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Korpelan Voima kuntayhtymän tulee 
korvata muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut laillisine 
viivästyskorkoineen. 

Virheet jäsenkuntien ja kuntayhtymän aiemmissa päätöksissä 

Muutoksenhakijat ovat viitanneet Harri Mäki-Petäjän valituksiin Kannuksen 
kaupunginhallituksen päätöksistä 26.5.2020 § 160 ja 21.1.2020 § 7 sekä 
18.8.2020 § 130 ja 6.10.2020 § 159, Unto Ylitalon valituksiin Kannuksen 
kaupunginhallituksen päätöksistä 26.5.2020 § 87 ja 16.6.2020 § 116, Pentti 
Untisen valituksiin Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokouksen 
päätöksestä 26.6.2020 § 13 ja 26.8.2020 § 7, Kari Kalliokankaan valitukseen 
Toholammin kunnanhallituksen päätöksestä 18.11.2019 § 162 ja Pentti 
Untisen valitukseen Lestijärven kunnanhallituksen päätöksestä 19.11.2019 § 
174. 

Hallinto-oikeus on yhtä lukuun ottamatta hylännyt, oikeastaan jättänyt 
tutkimatta, edellä olevat valitukset, poistanut valitusosoituksen ja todennut 
valituksissa tarkoitettujen päätösten olevan kuntalain 136 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla valmistelua ja todennut, että niihin ei voi hakea muutosta. 

Valituksessa tarkoitetuissa aiemmissa valituksissa on esitetty jo edellä Mäki-
Petäjän valituksen yhteydessä esille tuodun lisäksi muun ohella seuraavaa:  

Toholammin kunnanhallitus on 18.11.2019 § 162 päättänyt muun ohessa 
esittää, että Korpelan Voima kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 
kutsutaan koolle käsittelemään kuntalain 34 §:ssä tarkoitetun tilapäisen 
valiokunnan asettamista selvittämään Korpelan Voima kuntayhtymän 
hallituksen nauttimaa luottamusta. Kalliokangas on valituksessaan esittänyt, 
että päätös on ollut puutteellisesti perusteltu, koska päätöksestä ei käy ilmi, 
mitä niin vakavia virheitä yhtymähallitus on tehnyt, että yleinen etu vaatii 
yhtymähallituksen erottamista. Päätöstä ei ole myöskään valmisteltu lainkaan. 
Asiassa on syntynyt vaikutelma, että kunnanhallitus ei ole käyttänyt 
toimivaltaansa yksinomaan hallintolain 6 §:n mukaisesti hyväksyttäviin 
tarkoituksiin. 

Lestijärven kunnanhallitus on 19.11.2019 § 174 päättänyt muun ohella esittää, 
että Korpelan Voima kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous kutsutaan 
koolle käsittelemään kuntalain 34 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan 
asettamista selvittämään Korpelan Voima kuntayhtymän hallituksen nauttimaa 
luottamusta. Untisen valituksen mukaan asiaa ei ole valmisteltu, vaan 
päätösehdotus on kopioitu Toholammin kunnanhallituksen vastaavanlaisesta 
esityksestä. Päätöksen perustelut eivät ole olleet riittävät.  
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Kuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt tarkastuslautakunnan esityksestä 
vastuuvapauden kuntayhtymän hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 
2018 eikä yhtymähallituksen luottamusta voi enää selvittää vastuuvapauden 
myöntämisen jälkeen. 

Edellä mainittujen valitusten kohteena olleet omistajakuntien ja 
yhtymäkokousten päätökset on nyt otettava käsittelyyn valmisteluprosessiin 
kuuluvina muoto- ja menettelyvirheinä ja tutkittava ne, sekä otettava 
huomioon tämän valituksenalaisen yhtymäkokouksen päätöksen 27.11.2020 § 
9 laillisuuden tutkimisessa. Kyseiset päätökset sisältävät runsaasti muoto- ja 
menettelyvirheitä, jotka ovat olennaisesti ja todennäköisesti vaikuttaneet 
yhtymäkokouksen lopulliseen päätökseen 27.11.2020 § 9 tehden siitä 
laittoman ja virheellisessä järjestyksessä syntyneen. 

Tilus asiakumppaneineen on perustellut valitustaan lisäksi seuraavasti: 

Yhtymäkokous on päätöksessään 26.6.2020 § 9 osoittanut tavoitteensa erottaa 
yhtymähallitus, kun se ei ole myöntänyt vastuuvapautta. Yhtymäkokous on 
hyväksynyt tilit ja tilinpäätöksen, mutta ei ole myöntänyt vastuuvapautta. 
Kuntalain mukaan päätöksenteko ei voi perustua mielivaltaan. Kuntalain 125 
§:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapauden 
myöntämisestä. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut minkäänlaista 
muistutusta. Yhtymäkokous ei ole ilmoittanut eikä pöytäkirjaan siten ole 
merkittykään perusteluja, miksi vastuuvapautta ei ole myönnetty. 

Valmistelun muotovirheet ovat vaikuttaneet sekä 26.6.2020 että 26.8.2020 
pidettyjen yhtymäkokousten päätösten laillisuuteen ja tilapäisen valiokunnan 
asettamispäätökseen ja valintoihin. 

Kannuksen kaupunginhallitus on kaksi kertaa esittänyt Korpelan Voima 
kuntayhtymän hallituksen erottamista. Ensimmäisen kerran 25.11.2019 § 160 
ja toisen kerran 26.5.2020 § 87. Molemmissa kokouksissa Anja Törmä on 
ollut esteellisenä läsnä ja toiminut myös puheenjohtajana. Kokouksessa 
26.5.2020 § 87 hän on nimenomaan puheenjohtajana tehnyt esityksen 
Korpelan Voima kuntayhtymän hallituksen erottamiseksi. Törmän aviomies 
on irtisanottu Korpelan Voima kuntayhtymän palveluksesta vuonna 2008. 
Irtisanominen on selkeästi vaikuttanut Törmän kokouskäyttäytymiseen 
Korpelan Voiman yhtymähallituksen erottamista koskevissa asioissa. Erotetun 
hallituksen puheenjohtaja Antti Toivola ja jäsen Mari-Liisa Haka ovat 
hallituksen jäseninä olleet irtisanomassa Törmän aviopuolison. Törmän pitkän 
ajan toiminnan tavoitteena on selkeästi ollut havaittavissa määrätietoinen 
toiminta saada erotetuksi Antti Toivolan johtama hallitus. Asia on 
realisoitunut, kun Verkko Korpela Oy:n hallitus on puuttunut työntekijöidensä 
väärinkäytöksiin. Törmä näyttää olleen eräs niistä henkilöistä, joihin kyseessä 
olevat työntekijät ovat ottaneet yhteyttä nykyisen yhtymähallituksen 
erottamisen alulle laittamisessa. Törmän tavoitteena näyttää olleen tulla ensin 
valituksi erottamista varten perustetun tilapäisen valiokunnan jäseneksi, johon 
yhtymäkokous on hänet valinnutkin. Tilapäinen valiokunta on edelleen 
valinnut hänet valiokunnan sihteeriksi.  
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Törmä on miehensä irtisanomisen vuoksi ollut puolueettomuutensa 
vaarantuessa esteellinen myös tilapäisen valiokunnan jäsenen roolissa. 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin mukaan hän on ollut esteellinen. 
Esteellisyyden toteamiseen riittää jo se, että objektiivisesti ajatellen 
puolueettomuus on saattanut vaarantua, kuten Törmän kohdalla on tapahtunut. 

Harri Mäki-Petäjä on tehnyt valituksen Vaasan hallinto oikeudelle Kannuksen 
kaupunginhallituksen 18.8.2020 § 130 suorittamasta yhtymäkokousedustajien 
valinnasta Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 26.8.2020. 
Mäki-Petäjän valituksen ja Kannuksen kaupunginhallituksen 
pöytäkirjakirjauksen mukaan vaali on suoritettu kuntalain 105 §:n vastaisesti 
ja virheellisesti. Pöytäkirjan mukaan myös tässä kokouksessa on ollut läsnä 
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anja Törmä, joka on ollut edellä 
kerrotuin tavoin esteellinen. Kokouksessa on evästetty Korpelan Voima 
kuntayhtymän yhtymäkokoukseen valittuja yhtymäkokousedustajia ja tehdyssä 
päätöksessä on vaadittu muun muassa yhtymähallituksen erottamista. 

Tilapäisen valiokunnan asettaminen ja valinta on muun muassa 
valmisteluprosessissa tapahtuneiden virheiden perusteella suoritettu 
virheellisessä järjestyksessä ja laiton. Muotovirheet sekä valmistelussa että 
päätöksenteossa ovat vaikuttaneet Korpelan Voima kuntayhtymän 
yhtymäkokouksen tekemään lopulliseen päätökseen 27.11.2020 § 9. 
Yhtymäkokouksen päätös on siltäkin osin syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä ja on muutoinkin lainvastainen. 

Yhtymäkokouksen päätös 26.8.2020 § 7 on omistajakuntien 
yhtymäkokousedustajien valintaprosessissa tapahtuneiden muotovirheiden 
vuoksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on siten ollut laiton.  

Toholammin kunnanhallitus on 22.6.2020 § 92 valinnut edustajat seuraavaan 
Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 26.6.2020. Toholampi on 
pyrkinyt käyttämään samaa päätöstään myös yhtymäkokousedustajien 
valintapäätöksenä yhtymäkokoukseen 26.8.2020. Kuitenkin kuntalain 60 §:n 
mukaan jokaiseen yhtymäkokoukseen valinnat tulee tehdä erikseen. Tuota 
22.6.2020 tehtyä päätöstä ei kuitenkaan voi käyttää molempien kokousten 
yhtymäkokousedustajien valintapäätöksenä, kun päivämäärät seuraavan 
kokouksen osalta kohdistuvat selkeästi kokoukseen 26.6.2020. Päätös ei 
oikeuta Toholammin edustajia toimimaan laillisina edustajina kokouksessa 
26.8.2020. Tästä on merkintä yhtymäkokouksen pöytäkirjassa 26.8.2020 § 4. 
Toholammin kunnan yhtymäkokousedustajilla ei ole ollut virallista valtakirjaa 
valinnalleen yhtymäkokoukseen 26.8.2020 eikä sitä ole myöskään toimitettu 
kokoukseen, vaikka pöytäkirjanpitäjä on sitä pyytänyt. Yhtymäkokouksessa 
läsnä olleet ja päätöksiä tehneet Toholammin edustajat toimivat ilman 
valtakirjaa ja toimivaltaa. Täten 26.8.2020 pidetyn kokouksen kaikki 
päätökset, myös tilapäisen valiokunnan jäsenten valinta, ovat laittomia. 

Kun otetaan huomioon Lestijärven kunnanhallituksen päätös 18.8.2020 § 150, 
Lestijärven kunnanhallitus ei ole todellisuudessa valinnut jäseniä kokoukseen 
26.8.2020.  
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Tilapäisen valiokunnan asettamisessa 26.8.2020 § 7 on lisäksi tapahtunut 
muotovirhe, kun yhtymäkokousedustaja Vesa Hihnalan esityksestä kokouksen 
puheenjohtaja on antanut puheenvuoron ulkopuoliselle henkilölle eli Antti-
Jussi Vahtealalle, joka oli kesäkuussa valittu kuntayhtymän toimitusjohtajaksi, 
mutta ei ollut vielä ottanut virkaa vastaan. Vahteala on ottanut viran vastaan 
1.9.2020. Näin puheenjohtaja on antanut ulkopuolisen henkilön 
puheenvuorollaan vaikuttaa yhtymäkokouksen päätökseen. 

Kokouksessa on tapahtunut menettelyvirhe myös sihteerin valinnan osalta. 
Sihteerin valinta on tehty vasta kokouksen lopussa muiden asioiden kohdalla. 

Tilapäisen valiokunnan toimintaan liittyvät perustelut 

Tilapäisen valiokunnan eri kokouksissa on tapahtunut runsaasti muotovirheitä, 
jotka ilmenevät yhtymäkokouksen 27.11.2020 pöytäkirjan liitteinä olevista 
tilapäisen valiokunnan pöytäkirjoista. Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan 
28.8.2020 valinnut keskuudestaan sihteerin ja käynnistänyt myös oikeudellisen 
neuvonantajan valinnan. Neuvonantajaksi tilapäinen valiokunta on valinnut 
samassa kokouksessa Ari Huhtamäen. Valiokunta on hankinnassa 
tapahtuneiden virheiden vuoksi joutunut uusimaan valinnan jo seuraavassa 
kokouksessaan 1.9.2020. Tilapäinen valiokunta on valinnut virheellisesti 
kalleimman vaihtoehdon, mikä ei ole ollut kuntayhtymän edun mukaista. 
Myöskään yhtymäkokous ei ollut valtuuttanut tilapäistä valiokuntaa 
palkkaamaan itselleen oikeudellista neuvonantajaa eikä siihen ollut esitetty 
määrärahaa. Kuntalain 35 §:n selitystekstin mukaan tilapäinen valiokunta voi 
ottaa itselleen sihteerin. Oikeudellisesta neuvonantajasta ei pykäläteksti puhu 
mitään.  

Tilapäisen valiokunnan pöytäkirjaan 28.8.2020 on kirjattu ulkopuolisen 
henkilön vaikuttaminen tilapäisen valiokunnan päätökseen: ”Tässä vaiheessa 
valiokunnan jäsen Anja Törmä pyysi puheenvuoroa ja luki toisen äänestyksen 
kohteen eduksi saamansa viestin matkapuhelimeltaan. Tämän jälkeen 
puheenjohtaja Kivelä äänesti Ei. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja kertoi 
kaikkien valiokunnan jäsenten kuullen, että Anja Törmän kertomalla oli 
vaikutusta hänen äänestyskäyttäytymiseen.” Tilapäisen valiokunnan 
pöytäkirjakirjaukset kertovat asiattomasta ja hallinnolle vieraasta 
työskentelytavasta. Tilapäisen valiokunnan tulee toimia asiallisesti, 
puolueettomasti ja laillisesti. Nyt näin ei näytä tapahtuneen.  Asiasta on 
uudelleen merkintä pöytäkirjassa 18.9.2020, jossa tilapäisen valiokunnan jäsen 
Eija Pahkala oli pyytänyt kirjaamaan tapahtuman pöytäkirjaan. Tilapäisen 
valiokunnan työskentely ei pöytäkirjojenkaan mukaan täytä hyvän 
hallintotavan vaatimuksia. Hallinto-oikeuden pitäisi tutkia, keneltä Törmän 
saama sähköposti on tullut ja mikä on ollut sen sisältö, koska sisältö näyttää 
olleen valinnan perusteena. 

Tilapäisessä valiokunnassa on ollut jäseniä, jotka ovat mahdollisesti olleet 
esteellisiä toimimaan tilapäisen valiokunnan jäseninä. 

Jari Savolainen, jonka entinen vaimo Raili Savolainen tuli erotetuksi 
yhtymähallituksen varajäsenyydestä. 
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Anja Törmä, jonka aviomies on irtisanottu Korpelan Voima kuntayhtymän 
palveluksesta. 

Piia Rautiola, joka toimi Lestijärven edustajan esittämänä ja valittuna 
edustajana tilapäisen valiokunnan varajäsenenä ja osallistui 
kokoustyöskentelyyn viimeisessä kokouksessa, jossa erottamista koskeva 
päätösesitys annettiin. Piia Rautiolan aviomiehen veli Antti Rautiola on 
Verkko Korpela Oy:n palveluksessa ja työskentelee sähköasentajana. 
Tilapäisen valiokunnan esille ottama Verkko Korpela Oy:n tekemä eri 
henkilöihin ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olli Joensuuhun ja 
lautakunnan muihin jäseniin kohdistunut tutkintapyyntö kohdistui myös Piia 
Rautiolaan. On syytä epäillä, että tutkintapyyntö on aiheuttanut kaunaisuutta, 
joka vei yhtymähallituksen erottamisprosessia erottamistavoitteeseen. 

Tilapäisen valiokunnan jäsen, Sievin kunnanhallituksen puheenjohtaja, Rami 
Rauhala ja tilapäisen valiokunnan varajäsen, Sievin kunnanhallituksen jäsen, 
Terhi Kangas sekä tilapäisen valiokunnan jäsen, Kalajoen 
kaupunginhallituksen jäsen, Eija Pahkala ja tilapäisen valiokunnan varajäsen, 
Kalajoen kaupunginhallituksen jäsen, Vesa Hihnala ovat mahdollisesti olleet 
esteellisiä kaksoisrooleissa oman kuntansa hallituksissa ja tilapäisessä 
valiokunnassa. Kaikki ovat olleet myös kuntiensa yhtymäkokousedustajia. 

Tilapäinen valiokunta ei ole kuullut erotettua yhtymähallitusta hallintolain 
edellyttämällä tavalla prosessin eri vaiheista ja sen aikana tuotetuista 
asiakirjoista tai suullisista kuulemisista. Suullisia kuulemisia ei ole edes 
dokumentoitu, eikä ainakaan toimitettu yhtymähallitukselle, vaikka ne selvästi 
ovat vaikuttaneet tilapäisen valiokunnan päätösesitykseen yhtymäkokoukselle. 
Kyseisiä dokumentteja ei ole myöskään missään tilapäisen valiokunnan 
pöytäkirjoissa, niiden liitteissä tai muistioissa, ei edes tilapäisen valiokunnan 
loppulausunnossa. 

Tarpeellisen kirjallisen selvityksen, muun muassa työtekijöiden irtisanomisiin 
liittyvien asiakirjojen, hankkiminen on laiminlyöty. Kun tilapäinen valiokunta 
on kuullut 1.9.2020 toimitusjohtajana aloittanutta Antti-Jussi Vahtealaa, olisi 
hän voinut pyydettäessä toimittaa asiakirjat tilapäiselle valiokunnalle. 
Yhtymähallitukselta niitä ei ole pyydetty, eikä myöskään 19.4.2020–31.8.2020 
välisenä aikana toimitusjohtajan virkaa hoitaneelta Riitta A. Tilukselta, joka 
tilapäisen valiokunnan työskentelyn aikana on ollut Korpelan Voima 
kuntayhtymän palveluksessa. 

Tarpeellisten henkilöiden kuuleminen on laiminlyöty. Kuntayhtymän 
työsuojeluvaltuutettua, vuonna 2018 toiminutta toimihenkilöiden 
luottamusmiestä tai Korpelan Voima kuntayhtymäkonsernin entistä 
toimitusjohtajaa Tuula Loikkasta ei ole kuultu. Kaikki edellä mainitut on 
jätetty haastattelematta tai kuulematta, vaikka he ovat nimenomaan olleet 
kuntayhtymän palveluksessa olevia. Erottamisen kohteena on ollut 
nimenomaan kuntayhtymän yhtymähallitus.  

Siltä osin kuin henkilöitä on kuultu, kuuleminen on toteutettu 
tarkoitushakuisesti eli tarkoituksena erottaa yhtymähallituksen jäsenet. 
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Tilapäinen valiokunta on kuullut Verkko Korpela Oy:n palveluksesta erotettua 
luottamusmiestä, jonka työsuhde on purettu väärinkäytösten vuoksi, Verkko 
Korpela Oy:n entistä luottamusmiestä, joka on itse irtisanoutunut Verkko 
Korpela Oy:n palveluksesta ja muuttanut paikkakuntaa ja joka oli aiemmin 
saanut varoituksen väärinkäytöksistä, sekä Verkko Korpela Oy:n 
työsuojeluvaltuutettua, joka oli saanut aiemmin varoituksen kilpailevan 
toiminnan harjoittamisesta, sekä Verkko Korpela Oy:n palveluneuvojaa. 
Tilapäinen valiokunta on kutsunut heidät kuultaviksi oletettavasti 
tarkoitushakuisesti. 

Korpelan Voima on seitsemän kunnan omistama kuntayhtymä, joka omistaa 
sataprosenttisesti tytäryhtiöt Verkko Korpela Oy:n, Korpelan Energia Oy:n ja 
Lämpö Korpela Oy:n. Jokaisella tytäryhtiöllä on oma hallitus. Tilapäinen 
valiokunta esitti erotettavaksi, ja yhtymäkokous erotti Korpelan Voima 
kuntayhtymän yhtymähallituksen, mutta kuuleminen kohdistui Verkko 
Korpela Oy:n edellä lueteltuihin työntekijöihin. Ulkopuolinenkin voi havaita 
tilapäisen valiokunnan ja yhtymäkokouksen tarkoitushakuisen tavoitteen. 

Kuntayhtymän henkilöstöstä tilapäinen valiokunta on kuullut ainoastaan 
kuntayhtymäkonsernin 1.1.2020 aloittanutta henkilöstöpäällikköä. Hänen 
kuulemistaan ei ole dokumentoitu, tai ainakaan toimitettu julkisuuteen ja 
yhtymähallitukselle.  

Tilapäisen valiokunnan tavoitteena on ollut nimenomaan kuntayhtymän 
hallituksen erottaminen, mutta kuntayhtymän henkilöstöä ei silti ole haluttu 
kuulla. Kuultu on ainoastaan Verkko Korpela Oy:n työntekijöitä, joihin 
varoittamistoimet olivat kohdistuneet, ja jotka eivät työskentele kuntayhtymän 
yhtymähallituksen kanssa.  

Tilapäinen valiokunta on kuunnellut ja antanut Verkko Korpela Oy:n 
työntekijöiden kertomusten vaikuttaa merkittävästi asiaan, koska yhtiön 
hallitus ja toimitusjohtaja olivat puuttuneet henkilöstön väärinkäytöksiin. Se 
on hallitusten tehtävä, muuten he olisivat syyllistyneet virkavelvollisuuksiensa 
rikkomiseen. Näyttää siltä, että tilapäisen valiokunnan tehtäväksi on annettu 
vain yhtymähallituksen erottamisperusteiden löytäminen. 

Lisäksi tilapäinen valiokunta on kuullut kokouksessaan 1.9.2020 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olli Joensuuta. Haastateltavista vain 
hänen kertomuksensa on dokumentoitu ja mukana tilapäisen valiokunnan 
loppulausunnossa. Olli Joensuu on kertonut, että työntekijöiltä on tullut 
viestiä, että työhyvinvoinnissa on ongelmia. Lisäksi Joensuu on kertonut 
johtamisen ongelmista, jotka ovat tulleet esille tarkastuslautakunnassa. Tällä 
on ilmeisesti viitattu toimitusjohtajaan, jonka kanssa oli tehty palvelussuhteen 
päättämissopimus. Yhtymäkokousedustajat olivat jo kesällä 2019 vaatineet 
tilapäisen valiokunnan asettamista toimitusjohtajan erottamista varten. 
Vaatimus epäonnistui, kun 2/3 äänimäärää ei löytynyt. Sen jälkeen 
erottamisvaatimukset kohdistettiin yhtymähallitukseen. Joensuun kertomus 
viittaa myös niiden henkilöiden yhteydenottoihin, joiden väärinkäytöksiin 
muiden muassa entinen toimitusjohtaja Tuula Loikkanen ja Verkko Korpela 
Oy:n hallitus olivat joutuneet puuttumaan.  
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Kyseinen epämääräinen ja sekava kertomus on ollut vasta tilapäisen 
valiokunnan pöytäkirjan numero 6/23.10.2020 liitteenä. 

On epätavallista, että tilapäinen valiokunta on kuullut kokouksessaan 
8.10.2020 Korpelan Voima konsernin toimitusjohtajana 1.9.2020 aloittanutta 
Antti-Jussi Vahtealaa, eikä esimerkiksi erotetun hallituksen aikana ja sen 
kanssa työskennellyttä entistä toimitusjohtajaa Tuula Loikkasta tai hänen 
jälkeensä 19.4.2020–31.8.2020 toimitusjohtajan virkaa hoitanutta ja edelleen 
varatoimitusjohtajana toimivaa Riitta A. Tilusta.  

Kokouksessaan 8.10.2020 tilapäinen valiokunta on laatinut muistion, joka on 
toimitettu yhtymähallitukselle lausunnon antamista varten. 
Yhtymähallitukselle lähetetty lausuntopyyntö muistiosta on 15.10.2020 § 131 
merkitty yhtymähallituksen pöytäkirjaan tiedoksi. Yhtymähallitus on antanut 
lausuntonsa muistioon määräaikaan mennessä 22.10.2020. Lakiasiantuntija 
Ari Huhtamäki on etukäteen ilmoittanut toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtealalle 
sähköpostilla, ei yhtymähallitukselle, että lisäaikaa ei anneta.  

Tilapäinen valiokunta on 23.10.2020 ainoastaan merkinnyt tiedoksi 
yhtymähallituksen 22.10.2020 muistiosta antaman lausunnon, ja tehnyt 
loppulausuntonsa ja päätösesityksensä yhtymäkokoukselle 27.11.2020 edes 
tutkimatta muistiosta esitettyjä yhtymähallituksen lausumia asioita. Tilapäinen 
valiokunta on lähettänyt loppulausuntonsa yhtymähallitukselle, jolle on 
annettu siinä mahdollisuus lausunnon antamiseen. Yhtymähallitus on antanut 
lausunnon 11.11.2020. 

Yhtymähallitusta ja asianosaisia ei ole kuultu hallintolain edellyttämällä 
tavalla. Kaikkea asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavaa aineistoa ei ole 
dokumentoitu eikä toimitettu yhtymähallitukselle tai asianosaisille prosessin 
aikana tai myöhemminkään. Tilapäinen valiokunta on viitannut 
selvityksessään asiakirjoihin, joita se ei ole toimittanut asianosaisille ja joihin 
tutustumiseen ei ole varattu tilaisuutta laissa edellytetyllä tavalla. Kyseiset 
asiakirjat ovat tilapäisen valiokunnan selvityksen perusteella vähintäänkin 
sellaisia, jotka ovat saattaneet vaikuttaa asian ratkaisuun. Asianosaisten 
kuuleminen ei ole miltään osin ole ollut lainmukaista. 

Toteutettuja henkilöiden suullisia kuulemisia ei ole dokumentoitu, tai saatettu 
julkisuuteen eikä toimitettu yhtymähallitukselle. Näin siitä huolimatta, että 
tilapäiselle valiokunnalle kuulemisessa esitetyt tiedot ovat selvästi vaikuttaneet 
tilapäisen valiokunnan johtopäätöksiin ja siten asian ratkaisuun. Kun 
kuulemisia ei ole dokumentoitu eikä muistioita tai liitteitä ole toimitettu 
asianosaisille, ei asianosaisilla ole myöskään ollut mahdollisuutta lausua 
kuulemisissa esille tulleista seikoista. Suullinen kuuleminen on mahdollista 
vain asianosaisen pyynnöstä. Käsillä olevassa asiassa tällaista pyyntöä ei ole 
asianosaisten toimesta esitetty. 

Tilapäinen valiokunta on lähettänyt yhtymähallitukselle kirjallisia kysymyksiä, 
joihin yhtymähallitus on vastannut ja lähettänyt vastaukset tilapäisen 
valiokunnan puheenjohtajalle, kuten oli pyydetty.  
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Yhtymähallitus on päättänyt, että tilapäisen valiokunnan kuulemistilaisuuteen 
näistä kysymysten vastauksista menevät puheenjohtaja Antti Toivola ja 
varapuheenjohtaja Kari Gromoff. He menivät sovittuna päivänä tilapäisen 
valiokunnan kokoukseen 18.9.2020. Uskomus oli, että kokouksessa 
keskustellaan kysymyksiin annetuista vastauksista. Tilaisuus oli kuitenkin 
lähinnä haastattelu- tai pikemminkin kuulustelutilaisuus, jossa tilapäisen 
valiokunnan lakiasiantuntija Ari Huhtamäki pääosin esitti kysymykset, joihin 
kuulusteltava vastasi. Kysymyksiä tai muutakaan materiaalia, ei ollut 
haastattelua varten toimitettu yhtymähallituksen edustajille. Kuulustelu ei 
koskenut kuin osittain yhtymähallitukselle etukäteen vastattavaksi lähetettyjä 
kysymyksiä, joihin koko yhtymähallitus oli jo vastannut. Toivola ja Gromoff 
saivat olla tilaisuudessa yksitellen, toisen odottaessa viereisessä huoneessa. 
Toivolan ja Gromoffin mukaan kyseessä ei ollut, eikä se näin toteutettuna 
voinutkaan olla, hallintolain mukainen kuuleminen. Haastattelusta on 
tilapäisen valiokunnan toimesta laadittu muistio, joka ei vastaa haastattelua 
eikä sitä ole asianosaisilla hyväksytetty. Kysymykset olivat osittain 
epäolennaisia ja satunnaisia, eivätkä liittyneet asianosaisten mielestä 
mitenkään yhtymähallituksen luottamuksen tutkimiseen.  

Talous- ja varatoimitusjohtaja Riitta A.Tilus oli toimittanut yhtymähallituksen 
antamat kirjalliset vastaukset tilapäisen valiokunnan yhtymähallitukselle 
esittämiin kirjallisiin kysymyksiin jo tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja 
Hannu Kivelälle, ja Antti Toivola oli lähetteen kera saattanut saman 
vastauspaperin tilapäiselle valiokunnalle 10.9.2020. 

Osoituksena tilapäisen valiokunnan tavoitteesta ja tarkoitusperistä tilapäisen 
valiokunnan kokouksessa 25.9.2020 on sihteeri Anja Törmä esittänyt, ”että 
omistajakuntiin olisi hyvä jo tässä vaiheessa viedä viestiä ylimääräisen 
yhtymäkokouksen valinnasta sekä käydä keskustelua mahdollisesti esille 
tulevasta uuden hallituksen kokoonpanosta.” 

Anja Törmän lausumasta ja tilapäisen valiokunnan pöytäkirjakirjauksesta on 
pääteltävissä, että tilapäisen valiokunnan päivänselvänä tavoitteena on ollut jo 
silloin ja alusta alkaen yhtymähallituksen erottaminen tutkimatta asiaa 
loppuun asti asianmukaisesti ja puolueettomasti. Erottamislaukaus oli jo 
annettu, mutta syitä ei löytynyt. Tilapäinen valiokunta, kunnat ja 
yhtymäkokousedustajat eivät ole edes halunneet tutustua yhtymähallituksen 
lausuntoon. 

Kuntien antaessa evästyksiään yhtymäkokousedustajille on esimerkiksi Sievin 
kunnanhallitus antanut evästyksensä valituille yhtymäkokousedustajilleen 
3.11.2020 § 152 eli ennen kuin yhtymähallituksen lausuntoa edes on ollut 
olemassa. Sievin kunnan verkkosivujen mukaan kunnanhallituksen 
kokouksessa valtuuston puheenjohtaja Antti Toivola on poistunut esteellisenä 
kokouksesta, mutta kunnanhallituksen puheenjohtaja Rami Rauhala on 
jatkanut puheenjohtajana eikä ole jäävännyt itseänsä, vaikka hän on ollut myös 
tilapäisen valiokunnan jäsen ja tavoitellut yhtymähallituksen jäsenyyttä uuteen 
valittavaan yhtymähallitukseen. Jo saman päivän iltana Sievin keskustan 
kuntayhdistyksen kokouksessa Rami Rauhala on asetettu Sievin kunnan 
yhtymähallituksen jäsenehdokkaaksi ja Terhi Kangas varajäsenehdokkaaksi 
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uuteen valittavaan yhtymähallitukseen. Sievin kunnanhallitus on ohjeistanut, 
”että edustajat kannattavat tilapäisen valiokunnan yhtymäkokoukselle tekemiä 
esityksiä.” 

Kunnanhallitus ei ole odottanut yhtymähallituksen lausuntoa, vaikka siihen 
olisi ollut aikaa, koska yhtymäkokouksen on tiedetty olevan vasta 27.11.2020 
ja Antti Toivola oli kertonut, että yhtymähallituksen lausunto laaditaan 
11.11.2020.  

Menettelyvirheet yhtymäkokouksessa 27.11.2020 

Yhtymäkokouksessa 27.11.2020 on tapahtunut sihteerivalinnan osalta 
muotovirhe. Yhtymäkokouksen esityslistaan oli merkitty, ”että työjärjestyksen 
26 §:n mukaan yhtymäkokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja, jollei 
yhtymäkokous toisin määrää.” Puheenjohtajan esityslistalla oleva ehdotus oli, 
että yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja merkitsee 
pöytäkirjaan, että sihteerinä toimii talousjohtaja ja kutsuu sihteeriksi tähän 
kokoukseen henkilöstöpäällikkö Kati Peranderin, siltä osin kuin talousjohtaja 
on esteellinen. 

Kokousta avatessaan yhtymähallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut, että 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on ottanut yhteyttä, ettei työjärjestyksen 
mukaisesti Tilusta saa valita sihteeriksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
ja Kannuksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Joensuu sekaantui 
edellisen mukaisesti päätöksentekoon, vaikka ei ole yhtymäkokousedustaja. 
Yhtymäkokous valitsi sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi henkilöstöpäällikkö 
Kati Peranderin. Tällä hetkellä Riitta A. Tilus toimii kuntayhtymässä 
talousjohtajan määräaikaisessa palvelussuhteessa ja hoitaa samalla 
kuntayhtymän varatoimitusjohtajan virkaa. 

Riitta A. Tilus olisi ollut esityslistan mukaan esteellinen ainoastaan hallituksen 
erottamisasiassa § 9. Tilus on ollut erotetun hallituksen jäsen, mutta hän on 
jäävännyt itsensä heti tultuaan pyynnöstä valituksi varatoimitusjohtajaksi ja 
virkaa tekeväksi toimitusjohtajaksi Tuula Loikkasen eron jälkeen 19.4.2020 
lukien. Kuntalain mukaisesti varajäsen hoiti yhtymähallituksen jäsenyyttä sinä 
aikana, kun Tilus oli jäävännyt itsensä. 

Yhtymähallituksen erottamisen perusteita koskevat perustelut 

Yhtymähallituksen erottaminen ei ole perustunut objektiivisesti arvioiden 
asiallisiin ja riittäviin syihin. Tilapäisen valiokunnan esittämä peruste 
”poliittisen luottamuksen menettäminen” ei ole lainmukainen peruste 
yhtymähallituksen erottamiselle. Sanottu peruste ei sisällä käytännössä mitään 
yksilöintiä luottamuksen menettämisen syistä, joten ei ole mahdollista 
objektiivisesti arvioida tehdyn päätöksen hyväksyttävyyttä. 

Tarkastuslautakunta ei ole selvittänyt missään vaiheessa sitä, missä, milloin ja 
mitä virheellistä ja moitittavaa yhtymähallitus on tehnyt. Perusteluksi ei riitä, 
että ilmoitetaan kuntain 34 §:n perusteella erottamisen syyksi 
yhtymähallituksen omistajakuntien poliittisen luottamuksen menettäminen. 



  14 (26) 
   
 

Muutoksenhakijat ovat valituksensa perusteluina viitanneet lisäksi tilapäisen 
valiokunnan muistiosta 11.11.2020 annetussa lausunnossa esitettyyn. 

3. Pentti Untinen on vaatinut yhtymäkokouksen päätöksen kumoamista ja 
täytäntöönpanon kieltämistä. 

Lestijärven kunnanhallitus on 19.11.2019 § 174 päättänyt esittää Korpelan 
Voima kuntayhtymän ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista ja 
tilapäisen valiokunnan asettamista selvittämään yhtymähallituksen nauttimaa 
luottamusta. Kunnanhallituksen päätöstä on perusteltu kuntayhtymän 
tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksella ja siinä esille 
nousseilla henkilöstöjohtamisen ongelmilla. Vastaavat esitykset ovat tehneet 
Toholammin kunnanhallitus 18.11.2019 § 162 ja Kannuksen 
kaupunginhallitus 26.5.2020 § 87. Tehdyt esitykset ovat perustuneet 
kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018. 

Kuntayhtymän yhtymäkokous on 28.6.2019 myöntänyt vastuuvapauden 
yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle. Tilintarkastaja ei ollut havainnut, että 
kuntayhtymän hallintoa tai taloutta olisi vuonna 2018 hoidettu vastoin lakia. 
Vastuuvapauspäätöksen saatua lainvoiman kuntayhtymän hallintoon tai 
talouteen liittyvät vaatimukset eivät ole mahdollisia. Vain rikokseen 
perustuvia vaatimuksia voidaan esittää virkarikosoikeudenkäynnissä. 
Yhtymähallituksen luottamusta ei voida selvittää vastuuvapauden 
myöntämisen jälkeen. 

Kannuksen kaupunginhallitus on 25.11.2019 ja 26.5.2020 päättänyt esittää 
Korpelan Voima kuntayhtymälle kuntalain 34 §:n mukaisesti 
yhtymähallituksen erottamista. Kaupunginjohtaja on molemmissa käsittelyissä 
ehdottanut, että kaupunginhallitus päättäisi mahdollisesta kuntalain 34 §:n 
mukaisesta esityksestä. Kaupunginjohtajan päätösehdotus ei ole sisältänyt 
tarkkaa ehdotusta kaupunginhallituksen päätökseksi. Päätösehdotuksen on 
oltava sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen päätökseksi. Päätösehdotukset 
eivät siten ole olleet kuntalain mukaisia. 

Toholammin kunnanhallitus on 22.6.2020 § 92 valinnut kokousedustajansa 
seuraavaan yhtymäkokoukseen 26.6.2020. Toholammin kunnanhallitus ei ole 
valinnut kokousedustajia 26.8.2020 pidettyyn yhtymäkokoukseen. 
Toholammin kunnasta yhtymäkokoukseen osallistuneilla Hannu Kivelällä, 
Virpi Ali-Haapalalla ja Timo Olkkolalla ei ole ollut oikeutta osallistua 
yhtymäkokoukseen eikä jäsenten valintaan tilapäiseen valiokuntaan. Hannu 
Kivelä ja Virpi Ali-Haapala eivät ole olleet vaalikelpoisia tilapäiseen 
valiokuntaan jäseniksi tai varajäseniksi, koska he eivät ole olleet 
yhtymäkokousedustajia. 

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajat valitaan kuhunkin 
yhtymäkokoukseen erikseen. Yhtymäkokoukseen 26.8.2020 on osallistunut 
sellaisia edustajia, joita ei ole valittu kuntalain mukaan. Siten tilapäisen 
valiokunnan valinta ei ole tapahtunut kuntalain mukaan. 
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Lestijärven kunnanhallitus on 18.8.2020 käsitellyt yhtymäkokousedustajien 
valintaa 26.8.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen. Kunnanhallituksen 
pöytäkirjan mukaan yhtymäkokousedustajiksi on ehdotettu Tapio Tuikkaa, 
Jari Savolaista ja Marja Sassalia. Varalle on ehdotettu Pekka Tuikkasta, Jorma 
Tuikkaa ja Anna-Liisa Kiviniemeä. Pöytäkirjan mukaan kunnanhallitus ei ole 
tehnyt päätöstä heidän valinnastaan. 

Lestijärven kunnasta yhtymäkokoukseen osallistuneilla Tapio Tuikalla, Jari 
Savolaisella ja Marja Sassalilla ei ole ollut oikeutta osallistua 
yhtymäkokoukseen, koska heitä ei ole kuntalain mukaisesti valittu edustajiksi. 
Jari Savolainen ei ole ollut vaalikelpoinen tilapäiseen valiokuntaan, koska hän 
ei ole ollut lain mukaan valittu yhtymäkokousedustaja. 

Yhtymäkokous oli aikaisemmin päättänyt asettaa tilapäisen valiokunnan 
tutkimaan yhtymähallituksen luottamusta. Yhtymäkokous on valinnut 
tilapäisen valiokunnan jäseneksi Jari Savolaisen. Yhtymähallituksen varajäsen 
Raili Savolainen on Jari Savolaisen entinen puoliso. Yhtymähallituksen 
erottaminen on koskenut myös varajäseniä.  

Hallintolain 28 §:n mukaan läheisenä pidetään entistä puolisoa. Kuntaliiton 
muistion 22.10.2018 ”Luottamushenkilön erottaminen epäluottamuksen 
perusteella” mukaan tilapäisessä valiokunnassa sovelletaan hallintolain 28 §:n 
1 momentin esteellisyysperusteita, jotka ovat tiukemmat kuin valtuutetun 
kohdalla. Valiokuntaan ei tulisi valita valtuutettuja, jotka itse tai joiden 
hallintolain 28 §:ssä tarkoitettu läheinen on kyseisen toimielimen jäsen tai 
varajäsen, koska he ovat esteellisiä valmistelemaan omaa tai läheisen 
erottamista, eivätkä siten voisi osallistua valiokunnan työskentelyyn. Jari 
Savolainen on osallistunut tilapäisen valiokunnan kokouksiin 28.8., 1.9., 18.9., 
25.9. ja 8.10.2020. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Riitta A. Tilus asiakumppaneineen on täytäntöönpanokieltovaatimusta koskien 
täydentänyt valitustaan. 

Yhtymähallitus on antamassaan lausunnossa esittänyt valitusten olevan 
aiheettomia. Yhtymähallitus on ilmoittanut, että se ei vastusta suullista 
käsittelyä. Yhtymähallitus on lisäksi vaatinut, että muutoksenhakijoiden tulee 
korvata kuntayhtymälle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. 

Vastuuvapauden myöntämättömyys kuvaa ajojahdin sijaan sitä, että omistajien 
luottamuksen puute edellistä yhtymähallitusta kohtaan on ollut pidemmän 
aikaa vireillä. Näin ollen on loogista, että hallituksen luottamusta varten on 
perustettu tilapäinen valiokunta 26.8.2020. 

Yhtymäkokouksen valmistelu on tapahtunut omistajakunnissa lain mukaisesti. 
Samoin tilapäisen valiokunnan perustamisen valmistelu kunnissa on 
tapahtunut lain ja asetusten mukaisesti. 
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Toholammin edustajilla on ollut valtuutus osallistua yhtymäkokoukseen, 
minkä Toholammin kunnanjohtaja on vahvistanut. Toholammin kunta on 
22.6.2020 valinnut yhtymäkokousedustajansa Korpelan Voima kuntayhtymän 
seuraavaan yhtymäkokoukseen. Pöytäkirjan mukaan seuraava yhtymäkokous 
ei ole ollut tiedossa, joten on selvää, että sillä on viitattu juuri 26.8.2020 
pidettyyn yhtymäkokoukseen. 

Lestijärven kunta on valinnut kokouksessaan 18.8.2020 edustajansa 
yhtymäkokoukseen. 

Tilapäinen valiokunta on kutsunut itselleen oikeudellisen neuvonantajan. 
Lainopillisen neuvonantajan hankinnassa on toimittu pikaisella aikataululla, 
mutta asiaan on paneuduttu riittävällä huolellisuudella. Tilapäinen valiokunta 
on hankkinut tarjouksia eri toimijoilta ja valinnut tarjokkaista sopivimman. 

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on tarkastanut yhtymäkokoukselta, voiko 
syyskuun alussa aloittava toimitusjohtaja pitää puheenvuoron. 
Yhtymäkokouksella ei ole ollut asiaan huomauttamista.  

Tilapäinen valiokunta on työskentelyssään toiminut riittävällä huolellisuudella 
ja lainmukaisesti. Valiokunta on kirjannut riittävästi perusteita 
yhtymäkokoukselle hallituksen luottamuksen arvioimiseksi. Asiaan on 
perehdytty riittävällä huolellisuudella ja puolueettomasti. Valiokunnan 
loppupäätelmä on ollut, että kuntayhtymän hallitus ei nauti omistajien 
luottamusta. Valiokunta on kuntayhtymän työhyvinvoinnin ongelmien 
perusteella esittänyt, että yhtymäkokous erottaa yhtymähallituksen. Perusteet 
omistajien luottamuksen puutteesta ja kuntayhtymän työhyvinvoinnin 
ongelmista löytyvät valiokunnan pöytäkirjoista. Tilapäinen valiokunta on 
kuullut riittävästi henkilöstöä muodostaakseen kuvan henkilöstöongelmista. 
Muutoin valiokunta on hankkinut riittävät tiedot asiakirjoihin tutustumalla. 

Tilapäinen valiokunta on kuullut riittävästi henkilöitä sen asian 
selvittämiseksi, nauttiiko kuntayhtymän hallitus omistajiensa luottamusta. 
Koska yhtenä perusteena on ollut henkilöstöongelmat 
kuntayhtymäkonsernissa, on ollut perusteltua, että henkilöstöä on kuultu. 

Nykyisen toimitusjohtajan kuuleminen on ollut loogista, koska hän on 
toiminut myös edellisen hallituksen kanssa. Sen sijaan virkaa tekevän 
toimitusjohtajan Riitta A. Tiluksen kuuleminen olisi ollut hyvän hallinnon 
vastaista, koska Tilus on ollut Kalajoen edustaja kuntayhtymän hallituksessa. 
Lisäksi Tilus on toiminut pöytäkirjanpitäjänä kuntayhtymän edellisessä 
hallituksessa, vaikka on jäävännyt itsensä työskentelystä. 

Tilapäinen valiokunta on pyytänyt kuntayhtymän yhtymähallitukselta 
lausuntoa ennen yhtymäkokoukselle annettavaa päätöstä. Näin ollen 
asianosaisille on annettu mahdollisuus lausua asiasta. Tilapäinen valiokunta 
pyytänyt hallituksen jäseniltä vastauksia kysymyksiin sen asian 
selvittämiseksi, nauttiiko yhtymähallitus kuntayhtymän omistajien 
luottamusta. Yhtymähallitus on päättänyt, että yhtymähallitusta ja sen jäseniä 
edustavat Antti Toivola ja Kari Gromoff. 
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On totta, että tilapäinen valiokunta ei ole dokumentoinut kuulemisia kaikilta 
osin kirjallisesti. Sillä seikalla ei ole ollut merkitystä asian ratkaisun kannalta. 
Tilapäinen valiokunta on kuullut riittävästi asianosaisia ja dokumentoinut 
riittävästi yhtymäkokoukselle yhtymähallitusta koskevan asian 
ratkaisemiseksi. 

Yhtymäkokous on kuullut yhtymähallitusta ennen ratkaisua hyvän hallinnon 
mukaisesti. 

Asian käsittelyajankohdan aikaisen yhtymähallituksen puheenjohtajan ehdotus 
siitä, että talousjohtajan, joka tavallisesti toimii kokouksen sihteerinä, tilalle 
yhtymäkokouksen sihteeriksi kutsutaan henkilöstöpäällikkö, on ollut oikea 
ratkaisu. Tämä menettely on sopinut yhtymäkokoukselle. Koska talousjohtaja 
Riitta A. Tilus on ollut yhtymähallituksen jäsen, hän on ollut esteellinen 
toimimaan sihteerinä kokouksessa. Asiassa ei ole merkitystä sillä, mitä 
edellisen illan puhelinkeskusteluissa on käyty tai mistä yhtymähallituksen 
puheenjohtaja on ajatuksen saanut. 

Yhtymäkokouksen 27.11.2020 sihteerinä on koko kokouksen ajan toiminut 
Kati Perander ja pöytäkirja on vahvistettu pöytäkirjantarkastajien 
allekirjoituksilla. 

Kukaan tilapäisen valiokunnan jäsenistä ei ole ollut esteellinen toimimaan 
tehtävässä. Jari Savolaisen entisellä puolisolla ei ole merkitystä hänen 
työskentelyynsä tilapäisessä valiokunnassa. 

Piia Rautiolan miehen veli työskentelee Verkko Korpela Oy:ssä, joka on 
Korpelan Voima kuntayhtymän tytäryhteisö. Kuntayhtymän hallituksella ei 
ole etua tai haittaa suoraan hänelle, joten esteellisyyttä ei synny. 

Puolison yli 12 vuotta sitten yhteisesti sovittu irtisanoutuminen tuskin 
aiheuttaa Anja Törmälle esteellisyyttä toimia tilapäisessä valiokunnassa. Sama 
koskee Kannuksen kaupunginhallituksen päätöksiä. 

Koska omistajaohjaus on merkittävässä roolissa, tilapäisen valiokunnan 
työskentelyssä on tärkeää, että keskeiset luottamushenkilöt osallistuvat 
työskentelyyn. On siis ainoastaan loogista, että omistajakuntien hallituksien 
jäsenet osallistuvat työskentelyyn. 

Tilapäinen valiokunta on yhtymäkokouksen päätöstenkin mukaan toiminut 
yhtymähallituksen luottamusta koskevassa asiassa lakien ja asetusten mukaan. 
Valiokunnan valmistelu on ollut riittävän huolellista ja objektiivista. Asia on 
ollut yhtymäkokouksen päätettäväksi kuuluva asia. 

Mäki-Petäjä on antamassaan vastineessa uudistanut päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. Mäki-Petäjä on vaatinut 
yhtymähallituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä.  

Tilus asiakumppaneineen on antamassaan vastineessa uudistanut päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. 
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Untinen on antanut vastineen. 

Tilus asiakumppaneineen on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 
4 312 euroa. Yhtymähallitukselle on varattu tilaisuus lausua 
oikeudenkäyntikulujen johdosta. 

Yhtymähallitus on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi yhteensä 
8 416,36 euroa, joka koostuu Mäkitalo Asianajotoimiston Oy:n laskusta 
7 303,60 euroa sisältäen arvonlisäveron ja kuntayhtymän hallituksen 
kokouspalkkioista 1 112,76 euroa. 

Merkinnät 

Hallinto-oikeus on päätöksellään 22.4.2021 numero 141/2021 hylännyt 
muutoksenhakijoiden vaatimukset yhtymäkokouksen päätöksen 
täytäntöönpanon kieltämisestä. 

Valituksissa viitatut aiemmat Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyt valitukset 
asiakirjoineen ovat olleet hallinto-oikeuden käytettävissä tätä asiaa 
ratkaistaessa.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus toteaa, että yhtymäkokouksen päätös on asian valmistelussa 
ilmenneestä esteellisyydestä johtuen lainvastainen ja se tulisi kumota. Kun 
aiemman valtuustokauden aikana valitun yhtymähallituksen toimikausi on 
kuitenkin valtuustokauden päättymisen johdosta päättynyt, enempi lausuminen 
valituksista ja täytäntöönpanokieltovaatimuksista raukeaa. 

2. Hallinto-oikeus, vaatimuksen enemmälti hyläten, velvoittaa Korpelan 
Voima kuntayhtymän korvaamaan Riitta A. Tiluksen ja hänen 
asiakumppaneidensa oikeudenkäyntikulut 1000 eurolla korkolain 4 §:n 1 
momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua päätöksen 
antamisesta lukien.  

Hallinto-oikeus hylkää yhtymähallituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 

Perustelut 

1. Pääasia 

Jäsenkuntien esitykset kuntayhtymälle 

Korpelan Voima kuntayhtymän jäsenkunnista Toholammin ja Lestijärven 
kunnanhallitukset ovat tehneet kuntayhtymälle esitykset tilapäisen 
valiokunnan asettamisesta. Kannuksen kaupunginhallitus on tehnyt 
kuntayhtymälle esityksiä yhtymähallituksen erottamisesta sekä esittänyt 
ehdokkaita tilapäisen valiokunnan jäseniksi. 
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Näillä jäsenkuntien päätöksellä ei ole oikeudellisesti sitovasti ratkaistu 
tilapäisen valiokunnan asettamista tai yhtymähallituksen erottamista, vaan 
kyse on ollut asian vireillepanosta toisessa viranomaisessa. Vastaavasti 
jäsenkuntien tekemillä esityksillä tilapäisen valiokunnan jäseniksi valittavista 
henkilöistä ei ole oikeudellisesti sitovasti ratkaistu tilapäiseen valiokuntaan 
valittavia henkilöitä. Tällaiset toiselle viranomaiselle tehtävät esitykset 
rinnastetaan valmistelua koskeviin päätöksiin, joista ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Asian vireillepano toisessa 
viranomaisessa tarkoittaa käytännössä sitä, että itse asiaan liittyvät varsinaiset 
oikeussuojatarpeet ratkaistaan toisessa viranomaisessa tapahtuvassa 
menettelyssä ja kyseisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvien kontrolli- ja 
oikeusturvakeinojen avulla. Näiden asian vireillepanoa tarkoittavien päätösten 
oikeellisuutta ei ole myöskään tarpeen arvioida lopullisen päätöksen tehneen 
viranomaisen päätöksestä tehtyä valitusta käsiteltäessä. 

Yhtymäkokousedustajien valinta jäsenkunnissa yhtymäkokoukseen 26.8.2020 

Kuntalain 79 §:n 1 momentin mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen 
ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on 
valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on 
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimeen valitun luottamushenkilön on myös 
hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos 
luottamushenkilövaalista tehdään valitus. 

Päätökset, joilla Korpelan Voima kuntayhtymän jäsenkunnat ovat valinneet 
yhtymäkokousedustajansa, ovat luottamushenkilöiden valintapäätöksinä olleet 
muutoksenhakukelpoisia, eivätkä ne siten ole valituksenalaisen asian 
valmistelua. Yhtymäkokousedustajien valintaa koskeneisiin Toholammin 
kunnanhallituksen päätökseen 22.6.2020 § 92 tai Lestijärven 
kunnanhallituksen päätökseen 18.8.2020 § 150 ei ole haettu muutosta, joten 
päätökset ovat lainvoimaisia. Kannuksen kaupunginhallituksen 
yhtymäkokousedustajien valintapäätökseen 18.8.2020 § 130 on haettu 
muutosta oikaisuvaatimuksella ja kunnallisvalituksella. Vaasan hallinto-oikeus 
on 20.5.2022 antamallaan päätöksellä palauttanut asian Kannuksen 
kaupunginhallitukselle päätöksestä 18.8.2020 § 130 tehdyn 
oikaisuvaatimuksen uudelleen käsittelyä varten. 

Edellä mainituilla jäsenkuntien päätöksillä valitut yhtymäkokousedustajat ovat 
osallistuneet yhtymäkokoukseen 26.8.2020. Kun otetaan huomioon, että 
luottamushenkilöt, joiden valinnasta on valitettu, hoitavat kuntalain nojalla 
luottamustehtäväänsä asian lopulliseen ratkaisuun saakka, ei mahdollisen 
valintapäätöksen virheellisyydellä ole kumoavaa tai mitätöivää vaikutusta sen 
toimielimen, jonka jäsenten valinnasta on kyse, yksittäisiin päätöksiin. Edellä 
lausutun johdosta, vaikka Kannuksen kaupunginhallituksen päätös 
yhtymäkokousedustajien valinnasta muutoksenhaun johdosta todettaisiin 
myöhemmin virheelliseksi, ei kyseisen yhtymäkokouksen päätöksiä silti tulisi 
tämän vuoksi kumota.  
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Yhtymäkokouksen päätös 26.6.2020 § 13 tilapäisen valiokunnan asettamisesta 

Kuntalain 64 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymässä, jossa ei ole 
yhtymävaltuustoa, tulee luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia vireille 
yhtymähallituksen tai jäsenkunnan esityksestä. 

Korpelan Voima kuntayhtymän jäsenkunnista Lestijärvi ja Toholampi olivat 
tehneet kuntayhtymälle esitykset tilapäisen valiokunnan asettamisesta 
kuntayhtymähallituksen nauttiman luottamuksen selvittämiseksi ja Kannuksen 
kaupunki yhtymähallituksen erottamisesta, koska yhtymähallitus ei nauttinut 
heidän luottamustaan. Asia on siten tullut vireille ja yhtymäkokous on 
26.6.2020 § 13 päättänyt asettaa kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen 
valiokunnan. 

Kuten edellä on todettu, jäsenkuntien päätöksiin tehdä esitykset 
kuntayhtymälle tilapäisen valiokunnan asettamiseksi ja yhtymähallituksen 
erottamiseksi, ei ole voinut hakea muutosta. Yhtymäkokouksen päätös 
tilapäisen valiokunnan asettamisesta ei siten ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä siitä syystä, että kolmen kuntayhtymän jäsenkunnan esitykset 
tilapäisen valiokunnan asettamisesta tai yhtymähallituksen erottamisesta eivät 
olisi olleet kuntalain mukaisia esityksiä eikä niitä olisi voitu ottaa huomioon 
asiaa käsiteltäessä, koska päätökset eivät olisi olleet lainvoimaisia. Asia on 
näin ollen tullut vireille kuntalain 64 §:n 3 momentin mukaisesti. 

Yhtymäkokouksen päätös 26.8.2020 § 7 tilapäisen valiokunnan jäsenten 
valinnasta 

Kuntalain 60 §:n 3 momentin mukaan yhtymäkokouksen julkisuuteen 
sovelletaan, mitä valtuuston kokouksen julkisuudesta säädetään 101 §:ssä. 

Kuntalain 101 §:n 1 momentin mukaan valtuuston kokoukset ovat julkisia, 
jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa 
pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa 
toisin päätä. 

Korpelan Voima kuntayhtymäkokouksen työjärjestyksen 26 §:n mukaan 
yhtymäkokouksen sihteerinä toimii hallintopäällikkö, jollei yhtymäkokous 
toisin määrää. 

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymäkokous on 26.8.2020 § 7 valinnut 
jäsenet tilapäiseen valiokuntaan. Kokouspöytäkirjan mukaan, kun 
yhtymäkokous oli jo valinnut tilapäisen valiokunnan jäsenet ja varajäsenet, 
kokousedustaja Vesa Hihnala oli tilapäisen valiokunnan toimintaa käsittelevän 
keskustelun yhteydessä pyytänyt kokouksessa paikalla olleen tulevan 
toimitusjohtajan Antti-Jussi Vahtealan kommenttia asiasta. Yhtymäkokouksen 
puheenjohtaja antoi Vahtealalle puheenvuoron. 

Yhtymäkokoukset ovat kuntalain mukaan lähtökohtaisesti julkisia, joten 
ulkopuolista yleisöä on voinut olla kokouksessa läsnä. Kokouksen 
puheenjohtajan harkinnassa on ollut antaako hän puheenvuoron paikalla 
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olleelle henkilölle. Yhtymäkokouksen päätös 26.8.2020 § 7 ei ole ollut 
lainvastainen siitä syystä, että Vahtealalle on kokouksessa annettu 
puheenvuoro. 

Yhtymäkokouksen 26.8.2020 pöytäkirjan §:ssä 3 on esitetty, että kokouksen 
sihteeriksi tähän kokoukseen kutsutaan henkilöstöpäällikkö Kati Perander. 
Yhtymäkokouksen päätöksen mukaan sihteeriä ei ole kutsuttu kokoukseen. 

Yhtymäkokouksen 26.8.2020 pöytäkirjan §:ssä 9 kokousedustaja Virkkala on 
tuonut esiin, että kokouksessa ei ole valittu lainkaan sihteeriä. Kokousedustaja 
Koskinen on tuonut esiin, että sihteerinä on toiminut Kati Perander. 
Kokousedustaja Korhonen on kertonut, että sihteeri on esityslistan mukaan 
ollut kaikkien tiedossa viikon ajan. Tämän jälkeen yhtymäkokous on valinnut 
kokouksen sihteeriksi Kati Peranderin. 

Yhtymäkokouksella on yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan 
mahdollisuus määrätä kokoukselle sihteeri. Yhtymäkokous on siten voinut 
valita kokouksen sihteeriksi Kati Peranderin. Vaikka kokouksen sihteerin 
valinta on tapahtunut normaalista poikkeavassa järjestyksessä vasta kokouksen 
lopussa, on Perander esitetyn selvityksen mukaan toiminut kokouksen ajan 
sihteerinä. Yhtymäkokouksen päätös 26.8.2020 § 7 ei ole ollut lainvastainen 
siitä syystä, että kokouksen sihteerin valinnasta on päätetty vasta kokouksen 
lopulla.  

Tilapäisen valiokunnan jäsenten esteellisyys 

Kuntalain 97 §:n 2 momentin mukaan muun luottamushenkilön kuin 
valtuutetun, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän 
esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä. 

Kuntalain 97 §:n 4 momentin mukaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa 
ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka 
tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa 
liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos 
kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa 
taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian 
käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta 
kunnassa. 

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos 
hän tai hänen läheisensä on asianosainen. 

Saman momentin 5 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, 
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, 
säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle 
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 



  22 (26) 
   
 

Saman momentin 7 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus 
hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa 
muun ohella virkamiehen entistä puolisoa ja 3 kohdan mukaan muun ohella 
virkamiehen puolison sisarusta. 

Pykälän 3 momentin mukaan puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä 
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä. 

Valituksissa on esitetty, että tilapäisessä valiokunnassa on ollut jäseniä, jotka 
ovat mahdollisesti olleet esteellisiä toimimaan tilapäisen valiokunnan jäseninä. 
Tilapäiseen valiokuntaan sovelletaan hallintolain 28 §:n 1 momentin 
esteellisyysperusteita. Tilapäisen valiokunnan tehtävänä on ollut valmistella 
yhtymäkokoukselle yhtymähallituksen erottamista koskevaa asiaa. 

Valituksissa on esitetty, että tilapäiseen valiokuntaan valittu Anja Törmä olisi 
ollut esteellinen toimimaan tilapäisen valiokunnan jäsenenä, koska hänen 
aviomiehensä on irtisanottu 12 vuotta aikaisemmin Korpelan Voima konsernin 
palveluksesta. Törmällä on sen vuoksi esitetty olevan kielteinen 
ennakkoasenne kuntayhtymää ja yhtymähallituksen jäseniä kohtaan. 

Hallinto-oikeus toteaa, että puolison työsuhteen päättäminen 12 vuotta 
aikaisemmin ei ole sellainen muu erityinen syy, jonka vuoksi Anja Törmä olisi 
ollut esteellinen toimimaan tilapäisen valiokunnan jäsenenä. 
Yhtymähallituksella, jonka erottamista tilapäinen valiokunta on asetettu 
valmistelemaan, ei ole ollut tekemistä 12 vuotta aikaisemmin tapahtuneen 
työsuhteen päättämisen kanssa. Se, että yksittäiset hallituksen jäsenet ovat 
mahdollisesti toimineet irtisanomisen aikaisessa yhtymähallituksessa, ei anna 
aihetta arvioida asiaa toisin. 

Tilus asiakumppaneineen on esittänyt, että tilapäisen valiokunnan viimeiseen 
kokoukseen varajäsenenä osallistunut Piia Rautiola olisi ollut esteellinen, 
koska hänen aviomiehensä veli työskentelee Verkko Korpela Oy:n 
palveluksessa sähköasentajana. Valituksessa on myös esitetty, että tilapäisen 
valiokunnan esille ottama Verkko Korpela Oy:n myös Piia Rautiolaan 
kohdistama tutkintapyyntö on aiheuttanut hallituksen erottamiseen vaikuttavaa 
kaunaisuutta. 

Hallinto-oikeus toteaa, että tilapäisen valiokunnan toiminnalla ei ole sellaista 
asiallista yhteyttä Verkko Korpela Oy:öön, että Rautiola olisi miehensä veljen 
työsuhteen vuoksi ollut esteellinen tilapäisen valiokunnan varajäsenenä 
osallistumaan tilapäisen valiokunnan kokoukseen. Asiassa esitetyn 
yksilöimättömän Verkko Korpela Oy:n tekemään tutkintapyyntöön liittyvän 
väitteen perusteella ei voida myöskään katsoa, että luottamus Rautiolan 
puolueettomuuteen oli hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla muusta erityisestä syystä vaarantunut. 
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Tilus asiakumppaneineen on esittänyt, että tilapäisen valiokunnan jäsen Rami 
Rauhala Sievin kunnanhallituksen puheenjohtajana, tilapäisen valiokunnan 
varajäsen Terhi Kangas Sievin kunnanhallituksen jäsenenä, tilapäisen 
valiokunnan jäsen Eija Pahkala Kalajoen kaupunginhallituksen jäsenenä ja 
tilapäisen valiokunnan varajäsen Vesa Hihnala Kalajoen kaupunginhallituksen 
jäsenenä ovat oman kuntansa hallituksiin kuulumisen vuoksi olleet esteellisiä 
toimimaan tilapäisessä valiokunnassa. 

Hallinto-oikeus toteaa, että hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta ja kuntalain 
97 §:n 4 momentti huomioon ottaen jäsenyydestä kuntayhtymän jäsenkunnan 
hallituksessa ei itsessään seuraa esteellisyyttä toimia kuntayhtymän 
tilapäisessä valiokunnassa. Esitetty esteellisyysväite on yksilöimätön, eikä 
valituksessa ole perusteltu, miksi kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksiin 
kuuluminen aiheuttaisi esteellisyyden toimia tilapäisessä valiokunnassa.  

Valituksissa on esitetty, että tilapäiseen valiokuntaan valittu Jari Savolainen, 
jonka entinen puoliso on yhtymähallituksen varajäsen Raili Savolainen, on 
osallistunut esteellisenä tilapäisen valiokunnan kokouksiin 28.8., 1.9., 18.9., 
25.9. ja 8.10.2020. 

Tilapäisen valiokunnan jäsen Jari Savolaisen entinen puoliso on ollut 
varajäsenenä yhtymähallituksessa, jonka erottamisesta asiassa on ollut kyse, ja 
siten asianosainen.  Koska Jari Savolaisen hallintolaissa tarkoitettu läheinen on 
ollut asianosaisena asiassa, Jari Savolainen on ollut esteellinen osallistumaan 
tilapäisen valiokunnan työskentelyyn. Kun Jari Savolainen on kuitenkin 
osallistunut valiokunnan työskentelyyn, yhtymähallituksen valituksenalainen 
päätös on asian valmistelussa tapahtuneen esteellisyyden johdosta syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä ja se tulisi kumota. 

Kuntiin on 13.6.2021 järjestetyillä kuntavaaleilla valittu uudet 
kunnanvaltuustot. Kuntavaalien jälkeen on kuntayhtymien toimielimiin tullut 
valita kuntien valtuustojen toimikauden alkaessa uudet jäsenet. Korpelan 
Voima kuntayhtymän yhtymävaltuusto on 23.11.2021 § 11 valinnut uuden 
yhtymähallituksen kuluvaksi valtuustokaudeksi. Kun valituksenalaisella 
päätöksellä erotetun yhtymähallituksen toimikausi siten olisi viimeistään 
tuolloin päättynyt, ei enempään lausumiseen valituksissa esitetyn johdosta ole 
syytä.   

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.  
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Pykälän 3 momentin mukaan yksityinen asianosainen voidaan 1 ja 2 
momentista poiketen velvoittaa korvaamaan viranomaisen 
oikeudenkäyntikuluja vain, jos yksityinen asianosainen on esittänyt ilmeisen 
perusteettoman vaatimuksen. 

Tiluksen ja hänen asiakumppaneidensa oikeudenkäyntikulujen osalta on 
esitetty, että ne muodostuvat Tiluksen suorittamasta työstä ja että vaaditut 
kulut koostuvat ainoastaan muiden muutoksenhakijoiden osuudesta eikä 
Tiluksen omaa osuutta vaadita korvattavaksi. 

Valituksenalaisen päätöksen on todettu olevan Riitta A. Tiluksen ja hänen 
asiakumppaneidensa valituksessa esitetyn mukaisesti lainvastainen. Erityisesti 
asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Tilus 
asiakumppaneineen joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. 

Hallinto-oikeus toteaa, että Tilus ei ole toiminut muutoksenhakijoiden 
asiamiehenä, vaan hän on asiassa yhtenä muutoksenhakijana ja siten toiminut 
myös omassa asiassaan. Oikeudenkäyntikulujen on siten katsottava 
kohdistuvan yksittäisten muutoksenhakijoiden sijasta koko valitusasian 
hoitamiseen. Muutoksenhausta ei ole esitetty aiheutuneen ulkopuolisille 
maksettavia kustannuksia. Asian laatu, laajuus ja merkitys osapuolille sekä 
asiassa tarpeellisina pidettävät toimenpiteet huomioon ottaen kohtuullisena 
oikeudenkäyntikulujen määränä on pidettävä 1 000 euroa. 

Erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että 
kuntayhtymä joutuu vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.  

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut ja kuntalaki 135 § 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

Riitta A. Tiluksen on viipymättä tämän päätöksen tiedoksi saatuaan 
ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista yhteisen kirjelmän allekirjoittaneille 
asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö on hän velvollinen korvaamaan 
ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin 
laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

Päätöksestä ilmoittaminen 

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

 



  25 (26) 
   
 

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-oikeustuomarit Petri Forma, Jani Ruotsalainen 
ja Hanna Vainionpää. Asian on esitellyt Jani Ruotsalainen. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös Harri Mäki-Petäjä 

 Riitta A. Tilus asiakumppaneineen 
Prosessiosoite: Riitta A. Tilus 

 Pentti Untinen 

 

 Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymähallitus 

Halsuan kunnanhallitus 

Kalajoen kaupunginhallitus 

Kannuksen kaupunginhallitus 

Kaustisen kunnanhallitus 

Lestijärven kunnanhallitus 

Sievin kunnanhallitus 

Toholammin kunnanhallitus 

 

 

 

 

 
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/
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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. Viranomaisen tietoon asiakirjan katsotaan 
kuitenkin tulleen kirjeen saapumispäivänä. 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. 

 
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 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava 
myös tämän yhteystiedot 
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- 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: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


