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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
Antopäivä
10.9.2020

Päätösnumero
20/0853/2

Lähetys päivä
10.9.2020

Diaarinumero
01167/20/2207

Asia

Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja

*Valittajan henkilötieto poistettu verkkosivuille vietävästä versiosta*

Päätös, josta valitetaan
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen päätös 27.4.2020 § 101
Kaupunginhallitus on 30.3.2020 (§ 72) päättänyt todeta Mänttä-Vilppulan
työnantajana täyttäneen yhteistoimintalain neuvotteluvelvoitteen sekä todeta ja
hyväksyä yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksen ja valtuuttaa johtoryhmän
valmistelemaan uuden talousarvion vuodelle 2020 siten, että yhteistoiminnassa
käsitellyt toimenpiteet sisällytetään uuteen talousarvioesitykseen toiminnalli
sesti ja taloudellisesti.
Kaupunginhallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt [valittajan]
oikaisuvaatimuksen.
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Lausunnot

[Valittaja] on vaatinut kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista ja
päätöksen täytäntöönpano kieltämistä. Yhteistoimintamenettelyssä ei ole
menetelty työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
annetun lain mukaisesti. [Valittaja] työskentelee Mänttä-Vilppulan
tietohallinnossa IT-suunnittelijana kokoaikaisessa ja vakinaisessa
työsuhteessa. [Valittajan] sairausloman aikana työnantaja päätti lakkauttaa ITsuunnittelijan tehtävän osana yhteistoimintaneuvottelujen päätöstä ilman
lainmukaisia neuvotteluja. Päätöstä ei tarvitse
kumota, jos kaupunki maksaa hyvitystä lain määrittelemän enimmäiskorvauk
sen 30 000 euroa. Julkaistussa muutoksenhakuilmoituksessa pöytäkirjan on
virheellisesti ilmoitettu olleen nähtävillä 5.4.2020 eli jo ennen päätöksentekoa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on antamassaan lausunnossa todennut
muun ohella kaupungin käyneen yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Pää
töksenteko on ollut asianmukaista eikä päätöksen kumoamiseen ole perustetta.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus ei toimivaltaansa kuulumattomana tutki yhteistoimintamenet
telyyn kohdistuvia vaatimuksia.
Hallinto-oikeus poistaa kaupunginhallituksen päätökseen 30.3.2020 § 72 liite
tyn oikaisuvaatimusohjeen sekä kumoaa ja poistaa kunnanhallituksen päätök
sen 27.4.2020 § 101.
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Perustelut
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain
23 §:n säännöksen perusteella yhteistoimintamenettelyä koskevien riitaisuuk
sien ratkaiseminen kuuluu käräjäoikeuden eikä hallinto-oikeuden toimivaltaan.
Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä,joka koskee vain valmistelua tai täy
täntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kaupun
ginhallitus on päätöksellään todennut kaupungin täyttäneen yhteistoimintalain
neuvotteluvelvoitteen sekä todennut ja hyväksynyt yhteistoimintaneuvottelui
den tuloksen. Lisäksi päätöksellä on valtuutettu johtoryhmä valmistelemaan
vuoden 2020 uusi talousarvioesitys siten, että siihen sisällytetään yhteistoimin
nassa käsitellyt toimenpiteet toiminnallisesti ja taloudellisesti. Kaupunginhalli
tuksen päätös koskee vain henkilöstön vähentämistä koskevien toimenpiteiden
ja talousarvion valmistelua eikä päätös sisällä sellaista ratkaisua, josta saa
tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Kaupunginhallituksen olisi
näin ollen tullut jättää [valittajan] oikaisuvaatimus tutkimatta. [Valittajan]
kaupunginhallituksen päätöksestä tekemä valitus on samasta syystä ja aiemmin
mainitulla hallinto-oikeuden toimivaltaa koskevalla perusteella jätettävä
tutkimatta.
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Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 momentti 1 ja 2 kohta
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).

Esitte Iijäjäsen

Marianne Kivistö

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Tuominen,
Jussi-Pekka Lajunen ja Marianne Kivistö.
Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu
Päätös
Jäljennös
Oikeudenkäyntimaksu
kik

[Valittaja]
sähköpostitse

V Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus, jonka on kuntalain 142 §:n
mukaisesti ilmoitettava päätöksestä
maksutta tuomioistuinmaksulain 7 §:n 2 momentin perusteella

Jäljennöksen oikeaksi todistaa
päätöksen antopäivänä
i�K�

lainkäyttösihteeri

