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Oikeuskanslerinvirasto
PL 20 / Snellmaninkatu 1
00023 VALTIONEUVOSTO

Kantelu Valtioneuvoston Oikeuskanslerille
Pyydän että Oikeuskansleri tutkii ainakin tässä kantelussa mainittujen kohtien
osalta Nummi – Pusulan kunnan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen,
kunnanjohtajan ja muiden luottamuselimien toimien lain- ja asianmukaisuuden.
1) Teknisen lautakunnan päätös sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton
järjestämisestä Saukkolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen
Nummi-Pusulan kunnan tekninen lautakunta teki kokouksessaan 14.6.2005
hyväksytyn päätöksen (31 §) jonka mukaan ”Tekninen lautakunta päättää ryhtyä
toimenpiteisiin sako- ja umpikaivolietteiden käsittelyn järjestämiseksi
Saukkolan jätevedenpuhdistamon yhteydessä”.
Nummi-Pusulan kunta ei tiedottanut tulevasta päätöksestä millään lailla, eikä
järjestänyt edes Saukkolan jätevedenpuhdistamon välittömässä läheisyydessä,
Rekonpellon asuinalueella (lähin talo noin 150 metrin päässä puhdistamosta),
asuville asukkaille minkäänlaista tiedotus-, kuulemis- tai keskustelutilaisuutta,
muista kuntalaisista puhumattakaan.
Kunta ei myöskään tiedottanut tehdystä päätöksestä millään tavalla, muuten
kuin teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjassa joka oli hetken aikaa luettavissa
kunnan www – sivuilla, ja siinäkin vain yllä mainitun päätöksen tekstin
muodossa.
Asukkaat saivat tiedon tehdystä päätöksestä paikallisessa lehdessä (Länsi –
Uusimaa 16.6.2005) olleen artikkelin perusteella. Artikkelin alullepanija oli
lehden toimittaja, ei kunnan tiedottaminen.
Nummi-Pusulan kunta on hakenut Saukkolan jätevedenpuhdistamon toiminnalle
uutta ympäristölupaa, jonka Uudenmaan ympäristökeskus myönsi ehdoilla
5.10.2006. Ympäristölupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.
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Pyydän että Oikeuskansleri tutkii kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten
toimintaa tässä asiassa, erityisesti huomioiden Kuntalain 27 § ja 29 § ja selvittää
onko Nummi-Pusulan kunta sellaisenaan tai edustajiensa kautta menetellyt
virheellisesti sekä laiminlyönyt velvollisuuksiaan.
2) Kunnanjohtajan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston toiminta
”PARAS” – puitelain mukaisen rakenteen järjestämisessä
Nummi-Pusulan kunnanvaltuusto päätti 2.4.2007 kokouksessaan (§ 19)
muodostaa Lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007, ns.
”PARAS” - laki) 5 § mukaisen yhteistoiminta-alueen yhdessä Vihdin ja
Karkkilan kanssa.
Mainitusta päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.
Nummi-Pusulan kunta ei, ennen päätöstä tai sen jälkeen, tiedottanut
kuntalaisille tehtävän päätöksen luonteesta tai sen vaikutuksista millään tavalla,
eikä järjestänyt minkäänlaisia tiedotus- tai kyselytilaisuuksia, vaikka päätettävä
asia oli luonteeltaan kaikkia kuntalaisia läheisesti koskettava.
Pyydän että Oikeuskansleri tutkii kunnan luottamushenkilöiden ja virkamiesten
toimintaa tässä asiassa, erityisesti huomioiden Kuntalain 27 § ja 29 § ja selvittää
onko Nummi-Pusulan kunta sellaisenaan tai edustajiensa kautta menetellyt
virheellisesti sekä laiminlyönyt velvollisuuksiaan.
3) Nummi-Pusulan kunnanjohtajan toiminta kunnan talouden
tasapainotusohjelman toteuttamisessa
Nummi-Pusulan kunnanvaltuusto hyväksyi 27.8.2007 (45 §)
toimenpideohjelman jonka tavoitteena on tasapainottaa kunnan taloutta. Tästä
päätöksestä on valitettu (kolme valitusta) Helsingin hallinto-oikeuteen.
Toimenpideohjelmaan liittyen Nummi-Pusulan kunnanjohtaja Eero Soinio on
viranhaltijapäätöksellään Länsi-Uusimaa lehdessä perjantaina 9.11.2007
ilmestyneen artikkelin (otsikolla ”Nummi-Pusula jatkaa kiinteistöjen myyntiä
valituksesta huolimatta”) mukaan valinnut kaksi kiinteistönvälittäjää hoitamaan
kunnan kiinteistöjen myyntiä. Tästä välityspalvelun hankintaan liittyvästä
päätöksestä on tehty valitus Markkinaoikeuteen.
Nummi-Pusulan kunnanjohtaja kertoo samassa artikkelissa mieltävänsä
Markkinaoikeuteen tehdyn valituksen Hankintalain mahdollistamaksi
kiusanteoksi, ja aikoo mainituista valituksista huolimatta jatkaa mainittujen
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päätösten täytäntöönpanoa. Kunnanjohtaja luonnehtii artikkelissa hankintalakia
sanoilla ”Hankintalaki on syvältä.”
Pyydän että Oikeuskansleri tutkii kunnanjohtajan toimia ja lausuntoja, ja
selvittää onko kunnanjohtajan toiminta lain mukaista ja kunnanjohtajan
julkisesti esittämä lausunto asiallinen, asianmukainen tai lainmukainen.
Saukkolassa, 15.11.2007

Kim Rönnberg

