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Vaatimus perusteineen

Paavo Väyrynen on vaatinut, että Kansalaispuolue r.p.:n hallituksen 
kokouksessa 3.3.2018 ja yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3.2018 
tehtyjen päätösten täytäntöönpano ensisijaisesti kielletään tai 
toissijaisesti päätösten täytäntöönpano määrätään keskeytettäväksi, 
kunnes käräjäoikeus on antanut asiassa ratkaisunsa. Väyrynen on 
edelleen vaatinut, että yhdistyksen vuosikokouksessa 3.3.2018 tehdyn 
päätöksen täytäntöönpanon kieltämisen tai keskeyttämisen tehosteeksi 
asetetaan uhkasakko.

Käräjäoikeus oli määrännyt aikaisemmalla päätöksellään 
Kansalaispuolueen hallituksen kokouksissa 21.12.-23.12.2017 ja 
20.2.2018 tehtyjen päätösten täytäntöönpanon keskeytettäväksi, kunnes 
asia oli käräjäoikeudessa ratkaistu. Täytäntöönpanon keskeyttämisen 
kohteena olivat olleet muun muassa 20.2.2018 pidetyssä hallituksen 
kokouksessa tehdyt päätökset jäsenten erottamisesta.

Kansalaispuolueen hallitus oli erottanut kokouksessaan 3.3.2018 
Väyrysen puolueesta ilman, että hän oli ollut tietoinen 
erottamisprosessista tai sen perusteesta, taikka että häntä oli kuultu 
asiassa. Lisäksi hallituksen kokouksessa oli päätetty ottaa puolueeseen 
runsaasti uusia jäseniä, millä oli pyritty vaikuttamaan puoluekokouksen 
äänivaltasuhteisiin. Hallituksen kokous oli kutsuttu koolle yhdistyslain 
vastaisesti ja sen päätökset olivat lain vastaisia. Hallituksen kokouksen 
päätöksillä yritettiin kiertää ja tehdä merkityksettömäksi Helsingin 
käräjäoikeuden aikaisemmin määräämä täytäntöönpanon keskeytys.

Kansalaispuolueen vuosikokous ei ollut ollut puolueen sääntöjen 
mukainen. Kokouskutsua ei ollut toimitettu jäsenille asianmukaisesti. 
Yhdistyksen kokous 3.3.2018 oli ollut yhdistyslain ja tuomioistuimen 
määräyksen vastainen. Näin ollen kokouksessa tehdyt päätökset olivat 
mitättömiä tai vaihtoehtoisesti pätemättömiä.
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Täytäntöönpanon keskeyttäminen tuli määrätä kiireellisesti vastapuolta 
kuulematta, koska yhdistyksen hallitus pyrki yhdistyslain ja puolueen 
sääntöjen vastaisilla päätöksillä vaikuttamaan asiattomasti 
Kansalaispuolueen toimintaan.

Kansalaispuolueen hallitus oli kiertänyt tuomioistuimen määräystä 
täytäntöönpanon keskeyttämisestä tekemällä uudelleen virheellisessä 
menettelyssä samansisältöiset päätökset, joiden täytäntöönpanon 
tuomioistuin oli määrännyt keskeytettäväksi. Tällaisen toiminnan 
estämiseksi uhkasakon asettaminen oli välttämätöntä.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Päätöslauselma

Käräjäoikeus määrää, että Kansalaispuolue r.p.:n hallituksen kokouksen 
3.3.2018 ja yhdistyksen kokouksen 3.3.2018 päätösten täytäntöönpano 
keskeytetään, kunnes asia on ratkaistu käräjäoikeudessa tai kunnes 
asiassa toisin määrätään.

Perustelut

Yhdistyslain 34 §:n mukaisesti kun kanne yhdistystä vastaan on pantu 
vireille, tuomioistuin voi kieltää yhdistyksen päätöksen täytäntöönpanon 
tai määrätä sen keskeytettäväksi. Tällainen kielto tai määräys voidaan 
myös peruuttaa.

Mahdollisuudella keskeyttää täytäntöönpano pyritään turvaamaan 
kanneoikeuden tosiasiallinen toteutuminen, koska oikeus menettäisi 
merkityksensä, mikäli yhdistyksellä olisi mahdollisuus toimeenpanna 
moitteenvarainen tai mitätön päätös.

Käräjäoikeus on keskeyttämistä koskevan määräyksen antamista 
harkitessaan ottanut huomioon täytäntöönpanon vaiheen, valituksen 
hyväksymisen todennäköisyyden ja keskeytyksestä tai täytäntöönpanon 
jatkamisesta osapuolille aiheutuvan mahdollinen haitan.

Vaatimus uhkasakon asettamisesta yhdistyslain täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskevan lainkohdan nojalla hylätään.

Lainkohdat
Yhdistyslaki 34 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.
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