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Asia Kunnallisvalitus 

Muutoksenhakija Jukka Leppäniemi, Teuva 

Päätös, josta valitetaan 

Teuvan kunnanvaltuusto 20.12.2021 § 76 

Kunnanvaltuusto on päättänyt muutoksista vuoden 2021 talousarvioon. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Jukka Leppäniemen on katsottava vaatineen kunnanvaltuuston päätöksen 
kumoamista. 

Teuvan kunnanvaltuusto on päätöksellään siirtänyt investointimäärärahoja 
sellaisen määrän, jota ei enää investointimäärärahoissa ole käyttämättömänä.  

Teuvan kunnanvaltuuston päätöksessä lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 on 
esitetty täyttävän momenttien välisenä siirtona, jolloin Urheilu- ja liikunta-
alueet-momentilta siirretään urheilukentän tulvasuojaukseen suunniteltu, 
käyttämättömäksi jäänyt investointimääräraha 109 000 euroa 
Hyvinvointipalveluiden rakennukset -momentille. Kyseisestä määrärahasta on 
kuitenkin käytetty viranhaltijapäätöksellä 20.5.2021 § 13 Teuvan 
keskusurheilukentän uudistamisen suunnitteluun 9 300 euroa. Lisäksi kyseisen 
suunnittelun ja tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta on järjestetty 
hankintamenettelyn mukainen urakkakilpailutus syksyllä 2021. Tämän 
hankintakilpailutuksen kustannuksia ei myöskään ole huomioitu siirrettävässä 
määrärahassa alentavasti.  
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Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Teuvan kunnanvaltuusto on lausuntonaan ilmoittanut, että valituksen kohteena 
oleva päätös on hallintolain 50 §:n nojalla kumottu ja asiassa on tehty uusi 
päätös. 

Leppäniemi on antanut vastineen. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Asian käsittely raukeaa. 

Perustelut 

Valitus on koskenut vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahojen 
muutosta, joka on hyväksytty kunnanvaltuuston päätöksen 20.12.2021 § 76 
kohdassa 3. Teuvan kunnanvaltuusto on hallintolain 50 §:n nojalla 
päätöksellään 21.2.2022 § 5 kumonnut aikaisemman päätöksensä kohdan 3 ja 
tehnyt investointimäärärahoja koskien uuden päätöksen. Näin ollen 
Leppäniemellä ei ole enää asiassa oikeussuojan tarvetta ja tämän vuoksi asian 
käsittely raukeaa. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 3 mom 

Päätöksestä ilmoittaminen 

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

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

 

 

 

 



  3 (4) 
   
 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reeta-Kaisa Eriksson, Jani 
Ruotsalainen ja Hanna Vainionpää. Asian on esitellyt Jani Ruotsalainen. 

 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös maksutta Jukka Leppäniemi  
(Tuomioistuinmaksulaki 7 § 2 mom.) 

Jäljennös maksutta Teuvan 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/ 


