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OAIOO2O3 HALLINTO.OIKEUS II

Tentri L9.4.201,2

. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.

. Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen. Ylimenevää osaa EI arvostella.

. ]okaiseen vastaukseen on merkittävä vastaajan nimi'
r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen kysymykseen'

' Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen

vastausarkkiin, joka jätetään valvojalle'
r Vastaukset kirjoitetaan selvällä käsialalla.
. Tentti on lakikirjatentti.
. Kukin kysymys on arvostelussa max L0 pisteen arvoinen.

' Aikaa tentin tekemiseen on viisi (5) tuntia.

Tentissä on neliä (4) kYsYmYstä.

Kysymys I

Viranomaisen valitusoikeus (Mäenpåiå)?

Kysymys 2

Aluehallintovirasto oli 16.4.2A10 antamallaan påiätöksellä hyliinnyt hallintopakkohakemuksen, jolla

A oli vaatinut kivistä ja maamassoista rakennetun padon purkamista. Vaasan hallinto-oikeus oli

2I.6.2011 antamallaan piiätöksellä jättrinyt myöhäiin tehtynä tutkimatta A:n valituksen

aluehallintoviraston piiätöksestä. A oli sittemmin hallinto-oikeuteen 15.3.2012 saapuneella kirjeellä

vaatinut hallinto-oikeutta käsittelemiiiin uudelleen valituksen aluehallintoviraston påiätöksestii. A

perusteli vaatimustaan sillä, että valitus oli ilman hiinen omaa syytätin jii:inyt hallinto-oikeudessa

k?isittelemättä. A oli antanut hyvissä ajoin aluehallintoviraston pliätöksen jälkeen asian varatuomari

B:n hoidettavaksi, mutta tåimä ei ollut muiden töiden vuoksi saanut valitusta tehdyksi ajoissa.

Varatuomari B ei ollut myöskä?in reagoinut asiaan mitenkiiiin, vaikka htin oli

tiedoksisaantitodistuksen mukaan saanut hallinto-oikeuden piiätöksen tietoonsa heti seuraavana

päiviinä piiätöksen antamisen jälkeen. - Miten asiaa on arvioitava oikeudelliselta kannalta?



Kysymys 3

T : n peruskoulussa o li voimassa seuraavanlaiset j ärj estys stiiinnöt :

Koulumatkat
- Noudata liikennesääntöjä. Käytä pyöräilykypärää ja heijastinta. Tule ajoissa kouluun'

Koulualue
- Koulualueelta ei saa poistua ilman lupaa koulupäivän aikana.

Työrauha ja viihtYvYY
- Ei saa kiusata, eirå terroa ilkivaltaa. Noudata täsmällisesti koulun työaikoja. Tule sisälle heti

kellon soitua. Noudata siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa. Muista hyvät ruokailutavat'

Kulje käytävillä ja portaissa iauhallisesti. Liikuntatunnille saavu varustautuneena erillisin

liikuntavaattein ja -varustein (luistimet, kypärä, sukset). llman asianmukaisia liikuntavälineitä

saapuva seuraa oppitunnin sivusta tai kävelee määrätyn matkan'

Iftäfiiå?ål'ffi$å5,luntyui"n tapojen mukaisesti. Ärä kiroile,.ur"n prhr-asiallisesti
pidä huolta omista;å [ourun tavaioiåta. Äa ota toisen omaa. Aa vahingoita toisen tai yhteistä

"*äi"r"ttå. 
Äiå r,"iii"le kiviä, lumipailoja tai muita toisille vaaraa aiheuttavia esineitä. Teräaseiden

ja koulunkäyntiå häiritsevien tavaroideÅ (kuten makeisten ja rahan) tuominen kouluun on kielletty.

päihteiden tuominen kouluun ja tupakanpoltto on. kielletty. Matkapuhelimen tulee olla suljettuna ja

sen käyttö koulun alueella on't ieltetty. Koulun ilmoitustaulut on varattu vain kouluun liittyviä

tiedottåita varten. Rehtorin luvalla voidaan julkaista muitakin ilmoituksia, mutta ei kuitenkaan

uskolliseen tai poliittiseen toimintaan liittyviä.

Vålitunnit
- Tunnin loputtua lähde välitunnille reippaasti, eijuosten tai

antamia ohjeita. Välitunneilla luokissa ovat vain järjestäjät'
meluten. Noudata välituntivalvojan
muut ovat ulkona.

Järjestyssääntöjen rikkominen
Järjestyssääntöjen rikkom inen johtaa rangaistusseuraamuksiin.
. prhrtt"tr, ilmoitus kotiin, teluÄ/kannykän takavarikointi loppupäiväksi, poistaminen luokasta,

oppitas tai iuokka voi menettää liettyjä etuja (esim. tietokonevälitunteja), jälki-istunto (enintään

kaksi tuntia), kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen.

Järjestyssääntöjen selvittäminen
ruama iarjestyssaännöt selvitetåän luokissa jokaisen lukuvuoden alussa kaikille oppilaille.

Vanhemmillejärjestyssäännöistä tiedotetaan koulun syystiedotteen mukana.

Luokkakavereilla A ja B oli ollut toistuvasti ongelmia koulun jfiestyssäåintöjen kanssa. A:n

ongelmat tiittyivät siihen, euä hiin ei ollut aina ehtinyt tehdä kaikkia kotitehtäviiiiin ja kirjat, sukset

ja luistimet olivat jåiiineet jopa silloin tällöin kotiin. Näistä hiin oli saanut useampia jälki-istuntoja.

Viimeiseksi håin oli kuitenkin saanut kirjallisen varoituksen, koska hiin oli nahistellut eriiiin

rinnakkaisluokkalaisen C:n kanssa våilitunnin aikana. C oli nimitellyt hiintä, jolloin håin oli tönäissyt

C:tii, joka oli kaatunut portaikkoa vasten. A, C ja C:n kaveri D oli pyydetty rehtorin kansliaan,

johon A oli kuitenkin kieltäytynyt menemästä. Välituntivalvojana toiminut opettaja oli antanut

rehtorille asiasta oman selvityksensä, jonka jtilkeen rehtori oli antanut A:lle kirjallisen varoituksen.

Jos vastaava tulisi toistumaan, A erotettaisiin koulusta måiiiräajaksi.



Luokkakaveri B oli saanut jåirjestyssäåintöjen rikkomisesta jälki-istuntoa yhden tunti, koska håin oli

valokuvannut matkapuhelimellaan toisia oppilaita välitunnin aikana. Hiinen kännykkåinsä oli myös

takavarikoitu kyseiseksi koulupåiiviiksi. Kun rehtori oli tåimåin jiilkeen huomannut, että håin oli

kiinnittrinyt ilmoitustaululle tietoja eråiiin poliittisen nuorisojiirjestön paikallistoiminnasta, håineltä

oli evätty oikeus ns. tietokonevälitunteihin. Ensin uhka tietokonevälituntien epiiåmisestå oli

koskenut myös håinen kavereitaan. Tietokoneilla työskentelyn sijaan hiin joutui seisomaan kyseisen

ajan koulun aulassa.

a) Onko A:n ja B:n kohdalla toimittu oikeussiiiintöjen mukaisesti?

b) Millaisia oikeussuojakeinoja on A:lla ja B:llä käytettäviiniiiin?

Kysymys 4 \
Kunnallinen viranhaltija X oli ollut pois paljon työpaikaltaan. Jälkikäteen håin oli toimittanut

useimmiten myös låiiikärintodistuksen poissaolonsa syystä, joka oli usein ollut selkiikivut.

Toistuvien poissaolojen vuoksi X:n esimies oli ilmoittanut hiinelle, että hiinen oli esitettävä

liiiikåirintodistus ensimmäisestä poissaolopäivtistii låihtien, vaikka muilta viranhaltijoilta ei tata

edellytetty, vaan terveydenhoitajan todistus ja aivan muutaman päiviin osalta myös esimiehen lupa

oli riittava.

Kun X oli seuraavan kerran poissa työpaikaltaan sairauden vuoksi ja esiui perusteeksi vain

sairaanhoitajan antaman todistuksen, X:n esimies antoi håinelle varoituksen sillä uhalla, että jos

toiminta toistuu, hiinet tultaisiin erottamaan. Samalla X:n esimies måiiir?isi hänet työkyvynarviointiin
työterveyshuoltoon.

X piti håinen esimiehensä tekemiä piiätöksiä vain hiineen kohdistettuna ajojahtina, koska h?in ei enåiå

jaksanut vanhempana työntekijiinä tehdä yhtä pakkotahtista työtä kuin hänet nuoremmat

työtoverinsa. X haki esimiehen tekemiin piiätöksiin oikaisua sen hallinnonalan lautakunnalta, jonka

alaisia hrin ja hiinen esimiehensä olivat. Lautakunta totesi X:n esimiehen toimineen asiassa täysin

oikein, mutta ei antanut valitusosoitusta. Tarkemmin ei otettu kantaa myöskåiiin X:n nåikemykseen

iåin vaikutuksesta häinen kohteluunsa.

X:n tiedusteltua asiaa kunnan lakimieheltä, hiinelle kerrottiin, että lautakunta oli kåisitellyt asian X:n
tekemåinä kanteluna esimieheståiiin.

Toimiko lautakunta oikein ja oliko virkamies X:n szurma vastaus kunnan lakimieheltä oikea?

Ota kantaa tapauksessa ilmeneviin oikeudellisiin ongelmiin. Perustele kannanottosi.
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