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. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.
eri arkille)'
Vastaustilaa on kaks-i sivua yhteen lrysymykseen (5. lrysymys
'.Jokaiseenvastaulrseenonmerkittävävastaajannimi.
on jätettävä jokaiseen lrysymykseen'
'r Vastausarkki
kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen vastausarkkiin,
teniistä
Luovuttaessa
-

ioka

iätetään valvojalle.
Vastaukset on kirjoitettava selkeällä käsialalla'
Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia'
Maksimipisteet 50 Pistettä.
ja} iayleishallinto(Osittaisko***.rd.r, saaneet: kunnallisoikeus kysymykset ovat I
kysymykseen. Kysymys viisi
oikeus kysymykset 3 ja4.Muut vastaavat kaikkiin viiteen
erillisellä arkilla)

.
.
.

Kysymykset:
ilmoittamansa teoksen
Kysymykset on laadittu siten, että niihin voi vastata kumman tahansa
Kuusikko: Hallintolaki)'
pohjalta (olli Mäenpää: Hallinto-oikeus tai Niemivuo, Keravuori-Rusanen,
Muioitr" tenttivastairspaperiin kuitenkin kumman tenttikirjan pohjalta vastaat'

l.

Otto-oikeus kunnan hallinnossa
Prättåilä)?

-

tausta, valtuudet, menettely ja rajoitteet (Harjula-

kuntalain
mahdollisuuksia kuntalaisilla on vaikuttaa kotikuntansa päätöksentekoon
mukaan (Harj ula-Pr ilrälä)?

Z. Millaisia

3.

palveluperiaatettakatsotaan ilmentäviin monet hallintolain siiåinnökset
olevien velvoitteiden
neuvontavelvollisuuden ohella. Selosta seuraavien viranomaisella
keskeinen sisältö:
asiakirj an siirtovelvoite
b) asiakirj an täydentiimisvelvoite
a)

4.

Oikeustapaus:

käsiteltävänä olevilla koulua X koskevilla
Kunnan opetuslautakunnan jäsen A poistui kokouksesta, koska
lapsen B:n
järjestelyillä oli merkitystä hänen nykyisen avopuolisonsa edellisestä liitosta syntyneen
A ilmoitti olevansa esteellinen' Mitään muuta
koulunkäyntiin tulevaisuudessa, Lähtiessään kokouksesta
teki'
pöytäkirjaan ei tehty. pöytäkirjasta ei käynyt ilmi se, kuka päätöksen esteellisyydestä

merkintää

Oliko opetuslautakwrnan jäsen A esteellinen ja millä perusteella?
tyyppisessä tilanteessa?
b) Kuinka esteellisyyden ,,rht .o menetellätin ko. tapauksen
a)

Kysymys 5

Opintokirjan nro

ympyröi O, jos våiite on mielestiisi oikein ja ympyröi y, j.gt väite on mielestäsi v?iiirin. Perustele
viiåiUe, mi[si våiite on mielestiisi oikein tai våiiirin. Ei miinuspisteitii. oikeasta ympyröinnistä 1 p
ja oikeista perusteluista 1 P.

a)
' Kun julkinen siihköisesti talletettu asiakirja
tapahtuu tiimä påiäsåiåintöisesti

b)

låihetetåiiin tiedon pyytäjälle siihköpostitse,

maksutta.

OV

Kunta voi ottaa henkilön vuoden måiiiråiaikaiseen virkasuhteeseen, vaikka hiin ei täytii
erityisiä kelpoisuusedellytyksiä, perustellusta syystä. Tiillöin kunta ei voi kuitenkaan asettaa
oV
pr.råro rrooå.o

koeaikaa.

c)

d)

Henkilö on lautakunnan jäsenenä kunnan opetuslautakunnassa. Hiin voi ottaa vastaan
lukukauden kestäv?in sijåisuuden oman kunnan koulusta opettajana, mutta ei rehtorina,
menettåimättä kelpoisuuttaan toimia luottamushenkilönä'

OV

Saamelaisella on oikeus kannella asiassaan eduskunnan oikeusasiamiehelle s&tmen kielellä.

e) poliisi ei sovella ampuma-aselupahakemuksen

OV

käsittelyyn hallintolakia.

Vastaa kysymys 5 kysymyspaperiin. Arkin voi irrottaa muista kysymyksistä'

ov

