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Hallinto-oikeus I (Sop)

Tentti 27.9.2013

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.
Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen.
Jokaisen vastaukseen on merkittävä vastaajan nimi.
Vastausarkki on jätettävä jokaiseen \ysymykseen.
Luovuttaessa tentistä kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen
vastausarkkiin, joka jätetään valvojalle.
Vastaukset on kirjoitettava selkeällä kiisialalla.
Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia.
Maksimipisteet 50 pistettä (Ne, jotka ovat saaneet osittaiskorvaavuuden ja ovat
lukeneet tätä tenttiä varten vain Kuntalaki-teoksen, vastaavat valintansa mukaan
kahteen (2) kysymykseen, jolloin heidän maksimipisteensä ovat 20 pistettä.)
Mainitse lrysymysten yhteydessä kumman painoksen olet lukenut tenttiin
(Hallinto-oikeus 2003/2004 vai 2013 jaKuntalaki 2007 vai20tZ),
Aryostelussa vastauksiin sisältyvät selvästi virheelliset tiedot otetaan huomioon
kysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekijöinä

Kysymys 1.

Esteellisyys kunnan hallinnossa

Kysymys 2.

Kunnallisen viranhaltijan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

Kysymys 3.

Otto-oikeus kunnan hallinnossaja sen käytön rajoitukset

4.

Kysymys
A oli hakenut toimeentulotukea kunnasta X. Hrinelle oli myönnetty
toimeentulotukea 1397 euroa heinäkuulta ja397 eurea elokuulta.

Elokuun lopulla opintonsa aloittanut A saa syyskuussa yllättäen kirjeen kunnan
sosiaalitoimistosta. Sosiaalitoimistosta oli oikaistu kesäisiä päiitöksiä siten, että heinäkuulta A
olisi ollut oikeutettu vain397 euroon, koska ykkönen oli luwn eteen ilmaantunut vain
vahingossa. Elokuulta A:n tulisi maksaa saatu tuki kokonaan pois, koska hän opintojen
aloittamisen vuoksi ei ollutkaan oikeutettu toimeentulotukeen, vaan hänen ensisiiainen
toimeentulonsa perustuu opintotukeen ja opintolainaan.

A on

yllättynyt. Onko kyseinen menettely mahdollista hallintolain
yleissäiintelyn perusteella ja onko håinen kohdallaan menetelty oikein?
saamastaan kirjeestä

a)
b)

heinåikuun osalta

elokuun osalta

5.

A, jonka toimeentulotukea oli alettu periä takaisin, yritti ottaa yhteyttä
sosiaalitoimistosta saamastaan kirjeestä kuntaan. Kirjeestä puuttui lfiettäjiin nimi, eikä siinä
ollut muutakaan nimeä, joten hiin ei tiennyt, ketä hänen olisi pitåinyt tavoitella kunnasta. Håin
Kysymys

tarvitsi asiassa neuventaa, ja oli huolissaan siitä, tulisiko hänen maksaa jotain lisäii kunnan
neuvontapalveluista. Kirjeen lopussa jopa luki, että ptiritökseen ei saanut hakea muutosta
valittamalla, Voiko tåimä olla näin mahdollista? Hiinen tulisi hakea päätökseen ensin oikaisua.
Eikö pdiitöstä ole juuri nyt oikaistu. Lisåiksi nykyäiin hallinnon asiakas ei ole vain alamainen,
vaan hiin on kuullut, että hallinnon johtavia periaatteita on ns. luottamuksensuoja, jota hiinen
kohdallaan oli kyllä loukattu.
Selosta A:lle, kuinka hänen tilannettaan olisi oikeudellisesti arvioitava:

a)
b)

c)

Miten ja millaista neuvontaa A:n olisi tullut saada?
Mitä tarkoitetaan sillä, että päiitöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla,
vaan päätökseen tulee ensin hakea oikaisua?
Mitä tarkoi tetaan luottamuksensuoj anperiaatteelta j a kuiika se ilmenee?

