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Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.
Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen lrysymykseen.
Jokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaajan nimi.
Vastausarkki on jätettävä jokaiseen kysymykseen.
Luovuttaessa tentistä kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen vastausarkkiin' joka
jätetään valvojalle.
Vastaukset on kirjoitettava selkeällä kiisialalla.
Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia.
Maksimipisteet ovat 50 pistettä.
(Ne, jotkä ovat saaneet osittaiskorvaavuuden ja ovat lukeneet t?itii tenttiä varten vain Kuntalakiteoksen, vastaavat valintansa mukaan kahteen (2) kysymykseen, jolloin heidän maksimipisteensä
ovat 20 p.).

Mainitse kunnallisoikeutta käsittelevien kysymystenyhteydessä kumman painoksen
Kuntalaki-kirjasta (vuoden 2007 vaivuoden 2012) olet lukenut tenttiin.
Arvostelussa vastauksiin sisäIfiät selvästi virheelliset tiedot otetaan huomioon
lcysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekijöinä.
5. kysymyksen arvostelusta on kysymyksen kohdalla erilliset ohjeet. Muista palauttaa
kysymyksen vastauspaPeri.

Kysymykset:

Kysymys 1. Hallintolain hyvåin hallinnon perusteita såiiinteleviin luvun 6 $:ssä siädetäiin hallinnon
oikeusperiaatteista seuraavasti :

Hallinnon oikeusperiaotteet. Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia
tasapuolisesti selai laiytettdvö toimivaltaansa yl<sinomaan lain muknan hyvdksyttdviin tarkoitulcsiin.
Viranomaisen toimien on oltava puolueettomio ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun pddmddrdcin
nrihden. Niiden on suojattava oikeusjrirjestyl<sen perusteella oikeutettuja odotulcsia.
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Hallituksen esityksessä eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamiseksi
todetaan pykälän ilmentävåin viranomaisen harkintavaltaa ohjaavia yleisiä hallinto-oikeudellisia
periaatteita.

Millä nimillä nämä seuraavat hallintolain 6 $:ssä ilmaistut viranomaisen harkintavaltaa
ohjaavat oikeusperiattteet hallinto-oikeudessa tunnetaan ja mikä on niiden keskeinen sisältö?
a) "Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti"

b) "... käytettävä toimivaltaansa yksinomaanlain mukaan hyvåiksyttäviin tarkoituksiin"
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c) "Viranomaisen toimien on oltavapuolueettomia ...
d) "oikeassa suhteessa tavoiteltuun päiimåifuåiiin nåihden"
e) "Niiden on suojatiava oikeusjfiestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia"

Vastaa kohdat a-e aakkosten mukaisessa järjestyksessä!

Kysymys 2. Hallintopåiätöksen tiedoksiantotavat?

Kysymys 3. Er?iiissä Pohjois- Lapin kunnassa on vastikåiiin valittu uusi kunnanjohtaja. Kaikki
hakeneet eivtit kuitenkaan ole frytyväisiä valintaan ja ovat valittaneet asiasta. Selvitii miten
lunnanjohtaja valitaan ja miten h?inet voidaan irtisanoa.

Kysymys 4. Mitii kuntalaissa såiädetåiiin kunnan asukkaan aloiteoikeudesta?

Kysymys 5. Nimi

Opiskelijanumero

Pitävätkö seuraavat väitteet paikkansa. Ympyröi vaihtoehdoista joko lcyllä (K) tai ei (E) ja
perustele ratkaisusi väittämän alla olevaan vastaustilaan. Oikea väite I p (väärästä
vastauksesta ei tule miinuspisteitä), oikeat perustelut I p. Muista palauttaa vastauspaperi.
a) Q on P:n kunnan jäsen. Hän on t5ygmätön P:n kunnan valtuuston kuntalain pohjalta ja siihen liittyvässä
asiassa tekemään päätökseen ja on sitä mieltä, että valtuusto on ylittänyt asiassa toimivaltansa. P tietää, että
oikea tapa valittaa valtuuston päätöksestä on tehdä kunnallisvalitus. Onko P oikeassa?
E

K

b) X on sitii mieltii, että poliisin on sovellettava häneen kohdistuvassa tutkinnassa hallintolakia. Pit?iäkö A:n
E
väite paikkansa.
K

c) Monijäsenisen toimielimen jäsen, esittelija tai muu läsnäoloon oikeutettu ratkaisee itse esteellisyytensä.
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d) Kunnan muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä asiaa tai
asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, ja jos toimielin niin p?iättä.

K

e) Saamelaiskäräjälaissa tarkoitetulla saamelaisella, jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa,
on oikeus ilmoittaa väestötietoj2irjestelmään tallennettavaksi äidinkielekseen saame.
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