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. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.

. Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymyhseen.

. Jokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaajan nimi.
r Vastausarkki on jätettävä jokaiseen lrysymykseen.
r Luovuttaessa tentistä kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen vastausarkkiin' joka

jätetään valvojalle.. Vastaukset on kirjoitettava selkeällä kåisialalla.
. Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia.
. Maksimipisteet ovat 50 pistettä.

(Ne, jotka ovat saaneet osittaiskorvaavuuden ja ovat lukeneet tiitä tenttiä Xarten vain Kuntalaki-
teoksen, vastaavat valintansa mukaan kahteen (2) kysymykseen, jolloin heidiin maksimipisteensä
ovat 20 p.).

. Mainitse kunnallisoikeutta käsittelevien lcysymysten yhteydessä kumman painoksen
Kuntalaki-kirjasta (vuoden 2007 vai vuoden 2012) olet lukenut tenttiin.

r Arvostelussa vastauksiin sisältyvät selvästi virheelliset tiedot otetaan huomioon
kysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekijöinä.

. 5. lrysymyksen arvostelusta on lcysymyksen kohdalla erilliset ohjeet. Muista palauttaa
kysymyksen vastauspaperi.

Kysymykset:

Kysymys 1.

Oikeustapaus:

Kunnassa on ollut haettavana l.L2Ol3 mennessä avustukset lasten ja nuorten urheilutoiminnan
jfieståimiseen. Hakemuksia on tullut pauon. Virkailija A alkaa käydä niitä läpi, jolloin hiin
havaitsee hakemuksista seuraavia seikkoja. Miten neuvoisit A:ta toimimaan lainsäädåinnön
mukaisesti.

a) Eräästä hakemuksesta puuttuu jhfiäjän allekirjoitus.
b) Eräs hakemuksista on jätetty postin kuljettavaksi3l.l2.20l2, ja se saapui kunnan

kirjaamoon vasta2.l.20l3 ja A:lle tätä seuraavana päiviinä.
c) A huomaa yllättäen, että yhden hakemuksen on jättrinyt urheiluseura, jonka hallituksessa

hiin tietää toimivan hänen siskonsa pojan. Siskon pojan nimeä ei kuitenkaan näy suoraan
olevan hakemuksessa.

d) Paikallislehden toimittaja haluaa tietoja siitä, kuinka paljon hakemuksia on jätetty ja
millaisia måitiriä.



Kysymys 2.

Vertaa toisiinsa asiavirheen ja lasku- ja kirjoitusvirheen korjaamisen menettelyä ja edellytyksiä?

Kysymys 3.

Mitä kuntalaissa säädetäiin kunnan luottamushenkilöiden rikollisesta menettelyståi luottamustoimen

ulkopuolella?

Kysymys 4.

Miten kunnan yleinen ja erityinen toimiala määäytyvät? Selvitä lyhyesti, mitkä ovat niitii
periaatteita" joiden mukaan jokin tehtåivä måiäräytyy kuuluva}si kunnan yleiseen toimialaan.



a

Kysymys 5. Rastita väittämiin joko kyllä tai ei sen mukaan pitääkö väittämä mielestäsi

paikkansa. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta

vähennetään puoli pistettä (voit siis jättää myös vastaamatta). Palauta tämä paperi muiden

vastaustesi mukana.

Kyllä

Kuntien asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa.

Kunnan jäseniä voivat olla myös toiset kunnat kiinteistön
omistuksen perusteella'

Kuntalain mukaan valtuuston tehtåiviin kuuluu kunnan puhevallan
käyttiiminen.

Kuntalain mukaan valtuusto voi harkintansa mukaan missä tahansa
asiassa siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille.

Tasa-arvolain mukaan sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan
toimielimiä valtuustoa lukuun ottamatta ja sen mukaan kunnan
kaikissa toimielimissä tulee olla kumpiakin sekä naisia ettåi miehiä
våihintåiåin 40 yo,jollei erityisistä syistä muuta johdu'

Kunnanj ohtaj an kelpoisuusvaatimuksista såiädetäiin kuntalaissa.

Kunnan valtuusto voi piiättåiä, että kunnalle kuuluvassa asiassa

toimitetaan kansanäiinestys. Kansanäåinestyksen tulos ei sido valtuustoa.

Valtuutetun esteellisyyde stä valtuustossa on voimass4 mitåi hallintolain
27 *3 0 $ : ssä yleisesti esteellisyydestä säädetäåin.

Vain asianosainen ja kunnan jäsen saavat tehdä kunnallisvalituksen.

Vaalikelpoinen kunnanhallituksen ei ole henkilö, joka toimii kunnan
palveluksessa kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena.

Ei

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

i)


