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. Tentissä on viisi (5) kysymystä.

. Vastaus iokaiseen kysymykseen kirioitetaan eri arkille, eli konseptille. Kysymys
5 vastataan omalle irrotettavalle arkilleen.

. Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen (kysymykset l-4). Kysymys 5
on eri arkilla, iohon tulee vastata.

. Arvostelussa vastauksiin sisältyvät selvästi virheelliset tiedot otetaan huomioon
kysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekiiöinä. \

. lokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaaian nimi.

. Vastausarkki on iätettävä iokaiseen kysymykseen.

. Luovuttaessa tentistä kirioitetaan nimi ia maininta luopumisesta yhteen vas-
tausarkkiin, joka iätetään valvoialle.

. Vastaukset on kirjoitettava selkeällä käsialalla.

. Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia.

. Maksimipisteet ovat 50 pistettä.
(Ne, jotka ovat saaneet osittaiskorvaavuuden ja ovat lukeneet tätä tenttiä varten vain
Kuntalaki-teoksen, vastaavat valintansa mukaan kahteen (2) kysymykseen, jolloin hei-
dän maksimipisteensä ovat 20 p.).

. Mainitse kunnallisoikeutta käsittelevien kysymysten yhteydessä kumman pai-
noksen Kuntalaki-kiriasta (vuoden 2OO7 vai vuoden?OL?l olet lukenut tenttiin.

. Mainitse vastatessasi Mäenpään kirian tietoien perusteella kumman painoksen
fvuoden 2003 /2004 vai 2013) olet lukenut tenttiin.



Kysymykset:

Kysymys I

Hallintolain mukaan viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia tekemiinsä päätöksen tai muun

asian käsittelyyn vaikuttavan asiakirj an tiedoksiantami sesta.

Millaisia tiedoksiantotapoja on viranomaisella valittavana? Millä perustein valinta tehdiiiin?

Kysymys 2

Millaisia kZiiintåimis- ja tulkitsemisvelvoitteita Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksella

on, jos sinne ottaa yhteytta suomen kielta taitamaton henkilö?

Kysymys 3

Kunnanvaltuuston j a kunnanhallituksen välinen tehtävä- j a toimivaltaj ako?

Kysymys 4

Eråis kaupunki myi omistamansa rakennuksen sen ydinkeskustassa n. 150 000 eurolla. Kaupungin-

valtuusto hyviiksyi esisopimuksen, jonka jåilkeen kaupungin tekninen lautakunta, jolla oli toimivalta

asiaan, hyveiksyi kauppakirjan. Eräs valtuutettu teki teknisen lautakunnan p?iätöksestä oikaisuvaati-

muksen. Vaatimus koski erityisesti kauppahintaa, jota oikaisuvaatimuksen tekijä piti liian alhaisena.

Tarjouskilpailu oli ollut puutteellinen eikä talon arvosta ollut hankittu ulkopuolisen arvioijan lau-

suntoa. Oikaisuvaatimus oli hylätty, minkä jälkeen oikaisuvaatimuksen tekijä oli valittanut hallinto-

oikeuteen vaatien myyntipiriatöstii kumottavaksi. Hallinto-oikeus hyvåiksyi valituksen, jonka jälkeen

kaupunki valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden päätöksestä. Korkein hallinto-

oikeus hylkäsi kaupungin tekemiin valituksen.

Tarkastele edellä kerrottua tilannetta tenttiin lukemasi Kuntalaki-teoksen pohjalta. Millaisia oikeus-

särintöj ä j a periaatteita katsot tapaukseen tulevan sovellettavaksi.

a) muutoksenhaunosalta

b) myyntipäätöksen osalta

I{ysymys 5

Kysymys viisi on seuraavalla irrotettavalla arkilla.



Opiskelijanro

Ympyröi O, jos väite on mielestäsi oikein ja ympyröi V, jos väite on mielestäsi våiärin. Perustele

viiåille, miisi väite on mielestäsi oikein tai väåirin. Ei miinuspisteitä. Oikeasta ympyröinnistä 1 p

ja oikeista perusteluista I P.

a) Kunnanvaltuutettu on esteellinen yhteisöjäävin perusteella påitittämään takaussitoumuksen

antamisesta valtuuston kokouksessa yhtiö A:11e, jonka hallitukseen kuuluu hänen sisarensa.
OV

b) Ammattiliiton työttömyyskassa voi joutua soveltamaan hallintolain s?iiinnöksiä. OV

c) Valtion virkamies tarvitsee aina luvan sivutoimeensa. OV

d) D aikoo hakea johtotason virkaan X:n kunnasta. Koska hän ei anna lupaa nimensä julkista-

miseen, on tåimä salassa pidettävä tieto ennen viran hakuajan påiättymistä. O V

e) Ilmoitustaululle tuli tenttitulokset, joissa kerrottiin E:n piässeen tentistä läpi. Vastaava tieto

tuli myös weboodiin. Parin piiivåin kuluttua tieto poistui. Hiin sai kirjeen, ettii håinen saaman-

sa pisteet olivatkin olleet toisen listalla olleen, ja hiinen oikeat pisteensä eivät riittiineetkiiiin

tentin läpipiiäsyyn. Oppilaitos ilmoitti, että nåiin on mahdollista menetellä.
OV

Vastaa kysymys 5 kysymyspaperiin. Arkki irrotetaan muista lcysymyksistä ja palautetaan

omaan lcysymyskohtaiseen pinkkaan.
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