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Jokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille'
Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen (tcysymykset 1-2). Kysymykset 3-5 ovat eri
arkeilla, joihin tulee vastata.
Jokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaajan nimi.
Vastausarkki on jätettävä jokaiseen kysymykseen.
joka
Luovuttaessa tentistä kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisesta yhteen vastausarkkiin,
jätetään valvojalle.
Vastaukset on kirjoitettava selkeällä kilsialalla.
Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia.
Maksimipisteet ovat 50 pistettä.
(Ne, jotka ovat saaneet bsittaiskorvaavuuden ja ovat lukeneet tätä tenttiä varten vain
Kuntalaki-teoksen, vastaavat valintansa mukaan kahteen (2) kysymykseen, jolloin heidåin
maksimipisteensä ovat 20 P.).

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

Kysymykset:

l.

Kuntien itsehallinnon perustuslainsuojan keskeiset ominaispiirteet? (Vastaustila kaksi siwa)

2.

Mitä tiedät asianosaisjulkisuuden laajuudesta ja sen rajoituksista? Voiko asianosainen tehdä
viranomaiselle asiakirjapyynnön myös såihköpostitse? Kuinka nopeasti asiakirjapyyntö tulisi
käsitellä? (Vastaustila kaksi siwa)

Kysymys 3
Opintokirjan nro

Nimi

Mitä tarkoitetaan seuraavilla kunnallisoikeudellisilla asioilla?

a) Otto-oikeus

b)

Tarkastuslautakunta

Kysymys 4
Opintokirjan nro

Yhtiö X Oy on rakentamista ja kivenjalostusta harjoittava yhtiö Y:n kunnassa. A oli toiminut yhtiön
hallituksessa viime vuoteen asti, jolloin hän jäi varhaiseläkkeelle, mutta hiin omisti edelleen 50
prosenttia yhtiön osakkeista. Yhtiöllä on 20 työntekijiiä ja liikevaihto on ollut noin 10 miljoonaa' A
asuu Y:n kunnassa. Y:n kunnan johtosåiåinnön mukaan kunnanhallitus ratkaisee muun ohella
kiinteiin omaisuuden hankkimista ja rakennuspaikkojen luovuttamista koskevat asiat.

a)

Onko A vaalikelpoinen Y:n valtuustoon, kunnanhallitukseen tai opetuslautakuntaan?

b)

Miten A:n esteellisyyttä olisi oikeudellisesti arvioitava yhtitiUi koskevissa asioissa Y:n
valtuustossa, kunnanhallituksessa j a opetuslautakunnassa?
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Kysymys 5

Nimi

Opintokirjan nro

j.os väite on mielestäsi väiirin' Perustele
Ympyröi o, jos väite on mielestäsi oikein ja ympyröi v,
oikeasta ympyröinnistä 1 p
viivoille, miksi viiite on mieleståisi oikein t"rrinii". Ei miinuspisteitä.
ja oikeista perusteluista I P.

tiedoksianto tapahtuu saantitodistusta vastaan aina silloin, kun
tiedoksiannosta alkaa kulua muutoksenhakuaika'

a) Hallintopäätöksen

OV

olisi jo haettu
voi korjata päätöksessä olevan asiavirheen, vaikka p?iätökseen
OV
muutosta ja asia olisi irallintotuomioistuimen käsiteltäviinä'

b) viranomainen

c)

muutosta ensi vaiheessa
Kunnallisen lautakunnan tekemåi2in virkavaalipäätökseen haetaan
ei kuitenkaan
hakemalla oikaisua lautakunnalta. Hallintolain mukaan virkavaalipåiätöstä
joka
hallintoasia
on
tarvitse perustella edelleenkåiiin oikaisuvaatimusmenettelyvaiheessa,
(OV
käsittelyä.

mukaan oikeusasiamies kasitellessåiiin hallintokanteluita
noudattaa hyviin hallinnon perusteita'

d) Hallintolain soveltamisalan

e) poliisi ei sovella ampuma-aselupahakemuksen käsittelyyn hallintolakia.

kysymyksistä ja
vastaa kysymykset 3- 5 kysymyspapereihin. Arkit irrotetaan muista
palautetaan omiin kysymyskohtaisiin pinkkoihin'
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