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|okainen vastaus kirioitetaan eri arkille, eli konseptille.
5 on eri
vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen (kysymykset 1-4). Kysymys
arkilla, iohon tulee vastata.
huomioon
Arvostelussa vastauksiin sisältyvät selvästi virheelliset tiedot otetaan
kysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekiiöinä'
nimi'
tokaiseen vastaukseen on merkittävä vastaaian
Vastausarkki on iätettävä iokaiseen kysymykseen'
yhteen vastausarkkiin,
Luovuttaessa tentistä kirioitetaan nimi ia maininta luopumisesta
ioka iätetään valvoialle.
Vastaukset on kirioitettava selkeällä käsialalla'
Aikaa tentin tekemiseen on viisi tuntia'
Maksimipisteet ovat 50 pistettä.
ja ovat lukeneet tätä tenttiä varten vain
[Ne, jotka ovat saaneet osittaiskorvaavuuden
jolloin heidän
Kuntalaki-teoksen, vastaavat valintansa mukaan kahteen [2) kysymykseen,
maksimiPisteensä ovat 20 P.)'

painoksen
Mainitse kunnallisoikeutta käsittelevien kysymysten yhteydessä kumman
tenttiin.
Kuntalaki-kiriasta (vuoden 2OO7 vaivuoden 201.2) olet lukenut
Mainitse vast;tessaii fUaenpaän kirian tietoien perusteella kumman painoksen
fvuoden ZOOS/z}g4vai 2013) olet lukenut tenttiin'

Kysymykset:

1.

Asianosaisuusjulkisuus ja sen rajoitukset (Mäenp?iä +

laitx

2. Tarkastuslautakunta ja sen tehtävät (Harjula - Prättälä)?
3. Kunnanjohtajat esiintyvät kunnan puolesta usein julkisuudessa.

4.

Heidåin valintansa

ja

mahdolliset eroamisensa ja erottamisensa saavat myös paljon huomiota osakseen.
ja mahdollista
Tarkastele kunnan johtajan asemaa kunnan hallinnossa, valintaa, eroamistaan
erottamistaan? Ota kantaa myös siihen, olisiko pormestarijåirjestelmä parempi (Harjula
Prättälä)?
Oikeustapaus:
Kunnanhallituksessa valmisteltiin esityksen tekemistä valtuustolle takauksen myöntiimiseksi
kunnan omistaman yhtiön puhtoTeho Oy:n lainalle. Asian valmisteluun kunnanhallituksessa
osallistui kunnanhallituksen jäsen X, joka toimi samanaikaisesti myös PuhtoTeho Oy:n
hallituksessa. Kunnanhallitus paätti esittää, että takaus annettaisiin. Kun valtuustossa
päätettiin asiasta, kunnanhallituksen jäsen X oli myös tiillöin mukana valtuutettuna
p?iättåimässä asiasta. Kuntalainen Y on sitä mieltä, että asiassa ei ole menetelty oikein.

a) Onko hänellä käytettävänåiiin oikeussuojakeinoja?
b) Onko hän väitteissiiiin oikeassa? Oliko näiden tietojen mukaan asiassa menetelty
Perustele vastauksesi.

viiiirin?

Kysymys 5
Nimi

Opiskelijanro

Ympyröi O, jos väite on mielestäsi oikein ja ympyröi V, jos väite on mielestäsi viiåirin. Perustele
viivoille, miksi väite on mielestäsi oikein tai viiiirin. Ei miinuspisteitä. Oikeasta ympyröinnistä 1 p
ja oikeista perusteluista 1 p.

a)

Kun kyseessä on hallintopäätöksen tiedoksianto, josta låihtee kulumaan muutoksenhakuaika,
OV
käytetiiän aina saantitodistusta tai muuta todisteellista tiedoksiantotapaa.

b)

Opiskelija B:n ilmoitettiin piiässeen tentistä läpi. Parin päivän kuluttua hänelle kuitenkin
ilmoitetaan, että håinen pisteet eivät olleetkaan h?inen vaan toisen opiskelijan, ja hiinet
katsotaankin nyt hylätyn tentissä. Hallintolaki kuulemma mahdollistaisi menettelyn. O V

c)

Kunnallisen lautakunnan tekemäiin virkavaalipäätökseen haetaan muutosta ensi vaiheessa
hakemalla oikaisua lautakunnalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päiviin kuluessa pZiätöksen
OV
tiedoksisaannista.

d)

D, jonka äidinkieli on ruotsi, ottaa yhteyttä Rovaniemen kaupungin tekniseen virastoon, ja
haluaa tietoja rakentamisen ohjeista. Virkailija puhuu htinelle kuitenkin vain suomea ja
OV
englantia, javäittää, että hänen ei ole pakko käyttää ruotsia, jota hän ei

hallitse.

e)

Aluehallintovirasto soveltaa hallintolakia kanteluasian käsittelyssä.

Vastaa kysymys 5 kysymyspaperiin. Arkki irrotetaan muista kysymyksistä ja palautetaan
omaan lrysymyskohtaiseen pinkkaan.
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