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Tentissä on viisi (5) lrysymystä.
Vastaus iokaiseen kysymykseen kirioitetaan eri arkille, eli konseptille.
Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen (kysymykset 1-5).
Arvostelussa vastauksiin sisältyvät selvästi virheellisettiedot otetaan huomioon
kysymyskohtaista pistemäärää alentavina tekiiöinä.
fokaiseen vastaukseen on merkitBävä vastaaian nimi.
Vastausarkki on iätettävä jokaiseen lrysymykseen.
Luovuttaessa tentistii kirioitetaan nimi ia maininta luopumisesta yhteen vastausarkkiin, ioka iätetiiän valvoidle.
Vastaukset on kirioitettava selkeiillä käsidalla.
Aikaa tentin tekemiseen onviisi tuntia.

Maksimipisteetovat50pistettä
[Ne, jotka ovat saaneet osittaiskorvaavuuden ja ovat lukeneettätä tenttiä varten vain
Kuntalaki-teokserr, vastaavat valintansa mukaan kahteen [2) t<ysymykseen, jolloin heidän maksimipisteensä ovat 20 p.).

lltainitse kunnallisoikeutta käsittelevien lrysymysten yhteydessä kumman painoksen Kuntalaki-kiriasta (vuoden 2OO7 vaivuodenZ0T?l oletlukenuttenttiin.
Mainitse vastatessasi Mäenpäåin kirian tietoien perusteella kumman painoksen
(vuoden 2OO3 / 2OO4 vai ZOIS) olet lukenut tenttiin.

Kysymykset:
Kysymys

I

Hyvain hallinnon oikeusperiaatteita ovat mm. yhdenvertaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate

jatar

koitussidonnaisuuden periaate. Kuinka nåimä ilmenevät kunnallisoikeudessa?
Kysymys 2

Kuinka kuntien päätöksistä haetaan muutosta? Tarkastele myös otto-oikeuden käyttåimisen vaikutusta muutoksenhakuun.
Kysymys 3

yliopistossa, ja heitä mietiQrttiiii nyt, kuinka heidåin opiskelunsa tulee vaikuttamaan sukulaistensa
työskentelyyn.

a) A kertoo
b)

äitinsä veljen työskentelevåin eråiiissä tiedekunnassa erään aineen professorin4 jonka opettaman aineen ottamista ns. sivuaineekseen hiin oli suunnitellut. A
hein
ja
osallistua e,nonsa luennoille
arvosteleeko eno myös hiinen sgqntuksggga?
B kertoi, efiii hänen tilanteensa oli se, että hänen ?iitinsä jopa työskenteli hallinnollissa tehtä-

miffio

Millaista ohjansta voisit mtaa opiskelijoille A ja B heidän sukulaistensa tilanteesta?
Kysymys 4
Suomen perustuslain
da perusteltr päätös

2l g 2 momentin mukaan kasittel)"r

julkisuus sekä oikeus tulla kuullulai,

saa-

ja hakea murlosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja

hyvän hallinnon takeet fi111rafaan

lailla

Tää perustuslaillista toimeksiantoa toteutetaan mulrn
-uassa hallintolailla. Hallintolain 1 $:n mukaan lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistiiii hyvåiä hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa.
Keno, kuinka hallintolaissa on toteutettu:

a) oikeutta tulla kuulluksi?
b) saada perusteltu påätös?
Kysymys 5
Suomen perustuslain 21 $:n 2 momentissa mainitaan käsittelyn julkisuus myös yhtenä hyvåin hallinnon osatekijåinä. Hallintoasioiden käsittelyn ollessa yleensä kirjallista, julkisuus toteutuu asiakir-

jojen julkisuutena.
Selosta, mita tarkoitetaanseuraavilla asiakirjojen julkisuuteen

a)

b)

c)

julkisuusperiaate
viranomaisten asiakirja
asianosaisjulkisuus

liityvillä asioilla:

