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fokainen vastaus kirjoitetaan eri arkille, eli konseptille.
Vastaustilaa on kaksi sivua yhteen kysymykseen. Ylimenevää osaa EI arvostella.
|okaiseen vastaukseen on merkittävä v-mfaajan nimi'
Vastausarkki on jätettävä jokaiseen kysymykseen'
Luovuttaessa tentistä, kirjoitetaan nimi ja maininta luopumisestå yhteen

'
.
.
.

vastausarkkiin, j oka jätetään valvojalle.
Vastauksetkirjoitetaan selvällä käsialalla'
Tentti on lakikirjatentti'
Kukin kysymys on arvostelussa max 10 pisteen arvoinen.
Aikaa tentin tekemiseen on viisi [5) tuntia'

Tentissä on neliä (4) lrYsYmYsä.

Kysymys 1
Vakuutusoikeuden toiminnasta ja toimintatavoista on ollut kesän aikana jälleen paljon
keskustelua
Tarkastele vakuutusoikeuden toimintaa Otli Möenpcicin Hallintoprosessioikeus-kirjassa esittämien
halli ntolain käytön funktioiden ja niiden toteutumisen näkökulmasta?

Kysymys 2. OikeustaPaus

asioimis- ja
Vuonna L925 syntynyt A oli hakenut vammaisuuden perusteella kuljetuspalveluja
hän suorittaisi
virkistysmatkoihin 20 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa taksilla siten, että
A:n puolesta hänen
omakustannushintana tarjouslinja-autolipun hinnan, Hakemuksen oli laatinut
lausunnon
poikansa B. A sairasti terveyskeskuksen kuntayhtymän lääkärin 28'7.2:O1-L antaman
nivelrikkoa,
mukaair verenpainetautia, angina pectorista, vatsapeitteiden tyrää, eteisvärinää,
ja eturauhassyöpää. A kykenee kävelemään
uniapneaa, kihtiä, korvan tasapainoelimen häiriötä
A tarvitsee
rollaattorin tai kepin avulla 25 metriä. Hän tuntee jatkuvaa rasitusrintakipua.
noin kilometri' A asuu
taksikyytiä liikkumiseen, koskrlähimmälle linja-autopysäkille on matkaa
ja auttelee isäänsä tarpeen
yksin maalaistalossa. poika perheineen asuu samassa pihapiirissä
tullen, kun ehtii. Kunnallisia kotihoidon palveluja ei ole'

muun muassa
Kuljetuspalveluhakemuksessaan A on ilmoittanut tarvitsevansa kuljetuspalvelua
kaksi k'ertaa viikossa
kaupassa ja pankissa asiointiin. A käy kunnan keskustassa syömässä
ja hän toivoisi, että pääsisi
viikonloppuisin. A:n veli ja ystävät asuvat läheisessä kunnassa
tapaamaan heitä useammin.
päätöksellä hylkäsi
Kunnan perusturvalautakunnan alainen viranhaltija zL.Lo.zolLtekemällään
lkääntymiseen
A:n hakemuksen. Hakijalla ei ollut oikeutta vaikeavammaisen henkilön etuihin'
vaan
liittyvät toiminta- ja liikkumiskyvyn alenemat eivät oikeuta kuljetuspalvelujen myöntämiseen,

henkilön liikkumisen tarpeeseen tulee vastata muilla keinoin. Hakijalla on käytettävissään
kuukaudessa
sosiaalihuoltolain mukaisefia kuljetuspalveluna kahdeksan yhdensuuntaista matkaa
sekä mahdollisuus käyttää asioimistaksia.

tehtyyn päätökseen kunnan perusturvalautakunnalta, joka
päätöksellä än 26.1t.2011 pysytti .riranhaltijan påätöksen. A:lle on myönnetty sosiaalihuoltolain
matkat
rrukaisia kuljetuspalveluja kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Hän käWtää
saada
käydessään aterioimassa kunnan keskustassa. Hänelle on kerrottu mahdollisuudesta
A:lla on
ateriapalvelu kotiin, jotta matkoja säästyisi muuhun, muttalähän hän ei ole ollut halukas.
A:n
mahdollisuus myös asioimistaksin käWtöön, joka liikennöi kaksi kei'taa viikossa. osa
ja liikuntakyvyn heikkenemisestä.
sairauksista johtuu ikääntymisen aiheuttamasta toimintapääsääntöisesti ikääntymiseen liittyvät toiminta- ja liikkumiskyvyn alenemat eivät oikeuta
niistä
kuljetuspalvelun myöntämiseen. Lääkärintodistuksessa on luoteltu A:n sairaudet, mutta
B haki A:n puolesta oikaisua

kaikki eivät vaikuta hänen liikuntakykyynsä.
20
A valitti B:n tekemällä valituksella hallinto-oikeuteen. He vaativat edelleen A:lle

ja
yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa taksilla linja-autolipun hinnalla asuinkunnan
käyttää
naapurikuntien alueella. Saatu lääkärintodistus osoitti kiistattomastiA:n mahdottomuuden
julkisia kulkuneuvoja sekä tarpeen olevan huomattavasti suurempi kuin kunnan tarjoamat matkat'
olisi saanut
A:n mielestä myös päätöksen tehnyt perusturvalautakunnan alainen viranhaltija ei
puolueetonta, edellWtäisi
esitellä oikaisuasiaa perusturvalautakunnalle. Jotta päätöksenteko olisi
Näin ollen asian
se, että toinen viranhaltija olisi perehtynyt asiaan ilman ennakkoasennetta.

l-

Hallintoja kunnan päätös o' myös täten virheellinen'
menetteryvirhe,
myös
käsitteryä rasitti
kuljetukset'
A:ile hänen kuukausittain tarvitsemansa
oikeuden turisi vervoittaa kunta antamaan

Millaisenratkaisunhallinto.oikeusantaa.Perusteleratkaisusi.

KysymYs 3. Oikeustapaus

syntyi
tiedekuntaneuvoston kokouksessa
tiedekunnan
erään
yliopiston
Suomalaisen
käytti täysin
arvostelua. Miespuorinen professori
opinnäytetyön
käsiteltäessä
sanaharkka
dekaani
Tämä vastasi samarla mitalla.-Tiedekunnan
naiskoilegastaan.
sanontaa
sopimatonta
huomautuksen, ioka
kummalrekin professorilre suullisen
keskeytti asian käsittelyn ia antoi
miespuolinen professori lähetti
pöytäkirjaan.
färkeenpäin
kirjattiin tiedekuntaneuvoston
lainvastaisena'
jossa hän vaati huomautuksen peruuttamista
tiedekuntaneuvosto'e kirjeen,
jossa hän
lähettänyt tasa-arvovaltuutetu'e kiriermän,
puorestaan
oli
professori
Naispuorinen
tutkimista sekä korkeimman mahdollisen
vaati miesprofessorin törkeän menettelyn
j ohdo sta'
hyvityksen suorittamista tapauksen

- Miten asiaa on oikeud6llisesti arvioitava?

KysymYs 4. OikeustaPaus

silloin
tehdään paljon organisaatiomuutoksia' iolloin
sekä valtion että kuntien hallinnossa
?--l-^-+^l^
-! Tarkastele
asema turee uudeileen arvioitavaksivirastossa työskenterevän henkirökunnan

taFäuksiena)iab)tilanteissaolevanhenkilöstönoikeusasemaajaoikeusturvansaatavuutta.
a)

oli alennettu'
virkamiehen A:n viran vaatimustasoa
valtion keskushallinnossa työskentelevän
Hankepäällikönvirka(vaativuustasoll)olinimeltäänmuutettuerityisasiantuntijanviraksi
yrijohtaja o' antanut A:ile erityisasiantuntijan
(vaativuustaso 10). Tämän järkeen viraston
riittyvän hallinnon uudelleen
asiaa, hän sai vastaukseksi asian
tehtävämääräyksen. A:n tiedustertua
organisointiin'
oli
hankepäälliköksija palkan määräytymisperuste
A oli nimittämiskirjan mukaan otettu
virkaa hakenut'
osa virkaa ja niiden vuoksi A o[ aikanaan
vaativuustaso 11. Virkatehtävät ovat
todellista
ei voitapahtua perusteetta. Mitään
Täytettynä orevan viran oreetinen muuttaminen
tehtävät olleet
eivätkä virassa oileiden pääiliköiden
organisaatiomuutosta ei oilut tapahtunut,
ei ollut. Kaikki hankepäällikön virkaan
joten
irtisanomisperustetta
muuttuneet,
merkittävästi
A:n
siirretty setaisenaan uuteen virastoon'
o'vat
henkiröstö
ja
hankeyksikön
tehtävät
yrijohtajan päätöksentekoon on vaikuttanut se, että A oli
virastossa.
'ittyvät
rakanneet
tehtävät eivät oileet
ka n n ell

ut

yl

ijohtaj an

m ah d oll

isesta

vä ä ri n

käytöksestä'

Avalittaavirastonpäätök!;estähallinto.oikeuteen.vaatienentisenvirkansatehtäViäjasen
mukaistapalkkaatakaisin.Millaisenratkaisunhallinto-gikeusantaa'Perustehratkaisusi.
Perustele
Miilaisen ratkaisun oikeusasiamies antaa'
A kanteree asiasta myös oikeusasiamiehelre.

ratkaisusi.
b)

työskennellyt rakennusinsinööri B siirrettiin
Kunnan X teknisessä virastossa päällikkövirassa
työsopimussuhteiseenr-akennusvalvonnantehtäväänuudessakuntienXjaYmuodostamassaXY
henkilöstö siirtyy
X:n kunnan tehtävissä oreva vakinainen
kunnassa. Liittymissopimuksen mukaan

uudessakunnassaheillesoveltuviintehtäViin.Beiolluttyytyväinenuuteentehtäväkuvaansa/Vaan
hän piti
organisaatiota muokattaessa' Yhtenä syynä
katsoitulleensa syrjityksi uuden kunnan
pitkän tähtäimen suunnitelmia ei katsottu voitavan
ikäänsä, joka olijo 58, joten hänen varaansa
rakentaa'
B valittaa
mukaisesti Xy kunnan kunnanhailitus.
Henkiröstöratkaisut on tehnyt hailintosäännön

kunnanhallituksenpäätöksestähallinto-oikeuteenvaatienhänennimittämistäänedelleen
vastaavantasoiseen virkaan XY:n kunnassa'
ja koko organisaatiorakennejärjestelystä aluehallintovirastoon'
Lisäksi B kantelee päätöksestä
Liite: Valtion virkamiesasetus 2 - 5 5
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Valtion virkamiesasetus 14'11'L994/97

1"

2$
lakkautetaan ja viran nimi muutetaan
Valtion talousarviossa eriteltävä virka perustetaan,
ottamatta oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön
asianomaisen ministeriön päätökseilä, iluun
',oirkuu, j onka osalta päätökset tekee oikeuskanslerinvirasto'

valtion virkamieslain

I $:n 3 momentissa tarkoitetun viraston

piiållikön virka, jota ei eritellä valtion

jamuutetaan sekä siirretåiiilr samassa virastossa
talousarviossa, perustetaan, lakkaut etaan
asianomaisen ministeriön påiätöksellä'

3$

ja lakkauttamisesta ja v'iran muuttamisesta
Muun kuin 2 $:ssä tarkoitetun viran perustamisesta
muuhun yksikköön kuin mihin se on perusteffu'
samoin kuin viran siirtzimisestä samassa virastossa
päättin as i anomainen virasto'
Siitä poiketen, mitä

I

momentissa säädetåiän:

p?iätökset, jotka koskevat hovioikeuksien'
1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut

ulosottovirastojen'
hallinto-oikeuksien, kåiräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten,
Oikeuspoliittisen
kihlakunnanvirurto;"r, t iärotto-osastojen, valtion oikeusaputoimistojen'
yhteydessa toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan
tutkimusraitoksen, yhdistfneiden Kansakuntien
toimiston'
instituutin, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Konkurssiasiamiehen
virkoja; p?iätökset, jotka koskevat
onnettomuustutkintakeskuksen sekä oikeusrekisterikeslcuksen
tekee kuitenkin Rikosseuraamuslaitoksen
Rikosseuraamusaran koulutuskeskuksen virkoja
syyttäjiinvirastojen ja
keskushallinto lapåtorcet, jotka koskevat kihlakunnan
kihlakunnanvirurto:." tyytiå3aotustojen virkoja, tekee Valtakunnansyyttäjiinvirasto;
kuin 2 $:ssä tarkoitetun viran perustamista,
2) poliisihallitus tekee päätökset, jotka koskevat muun
poliisin vastuualueen virkoja;
lakkauttamista ja viran muuttamista koskien aluehallintovirastojen
päätökset, jotka-koskevat-paikallisten
3) Poliisihallitus tekee 1 momerrtissa tarkoitetut

yksikön tai kahden tai
ju
poliisilaitosten virkoja seka paikallispoliisin päfiiritroaliakunnallisen
.rr.urn** poliisin valtakunnallisen yt tit ,itt välisiä virkajfiestelyjä;
päätökset, jotka koskevat valtion
4) valtiovarainministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut
elåikelautakunnan virkoj a;

virkaa koskevat 1 momentissa tarkoitetut
5) opetusministeriö tekee korkeakoulun hallintojohtajan
silloin, kun valtion ammatillisia tai
påiätökset seka virkojln p.*rtu-is- 3a takkauttamisp-ririttltcset
perustetaan, lakkautetaan tai
yleissivistäviä oppilaitoksia, harjoittelukouluja lukuun ottamatta,

yhdistetiiiin;
piiätökset, jotka koskevat
6) maa-ja metsätalousministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut

yksikön påiällikön virkaa;
Metsåihallituksen viranomaistehtäviä hoitavan

,,t
7) Iä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittamisyksikkö tekee 1
momentissa tarkoitetut piiätökset, jotka koskevat rnaistraattien virkoja lukuun ottamatta viran nimen
muuttamista;
8) sosiaali- ja terveysministeriö tekee I momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat
työttömyysturvalautakunnan, tarkastuslautakunnan ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
virkoja, ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehiulimiskeskus 1 momentissa tarkoitetut
piiätökset, jotka koskevat valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden virkoja;
9) ympiiristöministeriö tekee I momentissa tarkoitetut p2ätökset, jotka koskevat Metsiihallituksen
julkisia hallintotehtäviä hoitavan yksikön päällikön virkaa;
10) puolustusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut piätökset, jotka koskevat puolustusvoimien

sotilasvirkoja sekä puolustusvoimien tutkimusjohtajan, professorin, osastonjohtajan ja sota-arkiston
johtajan virkaa
Ulkoasiainhallinnossa virka perustetaan ja lakkautetaan sekä virka muutötaan samoin kuin virka
siirretiiiin ministeriön piiätöksellä
4$

Viran nimeä ei saa muuttaa siten, että virkaan nimitetty virkamies ei täytä nimelt?iiin muutettuun
virkaan säädettyj ä kelpoisuusvaatimuksia.
s$
Perustettiaessa

virka on -iiatattauä viran nimi ja peruste, jonka mukaan viran palkkaus miiiiräytyy.

Virkaa perustettaessa voidaan siihen kuuluva työaika, opetusvelvollisuus tai muu työmiiiirä rujoittaa
tietyksiosaksivirkaanyleensäkuuluvastakokotyömZiiirästä.

