Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, valintakoe 5.6.2020, vaihe 2, oikeat vastaukset ja arvosteluperusteet

TEHTÄVÄ 1
Vastaa kysymyksiin Pia Letto-Vanamon kirjan Johdatus oikeuteen ja oikeudelliseen ajatteluun perusteella.
1. Mikä tai mitkä seuraavista kriittistä oikeuspositivismia koskevista väitteistä pitävät paikkansa?
a. Oikeuden kerrostuneisuus osoittaa, että positiivinen oikeus on ikään kuin vaeltanut moraalin sisälle.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
”Sen sijaan oikeuden kerrostuneisuus osoittaa, että moraali on ikään kuin vaeltanut positiivisen
oikeuden sisälle.” s. 47
b. Kriittisen oikeuspositivismin mukaan myös muodollisen pätevyyden kriteerit täyttävä normi ei
välttämättä ole pätevä oikeusnormi.
Pitää paikkansa, mutta väärä vastaus.
”Hyväksyttävyys eli sisällöllinen pätevyys oikeusjärjestyksen kriteerinä tarkoittaa siis ennen muuta sitä,
että ainakin periaatteessa on mahdollista kiistää sisällöllisin perustein myös sellaisten normien
oikeudellinen pätevyys, jotka on asetettu valtiosäännön edellyttämässä järjestyksessä, esimerkiksi
säädetty asianmukaisesti eduskunnan hyväksyminä lakeina, ja jotka täten täyttävät muodollisen
pätevyyden vaatimuksen.” s. 47
c. Oikeuden syvätasolla sijaitseva rationaliteettimuoto määrittää sitä, mitä oikeuden pintatasolla voi
pätevästi tapahtua.
Pitää paikkansa, mutta väärä vastaus.
”Normatiivisen
syvärakenteen
muodostavat
kulloisenkin
oikeustyypin
perustavimmat
oikeusperiaatteet, esimerkiksi oikeusvaltio- ja demokratiaperiaatteet sekä ihmisoikeudet.
Menetelmällisesti voidaan puhua erityisestä rationaliteettimuodosta, joka on leimallinen tietylle
historialliselle oikeustyypille, eli meidän aikanamme modernille oikeudelle. Tällöin oikeus on
parlamentin säätämää ja tuomioistuinten aikaansaamaa/ soveltamaa.
Oikeuden tasot ovat monenlaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa, esimerkiksi niin, että syvemmät tasot
asettavat rajoituksia sille, mitä pinnalla voi oikeudellisesti pätevästi tapahtua.” s. 46
d. Oikeuden syvätaso on oikeuden pysyvä, muuttumaton osa.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
”Oikeuskulttuuri ja oikeuden syvärakenne ovat siis pintatason alapuolella, ja ne muuttuvat hitaammin
ja toisaalta hallitsevat pintatason muutosten nopeutta.” (s. 46)
e. Vaihtoehdot b ja c.
Oikea vastaus, sillä vaihtoehdot b ja c pitävät paikkansa.
f. Vaihtoehdot a ja b.
Väärä vastaus, sillä vaihtoehto a ei pidä paikkaansa.
2. Mikä tai mitkä seuraavista hallinto-oikeuksia koskevista väittämistä pitää paikkansa?
Suomessa on viisi alueellista hallinto-oikeutta, sekä Ahvenanmaalla oma hallintotuomioistuin.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Hallinto-oikeudet
(kuusi
alueellista
hallinto-oikeutta
sekä
Ahvenanmaalla
oma
hallintotuomioistuimensa,
Ålands
förvaltningsdomstol)
toimivat
ensimmäisen
asteen
muutoksenhakutuomioistuimina.” s. 21
Hallintotuomioistuinjärjestelmän perusrakenne on kolmiasteinen.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Hallintotuomioistuinjärjestelmän perusrakenne on kaksiasteinen.” s. 21
Toisin kuin korkeimpaan oikeuteen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen ei ole koskaan
luvanvaraista.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Hallinto-oikeuksien päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valittaminen on
kuitenkin luvanvaraista: hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.” s. 21
Korkein hallinto-oikeus ei ole pelkästään ennakkopäätöstuomioistuin.
Pitää paikkansa, oikea vastaus
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“Hallinto-oikeuksien päätöksistä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Valittaminen on
kuitenkin luvanvaraista: hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan. Valituslupajärjestelmästä huolimatta se ei kuitenkaan ole (vain)
ennakkopäätöstuomioistuin, kuten korkein oikeus, vaan se ottaa käsiteltäväkseen valitusasioita
muutoinkin kuin niiden ennakkopäätösarvon vuoksi.” s. 21
Vaihtoehdot a ja d.
Väärä vastaus, sillä vaihtoehto a ei pidä paikkaansa.
Vaihtoehdot c ja d.
Väärä vastaus, sillä vaihtoehto c ei pidä paikkaansa.
3. Olet tuomari Helsingin käräjäoikeudessa. Ratkaistavaksesi tulee työoikeudellinen tapaus. Huomaat, että
tapaukseen soveltuu eräs valtioneuvoston asetus, mutta asiaa punnittuasi toteat, että asetus on ristiriidassa
perustuslain kanssa. Ristiriita ei ole kuitenkaan ilmeinen. Lisäksi tapauksella on myös EU-oikeudellinen
ulottuvuus, mutta et ole varma, miten EU-oikeutta pitäisi tulkita, sillä asiaa ei ole aikaisemmin ratkaistu. Mikä
tai mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa?
Et voi jättää asetusta soveltamatta.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Myös tuomioistuinten on annettava etusija perustuslain säännökselle. Säännösten välisen ristiriidan
täytyy kuitenkin olla ilmeinen: Perustuslain 106 §:n mukaan, "jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa
asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen
on annettava etusija perustuslain säännökselle". Jos taas kyseessä on asetus tai muu lakia alemman
asteinen säädös, ei ilmeistä ristiriitaa tarvita: Perustuslain 107 §:n mukaan säännöstä, joka on
ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, ei saa soveltaa.” s. 57-58
Koska kyse on asetuksesta, ei ilmeisyysvaatimusta edellytetä, ja siksi asetus voidaan jättää soveltamatta.
Voit tässä tapauksessa jättää soveltamatta asetusta.
Pitää paikkansa, oikea vastaus.
“Myös tuomioistuinten on annettava etusija perustuslain säännökselle. Säännösten välisen ristiriidan
täytyy kuitenkin olla ilmeinen: Perustuslain 106 §:n mukaan, "jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa
asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen
on annettava etusija perustuslain säännökselle". Jos taas kyseessä on asetus tai muu lakia alemman
asteinen säädös, ei ilmeistä ristiriitaa tarvita: Perustuslain 107 §:n mukaan säännöstä, joka on
ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, ei saa soveltaa.” s. 57-58
Koska kyse on asetuksesta, ei ilmeisyysvaatimusta edellytetä, ja siksi asetus voidaan jättää soveltamatta.
Voit pyytää eduskunnan perustuslakivaliokunnalta lausuntoa asetuksen perustuslainmukaisuudesta.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
Tällaisesta mahdollisuudesta ei puhuta kirjassa mitään.
“Ennakollinen säädösvalvonta kuuluu eduskunnalle ja siellä ennen muuta perustuslakivaliokunnalle.” s.
57
Olet velvollinen pyytämään Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EU-oikeuden
tulkinnasta.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Suomessa tämä tarkoittaa ylimpien oikeuksien velvollisuutta pyytää EUT:n ennakkoratkaisua, jos
niiden ratkaistavana olevaan asiaan liittyy EU-oikeudellinen kysymys, jota ei ole aikaisemmin ratkaistu.
Alimmilla tuomioistuimilla ei tällaista velvollisuutta ole, mutta niillä on tietyin edellytyksin siihen
mahdollisuus.” s. 23
Vaihtoehdot b ja d.
Väärä vastaus, sillä vaihtoehto d ei pidä paikkaansa.
Vaihtoehdot a ja d.
Väärä vastaus, sillä vaihtoehdot a ja d eivät pidä paikkaansa.
4. Mikä tai mitkä seuraavista vaihtoehdoista eivät pidä paikkaansa?
Varallisuusoikeus jakautuu esine-, velvoite- ja immateriaalioikeuteen.
Pitää paikkansa, väärä vastaus.
”Varallisuusoikeus puolestaan jakautuu esine-, velvoite- ja immateriaalioikeuteen.” (s. 78)
Jos julkisoikeus määritellään suppeasti, jää sen ulkopuolelle finanssihallinto-oikeus.
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Ei pidä paikkaansa, oikea vastaus.
”Julkisoikeus voidaan määritellä joko laajasti tai suppeasti. Laajasti määritellen se on yksityisoikeuden
vastakohta. Suppeasti määriteltynä se kattaa ne oikeudenalat, jotka jäävät jäljelle, kun laajemmasta
julkisoikeudesta erotetaan rikos- ja prosessioikeus. Suppeassa määritelmässä voidaan puhua valtiooikeudesta ja kansainvälisestä oikeudesta. Valtio-oikeus sisältää valtiosääntö-, hallinto- ja
finanssioikeuden. Jos taas julkisoikeus jaetaan yleiseen ja erityiseen, menee yleisen julkisoikeuden
ryhmittelyn alle valtiosääntö-, hallinto-, sosiaali- ja (julkinen) eurooppaoikeus. Erityiseen julkisoikeuteen
kuuluvat kunnallis-, kirkko-, finanssi- ja finanssihallinto-oikeus.” (s. 78–79).
Yleiset opit ovat yhtäältä tiedollinen mutta toisaalta normatiivinen järjestelmä.
Pitää paikkansa, väärä vastaus.
”Luvussa seisemän tarkemmin käsiteltävät yleiset opit ovat oikeustieteen piirissä kehittynyt tiedollinen
järjestelmä. Ne ovat kuitenkin myös normatiivinen järjestelmä, sillä ne luovat normatiivista sisältöä
oikeusjärjestykseen.” (s. 55)
Yhteisöoikeus ja kuluttajaoikeus kuuluvat kauppaoikeuden alle.
Pitää paikkansa, väärä vastaus.
”Kauppaoikeus sisältää yhteisöoikeuden, kuluttajaoikeuden ja markkinaoikeuden.” (s. 78)
Vaihtoehdot c ja d.
Väärä vastaus, sillä c ja d pitävät paikkansa.
Vaihtoehdot a, c ja d.
Väärä vastaus, sillä a, c ja d pitävät paikkansa.
5. Mikä tai mitkä seuraavista roomalaista oikeutta koskevista väitteistä pitävät paikkansa?
400-luvulta eaa 200–300-luvuille jaa roomalainen oikeus oli voimassa olevaa oikeutta Rooman
valtakunnassa.
Pitää paikkansa, mutta väärä vastaus.
“Ensimmäisen jakson aikana, joka alkoi 400-luvulla eaa, ja päättyi 200–300 luvulla jaa, roomalainen
oikeus kehittyi ja oli voimassa olevaa oikeutta Rooman valtakunnassa.” s. 61
Antiikin roomalaiseen oikeusajatteluun liittyi yleisempien oikeusperiaatteiden kehittäminen.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Tosin antiikin roomalainen oikeusajattelu oli lähtökohdiltaan kasuistista, eli sidoksissa yksittäisiin
tapauksiin, ja yleisempien oikeusperiaatteiden nimenomainen kehittäminen oli vierasta.” s. 62
Rooman valtakunnan tuhoutumisen jälkeen roomalaista oikeutta ei käytetty, ennen kuin se löydettiin
uudelleen 1100-luvulla.
Ei pidä paikkaansa, väärä vastaus.
“Myös Rooman valtakunnan tuhoutumisen jälkeen roomalaista oikeutta (luultavasti) käytettiin
Euroopassa, mutta paikallisen oikeuden, kanonisen oikeuden, feodaalioikeuden ja muiden
oikeusjärjestysten rinnalla.” s. 61
1100-luvulla juridiikka ja juristin ammatti alkoivat kytkeytyä yliopistoissa opiskeluun.
Pitää paikkansa, mutta väärä vastaus.
“Toisen ajanjakson alku on 1100-luvulla. Silloin Pohjois-Italiassa alkoi edelliseltä jaksolta peräisin
olevien, ennen muuta edellä mainittuun Justinianuksen kokoelmaan koottujen oikeuslähteiden opiskelu
ja tutkiminen. Samalla juridiikka ja juristin ammatti alkoivat liittyä yliopistoissa tapahtuvaan
opiskeluun.” s. 61
Vaihtoehdot a ja c.
Väärä vastaus, sillä vaihtoehto c ei pidä paikkaansa.
Vaihtoehdot a ja d.
Oikea vastaus, sillä vaihtoehdot a ja d pitävät paikkansa.
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TEHTÄVÄ 2
Vastaa kysymyksiin Janne Kaiston kirjan Johdatus yksityisoikeuteen perusteella.
1. Mikä seuraavista vakioehtoja koskevista väittämistä ei pidä paikkaansa?
a. Oppi yllättävistä ja ankarista ehdoista voi suojata kuluttajaa vakioehtojen yllättäviltä vaikutuksilta.
Etenkin kuluttajat perehtyvät monesti varsin huonosti vakioehtoihin. Vaikka vakioehdot sinänsä tulevat
liityntävaatimuksen täytyttyä sopimuksen osaksi, vastapuolta suojaa oikeuteemme sisältyvä oppi yllättävistä ja
ankarista ehdoista.(s. 63)
b. Markkinaoikeus ja kuluttaja-asiamies voivat kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta kielletyn sopimusehdon
käyttämistä elinkeinonharjoittajan tarjotessa kulutushyödykkeitä.
Olennaista on, että elinkeinonharjoittajaa voidaan tarvittaessa kieltää jatkamasta kielletyn sopimusehdon
käyttämistä taikka uudistamista sellaisen tai siihen rinnastettavan sopimusehdon käyttämistä. Kiellon määrää
markkinaoikeus, joskin myös kuluttaja-asiamies voi tietyin edellytyksin asettaa kiellon.( s. 63.)
c. Kuluttajansuojalain järjestelmässä kuluttaja-asiamies valvoo vakiosopimusehtojen käyttöä kuluttajansuojan
kannalta.
Kuluttajansuojalain järjestelmässä kuluttaja-asiamies on taho, joka myös valvoo sopimusehtojen käyttöä
kuluttajansuojan kannalta. (s. 63)
d. Vakioehtoja käyttävä taho ei voi poistaa ehdolta yllättävyyttä kertomalla erikseen suullisesti vakioehdot
sisältävään asiakirjaan sisältyvästä ankarana pidettävästä vakioehdosta. Vaihtoehto d) ei pidä paikkaansa.
Vakioehtoja käyttävä taho voi poistaa ehdolta yllättävyyden huomauttamalla asiasta eli esimerkiksi
kertomalla suullisesti, että vakioehdot sisältävään asiakirjaan sisältyy tietty, ankarana pidettävä vakioehto.
(s. 63)

2. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?
a. Kiinteistön kauppaa koskevassa muotovaatimuksessa on kysymys varsinaisesta muotosäännöksestä.
Jos kiinteistön kauppaa ei tehdä MK:ssa säädetyllä tavalla, kauppa ei ole sitova. Kyse on siis varsinaisesta
muotosäännöksestä. (s. 41).
b. Maakaaren mukaan kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä
ollessa.
Kaupan muotoon kuuluu, että kaupanvahvistaja vahvistaa kaupan kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä
ollessa. (s. 41)
c. Kiinteistön lahjaan ei sovelleta maakaaressa säädettyjä kiinteistön kauppaa koskevia muotovaatimuksia.
Vaihtoehto c) ei pidä paikkaansa. Kaupan osalta säädetty pätee kiinteistön vaihtoon, lahjaan ja muuhun
maakaaren alaiseen luovutukseen. (s. 41)
d. Kiinteistön kauppaa koskevan sähköisen kauppakirjaluonnoksen voi laatia vain kiinteistön omistaja, jolle on
viimeksi myönnetty lainhuuto myytävään kiinteistöön.
Sähköinen kaupankäynti edellyttää sähköisen kauppakirjan luonnosta, jonka voi laatia kiinteistön omistaja,
jolle on viimeksi myönnetty lainhuuto myytävään kiinteistöön. (s. 41)
3. Mikä seuraavista perinnönjaon muotosäännöksiä koskevista väittämistä pitää paikkansa?
a. Perinnönjaosta on laadittava jakokirja vain sopimusjaon yhteydessä.
Perinnönjaosta on laadittava jakokirja myös pesänjakajan toimittaman jaon (toimitusjako) yhteydessä, ja
tällöin vaaditaan, että pesänjakaja allekirjoittaa perinnönjakokirjan. (s.38)
b. Jos perinnönjakoa ei tehdä sopimusjakona, perinnönjakoa haluava ja siihen oikeutettu nimittävät erityisen
pesänjakajan suorittamaan jaon.
Mikäli sopuun ei päästä, perinnönjakoa haluavan ja siihen oikeutetun on haettava tuomioistuimelta erityisen
pesänjakajan määräämistä. (s. 38)
c. Sopimusjaolla toimitetusta perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakokirja, jossa on perintökaaren nojalla oltava
osakkaiden sekä esteettömän todistajan allekirjoitus.
Tällöin on tehtävä perinnönjakokirja, jossa on perintökaaren (PK) 23:9:n nojalla oltava osakkaiden ja kahden
esteettömän todistajan allekirjoitukset.(s. 38)
d. Mikään väittämistä ei pidä paikkaansa.
Kohtien a) – c) perustelujen pohjalta vastausvaihtoehto d) pitää paikkansa.
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4. Mikä seuraavista väittämistä pitää paikkansa?
a. Oikeustoimilain 1 luvun mukaan tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus
sitovat vain tarjouksen tekijää.
OikTL 1.1 §:n mukaan ”Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat
tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa sen mukaan kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään”. (s. 44)
b. Oikeustoimilain 1 luvun sääntely on luonteeltaan tahdonvaltaista.
Oikeustoimilain 1 luvun sääntely on luonteeltaan tahdonvaltaista. (s. 44)
c. Oikeustoimilain 1 luvun säännöksiä sovelletaan myös määrämuotoa vaativiin sopimuksiin. Oikeustoimilain 1
luvun säännökset eivät myöskään koske määrämuotoisia sopimuksia, jollaisiksi tulee käsittää ainakin ne
sopimukset, joiden perustana olevien tahdonilmaisujen pätevyys edellyttää tietyn laissa osoitetun muodon
seuraamista. (s. 45)
d. Sopimukset, joiden päättämiseen vaaditaan suorituksen toimittamista toiselle sopimuspuolelle, kuuluvat
oikeustoimilain sääntelyn soveltumisen piiriin.
Myös sopimukset, joiden päättämiseen vaaditaan suorituksen toimittamista toiselle
sopimuspuolelle,
jäävät sääntelyn soveltumisen ulkopuolelle. (s. 45)
5. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?
a. Oikeustoimilain mukaan suullisesti tehtyyn tarjoukseen tulee antaa heti hyväksyvä vastaus, jos tarjouksen
tekijä ei ole antanut aikaa vastauksen antamiseen.
Suullisesti tehtyyn tarjoukseen tulee oikeustoimilain mukaan antaa heti hyväksyvä vastaus, jos tarjouksen
tekijä ei ole antanut aikaa vastauksen antamiseen. (s. 46)
b. Tarjouksen saajan tulee yleensä ilmoittaa tarjouksen hylkäämisestä sillä uhalla, että muuten tarjouksen
mukainen sopimus katsotaan syntyneeksi.
Tarjouksen saajan ei kuitenkaan yleensä tarvitse ilmoittaa tarjouksen hylkäämisestä uhalla, että muuten
tarjouksen mukainen sopimus katsotaan syntyneeksi. (s. 48)
c. Oikeustoimilaissa ei suoranaisesti sanota, että tarjous ja vastaus olisivat sitovia, jos peruuttaminen tapahtuu
vasta selonoton jälkeen.
Oikeustoimilaissa ei suoranaisesti sanota, että tarjous ja vastaus olisivat sitovia, jos peruuttaminen tapahtuu
vasta selonoton jälkeen. (s. 49)
d. Oikeustoimilain 7 §:n mukainen pääsääntö on, että selonotto katkaisee peruuttamismahdollisuuden.
Keskeinen säännös on OikTL 7 §, joka kuuluu seuraavasti: ”Tarjous tai vastaus, joka peruutetaan, ei ole sitova,
jos peruutus saapuu sille, jolle tarjous on tehty tai vastaus annettu, ennenkuin hän on ottanut selon tarjouksesta
tai vastauksesta tahi samaan aikaan, kuin tämä tapahtuu.” (s. 48)
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TEHTÄVÄ 3
Vastaa kysymyksiin Olli Mäenpään kirjan Julkinen valta ja oikeusvaltio -kirjan perusteella.
1. Säännöksen voivat antaa viranomaiselle laajan harkintavallan, jonka puitteet voivat muodostua yleisistä
rajoittavista tekijöistä. Mikä seuraavista ei kuulu viranomaisen harkintavaltaa rajoittaviin tekijöihin?
a. Tuomioistuinvalvonta.
b. EU-oikeus.
c. Kansainväliset sopimukset.
d. Hallinnon oikeusperiaatteet.
e. Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen.
f. Hallitusohjelma.
2. Mikä seuraavista voisi muodostaa viranomaisen harkintavallan väärinkäytön?
a. Toimivallan ylittäminen.
b. Viranomainen käyttää toimivaltaansa ja hylkää merkittävää asiaa koskevan lupahakemuksen hakijan
pienen laiminlyönnin vuoksi antamatta mahdollisuutta korjata laiminlyöntiä.
c. Viranomainen käyttää toimivaltaansa valitsemalla useista vaihtoehdoista asianosaisen kannalta
epämieluisimman.
d. Viranomainen käyttää toimivaltaansa ja päättää jättää hakemuksen tutkimatta.
e. Viranomainen käyttää toimivaltaansa valitsemalla useista vaihtoehdoista asianosaisen kannalta
epämieluisimman poiketen samalla siitä, miten on asian päättänyt muiden asianosaisten osalta.
f. Viranomainen käyttää toimivaltaansa ja hylkää merkittävää asiaa koskevan lupahakemuksen hakijan
pienen laiminlyönnin vuoksi antamatta mahdollisuutta korjata laiminlyöntiä ja viranomainen käyttää
toimivaltaansa valitsemalla useista vaihtoehdoista asianosaisen kannalta epämieluisimman poiketen
samalla siitä, miten on asian päättänyt muiden asianosaisten osalta.
3. Mitä oikeusnormien hierarkia viranomaisen toiminnassa tarkoittaa?
a. Sovellettavien säännösten perusoikeusmyönteistä tulkintaa.
b. Velvollisuutta ilmeisesti perustuslainvastaisen lain soveltamatta jättämiseen.
c. Kansallisen lainsäädännön ensisijaista huomioimista.
d. Ilmeisesti perustuslainvastaisen lain soveltamatta jättämistä ja kansallisen lainsäädännön ensisijaista
huomioimista.
e. Itsehallinnollisen yhteisön hallintosäännön on huomioitava perustuslaki.
f. Sovellettavien säännösten perusoikeusmyönteistä tulkintaa ja itsehallinnollisen yhteisön
hallintosäännön on huomioitava perustuslaki.
4. Mikä seuraavista hallinto-oikeudellista perussuhdetta koskeva väittämä pitää paikkansa?
a. Hallinto-oikeussuhde on yleensä dispositiivinen.
b. Hallinto-oikeussuhde on yleensä voimassa tietyn ajan.
c. Hallinto-oikeussuhde on yleensä dispositiivinen ja se on yleensä voimassa tietyn ajan.
d. Julkisyhteisöjen ja viranomaisten väliset hallinto-oikeussuhteet ovat myös mahdollisia.
e. Hallinto-oikeussuhteessa vain viranomaisella on velvollisuuksia ja yksityisellä oikeuksia.
f. Hallinto-oikeussuhteen ei aina tarvitse perustua lakiin.
5. Mikä seuraavista väittämistä ei pidä paikkaansa?
a. Julkisen vallan tehtävien hoitajan ei tarvitse aina kuulua julkishallintoon.
b. Yksityinen voi päätöksellään ottaa julkisen vallan tehtäviä hoitaakseen, jos katsoo sen olevan tarpeen
tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
c. Yksityinen voi hoitaa julkisen vallan tehtäviä, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi.
d. Yksityinen ei voi ottaa hoitaakseen merkittävää julkisen vallan käyttöä.
e. Julkisen vallan tehtävien hoitajan ei tarvitse aina kuulua julkishallintoon ja yksityinen voi hoitaa julkisen
vallan tehtäviä, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
f. Julkisyhteisö kuten valtio tai kunta muodostaa oikeushenkilön, mutta viranomainen ei.
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TEHTÄVÄ 4
Vastaa kysymyksiin Olli Mäenpään kirjan Julkinen valta ja oikeusvaltio perusteella.
1. Oikaisuvaatimusmenettely on usein välttämätön esivaihe ennen kuin päätökseen voidaan hakea muutosta
valittamalla. Miksi?
a. Menettelyllä pyritään karsimaan yksinkertaisia ja selkeästi virheellisiä päätöksiä ja jättämään
vaikeammat ja tulkinnanvaraiset tapaukset hallintotuomioistuimille.
b. Lainsäätäjän on halunnut jättää viranomaiselle mahdollisuuden kontrolloida virkamiehiensä toimia.
c. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on laajemmalla joukolla kuin oikeus tehdä valitus, joten
lainsäätäjä on halunnut mahdollistaa julkisen vallan käytön kontrolloinnin mahdollisimman laajalle
yleisölle.
d. Mikäli oikaisuvaatimusmenettelyä ei olisi, viranomaisten toiminnasta ei syntyisi valituskelpoisia
hallintopäätöksiä.
Vaihtoehto a on oikein. Oikaisuvaatimusmenettely on usein välttämätön esivaihe ennen kuin päätökseen
voidaan hakea muutosta valittamalla. Tällä tavoin pyritään karsimaan ilmeiset ja selvät virheet korjattaviksi
ripeästi oikaisuvaatimuksen perusteella. Tuomioistuinmenettelyssä on sen sijaan perusteltua käsitellä etenkin
oikeudellisesti kiperiä tai tulkinnanvaraisia asioita ja oikeusturvan kannalta erityisen merkittäviä kysymyksiä.
(s. 100)
2. Mikä seuraavista rikosoikeudellista virkavastuuta koskeva väittämä ei pidä paikkaansa?
a. Julkisuuslain vastaista menettelyä virkatoiminnassa voidaan arvioida virkavelvollisuuden rikkomisena.
b. Virkarikoksia ovat lahjusrikokset, virkasalaisuuden rikkominen ja virka-aseman väärinkäyttäminen.
c. Rikosoikeudellisen virkavastuun perusteet määräytyvät pääasiassa perustuslain, virkamieslain ja
eräiden erityislakien sisältämien virkamiestä ja julkisen vallan käyttöä koskevien erityisten
vastuusäännösten mukaan.
d. Virkavelvollisuuden rikkomisella tarkoitetaan virkatoiminnassa noudatettavien säännösten ja määräysten
rikkomista.
Väittämä c ei pidä paikkaansa. Rikosoikeudellisen virkavastuun perusteet määräytyvät virkarikoksia
koskevien rikoslain säännösten mukaan. (s. 115)
3. Mikä seuraavista kanteluviranomaisen toimintaa koskevista väittämistä pitää paikkansa?
a. Kanteluviranomainen ei voi kantelun johdosta itse korjata, muuttaa tai kumota hallintopäätöstä. Tästä
syystä kanteluviranomaisella ei voi myöskään olla oikeutta panna purkuasiaa vireille.
b. Kanteluviranomainen voi antaa hallinnollista ohjausta, huomautuksen tai ryhtyä toimiin virkavastuun
toteuttamiseksi.
c. Kanteluviranomaisen päätös on annettava tiedoksi kantelun tekijälle ja kantelun kohteelle ainoastaan
silloin, kun hallintokantelu johtaa toimenpiteisiin.
d. Kanteluviranomainen voi tarvittaessa toimittaa esitutkinnan, määrätä vahingonkorvauksia tai ryhtyä
virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin.
Väittämä b pitää paikkansa. Kanteluviranomaisen tehtävänä on ryhtyä hallintokantelun johdosta
toimenpiteisiin, joihin se katsoo olevan aihetta ja joihin sillä on toimivalta. Hallinnollisen ohjauksen
antaminen on hallintolain määrittelemä toimenpide, jos tällaiseen ohjukseen on aihetta (HL 53c §). Näitä
selvemmän moitteen sisältää huomautuksen antaminen, jos kanteluviranomainen katsoo, että lievempi
ohjaus ei kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen ole riittävää. Mikäli kantelun kohteena
oleva teko tai laiminlyönti on luonteensa tai vakavuutensa perusteella erityisen moitittava,
kanteluviranomainen voi ryhtyä toimiin virkavastuun toteuttamiseksi. (s. 114)

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta, valintakoe 5.6.2020, vaihe 2, oikeat vastaukset ja arvosteluperusteet
4. Missä seuraavista tilanteista henkilö on menettänyt mahdollisuutensa oikeusturvakeinon käyttämiseen?
a. Henkilö tekee tarkoituksenmukaisuusperusteella oikaisuvaatimuksen kunnallishallinnon päätöksestä
21 päivän kuluttua tiedoksisaannista.
b. Kunnan jäsen tekee kunnallisvalituksen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä 21 päivää
tiedoksisaannista.
c. Henkilö, jonka etuun päätös välittömästi vaikuttaa, panee korjaamismenettelyn vireille 35 päivän kuluttua
tiedoksisaannista asiassa, josta on myös tehty valitus hallinto-oikeuteen.
d. Henkilö panee lainvoimaisen hallintopäätöksen korjaamismenettelyn vireille yhden vuoden kuluttua
päätöksen tekemisestä.
Vaihtoehto a on oikein. Henkilö on menettänyt mahdollisuutensa oikeusturvakeinon käyttämiseen, sillä hän
tekee oikaisuvaatimuksensa myöhässä.
Oikaisuvaatimus on yleensä tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, mutta
kunnallishallinnossa määräaika on 14 päivää. (s. 101)

5. Kenellä seuraavista ei ole oikeutta haluamansa oikeussuojakeinon käyttämiseen?
a. Kunnan jäsenellä, joka haluaa tehdä kunnallisvalituksen kunnan viranomaisen päätöksestä, vaikka tämä
päätös ei ole kohdistunut hänelle myönnettävään etuun.
b. Henkilöllä, joka haluaa valittaa hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla häneltä on evätty hänen hakemansa
sosiaalinen etu, koska perustetta edun myöntämiselle ei ollut.
c. Kunnalla, jonka toimielimen päätös on kumottu hallinto-oikeudessa, ja joka haluaa valittaa hallintooikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
d. Edunvalvontayhdistyksellä, joka hakee muutosta hallintopäätökseen yleiseen intressiin vedoten.

Vaihtoehto d on oikein. Edunvalvontayhdistyksellä ei ole oikeutta haluamansa oikeussuojakeinon
käyttämiseen, sillä yhdistykseltä puuttuu valitusoikeus.
Valitusoikeus puuttuu niiltä, joiden asemaan hallintopäätös vaikuttaa vain välillisesti tai tosiasiallisesti taikka
jotka eivät voi vedota nimenomaisesti suojattuun oikeuteen. Myöskään yleinen intressi ei riitä
valitusoikeuden perusteeksi. Tällä perusteella esimerkiksi erilaisilta intressijärjestöiltä on perinteisesti
katsottu puuttuvan valitusoikeus päätöksistä, joilla on vaikutusta niiden edunvalvontaintressiin. (s. 105)
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TEHTÄVÄ 5
Sovittelun käyttö Suomessa
Kirjan sivut 97–99:
Sovittelu on yksityistä/vaihtoehtoista riidanratkaisua. Sovittelu tapahtuu perinteisen tuomioistuinmenettelyn
ulkopuolella. Sovittelun käyttö on yleistynyt / sitä on kehitetty viime vuosina. (1 p., tuli mainita yksi näistä seikoista).
Sovittelun tavoitteena ei ole lain (oikeuden) mukainen ratkaisu. Sen sijaan tavoitteena on se, että riidan osapuolet
voivat päästä molempien hyväksyttävissä olevaan / molempien mielestä kohtuulliseen lopputulokseen. Tavoite on
palauttaa näin heidän suhteensa ennalleen/hyväksi. (1p., tuli mainita 2/3 näistä seikoista)
Sovittelua järjestävät esim. kunnat ja yksityiset organisaatiot, kuluttajaneuvonta sekä Asianajajaliitto. Sovittelu on
mahdollista myös tuomioistuimissa. (1 p., tuli mainita 2/5 näistä tahoista)
Sovittelija auttaa sovittelumenettelyssä, mutta ei ehdota/tee ratkaisua. (1 p.)
Tuomioistuinsovittelulla tarkoitetaan tuomarin johdolla tapahtuvaa sovittelua, jolla ei ole yhteyttä vireillä olevaan
oikeudenkäyntiin. (1 p.)
Tuomioistuinsovittelu on lähtökohtaisesti julkista. Sovittelu on eri asia kuin sovinnon edistäminen. Sovinnon
edistämisessä asia on jo vireillä oikeudenkäynnissä, mutta tuomari pyrkii saamaan asianosaiset sopimaan asian
oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa tai myöhemmin. (1 p., tuli mainita 2/3 näistä seikoista)
Sovittelu on periaatteessa mahdollista kaikissa riita-asioissa. (1 p. Väite, että sovittelu on mahdollista vain
dispositiivisissa/tahdonvaltaisissa asioissa, ei tuonut pistettä. Esimerkiksi lapsen huoltoa koskeva asia on
indispositiivinen mutta soviteltavissa. Soviteltavuus ja sovinnon mahdollisuus ovat eri asioita.)
Jos osapuolet pääsevät sovintoon riita-asiassa, sovittelija voi heidän pyynnöstään vahvistaa sovintosopimuksen,
jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu. Muuten kyseessä on tavanomainen sopimus. (1 p.)
Myös rikosasioita voidaan sovitella. Tällöin käsitellään (vain) rikoksen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia
haittoja ja pyritään sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. (1 p.)
Rikosasioiden sovittelu kuuluu STM:n hallinnonalaan. Sovittelu on mahdollista, vaikka rikosasia käsiteltäisiin poliisin
taikka syyttäjän toimesta tai tuomioistuimessa. Rikosasioiden sovitteluun ei kuulu sovinnon vahvistamismenettelyä.
(1 p., tuli mainita 2/3 näistä seikoista)
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TEHTÄVÄ 6
Vastaa kysymykseen Janne Kaiston kirjan Johdatus yksityisoikeuteen perusteella.
Aviopari A ja B ovat olleet naimisissa vuodesta 2004. A työskentelee kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajana ja on
työstä saamillaan ansioilla hankkinut huomattavan omaisuuden, johon kuuluu niin avioparin käytössä olevia
kiinteistöjä, arvoautoja kuin taide-esineitä. Viime aikoina avioparilla on ollut paljon riitoja, ja A epäilee, että B:llä on
avioliiton ulkopuolinen suhde. A haluaa nyt tehdä avioehtosopimuksen siltä varalta, että liitto päättyy avioeroon. A
esittää, että he sopivat asiasta niin, että heillä kummallakaan ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. A ja B
keskustelevat asiasta, ja A sanoo keskustelun päätteeksi, että he ovat nyt asianmukaisesti tehneet
avioehtosopimuksen ja avioehtosopimus on tullut siten voimaan. B saa keskustelun jälkeen tietää, että A on laittanut
avioeron vireille kahta viikkoa aiemmin.
Työskentelet perheoikeuteen erikoistuneessa lakiasiantoimistossa harjoittelijana, ja sinua on pyydetty
vastaanottamaan B, joka on huolestunut tekemästään sopimuksesta, ja haluaa saada nyt neuvoja
avioehtosopimukseen liittyvissä kysymyksissään.
a) Selitä, milloin avioehtosopimuksen voi tehdä ja mistä sillä voidaan sopia? (3 p.)

-

Aviopuolisot voivat avioliiton aikana tai jo kihlauduttuaan tehdä avioehtosopimuksen. (1 piste) (s. 35)
Pisteen saaminen on edellyttänyt, että vastauksessa todetaan avioehtosopimuksen tekemisen olevan
mahdollista osapuolten kihlauduttua tai avioliiton aikana. Molemmat ajankohdat on tullut mainita. Jos
vastauksessa on todettu, että avioehtosopimuksen voi tehdä ”ennen avioliittoa” ilman mainintaa kihlauksesta,
vastauksesta ei ole annettu pistettä. ’Ennen avioeroa’ on arvosteluperusteissa rinnastettu vastaamaan
’avioliiton aikana.’
Puolisot tai kihlakumppanit voivat sopia siitä, että heillä ei ole lainkaan avio-oikeutta toistensa
omaisuuteen. (1 piste) (s. 35)

-

Avio-oikeuden laajuudesta voidaan määrätä myös rajoitetummin. Aviopuolisot tai kihlakumppanit voivat
sopia esimerkiksi siitä, että toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta kiinteistöön, jonka toinen puoliso on
saanut lahjaksi vanhemmiltaan. (1 piste) (s. 35-36)
Piste on annettu myös, jos vastauksessa on esitetty jokin esimerkki rajoitetusta avioehtosopimuksesta.

b) Kerro B:lle, mitkä muotovaatimukset koskevat avioehtosopimusta. Kerro myös, mitä avioehtosopimuksen
voimaantulo edellyttää? Onko mielestäsi A:n ja B:n tekemä avioehtosopimus pätevä? Perustele vastauksesi.
(6 p.)
MUOTOVAATIMUKSET:
Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti (1 piste).

-

-

-

Puolisoiden sekä kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava avioehtosopimus (1 piste).
Pisteen saaminen on edellyttänyt, että vastauksessa todetaan muotovaatimuksen edellyttävän sekä
puolisoiden (tai kihlautuneiden) että kahden esteettömän todistajan allekirjoitusta.
Pistettä ei ole annettu, jos vastauksessa todetaan avioehtosopimuksen muotovaatimuksen edellyttävän
esteettömien todistajien läsnäoloa, mutta vastauksessa ei kuitenkaan ole mainittu todistajia koskevaa
allekirjoitusvaatimusta.
Pistettä ei ole annettu, jos vastauksesta ei ilmene todistajien esteettömyyttä koskeva vaatimus.
Avioehtosopimus on myös päivättävä. (1 piste). (s.38)
”Avioehtosopimus on AL 42 §:n mukaan tehtävä kirjallisesti, ja AL 66 §:n nojalla sen pätevyys edellyttää
puolisoiden ja kahden esteettömän todistajan allekirjoituksia sekä vieläpä päiväystä.”
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-

AVIOEHTOSOPIMUKSEN VOIMAANTULON EDELLYTYKSET:
Avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se rekisteröity (1 piste). (s. 39)
Pisteen saamiseksi on vaadittu maininta sopimuksen voimaantulosta vasta kun se on rekisteröity, ja tähän ei
arvosteluperusteissa ole rinnastettu mainintaa ”Avioehtosopimus on jätettävä rekisteröitäväksi”.
Avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty rekisteröitäväksi avioliiton purkauduttua
tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille (1 piste). (s. 39)
Pisteen saaminen on edellyttänyt vastauksessa mainitun rekisteröimisen esteenä olevan sekä avioliiton
purkautuminen, että avioeroasian vireille tulo.

-

ONKO A:N JA B:N TEKEMÄ AVIOEHTOSOPIMUS PÄTEVÄ?
Avioehtosopimus ei ole pätevä vapaamuotoisena. (1 piste).
Pisteen saamiseksi on vaadittu vastauksesta käyvän ilmi, että avioehtosopimusta ei ole laadittu
muotovaatimuksia noudattaen ja, että avioehtosopimus ei siten ole pätevä. (s. 38-39)

c) Puolisoiden välinen avioehtosopimus ei ole ainoa oikeustoimijärjestely, jolla voidaan vaikuttaa aviooikeuteen. Anna kolme (3) esimerkkiä mihin oikeustoimijärjestelyihin avio-oikeutta koskevia määräyksiä voi
sisältyä. (1 p.)
Avio-oikeutta koskevia määräyksiä voi sisältyä lahjaan, testamenttiin ja henkilövakuutuksen
edunsaajamääräykseen. (1 piste) (s. 36)
Pisteen saamiseksi on vaadittu maininta kaikista kolmesta (3) Janne Kaiston kirjassa Johdatus
yksityisoikeuteen mainituista oikeustoimijärjestelyistä, joihin avio-oikeutta koskevia määräyksiä voi sisältyä.
Arvosteluperusteissa on ’henkilövakuutuksen edunsaajamääräys’ rinnastettu termeihin ’edunsaajamääräys’
ja ’henkilövakuutus’, mutta ei termiin ’vakuutus’.
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TEHTÄVÄ 7
Kerro Olli Mäenpään Julkinen valta ja oikeusvaltio (2020) -teoksen perusteella mitä tarkoitetaan julkisen vallan
käsitteellä ja sen lähikäsitteillä (10 p.)
Julkisen vallan käytön käsitteellä on kaksi merkityssisältöä: Institutionaalinen ja funktionaalinen, joita edellisellä
viitataan julkisyhteisöihin, kuten valtio tai kunta sekä muihin toimielimiin/viranomaisiin (1 p., piste tulee, kun
mainitaan institutionaalinen merkityssisältö ja viitataan julkisyhteisöihin tai toimielimiin taikka viranomaisiin, ks.
Mäenpää, s. 2).
Näillä on myös velvollisuus perustuslain 22 §:n mukaan turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen (1
p., piste tulee, kun mainitaan, että julkisen vallan instituutioilla/julkisyhteisöillä/viranomaisilla on velvollisuus
turvata perusoikeuksien toteutuminen, ks. Mäenpää, s. 27). Funktionaalinen (toiminnallinen) merkityssisältö taas
viittaa itse toimintaan eli julkisen vallan käyttöön (1 p., piste tulee, kun mainitaan funktionaalinen/toiminnallinen
merkityssisältö ja viitataan julkisen vallan käyttöön toimintana, ks. Mäenpää, s. 2).
Julkisen vallan käyttö ja viranomaistoiminnan lainalaisuus ankkuroituvat demokraattisen oikeusvaltion ideaan, joten
sen tulee perustua eduskunnan säätämiin lakeihin (1 p., piste tulee, jos julkisen vallan käyttö osattu liittää hallinnon
lainalaisuuteen sekä demokratiaan/eduskuntaan, ks. Mäenpää, s. 5–6, 19).
Tyypillisesti julkista valtaa käytetään kolmella eri tavalla: 1) tekemällä hallintopäätöksiä, 2) antamalla yleisiä normeja,
3) käyttämällä välittömiä voimakeinoja (1 p., piste tulee, kun mainittu kaksi kolmesta julkisen vallan käytön
muodosta, ks. Mäenpää, s. 2).
Käytettäessä julkista valtaa tai hoidettaessa julkisia hallintotehtäviä viranomaisen ja yksityisen välille muodostuu
oikeussuhde (1 p., piste tulee, kun ilmaistaan yksityisen ja viranomaisen välillä olevan oikeussuhde, ks. Mäenpää, s.
39).
Julkisen vallan käsitteen lähikäsitteitä ovat merkittävä ja välitön julkinen valta sekä julkinen hallintotehtävä (1 p., piste
tulee, kun mainitaan kaikki kolme, ks. Mäenpää, s. 7, 10). Näistä julkisen hallintotehtävän hoitaminen on
laajempi/lievempi ja merkittävä julkisen vallan käyttö taas on suppeampi/voimakkaampi suhteessa ”tavalliseen”
julkisen vallan käyttöön. Välitön julkisen vallan käyttö taas tarkoittaa välittömästi velvoittavan, esimerkiksi käskyn
antamista. (1 p., piste tulee, kun suhteutetaan julkisen hallintotehtävän hoitaminen, merkittävä julkisen vallan
käyttö ja välitön julkisen vallan käyttö ”tavalliseen” julkisen vallan käyttöön, kahden suhteuttaminen riittää
pisteeseen, ks. Mäenpää, s. 8–10).
Julkista valtaa käytettäessä tulee huomioida hallinnon oikeusperiaatteet, joita ovat yhdenvertaisuusperiaate,
tarkoitussidonnaisuuden periaate, puolueettomuusperiaate, suhteellisuusperiaate ja luottamuksensuojaperiaate (1
p., piste tulee, jos viitataan hallinnon oikeusperiaatteisiin ja mainitaan niistä vähintään kolme, jos samalla ei
virheellisesti väitetä niihin kuuluvan joitain muita, ks. Mäenpää, s. 28–29).
Julkisen hallintotehtävän hoitaminen (myös julkisen vallan käyttöä) on perustuslain 124 §:n mukaan mahdollista
ulkoistaa (muulle kuin viranomaiselle) säätämällä siitä erikseen lailla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi, eikä siirto vaaranna perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon
takeiden toteutumista. Merkittävää julkisen vallan käyttöä ei saa ulkoistaa. (1 p., piste tulee, kun kerrotaan julkisten
tehtävien hoitamisen/julkisen vallan käytön ulkoistamisen olevan mahdollista, mikäli PL 124 §:n edellytykset
täyttyvät, piste edellyttää kuitenkin sen mainitsemista, ettei merkittävää julkisen vallan käyttöä saa antaa muille
kuin viranomaisille, ks. Mäenpää, s. 15–16).
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TEHTÄVÄ 8
A.
- Kiireellinen sijoitus on 39 §:n mukaisesti rauennut suoraan lain nojalla, kun 30 päivässä sijoituksen alkamisesta, joka
tässä lasketaan päätöksentekopäivästä (38 §), ei ole tehty hakemusta X;n huostaanotosta hallinto-oikeudelle. (1
piste)
- Tapauksessa viranhaltijan olisi kuitenkin tullut lain 39 §:n perusteella välittömästi tehdä päätös kiireellisen
sijoituksen lopettamisesta. (1 piste)
- Y:llä ei vastoin puheitaan ole mahdollisuutta valittaa siitä, ettei kiireellistä sijoitusta jatkettu, sillä asiasta ei ole
viranomaisen päätöstä (s. 107–108.) (1 piste)
- Sen sijaan 89 §:n nojalla tuttavalla on X:n huoltajana itsenäinen oikeus hakea muutosta (1 piste)
- ja X:llä on 89 §:n 12 vuotta täyttäneenä erillinen muutoksenhakuoikeus. (1 piste)
B.
Tehtävän B-kohdassa myönnettiin 1–3 pistettä valituksen tekemisestä ja sen sisällöstä. Pisteytyksessä huomioitiin
seuraavat valintakoekirjan sivuilla 108–109 mainitut asiat:
- valitus on tehtävä kirjallisesti
- viimeistään 30 päivän kuluttua tiedoksisaannista
- siinä on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot
- liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- liitettävä valituksen kohteena oleva päätös
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi
- vaatimukset eli miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- vaatimusten perustelut
- selvitys valitusoikeuden perusteista, jos päätös ei kohdistu valittajaan
3–4 oikeasta asiasta myönnettiin 1 piste.
5–6 oikeasta asiasta myönnettiin 2 pistettä.
7–8 oikeasta asiasta myönnettiin 3 pistettä.
Tehtävän B-kohdassa myönnettiin 2 pistettä kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen valitusperusteista:
Päätöksestä voi valittaa vain lainvastaisuuden perusteella. Tässä tapauksessa sen voi aiheuttaa:
- tosiseikkojen tai selvityksen virheellinen arviointi sillä perusteella että 40 §:n mukaiset syyt huostaanotolle
puuttuvat TAI 38 §:n välittömän vaaran edellytys ei täyty, koska esim. X:n päihteidenkäyttö on ollut
kokeiluluonteista. (1 piste)
- menettelyvirhe, sillä asiaan osallisten (tuttavan ja X:n) mielipidettä ei ole selvitetty 39 a §:n edellyttämällä tavalla.
(1 piste)

