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HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO
Valintakoe 1.6.2015
Pisteet yhteensä ___________
(tarkastaja merkitsee)

VALINTAKOKEEN PISTEYTYS
Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä.
Tehtävät perustuvat teokseen Kirsi Lehto (Toim.): Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon (2014).

Lue ohjeet huolellisesti ja kirjoita nimesi sekä henkilötunnuksesi jokaiselle sivulle!

TEHTÄVÄ I (Julkisoikeus)
Ympyröi oikea vaihtoehto.  Jos väittämä on mielestäsi oikein, ympyröi O, jos taas väärin, ympyröi V.
Oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen/väittämä. Väärästä vastauksesta saat saman pistemäärän
negatiivisena. Vastaamatta jättäminen = 0 pistettä. Tämän tehtävän yhteispistemäärä on kuitenkin
aina vähintään 0 pistettä. Maksimipistemäärä on 15 pistettä. Ei kirjallisia selityksiä!

1. Jako julkisoikeuteen ja yksityisoikeuteen on tyypillistä romaanis-
germaanisen oikeusjärjestelmän maille. O V

2. Sopimusvapauden periaate on keskeinen lähtökohta julkisoikeuden
puolella. O V

3. Yleinen oikeusteoria selvittää lain muutostarpeita. O V

4. Oppilaan koulusta erottamista koskeva päätös tehdään monijäsenisessä
toimielimessä. O V

5. Hyvää hallintoa on noudatettava sekä tosiasiallisessa hallintotoiminnassa
että hallintopäätöksiä tehtäessä. O V

6. Asianosainen on se, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. O V

7. Perusopetusasioissa valitetaan yleensä ensin hallinto-oikeuteen ja tästä
päätöksestä on jatkovalitusoikeus korkeimpaan oikeuteen. O V
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8. Objektiivinen puolueettomuus tarkoittaa sitä, että viranomaisen toiminnassa
 on huomioitava myös miltä toiminta näyttää ulospäin. O V

9. Suhteellisuusperiaate edellyttää, että vallankäyttö ja päätökset tulee
suhteuttaa niillä tavoiteltuun hyötyyn. O V

10. Vanhusten palveluasuminen ja laitoshuolto ovat subjektiivisia oikeuksia. O V

11. Päätöksen perusteluksi riittää, että viranomainen ilmoittaa sovelletun
lainkohdan. O V

12. Perustelut voidaan jättää antamatta, jos tärkeä yksityinen etu edellyttää
päätöksen välitöntä antamista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos
yksin asuneen vanhuksen kunto heikkenee äkillisesti. O V

13. Palvelusuunnitelmaan kirjataan asiakkaan näkemykset, mutta ne eivät
välttämättä velvoita päätöksentekijää. O V

14. Tarveperiaate on konkreettinen ja riittävä väline, jonka avulla
hakijat voidaan asettaa järjestykseen etuuksia jaettaessa. O V

15. Soveltamisohjeet vanhuspalveluiden myöntämisen perusteista
voivat vaihdella kunnittain. O V
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TEHTÄVÄ II (Sosiaali- ja terveyshallintotiede)
Ympyröi oikea vaihtoehto.  Jos väittämä on mielestäsi oikein, ympyröi O, jos taas väärin, ympyröi V.
Oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen/väittämä. Väärästä vastauksesta saat saman
pistemäärän negatiivisena. Vastaamatta jättäminen = 0 pistettä. Tämän tehtävän yhteispistemäärä
on kuitenkin aina vähintään 0 pistettä. Maksimipistemäärä on 15 pistettä. Ei kirjallisia selityksiä!

1. Pirulliset ongelmat ovat ominaisia kaiken tyyppisille organisaatioille. O V

2. Kova kompleksisuus ei ole matemaattinen teoria. O V

3. Conklinin mukaan ratkaisut pirullisiin ongelmiin eivät ole aina
uudenlaisia tai ainutlaatuisia. O V

4. Itseorganisoitumisella viitataan tilanteeseen, jossa prosessin alullepanijaa
ei välttämättä pystytä tunnistamaan. O V

5. Chambers määrittelee deliberatiivisen käänteen muutokseksi äänestys-
keskeisestä demokratiasta kohti keskustelevaa demokratiaa. O V

6. Pekosen mukaan eduskunnan täysistunto on toimiva
deliberaation paikka. O V

7. Inklusiivisuus, edustavuus ja vaikuttavuus ovat kolme keskeistä
deliberatiivisen demokratian kriteeriä. O V

8. Kansalaisraadin jäsenet valitsevat käsittelemänsä teeman. O V

9. Deliberatiivisen demokratian instrumentaalinen arvo muodostuu itse
deliberaatioprosessista. O V

10. Hyväksytty deliberaation lopputulos tarkoittaa sitä, että
keskustelut päätyvät konsensukseen. O V

11. Sunstein tarkoittaa ryhmäpolarisaatiolla sitä, että deliberaatioon
osallistuvien ennakkoasenteet vahvistuvat siten, että osallistujien
näkemykset etääntyvät toisistaan huomattavasti. O V

12. Kompleksisuusajattelussa korostetaan menetelmiä, jotka tarkastelevat
ongelmaa ja sen sisältöä lineaarisesti pyrkimällä ymmärtämään ongelman
eri vivahteet ja sävyt sekä niihin liittyvät ratkaisuvaihtoehdot. O V
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13. Kompleksisuusajattelun mukaan muutos on organisaation
luontainen tila. O V

14. Autoritaarisessa johtamismallissa johtaminen yhdistetään yhteen
henkilöön tai pieneen joukkoon asiantuntijoita tai päätöksentekijöitä. O V

15. Kansalaisraati kestää yhden iltapäivän. O V
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TEHTÄVÄ III (Aluetiede)

Tehtävänäsi on selittää lyhyesti, mitä seuraavilla kolmella asialla tarkoitetaan. Vastausta
varten on varattu viivoitettu tila vastauspaperissa. Viivojen ulkopuolella olevaa tekstiä ei
oteta huomioon tehtävän arvostelussa. Tehtävän maksimipistemäärä on 15 pistettä.

Hallinnollinen aluejako

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Inkrementalistinen menettelytapa

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Suhteellinen etu

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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TEHTÄVÄ IV (Julkisjohtaminen)
Tehtävä on esseetyyppinen. Vastausta varten on varattu viivoitettu tila
vastauspaperissa. Viivojen ulkopuolella olevaa tekstiä ei oteta huomioon tehtävän
arvostelussa. Vastaa kysymykseen vapaamuotoisesti, mutta selkeästi ja jäsennellysti (ei
ranskalaisin viivoin!). Tehtävän maksimipistemäärä on 15 pistettä.

Miten Y-sukupolvi kohtaa hallintoajattelun traditiot: byrokraattisen hallinnon, NPM:n ja
NPG:n?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


