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HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO   
Valintakoe 6.6.2014  
Pisteet yhteensä ___________  
(tarkastaja merkitsee)  
 
VALINTAKOKEEN PISTEYTYS  
Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä.  
Tehtävät perustuvat teokseen Hyyryläinen, Esa (toim.): Näkökulmia hallintotieteisiin (2012). 
 
Lue ohjeet huolellisesti ja kirjoita nimesi sekä henkilötunnuksesi jokaiselle sivulle! 
 
 
TEHTÄVÄ I  (Aluetiede) 
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.  Aluetiede ja maantiede erottuvat muista tieteistä tutkimuskohteen  O V 
perusteella.       
 
2. Kaupunkien keskinäinen suhteellinen sijainti määrittyy sen kautta, kuinka  O V 
paljon niiden välillä on vuorovaikutusta.    
 
3. Maailmankaupunkeihin – kuten esimerkiksi Tokioon ja Pariisiin – on  O V 
sijoittunut huomattava määrä monikansallisten yritysten pääkonttoreita.  
 
4. Ikea on tuottajavetoinen ketju.    O V 
 
5. Bruttokansantuote (BKT) on kattava kehityksen mittari, sillä se  O V 
ottaa huomioon kansalaisten väliset varallisuuserot.   
 
6. Ekosysteemit ovat joustavia ja pystyvät sietämään määrättyyn rajaan O V 
asti ulkoisia häiriötekijöitä, kuten esimerkiksi ilmansaasteita.    
 
7. Aluekehittämisen ydintehtävänä on määritellä minkälaiset alueet voivat  O V 
 menestyä ja minkälaiset eivät.     
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8. Aluekehittämisen menettelytavoista iteratiivinen menettely yhdistelee  O V 
rationaalista ja inkrementalistista näkökulmaa.    
 
9. Yrityksen toimintaa säätelevä kilpailulainsäädäntö on esimerkki  O V 
eksogeenisestä riippuvuudesta.     
 
10. Putnamilaisessa tulkinnassa sosiaalinen pääoma on yksilön ominaisuus. O V 
 
11. Floridan mukaan luovan luokan viihtymisellä paikkakunnalla on   O V 
merkitystä alueen suhteelliseen etuun.  
       
12. Suomessa on vain vähän hallinnollisia aluejakoja, mikä helpottaa  O V 
aluekehittämistä.       
 
13. Suomessa on monipuolinen edustuksellisen demokratian järjestelmä,  O V 
joka takaa sen, ettei ongelmia synny tehokkaan alueellisen demokratian  
kannalta vaikka kuntakoot suurenevat.     
 
14. Sosiaalista pääomaa voidaan lisätä hyvinkin nopeasti.  O V 
 
15. El sistema on esimerkki edellytyksiä luovasta kehittämisestä.  O                     V 
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TEHTÄVÄ II  (Julkisjohtaminen) 
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. Hyvä esimiestyö on perusta, jolla yksilöt yhdistetään osaksi  O V 
organisaatioita. 
       
2. Organisaation fysiologia kuvaa sitä kuinka päätöksentekovastuut  O V 
jakautuvat organisaatiossa.     
        
3. Ohjelmoimattomissa päätöksissä tietokonetta voidaan käyttää  O V 
ajattelua tukevana välineenä.     
      
4. Inkrementalismissa pyritään ratkaisemaan ongelma kerralla.  O V 
       
5. Se mikä on rationaalista yrityksen toiminnalle, on aina myös  O V 
rationaalista julkisen organisaation toiminnalle.    
        
6.Päätöksentekoon vaikuttavien arvojen osalta oikea ja väärä ovat  O V 
päteviä määreitä. 

        
7. Amitai Etzioni tunnetaan prospektiteorian kehittäjänä.  O V 
 
8. Täydentävän rahoituksen hankkiminen on monen  julkisen  O V 
organisaation uusi osaamisalue. 
  
9. Jokainen organisaatio on täydellisesti organisoitunut anarkia.  O V 
       
10. Organisaatioiden missiot, visiot ja strategiat luovat väljät puitteet,  O V 
joiden sisällä tehdään monenlaisia valintoja eri asioista joka päivä.  
  
11. Simonin mukaan hyödyn maksimoimisen sijaan päätöksenteossa  O V 
haetaan tyydyttäviä ratkaisuja.       
     
12. Etzionin mukaan kauaskantoisissa päätöksissä tulee toimia   O V 
inkrementaalisen päätöksentekomallin mukaan.    
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13. Viiteriippuvuus tarkoittaa sitä, että yksilöt arvioivat hyötyjä ja  O V 
kustannuksia aina suhteessa johonkin viitetasoon.    
   
14. Organisaatioiden keskeinen pääoma on niiden hallussa oleva  O V 
tieto.       
 
15. Segmentoimattomissa päätöksissä päätöksentekoon osallistuminen  O V 
on rajattu tiettyyn osaamiseen.      
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TEHTÄVÄ III (Julkisoikeus) 
 
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. 
 
 
Julkisoikeuden oikeudenalat 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 

 

Oikeustaloustiede 

___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 

 

Käännetty todistustaakka  

___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
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TEHTÄVÄ IV (Sosiaali- ja terveyshallintotiede) 
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.  
 
 
Mikä on pirullinen ongelma ja millaisia ehdotuksia on esitetty pirullisuudesta selviämiseksi? 
 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 


