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HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO   
Valintakoe 7.6.2013  
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  (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.  Euroopan Unionin säädöksillä on vaikutusta suoraan sekä kotimaisia lakeja 
säädettäessä että tulkittaessa.    O V 
 
2. Oikeusjärjestelmä koostuu vain säädetystä oikeudesta.  O V 
 
3. Oikeus ja moraali ovat eri järjestelmiä, joten moraalilla ei ole vaikutusta 
lain säätämiseen.     O V 
 
4. Jos lain tulkinta ei miellytä, poliittinen lainsäätäjä voi puuttua tuomioistuimen  
lainsoveltamistoimintaan tai muuttaa lakia.   O V 
 
5. Finanssioikeus on osa hallinto-oikeutta.   O V 
 
6. Hallinnollisista päätöksistä valitetaan ensin hovioikeuteen.  O V 
 
7. Julkisten etujen myöntäminen ei ole julkisen vallan käyttöä.  O V 
 
8. Kunta ei voi olla osapuolena yksityisoikeudellisessa oikeussuhteessa. O V 
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9. Oikeussosiologia selvittää esimerkiksi sitä, mitä vaikutuksia sääntelyllä on 
 todellisuuteen.     O V 
 
10. EU-oikeuden etusijaperiaate tarkoittaa, että kansallinen normi väistyy 
ristiriitatilanteessa.     O V 
 
11. Suomalainen tuomioistuinratkaisu kumoutuu suoraan Euroopan  
ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisun johdosta.   O V 
 
12. Lainsäädäntömme mukaan jonkin ihmisryhmän erilliskohtelu edellyttää  
hyväksyttävää syytä.     O V 
 
13. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen voi valittaa, vasta kun kansallinen 
oikeussuojatie on käyty loppuun.    O V 
 
14. Käännetyllä todistustaakalla tarkoitetaan, että syrjintäolettaman  
täytyttyä kantajan tulee osoittaa, ettei syrjintäkieltoa ole rikottu.  O V 
 
15. Romanilasten sijoittaminen erityisluokkiin heidän romanialkuperänsä  
vuoksi on kiellettyä syrjintää meitä velvoittavien oikeuslähteiden valossa. 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. Institutionaalisessa hyvinvointivaltiossa perheillä ja markkinoilla on  O V 
keskeisin rooli väestön hyvinvoinnin takaajana  
       
2. Uusi terveydenhuoltolaki pyrkii lisäämään asiakkaiden ja potilaiden  O V 
valinnanvapautta  
       
3. Managerialismissa uskotaan julkisen sektorin johtamisoppien kykyyn  O V 
kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tehokkuutta ja tuottavuutta  
      
4. Lineaarisuus tuottaa itseohjautuvuutta    O V 
       
5. Deliberatiivisella demokratialla tarkoitetaan pohdiskelevaa, punnitsevaa  O V 
ja uutta luovaa demokratian mallia  
       
6. Kun organisaatio toimii itse itseään uudistavasti, toimii se autopoeettisesti  O V 
        
7. Kaaottinen ongelma on pirullisen ongelman vastakohta   O V 
 
8. Universalismi on yksi pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeisimmistä  O V 
piirteistä  
  
9. Kaste-ohjelma on strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan  O V 
suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa  
       
10. Sosiaali- ja terveysalaa määrittää erilaisten odotusten monilukuisuus  O V 
 
11. Kansalaiset ovat toimineet suomalaisten sosiaali- ja terveysreformien  O V 
suunnittelun keskiössä      
 
12. Kansalaisraadin kehittäjänä toimi Peter Dienel    O V 
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13. Kompleksisuusajattelu korostaa yllättävien tilanteiden negatiivista  O V 
luonnetta  
 
14. Kansalaisraadit pyrkivät vahvistamaan luottamusta yhteiskuntapolitiikkaan O V 
 
15. Pirulliset ongelmat ovat ratkaistavissa helpoiten määrällisten metodien  O V 
avulla       
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TEHTÄVÄ III (Julkisjohtaminen) 
 
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. 
 
 
New Public Management -doktriini? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Rationaalisuus päätöksenteon määreenä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Organisoitunut anarkia? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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TEHTÄVÄ IV (Aluetiede) 
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.  
 
Aluekehittämisen menettelytavat? 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 

 


