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HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM)
Valintakoe 6.6.2016
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 (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. Pohjoismaissa johtajalta edellytetään vahvaa auktoriteettia. O V

2. Rationaalisuusajattelu tarkoittaa, että hallinnossa pitäisi tehdä mahdol-
lisimman paljon tulosta mahdollisimman vähillä ja oikein mitoitetuilla
resursseilla. O V

3. Julkisjohtaminen on entisestään etääntynyt yritysjohtamisesta viime
vuosikymmeninä. O V

4. Y-sukupolvi arvostaa erityisesti työn mielekkyyttä ja hyvää palkkaa. O V

5. Byrokraattisen hallinnon teki merkittäväksi 1900-luvun jälkipuolella
useissa maissa alkanut hallinnon kasvu. O V

6. New Public Governance (NPG) toi korjausliikkeitä  New
Public Management (NPM) -suuntauksen ongelmiin. O V

7. Virkamiehen vastuu on luonteeltaan poliittista, byrokraattista,
oikeudellista ja taloudellista. O V
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8. Public Governance -hallintoajattelussa korostuva vahva
hierarkia-ajattelu vaikuttaa lähtökohtaisesti sopivan erittäin
hyvin Y-sukupolven ajatusmaailmaan. O V

9. Tulevaisuudessa esimiehiltä vaaditaan aikaisempaa yksilöllisempää
johtamisotetta. O V

10. Muun muassa lahjukset ja petokset ovat esimerkkejä poliittisen
järjestelmän laajasta rakenteellisesta korruptiosta. O V

11. Velvollisuusetiikassa yleisinhimilliset lähtökohdat eivät ohjaa
viranomaisen päätöksentekoa. O V

12. Yksi keskeinen integriteetin tukijalka on vastuullisuus. O V

13. Low road -näkökulma on integriteettinäkökulma, jossa korostuvat arvot
ja henkilön oma integriteetti. O V

14. Muun muassa esteellisyyssääntely luo rajoja virkamiehen eettisesti
hyväksyttävälle toiminnalle. O V

15. Eettisyys ja tehokkuus ovat väistämättä ristiriidassa keskenään. O V
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TEHTÄVÄ II (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. Hallinnollinen aluejako on tehty toiminnan ohjaamista ja valvomista
varten. O V

2. Aluejako perustuu hallinnollisiin, homogeenisiin tai relatiivisiin
alueisiin. O V

3. Aluekehittämisen pirullisessa pelissä kukaan ei hahmota kaikkia pelaajia. O V

4. Putnamilaisessa tulkinnassa sosiaalinen pääoma on yksilön ominaisuus. O V

5. Inkrementalistinen menettely yhdistelee rationaalista ja iteratiivista
näkökulmaa. O V

6. Alueen sisältä nousevaa kehitystä kutsutaan eksogeeniseksi kehitykseksi. O V

7. Suhteellisen edun teorian esitti ensimmäisen kerran kattavasti
 David Ricardo vuonna 1817. O V

8. Jeff Malpas näkee tilan keskeisenä ihmisyyttä määrittävänä rakenteena. O V

9. Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi tunnetaan myös
YVA-menettelynä. O V

10. Paikkojen subjektiivinen tulkinnallisuus nousi osaksi
talousmaantieteellistä keskustelua 1930-luvun puolivälissä. O V

11. Älykkään erikoistumisen strategian mukaan kaikkien EU:n valtioiden
 tulee kehittää uusi erikoistumisala. O V

12. Suomen ympäristökeskuksen laatima uusi
maaseutu-kaupunki-luokitus ei perustu kuntapohjaiseen jaotteluun. O V

13. Kansalaisraateja on esitetty ratkaisuksi alueellisen demokratian
tehostamiseen. O V
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14. Kaupunkia ei voi tulkita paikaksi, koska se on liian laaja
maantieteellinen kokonaisuus.  O V

15. Paikkatietojärjestelmät ja paikantamisjärjestelmät tukevat uudenlaista
paikkaperustaista ajattelua. O V
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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.

Julkinen valta

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Luottamuksensuojaperiaate

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Poikkeukset perusteluvelvollisuudesta

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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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.

Deliberatiivinen demokratia ja sen mahdollisuudet?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



VAASAN YLIOPISTO                                            Sukunimi: ______________________________
Filosofinen tiedekunta                                       (painokirjaimin)
Hallintotieteet                                                      Etunimet: _____________________________
                                                                                (painokirjaimin)
                                                                                Henkilötunnus: _______________

8

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



VAASAN YLIOPISTO                                            Sukunimi: ______________________________
Filosofinen tiedekunta                                       (painokirjaimin)
Hallintotieteet                                                      Etunimet: _____________________________
                                                                                (painokirjaimin)
                                                                                Henkilötunnus: _______________

9

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


