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HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATTIOHJELMA (HTK/HTM)
Valintakoe 5.6.2017
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. Hallinto-oikeus jakaantuu yleishallinto-oikeuteen, erityishallinto-oikeuteen
ja työoikeuteen. O V

2. Finanssihallinto-oikeus käsittelee muun muassa julkisen talouden hoitoon
kuuluvia toimivaltakysymyksiä ja menettelysäännöksiä. O V

3. Yksityisoikeudellisissa asioissa pääasiallinen muutoksenhakutie on kärä-
jäoikeuden jälkeen hallinto-oikeus ja tietyin edellytyksin lopulta korkein
oikeus. O V

4. Sopimusvapauden periaate on keskeinen periaate julkisoikeuden puolella. O V

5. Hallintopäätöksillä on kolme perustyyppiä: edunsuova, oikeuksia
perustava ja velvoittava. O V

6. Koulun lakkauttamista koskevassa asiassa valituslaji on kunnallisvalitus,
mikä tarkoittaa, että vain kunnan luottamushenkilöt voivat tehdä valituksen. O V

7. Hallintomenettelyä ohjaava keskeinen säädös on hallintolainkäyttölaki. O V
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8. Objektiviteettiperiaatteella on selkeä liittymäkohta esimerkiksi
esteellisyyssäännöksiin. O V

9. Luottamuksensuojaperiaate tarkoittaa, että viranomainen ei saa
yllättävästi tai takautuvasti muuttaa päätöksiään yksilön oikeuksia rajaa-.
vaan suuntaan. O V

10. Hallintoasian hoitamiseen liittyvä viranomaisen neuvontavelvollisuus
 on osa hyvää hallintoa, mutta neuvoista voidaan periä kohtuullinen maksu.  O V

11. Viranomaisia koskee perusteluvelvollisuus, jonka täyttämiseksi riittää
sovelletun lainkohdan mainitseminen päätöksessä. O V

12. Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä esimerkiksi sellaisessa
tilanteessa, kun tärkeä yksityinen tai yleinen etu edellyttää päätöksen
välitöntä antamista. O V

13. Sosiaalioikeuden alalla oikeusperiaatteiden merkitys on tämän
oikeudenalan luonteesta johtuen vähäinen. O V

14. Soveltamisohjeet vanhuspalveluiden myöntämisen perusteista vaihte-
levat kunnittain. O V

15. Vanhuspalvelulain mukaan palvelusuunnitelmaan on kirjattava asiakkaan
näkemykset, mutta nämä näkemykset eivät välttämättä velvoita
päätöksentekijää. 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. Kompleksisuus ei ole ominaista kaiken tyyppisille organisaatioille. O V

2. Pirulliset ongelmat tulisi yrittää kesyttää. O V

3. Fishkinin tutkimukset osoittavat, että deliberatiiviset prosessit
vähentävät ihmisten välisiä empatiaongelmia. O V

4. Deliberatiivisissa ryhmäkeskusteluissa pyritään synnyttämään
ryhmäpolarisaatiota. O V

5. Deliberatiivisella käänteellä viitataan siihen, kun ihmiset muuttavat
näkemystään deliberatiivisen keskustelun tuloksena. O V

6. Pehmeä kompleksisuus ei ole matemaattinen teoria. O V

7. Kompleksisuusajattelu tunnetaan myös kriittis-pluralistisena
koulukuntana. O V

8. Kompleksisuusajattelu korostaa, että virheet syntyvät liian vähäisestä
valmistelusta. O V

9. Legitimiteettikriisillä tarkoitetaan sitä, että kansalaiset eivät pidä
tehtyjä päätöksiä hyväksyttävinä. O V

10. Instrumentaalisuus on yksi kompleksisuusmetafora. O V

11. Inklusiivisuus on yksi deliberatiivisen demokratian kriteeri. O V

12. Conklinin mukaan ratkaisut pirullisiin ongelmiin eivät ole lopullisia. O V

13. Pirullisiin ongelmiin löydetyt ratkaisut ovat yleensä joko oikeita
tai vääriä. O V
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14. Kompleksisuus nähdään kompleksisuustieteissä lähes poikkeuksetta
kielteisenä asiana. O V

15. Argumentin esittäjän statuksen arvostaminen on yksi
laadukkaan deliberatiivisen keskustelun viidestä standardista. 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.

Iteratiivinen menettelytapa

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sosiaalinen pääoma

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



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

6

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Hallinnollinen aluejako

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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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.

Mitä johtamisen etiikassa tarkoitetaan integriteetillä ja mitkä ovat keskeiset instrumentit,
joilla integriteetin loukkauksia torjutaan?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


