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VALINTAKOEKYSYMYKSET: OSA I 

 

Valintakoekirjaan perustuvat kysymykset, joita on yhteensä 30, koostuvat väittämistä (väittämät 1-30). 

Ne ovat sellaisenaan joko oikein tai väärin. Vastaukseksi sinun tulee selkeästi rengastaa kunkin 

väittämän kohdalla oikeassa laidassa oleva O-merkki (=oikein) tai V-merkki (=väärin) sen mukaan, 

katsotko väittämän oikeaksi tai virheelliseksi. Oikeasta vastauksesta saat 1 pisteen/väittämä. Väärä 

vastaus vähentää 0,5 pistettä/väittämä. Vastaamatta jättämisestä annetaan 0 pistettä/väittämä. (Max +30 

pistettä, min. -15 pistettä.) 

 

Väittämät 1-6 perustuvat Juha Vartolan artikkeliin ”Byrokratia modernin hallinnan muotona” (s. 1-26) 

 

1. Terveydenhuolto, koulutus ja sosiaalipalvelut ovat valtion ensisijaisia tehtäviä. O V 

2. Oikeusvaltion kaksi keskeistä periaatetta ovat palveluiden saatavuus ja tasainen 

tulonjako. 

O V  

3. Liiketalouden toimintatavat ovat valtionhallinnossa korvanneet legalistiset rakenteet. O V 

4. Työelämän organisaatiot ovat lähtökohtaisesti nykypäivänä byrokraattisia. O V 

5. Poliisivaltio (Polizeistaat) on hyvinvointivaltion henkinen edeltäjä. O V 

6. Modernissa verkostoyhteiskunnassa byrokratia turvaa muun muassa 

jatkuvuuden, pysyvyyden, luotettavuuden, kansalaisten oikeudet ja oikeusturvan. 

O V 

 

Väittämät7-12 perustuvat Seppo Laakson artikkeliin ”Julkisen hallinnon oikeudellinen sääntely” (s. 27-

57) sekä Aimo Ryynäsen ja Asko Uotin artikkeliin ”Kunnallinen itsehallinto ja uusi hallintotapa” (s. 

58-78). 

 

7. Good governance -pohjainen ajattelu antaa sisällön Suomen perustuslain hyvää hallintoa 

koskevalle perusoikeudelle. 

O V 

8. Hallinto-oikeudet ovat yleisiä tuomioistuimia. O V 

9. Mikäli yleislaki (lex generalis) ja erityislaki (lex specialis) ovat keskenään ristiriidassa, 

syrjäyttää yleislaki erityislain. 

O V 

10. Uuden mannereurooppalaisen käsityksen mukaan funktionaalisuus määrittää 

kunnallisoikeutta. 

O V 

11. Suomessa lainsäädäntö on perinteisesti määrännyt tiukasti kuntien välisestä yhteistyöstä. O V 

12. Vallanjakoperiaatteeseen oleellisesti kuuluva subsidiariteettiperiaate soveltuu hyvin 

verkostomaiseen toimintajärjestelmään. 

O V 
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Väittämät 13-15 perustuvat Arto Haverin ja Ari-Veikko Anttiroikon artikkeliin ”Kuntajohtaminen 

paikallisten kilpailu- ja yhteistyösuhteiden hallintana” (s.79-96). 

 

13. Kuntahallinnon historiallis-orgaaninen perusta ei tarkoita sitä, että kunta on valtiovallan 

luomus. 

O V 

14. Kunnanvaltuusto edustaa kuntaa, valvoo kunnan etua ja tekee sen puolesta sopimukset. O V 

15. Verkostojen synnyn taustalla on tarve yhdistää eri toimijoiden valta-, osaamis- ja 

tietoresursseja yhteisesti määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

O V 

 

Väittämät 16-18 perustuvat Markku Sotaraudan ja Ilari Karpin artikkeliin ”Aluekehittäminen ja 

alueellisen muutoksen hallinta” (s. 97-118). 

 

16. Klusterianalyysiä on alettu käyttää yhä yleisemmin välineenä, jolla alueiden 

merkittäville teollisuudenaloille ja jopa yksittäisille yrityksille tuotetaan kilpailukykyä. 

O V 

17. Valtion eri sektorihallintojen järjestäminen yhden maakunnan käsittäväksi 

hallintoalueeksi on perinteisesti mahdollistunut vain väestöpohjaltaan suurimmissa 

maakunnissa. 

O V 

18. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tiivistymisessä on useimmiten kyse 

toimintojen yksityistämisestä. 

O V 

 
Väittämät 19-24 perustuvat Jouni Häklin artikkeliin ”Alueiden hallinta ja politisoituminen” (s. 119-

132) sekä Yrjö Hailan et al. artikkeliin ”Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön muuttumista voi 

hallita? (s. 133-158). 

 

19. Tapio Määtän mukaan ympäristöoikeudessa lainsäädännön kohteeksi avautuu 

uudenlaisia oikeudellisia ”suhdekenttiä” jotka eivät palaudu henkilöiden välisiin 

suhteisiin. 

O V 

20. Eri toimijoiden muodostamilla paikallisilla verkostoilla on tärkeä asema 

ympäristöpoliittisten sopimusten ja normien soveltamisessa. 

O V 

21. Alueellistumisessa on kyse monenlaisista muutoksista, joille on yhteistä se, että ne 

liittyvät valtion aseman uudelleenarviointiin. 

O V 

22. Paikkaidentiteetit rakentuvat erilaisten yhteiskunnallisten toimintojen yhteydessä ja 

erilaisissa kulttuurisissa tilanteissa, aina samalla tavalla kaikille ihmisryhmille. 

O V 

23. Euroopan integraatio johtaa väistämättä Euroopan sisäisten rajojen madaltumiseen ja 

kansallisten identiteettien heikkenemiseen. 

O V 

24. Projekti-identiteetti muodostetaan reaktiona hallintapyrkimyksille, jotka koetaan 

syrjäyttävinä ja perinteitä uhkaavina. 

O V 
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Väittämät 25-27 perustuvat Pertti Ahosen et al. artikkeliin ”Valtioyhteisö ja talouden hallinta” (s. 159-180). 

 

25. Seurausten logiikka (logic of consequences) ja soveliaisuuden logiikka (logic of 

appropriateness) ovat toisensa poissulkevia logiikoita. 

O V 

26. Distribuution yksi keino on progressiivinen verotus. O V 

27. Valtion omistajapolitiikkaan kuuluu yhteiskuntavastuuta edistävät, mutta ei 

liiketaloudelliset tavoitteet. 

O V 

 

Väittämät 28-30  perustuvat artikkeliin Pentti Meklinin et al. artikkeliin ”Kunta hyvinvointipalvelujen 

järjestäjänä: rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma” (s. 181-214) 

 

28. Kuntien ja kuntayhtymien kokonaistuloista käyttötalouden valtionosuudet kattavat alle 

viidenneksen. 

O V 

29. Julkisen toimintayksikön korkea taloudellisuus ja tuottavuus tarkoittavat onnistumista 

myös vaikuttavuudessa. 

O V 

30. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat ovat osa kunnan ulkoista valvontaa. O V 
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Tehtävä 1. (max. 7 p) 

Vastaa seuraaviin väittämiin hyödyntäen valintakoeteosta ja kokeessa jaettua Kuntarakenneuudistusta 

käsittelevää aineistoa. Väittämät ovat sellaisenaan joko oikein tai väärin. Vastaukseksi sinun tulee 

selkeästi rengastaa kunkin väittämän kohdalla oikeassa laidassa oleva O-merkki (=oikein) tai V-merkki 

(=väärin) sen mukaan, katsotko väittämän oikeaksi tai virheelliseksi. Oikea vastaus 1 piste/väittämä, 

väärä vastaus -0,5 pistettä/väittämä, vastaamatta jättäminen 0 pistettä/väittämä. (Max +7 pistettä,  

min. -3,5 pistettä.) 

Väittämät 31-33: vastaa oheisiin väittämiin tukeutuen valintakoeteoksen artikkeliin ”Kuntajohtaminen 

paikallisten kilpailu- ja yhteistyösuhteiden hallintana” (Haveri & Anttiroiko). 

31. Kunnallinen itsehallinto on pohjimmiltaan asukkaiden itsehallintoa, jonka 

toteutumisedellytyksiä pienentävät sekä laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan 

kuuluva asiantuntijavalmistelu että valmisteilla olevan kuntauudistuksen uhkaama 

kuntaidentiteettien heikkeneminen. 

O V 

32. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava sosiaalisten ja sivistyksellisten 

perusoikeuksien toteutuminen. Tämä voi tapahtua kuntien pitkäjänteisen ja yhteistyön 

molemminpuolista hyötyä korostavan kumppanuuden kautta. 

O V 

33. Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston tehtävä on turvata demokratian toteutuminen 

debatoinnin kohteena parhaillaan olevassa kuntauudistuksessa. 

O V 

 

Väittämät 34-37: vastaa oheisiin väittämiin tukeutuen valintakoeteoksen artikkeliin ”Kunta 

hyvinvointipalvelujen järjestäjänä: rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma” (Meklin ym.). 

34. Rahoitusperiaatteen mukaan valtion on huolehdittava kuntien tarvitsemasta 

rahoituksesta, kun valtio säätää kunnille uusia vapaaehtoisia tehtäviä. 

O V 

35. Kunnallisen veroprosentin nosto valtion rahoituksen riittämättömyyden vuoksi ilmentää 

kunnallisen verotusoikeuden itsenäisyyttä. 

O V 

36. Taseen tehtävänä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut. O V 

37. Artikkelissa olevien tietojen perusteella kuntasektorin oma pääoma on n. 33,8 miljardia 

euroa.  

O V 

Tehtävä 2. (max. 4 p) 

Vastaa väitteisiin 38-41 Kaarlo Tuorin kirjoittaman ”Jäitä hattuun” -aineiston avulla.  Sinun on hallittava 

Juha Vartolan artikkelissaan esittämät käsitteet, jotta voit vastata kysymyksiin oikein.  

Ympyröi oikea vaihtoehto a-d, vain yksi vaihtoehto on oikein. Oikea vastaus 1 piste/väittämä, väärä 

vastaus -0,5 pistettä/väittämä, vastaamatta jättäminen 0 pistettä/väittämä. (Max. +4 pistettä, min. -2 

pistettä.) 

38. Aineiston ja pääsykoekirjan artikkelin perusteella  
a) Kunnat toteuttavat valtion tehtäviä 

b) Kunnat eivät toteuta valtion tehtäviä 

c) Valtio toteuttaa kunnan tehtäviä 

d) Ei mikään edellisistä 

39. Hallinnonuudistuksessa on Tuorin mielestä unohtunut ennen kaikkea  
a) Hallinnon kulttuurisidonnaisuus ja arvot 

b) Hallinnon muodolliset rakenteet 

c) Hallinnon prosessit 

d) Ei mikään edellisistä 
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40. Nykyinen hallitusohjelmatyöskentely Tuorin mielestä 
a) On oikeusvaltioperiaatteiden mukaista 

b) On byrokraattista 

c) On good governance -periaatteiden mukaista 

d) Ei mitään edellisistä 

41. Tuorin argumentaatiosta voidaan lukea  
a) Oikeusvaltion merkityksen painotus 

b) Protestanttisen etiikan ja kapitalismin kehityksen yhteys 

c) Uuden julkisjohtamisen periaatteiden puolustaminen 

d) Ei mikään edellisistä 

Tehtävä 3. (max. 6 p)  

Kirjoita rajattuun tilaan esseevastaus alla olevasta kysymyksestä. Tehtävään vastataan aineistoon 

sisältyvän Kaarlo Tuorin artikkelin pohjalta. (Vastauksen enimmäispistemäärä on 6 p.). 

Määrittele ensin kunnallinen kansanvalta ja tarkastele sen jälkeen Tuorin artikkelissaan esiin nostamia 

kuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia siihen. 

Kunnallinen kansanvalta on perustuslakiin perustuvan kunnallisen 

itsehallinnon olennainen ainesosa. Se on yhteisten asioiden yhteistä hoitamista.  

Kunnallisen kansanvallan toteutuminen edellyttää asioiden kokemista 

yhteisiksi, se on osa kuntaidentiteettiä. Pakkoliitokset uhkaavat rikkoa nämä 

historialliset kuntaidentiteetit. 

Kansanvallalle pystyttää esteitä päätöksentekijöiden ja kuntalaisten välisen 

etäisyyden kasvaminen. Kuntademokratia on lähidemokratiaa, jonka 

edellytyksiä kuntien yhteen liittäminen kaventaa. 

Perustuslaki edellyttää julkisen vallan edistävän yksilön osallistumisoikeuksia. 

Kehitys kulkee toiseen suuntaan, mikäli esim. ruotsinkielisiä kuntia sulautetaan 

suomenkielisiin.  

Kuntauudistuksen tulisi saada yleinen hyväksyntä. Lisäksi rahoitusperiaatteen 

sekä kuntien vapaaehtoisen tehtäväpiirin tulisi toteutua. 
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Tehtävä 4. (max. 9 p) 

Vastaa seuraaviin väittämiin hyödyntäen valintakoeteosta ja kokeessa jaettua Talvivaara-tapausta 

käsittelevää aineistoa. Väittämät ovat sellaisenaan joko oikein tai väärin. Vastaukseksi sinun tulee 

selkeästi rengastaa kunkin väittämän kohdalla oikeassa laidassa oleva O-merkki (=oikein) tai V-

merkki (=väärin) sen mukaan, katsotko väittämän oikeaksi tai virheelliseksi. Oikea vastaus 1 

piste/väittämä, väärä vastaus -0,5 pistettä/väittämä, vastaamatta jättäminen 0 pistettä/väittämä. (Max 

+9 pistettä, min. -4,5 pistettä.) 

 

Väittämät 42-46: vastaa oheisiin väittämiin tukeutuen valintakoeteoksen artikkeliin 

”Aluekehittäminen ja alueellisen muutoksen hallinta” (Sotarauta & Karppi). 

42. Kainuun Etu Oy:n julkaisema Kainuun kaivannaisalan kehittämissuunnitelma on hyvä 

esimerkki julkaisuajankohdalle ominaisen teollistavan kehitysaluepolitiikan 

mukaisesta toiminnasta. 

O V 

43. Talvivaara-tapaus ilmentää uudenlaista taloudellisen toiminnan ja sen hallinnan 

itseuudistumista sekä strategista sopeutumista prosessina, jossa myös 

aluehallintoviranomaiset ovat joutuneet etsimään uusia pelisääntöjä ja tapoja reagoida 

tapahtuneeseen. 

O V 

44. Päätös keskittää valtakunnallista kaivospatovalvontaa koskeva erityisasiantuntemus 

Kainuuseen kuvastaa osuvasti valtion aluehallintouudistukselle asetettua tavoitetta 

parantaa uudistuksen avulla hallinnon asiakkaille tarjottavien palvelujen laatua. 

O V 

45. Talvivaaran kaivoshanke ilmentää hyvin uutta kehittämisajattelua, sillä siinä tavoite 

jalostaa alueen sisäsyntyisiä vahvuuksia ja niille rakentuvaa osaamista yhdistyy 

pyrkimykseen irrottautua talouden reuna-alueiden kehitystä perinteisesti 

heikentäneistä tekijöistä. 

O V 

46. Kainuun ely-keskuksen vastahakoisuus ottaa vesinäytteitä N.N.:n mökkirannasta on 

perusteltu, sillä se on valtion aluehallintoviranomaisten työnjaon mukaisesti kehittäjä-, 

ei valvontaviranomainen; ely-keskuksen sijasta N.N.:n oikeuksien toteutumiseen 

kohdistuva viranomaisvalvonta Talvivaara-asiassa kuuluukin alueella toimivaltaiselle 

aluehallintovirastolle. 

O V 

 

Väittämät 47-50: vastaa oheisiin väittämiin tukeutuen valintakoeteoksen artikkeleihin ”Kunta 

hyvinvointipalvelujen järjestäjänä: rajallisten voimavarojen tehokkaan hallinnan ongelma” (Meklin 

ym.) ja ”Valtioyhteisö ja talouden hallinta” (Ahonen ym.). 

47. Kunnan tehtävä elinkeinoelämän edistäjänä velvoittaa osallistumaan esimerkiksi 

uuden kaivoshankkeen infrastruktuurin rakentamiseen. 

O V 

48. Talvivaara on valtioenemmistöinen yhtiö. O V 

49. Solidium Oy hallinnoi pörssissä listattuja valtion osakkuusyhtiöitä. O V 

50. Valtio-omisteisiin osakeyhtiöihin sovelletaan osakeyhtiölakia, vaikka yhtiöön 

kohdistettaisiin valtion taholta omistajapoliittisia tavoitteita. 

O V 
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Tehtävä 5. (max. 6 p) 

Tehtävään vastataan valintakokeessa jaettuun aineistoon IIB sisältyvän Vaasan hallinto-oikeuden 

ratkaisun sekä valintakoeteokseen sisältyvän Seppo Laakson artikkelin pohjalta. 

Ympyröi lauseen oikein täydentävä vaihtoehto a-d. (vain yksi vastaus on oikein, oikea vastaus 1 

piste/väittämä, väärä vastaus -0,5 pistettä/väittämä, vastaamatta jättäminen 0 pistettä/väittämä. (Max 

+6 pistettä, min. -3 pistettä.) 

51. Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu liittyy A:n valitukseen Kainuun ELY-keskuksen päätöksestä. 

Siinä ELY-keskus hylkäsi A:n vaatimuksen keskeyttää hallintopakkoa käyttäen Talvivaaran 

kaivoksen toiminta, ellei toiminnassa noudateta ____B_______. 

a) ympäristöoikeudellista varautumisperiaatetta  

b) lainvoimaista ympäristölupaa  

c) A:n perusoikeutta terveelliseen elinympäristöön  

d) hyvän hallinnon oikeusperiaatteita  

52. Ratkaistessaan A:n hakemuksen Kainuun ELY-keskus oli joutunut yleishallinto-oikeudellisesta 

näkökulmasta pohtimaan, oliko A:n vaatiman hallintopakkotoimen ankaruusaste kohtuullinen 

suhteessa ___A___. 

a) ympäristölupaehtojen rikkomisen laatuun ja moitittavuuteen  

b) kaivostoiminnan A:lle aiheuttamaan haittaan  

c) Talvivaaran kaivoksen aluetaloudelliseen merkitykseen  

d) hallintolainkäyttölain mukaisiin hyvän hallinnon eettisiin periaatteisiin 

53. Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisussa mainittu ympäristönsuojelulain 86 § kuvaa, kuinka 

modernissa hallinnossa lain soveltamista ohjaa usein ___A____.  

a) tietyn alan erityisasiantuntemus  

b) hallintolainkäytön prosessiautonomia   

c) EU-oikeus  

d) corporate management -ajattelu  

54. Vaasan hallinto-oikeudelle toimittamassaan valituksessa A vaati toiminnan keskeyttämisen uhan 

lisäksi myös toisen pakkokeinouhan eli __D_____ asettamista Talvivaaran kaivokselle.  

a) ympäristöluvan kumoamisuhan 

b) ulosottouhan 

c) teettämisuhan 

d) uhkasakon  
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55. A katsoi valituksessaan hallinto-oikeudelle, että Kainuun ELY-keskuksen päätös oli syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä, koska päätöksen tehnyt ELY-keskuksen ylijohtaja B oli ollut 

esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Hallinnon yleisten oikeusperiaatteiden 

näkökulmasta tarkasteltuna vedotessaan ylijohtaja B:n esteellisyyteen A katsoi 

päätöksentekomenettelyn rikkoneen ___A_______. 

a) objektiviteettiperiaatetta  

b) luottamuksensuojaperiaatetta  

c) suhteellisuusperiaatetta  

d) iura novit curia -periaatetta  

56. A:n vaatiman Talvivaaran kaivoksen toiminnan keskeyttämisen osalta Vaasan hallinto-oikeus 

palautti hallintopakkoasian Kainuun ELY-keskukseen uudelleen käsiteltäväksi. Tämä johtui 

___B_______. 

a) Talvivaaran kaivoksen lähivesien kunnostus- ja puhdistustoimien kuulumisesta yksinomaan 

kaivosyhtiölle itselleen 

b) Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan uudesta vuodosta 

c) X ry:n ja Y:n kuntayhtymän vaatimuksesta käsitellä heidän hakemuksensa ennen A:n hakemuksen 

ratkaisemista 

d) asian luonteesta ylimääräisenä muutoksenhakuasiana  
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Tehtävä 6. (max 8 p) 

Valintakoeaineistosta (Talvivaara-tapaus) voidaan löytää useita syitä siinä kuvatun Kivijärven 

saastumiselle. Esitä artikkelin Haila jne.: Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön muuttumista voi 

hallita ja valintakoeaineiston perusteella kysymys ”Miksi Kivijärvi on saastunut?” erilaisten 

vastakohta-avaruuksien määrittelemissä kehyksissä. Täydet pisteet (max. 8 p.) voi saada esittämällä 

vähintään seitsemän kysymystä Kivijärven saastumiseen johtaneista syistä. 

Vastakohta-avaruuden idean mukaan jokaisen tieteellisen selityksen taustana on 

toisilleen vastakkaisten vaihtoehtojen määrittelemä ”tila” tai ”avaruus”, joka määrää 

sen, millainen selitys kelpaa vastaukseksi tiettyyn kysymykseen. Muodollisesti 

samaan kysymykseen voi vastata hyvin erilaisin tavoin sen mukaan, millaisiksi 

vastauksen keskeiset vaihtoehdot tulkitaan. Vastauksessa tuli soveltaa 

valintakoemateriaalissa Haila jne.: Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön 

muuttumista voi hallita esitettyä Kirkkojärven tapausta. Lisäksi valintakokeessa 

jaetusta Talvivaara-aineistosta oli löydettävissä muita mahdollisia vastakohta-

asetelmia. Siten mahdollisia kysymyksiä ja niiden taustalla olevia vastakohta-

avaruuksia ovat 

- Kysymys päästöjen alkuperästä 

- Kysymys saastumisen mekanismista / aiheuttajasta kemiallisena ilmiönä 

- Kysymys vesien- / ympäristönsuojelun vaikutuskeinoista: miksi Talvivaaran 

saastuttava toiminta vain jatkuu vaikka ongelmat ovat tiedossa? 

- Kysymys kansalaisaktiivisuuden vaikuttavuudesta: Miksi kansalaisten 

valitukset eivät ole tuottaneet tulosta? (Tässä tuli nähdä Kivijärven tapauksen 

erilaisuus suhteessa Kirkkojärven tapaukseen) 

- Kysymys ympäristöhuolen poliittisesta painoarvosta: Miksi kaivostoiminta on 

tärkeämpää kuin lähivesistöjen puhdas vesi? 

Aineistosta: 

- Kysymys teollisen toiminnan ansaintalogiikasta yleisesti sekä nikkelin 

maailmanmarkkinahinnan laskun aiheuttamasta kustannuspaineesta 

- Kysymys viranomaispalvelujen keskittämisestä, jossa tavoitteena nähdään 

kaivosalan viranomaispalvelujen saavutettavuus sekä yritysten käynnistämisen 

ja liiketoiminnan sujuvuus 

- Kysymys käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja teknologiasta, ml. 

sertifikaatin saaminen ja säilyminen ympäristöongelmista huolimatta 

- Kysymys hallinto-oikeudellisten prosessien hitaudesta, joiden aikana 

saastuttavan toiminnan on mahdollista jatkua 


