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Kirjoita vastaukset tehtäviin erilliseen vastauslomakkeeseen ottaen 

huomioon tehtävän yhteydessä ilmoitettu maksimisanamäärä. Tämän 

sanamäärän ylittävää tekstiä ei huomioida arvostelussa. 

Tehtävät 1 ja 2 perustuvat valintakoeteoksen artikkeleihin ”Julkisen hallintotoiminnan 
oikeudelliset erityispiirteet” (Luoto, Mäntylä, Perttola & Siikavirta) ja ” Suomalaisen 
ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja tulevaisuus” (Heiskanen & 
Viljanen) ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon A. 
  

Tehtävä 1. (max. 5 p.) 
 

a) Anna valintakokeessa jaettavan aineiston A perusteella yksi esimerkki, jossa on kysymys 

lainkäytöstä. (2p) (vastauksen pituus enintään 100 sanaa) 

 

b) Anna valintakokeessa jaettavan aineiston A perusteella yksi esimerkki siitä miten perustuslain 20 § 

Vastuu ympäristöstä on malliesimerkki perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien välisen verkottumisen 

ja vuoropuhelun aikakaudesta. (2 p.) (vastauksen pituus enintään 100 sanaa) 

 

c) Perustuslain 20 §:n 2 momentissa annetaan kaksiosainen valtiosääntöinen toimeksianto julkiselle 
vallalle. Mitä tahoa julkinen valta tässä ensisijaisesti tarkoittaa? (1p) (vastauksen pituus enintään 
100 sanaa) 

 
 
Tehtävä 2. (max. 7 p) 
  

a) Valintakokeessa jaettavassa aineistossa A mainitaan erilaisia valvontaelimiä/toimijoita, jotka 
voivat ilmastoasioissa mahdollisesti nyt tai tulevaisuudessa valvoa perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumista. Esittele vastauksessasi kokeessa jaettavan aineiston A perusteella kolme tällaista 
tahoa. (3 p) (vastauksen pituus enintään 100 sanaa) 
 

b) Mitä haasteita ja/tai positiivisia erityispiirteitä voi tulla esille kansalaisten turvautuessa näihin 

valvontaa harjoittaviin toimijoihin ilmastoasioissa? Kuvaa neljä tällaista seikkaa kokeessa 

jaettavan aineiston A ja Heiskasen & Viljasen artikkelin pohjalta. (4 p) (vastauksen pituus enintään 

450 sanaa) 
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Tehtävä 3 perustuu valintakoeteoksen artikkeliin ”Ympäristöpolitiikka ja aluetiede – 
oivaltavaa ongelmanratkaisua” (Häkli, Haila, Helle, Jokinen, Jokinen, Laine, Leino & 
Tynkkynen) ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon B. 
 
Tehtävä 3. (max. 12 p.) 
 
Valintakoeteoksen artikkelissa ”Ympäristöpolitiikka ja aluetiede – oivaltavaa ongelmanratkaisua” esitellään 

ympäristöpolitiikan ja aluetieteen alaa määrittäviä politisoitumisen ja hallinnan näkökulmia. 

a) Mitä artikkelissa käsitellyillä ympäristökysymysten a) politisoitumisella (0,5 p) ja b) 

määrittelykamppailulla (0,5 p) tarkoitetaan? (vastauksen pituus enintään 100 sanaa) 

 

b) Määrittele aineistossa B esiintyvä politisoitumisen kohteena oleva ympäristökysymys. (1 p) 

(vastauksen pituus enintään 100 sanaa) 

 

c) Nimeä vähintään viisi (5) aineistossa esiintyvään ympäristökysymykseen ja sen ratkaisuun liittyvää 

haastetta aineiston perusteella. (5 p) (vastauksen pituus enintään 450 sanaa) 

 

d) Nimeä aineistossa esiintyvän ympäristökysymyksen hallinnan kannalta vähintään viisi (5) keskeistä 
toimijaa. Perustele lyhyesti aineistoon tukeutuen, miksi nämä toimijat ovat keskeisiä. (5 p) 
(vastauksen pituus enintään 450 sanaa)  
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Tehtävä 4 perustuu valintakoeteoksen eri artikkeleihin ja/tai valintakokeessa jaettavaan 
aineistoon C.   

Tehtävä 4. (max. 9 p.) 

a) Mitä termillä ’governance’ tarkoitetaan? Kuvaa, millaiseen toimintaan se viittaa ja ketkä siinä 

ovat valintakoeteoksen artikkeleiden mukaan keskeisiä toimijoita? Tiivistä vastauksesi 

artikkeleiden pohjalta. Yhdistele eri artikkeleiden tarjoamia sisältöjä, mutta älä kopioi 

vastaustasi suoraan artikkeleista. (3 p) (vastauksen pituus enintään 450 sanaa) 

 

b) Miten governance-lähestymistapaa toteutetaan Iin kunnan ilmastotyössä? Sovella 

vastauksessasi kohdassa a. kuvaamaasi governance-toimintaa ja toimijoita. Millaisesta 

toiminnasta siten on kyse ja ketkä siihen osallistuvat? (2 p) (vastauksen pituus enintään 450 

sanaa) 

 

c) Miten New Public Governance -hallintoajattelu määrittää 1) julkisjohtajan roolin ja 

osaamisvaatimukset (1 p) (vastauksen pituus enintään 100 sanaa), entä 2) kansalaisen roolin 

(1 p) (vastauksen pituus enintään 100 sanaa) 

 

d) Sovella NPG-roolikuvauksia aineiston C esimerkkeihin. Vastaa sen pohjalta: Millainen on Iin 

kunnan NPG-hallintoajattelun mukaisesti toimiva kuntalainen. (2 p) (vastauksen pituus 

enintään 100 sanaa) 

 

 

Tehtävä 5 perustuu valintakoeteoksen artikkeliin Vakkuri ym. Talouden hallinta ja 
johtaminen julkisessa toiminnassa sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon C. 

Tehtävä 5. (max. 3 p.) 

a) Julkisen talousjohtamisen sisältöjä voidaan lähestyä kolmesta näkökulmasta. Sovella 

näitä Vakkurin ym. artikkelissa mainittuja julkisen talousjohtamisen keskeisiä sisältöjä 

aineistoon C. Mainitse sen pohjalta vähintään kolme esimerkkiä aineistosta (3 p) 

(vastauksen pituus enintään 450 sanaa) 

 

 

 


