Mallivastaukset (valintakokeen ensimmäinen vaihe)
Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, poliittinen historia ja valtio-oppi

Kokeen kaikki tehtävät olivat monivalintatehtäviä. Tehtäviä oli yhteensä 100. Ne oli jaettu
kokeessa kahteen osioon, joissa molemmissa oli 50 tehtävää.
Vastausvaihtoehtojen järjestys oli arvottu kaikissa tehtävissä.
Pisteytys kaikissa tehtävissä oli seuraava: oikeasta valinnasta sai yhden pisteen ja muista
valinnoista tai valitsematta jättämisestä sai nolla pistettä. Tässä dokumentissa jokaisen
tehtävän oikea vastaus on merkitty lihavoituna.
Koetulosten määrittämisessä sovellettiin tasapistesääntöä seuraavasti: Mikäli hakijat ovat
tasapisteissä, ratkaistaan hakijoiden välinen järjestys ensisijaisesti osion 1 pisteiden
perusteella. Mikäli hakijat ovat tämän jälkeen yhä tasapisteissä, ratkaistaan hakijoiden
välinen järjestys osion 2 pisteiden perusteella.
Kaikissa monivalintatehtävissä valittiin vain yksi vaihtoehto kustakin. Oikeasta valinnasta sai
yhden pisteen ja muista valinnoista tai valitsematta jättämisestä nolla pistettä.

Osio 1
Tehtävät
1. Äänestysmenettely on strategiavapaa, jos ja vain jos
1) 0 p. sitä voi joku äänestäjä vapaasti manipuloida jossakin preferenssikonfiguraatiossa
2) 1 p. sitä ei voi kukaan äänestäjä manipuloida missään preferenssikonfiguraatiossa
3) 0 p. sitä voi joku äänestäjä vapaasti manipuloida kaikissa preferenssikonfiguraatiossa
– 0 p. Ei vastausta
2. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Kansallinen radikaalipuolue ottaa ulkomaisia vaikutteita ja puolustaa siksi myös globaalia
kapitalismia
2) 1 p. Kansallinen radikaalipuolue vastusti aseistakieltäytymistä
3) 0 p. Tapio Linnan johtama Kansallis-demokraattinen puolue loi yhteyksiä amerikkalaisiin
äärioikeistojärjestöihin
4) 0 p. Suomalainen äärioikeisto on 1990-luvulta alkaen korostanut opillisesti erityisesti
kansallissosialismia ja fasismia esikuvina
– 0 p. Ei vastausta
3. Strategisessa äänestämisessä äänestäjä
1) 0 p. käyttäytyy todellisten preferenssiensä mukaan
2) 0 p. käyttäytyy lupaustensa mukaisesti
3) 1 p. käyttäytyy todellisten preferenssiensä vastaisesti
4) 0 p. käyttäytyy sen mukaan, mitä uskoo enemmistön toivovan

– 0 p. Ei vastausta
4. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Yritysdemokratiaan haettiin Suomessa vaikutteita muun muassa Itä-Saksasta ja
Tshekkoslovakiasta
2) 1 p. SAK korosti retoriikassaan usein nimenomaan työväenluokan etuja yhteisen edun
sijaan
3) 0 p. Keskustelu työelämän demokratiasta alkoi Suomessa vasta 1960-luvulla
4) 0 p. Suomalainen ay-liike halusi yritysdemokratian muuttavan kokonaan olemassa olevat
työehtosopimuskäytännöt
– 0 p. Ei vastausta
5. Yksiulotteisessa politiikka-avaruudessa on
1) 0 p. toisinaan ydin, toisinaan sitä ei ole
2) 1 p. aina ydin, nimittäin mediaanipositio
3) 0 p. aina ydin, nimittäin moodi
– 0 p. Ei vastausta
6. Keitä vuoden 1930 kunnallisvaalien vaalilistojen hylkääminen erityisesti huoletti?
1) 0 p. Poliittista oikeistoa
2) 0 p. Poliittista keskustaa
3) 1 p. Poliittista vasemmistoa
4) 0 p. Kaikkia ryhmiä tasapuolisesti
– 0p. Ei vastausta
7. Ytimeen kuuluvat kaikki vaihtoehdot,
1) 0 p. jotka voidaan voittaa enemmistöllä
2) 0 p. jotka voidaan voittaa määräenemmistöllä
3) 0 p. joita ei voida voittaa määräenemmistöllä
4) 1 p. joita mikään toinen vaihtoehto ei voita yksinkertaisella enemmistöllä
5) 0 p. jotka ovat siellä aina olleet
– 0 p. Ei vastausta
8. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Edistyspuolue oli yksi ”kolmesta suuresta”
2) 0 p. Edistyspuolueen toiminnassa näkyi vanha sortovuosien myöntyvyyslinja
3) 1 p. Edistyspuolue ei hyväksynyt YYA-sopimusta
4) 0 p. Edistyspuolue ei toiminut lainkaan Suomen hallituksessa vuosina 1945–51
– 0 p. Ei vastausta
9. Kontrafinaalinen ristiriita on
1) 0 p. käsitteellinen mahdottomuus
2) 1 p. toiminto, joka on mahdollinen kenelle tahansa, mutta ei kaikille samanaikaisesti
3) 0 p. toiminto, joka on mahdollinen kaikille samanaikaisesti, mutta ei kenellekään erikseen
4) 0 p. toiminto, jolla on kielteisiä seurauksia toimijalleen
5) 0 p. toiminto, jolla on kielteisiä seurauksia yhteiskunnalle
6) 0 p. lopputuloksen aikaansaamattomuuden osoittava asia

– 0 p. Ei vastausta
10. Mikä seuraavista liittyi Ranskan ulkopoliittisen johdon epäilyksiin Suomen ja
Neuvostoliiton läheisistä suhteista?
1) 0 p. Vuosi 1963 ja Eureka-keskustelut
2) 0 p. Vuosi 1963 ja presidentti Kekkosen Ranskan-vierailu
3) 1 p. Vuosi 1985 ja Eureka-keskustelut
4) 0 p. Vuosi 1985 ja presidentti Koiviston Ranskan-vierailu
– 0 p. Ei vastausta
11. Kilpailematon kulutus tarkoittaa, että
1) 0 p. vain kilpailun voittaneet voivat kuluttaa
2) 0 p. vain ne, jotka eivät ole voittaneet kilpailua voivat kuluttaa
3) 0 p. yhden henkilön osallistuminen kulutukseen vähentää muiden kulutuksesta saamia hyötyjä
4) 1 p. yhden henkilön osallistuminen kulutukseen ei vähennä muiden kulutuksesta saamia
hyötyjä
– 0 p. Ei vastausta
12. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Urho Kekkonen kirjoitti nimimerkillä kesällä 1941 jatkosodasta toiveikkaasti ”riemusotana”
2) 0 p. Suomalaiset sanomalehdet pystyivät kirjoittamaan kesällä ja syksyllä 1941 vain hyvin varovasti
sodan näkymistä sensuurin ja itsesensuurin takia
3) 0 p. Suomen valtiojohto arveli, että sota kestäisi vuoden 1941 loppuun saakka
4) 1 p. Väinö Tanner korosti syksyllä 1941 puheessaan, ettei Suomi ollut maailmansodan
osapuoli
– 0 p. Ei vastausta
13. Hyödyke on julkinen, jos
1) 0 p. sen kulutus on poissulkevaa ja kulutus on kilpailematonta
2) 0 p. sen kulutus on poissulkevaa ja kulutus on kilpailtua
3) 1 p. sen kulutus on poissulkematonta ja kulutus on kilpailematonta
4) 0 p. se on julkisen sektorin tuottama
5) 0 p. se on julkisen sektorin kuluttama
– 0 p. Ei vastausta
14. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Suomalaisten sotilaiden rintamalta lähteneet kirjeet eivät olleet kovinkaan heimopoliittisia
2) 1 p. Jatkosodan alussa lehdistössä maalailtiin laajasti Suomen tulevaa johtoasemaa koko
Pohjolassa
3) 0 p. Jatkosodan alun radiopuheet tulivat kansan tavoitettaviin myös sanomalehdistön kautta
4) 0 p. Jatkosodan alussa valtiojohdon ja juhlapuhujien retoriikassa oli keskeisesti esillä voiton
mukana suomalaisille avautuva työ
– 0 p. Ei vastausta
15. Julkishyödykkeet eroavat yksityisistä hyödykkeistä kahdella tavalla:
1) 0 p. jakamattomuus, mutta ei poissulkevuus
2) 0 p. poissulkevuus, mutta ei jakamattomuus

3) 1 p. jakamattomuus ja poissulkemattomuus
4) 0 p. ei-jakamattomuus ei ei-poissulkemattomuus
– 0 p. Ei vastausta
16. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Kansallinen radikaalipuolue korostaa uuden moraalisen normiston perustamista
2) 0 p. Kansallisen radikaalipuolueen piirissä hipit ja punk-musiikki on nähty osana liberaalia
monikulttuurisuuden agendaa
3) 0 p. Uuden Suunnan mukaan liberalismi oli ”syöpä”
4) 1 p. Uuden Suunnan mielestä ympäristö vaikuttaa enemmän yksilön kehitykseen kuin
perimä
– 0 p. Ei vastausta
17. Julkishyödykkeiden suboptimaalisuusongelma on
1) 0 p. niiden tuotannon ja distribuution ongelma
2) 1 p. niiden tuotannon, mutta ei distribuution ongelma
3) 0 p. ei niiden tuotannon, mutta distribuution ongelma
4) 0 p. ei niiden tuotannon eikä niiden distribuution ongelma
– 0 p. Ei vastausta
18. Mikä seuraavista Suomen sisällissodan jälkeistä aikaa koskevista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Suurin osa niin kutsutuista punaisista naisista erosi kirkosta jossain elämänsä vaiheessa
2) 1 p. Kommunismi oli yleinen asiakirjoissa mainittu syy kirkosta eroamiselle 1920-luvulla
3) 0 p. Kirkosta eroaminen ei hankaloittanut virallisten todistusten saamista
4) 0 p. Seurakunnat eivät myöntäneet hautapaikkoja siviilirekisteriin siirtyneille
– 0 p. Ei vastausta
19. Meriittihyödykkeet ovat
1) 0 p. hyödykkeitä, joita tuottavat erityisen meritoituneet yksilöt
2) 0 p. hyödykkeitä, joita kuluttavat erityisen meritoituneet yksilöt
3) 1 p. hyödykkeitä, joilla katsotaan olevan ihmisille erityistä arvoa
4) 0 p. hyödykkeitä, jotka saavat vain meritoituneet henkilöt
– 0 p. Ei vastausta
20. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Edistyspuolueen yhtenä vaihtoehtona oli liittyä SDP:hen
2) 1 p. Edistyspuolueen liberaalisesta taustasta huolimatta useita sen merkittäviä valtiomiehiä
oli tuomittu sotasyyllisinä
3) 0 p. Edistyspuolue kärsi suuren vaalitappion vuoden 1945 eduskuntavaaleissa
4) 0 p. Edistyspuolueella oli edelleen vuosina 1945–51 hyvin vahva sanomalehdistö
– 0 p. Ei vastausta
21. Piiloisilla teoilla (hidden actions, unverifiable actions) tarkoitetaan
1) 0 p. päämieheltä piiloon jääviä tekoja
2) 0 p. agentilta piiloon jääviä tekoja
3) 0 p. päämieheltä ja agentilta piiloon jääviä tekoja
4) 0 p. yleisöltä piiloon jääviä tekoja

5) 1 p. tekoja, joita kaikki muut toimijat eivät havaitse
– 0 p. Ei vastausta
22. Kuka on 1920-luvulla kirjeessään verrannut isänmaata nuijaan, ja kenelle kirje oli osoitettu?
1) 0 p. Antti Tulenheimo, Harri Holmalle
2) 1 p. Jalmari Finne, Antti Tulenheimolle
3) 0 p. Esko Riekki, Antti Tulenheimolle
4) 0 p. Jalmari Finne, Esko Riekille
– 0 p. Ei vastausta
23. Agentin kannalta pulmana on,
1) 0 p. miten hän voi varmistua siitä, että työehtoja noudatetaan
2) 0 p. miten hän voi varmistua siitä, että töitä riittää tulevaisuudessakin
3) 0 p. miten hän voi varmistua siitä, että palkka maksetaan ajallaan
4) 1 p. miten hän voi varmistua siitä, että päämiehen tarjoama sopimus todella on riittävä
korvaus agentin tulevista ponnisteluista
– 0 p. Ei vastausta
24. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Suomen valtiojohdon puheissa suomalaisia saatettiin verrata jopa roomalaisiin
2) 0 p. Presidentti Rytin kesän 1941 radiopuheen sisällön lauseet ja kielikuvat siirtyivät moniin
tavallisen kansan kirjeisiin
3) 1 p. Mannerheimin niin sanottu miekantuppipäiväkäsky kesällä 1941 julisti Suur-Suomen
syntyvän
4) 0 p. J. K. Paasikivi oli kesällä ja syksyllä 1941 päiväkirjassaan saksalaismielisyyden suhteen varsin
varovainen
– 0 p. Ei vastausta
25. Enemmistösyklin todennäköisyys
1) 1 p. on sensitiivinen vaihtoehtojen lukumäärän suhteen
2) 0 p. ei ole sensitiivinen vaihtoehtojen lukumäärän suhteen
– 0 p. Ei vastausta
26. Kuka seuraavista ei ollut historiantutkija?
1) 1 p. Carl Gustaf Creutz
2) 0 p. Johan Fredrik Cajan
3) 0 p. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen
4) 0 p. Eirik Hornborg
– 0 p. Ei vastausta
27. Äänestäjien kielteisyysvinoutumalla tarkoitetaan sitä, että
1) 0 p. äänestäjät reagoivat herkemmin saavutuksiin kuin menetyksiin
2) 1 p. äänestäjät reagoivat herkemmin menetyksiin kuin saavutuksiin
3) 0 p. äänestäjät reagoivat yhtä herkästi saavutuksiin ja menetyksiin
4) 0 p. äänestäjät ovat aina tyytymättömiä
5) 0 p. äänestäjät ovat aina tyytymättömiä vaalien alla
– 0 p. Ei vastausta

28. Mistä Helsingin yliopiston professorit Castren, Furuhjelm ja Hirn varoittivat 1930-luvun
alussa?
1) 0 p. Kansallisesta äärioikeiston ja fasismin uhkasta
2) 1 p. Kansainvälisestä äärioikeiston ja fasismin uhkasta
3) 0 p. Kansallisesta äärivasemmiston ja kommunismin uhkasta
4) 0 p. Kansainvälisestä äärivasemmiston ja kommunismin uhkasta
– 0 p. Ei vastausta
29. Preferenssien heterogeenisyydellä tarkoitetaan sitä, että
1) 0 p. toimijat tavoittelevat monia asioita
2) 1 p. toimijoilla on eri käsitys vaihtoehtojen hyvyydestä
3) 0 p. toimijat tahtovat osittain eri asioita
– 0 p. Ei vastausta
30. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Kansallisen radikaalipuolueen julkaisut näkevät juutalaisten ohjaavan mediaa
2) 0 p. Yhtenä Kansallisen radikaalipuolueen salaliittoteorioiden pohjana on ollut amerikkalaisen
natsipuolueen johtaja George Lincoln Rockwell
3) 1 p. Rotuteemat nousivat keskeiseen asemaan Kansallisen radikaalipuolueen 1980-luvun
lehdissä kommunismin heikentyessä
4) 0 p. Kansallisen radikaalipuolueen mielestä holokaustin esillä pitämisen takana on liioittelua ja
salajuonia
– 0 p. Ei vastausta
31. Pluraliteettimenettelyä käytettäessä valituksi tulee
1) 0 p. vaihtoehto, joka saa äänten enemmistön
2) 1 p. vaihtoehto, joka saa eniten ääniä
3) 0 p. vaihtoehto, joka saa eniten plusääniä
4) 0 p. vaihtoehto, joka saa vähiten miinusääniä
5) 0 p. vaihtoehto, joka saa yli puolet annetuista äänistä
– 0 Ei vastausta
32. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Suomen kielen kursseja järjestettiin Pariisissa ennen toista maailmansotaa
2) 1 p. Association France-Finlande oli toiminnassa ennen toista maailmansotaa
3) 0 p. Suomen Ranskan Instituutti oli toiminnassa toisen maailmansodan jälkeen
4) 0 p. Sorbonnen suomalais-ugrilaisten kielten keskus oli toiminnassa toisen maailmansodan jälkeen
– 0 p. Ei vastausta
33. Pluraliteettikarsintaa käytettäessä voittajaksi julistetaan vaihtoehto, joka
1) 1 p. saa yli puolet äänistä
2) 0 p. voittaa muut vaihtoehdot parivertailuissa
3) 0 p. on useamman äänestäjän preferenssijärjestyksessä ylimpänä
4) 0 p. vaihtoehto, joka saa vähiten miinusääniä
– 0 p. Ei vastausta

34. Mikä seuraavista ei kuulunut kansallisoikeistolaisten piirien kannattamiin keinoihin, joilla
1920- ja 1930- lukujen vaihteessa tavoiteltiin sivistyksellisen rappion torjumista tai
kansakunnan lujittamista?
1) 1 p. Koululaitoksen vahvistaminen
2) 0 p. Valkoinen lainkuuliaisuus
3) 0 p. Isiltä perityn yhteiskuntajärjestyksen kunnioittaminen
4) 0 p. Vaatimukset siitä, että työläiset tuntevat paikkansa
– 0 p. Ei vastausta
35. Parivertailujen voittokriteerinä on
1) 0 p. parivertailun voittaja määräenemmistöllä
2) 1 p. parivertailun voittaja yksinkertaisella enemmistöllä
3) 0 p. ensimmäisen parivertailun voittaja
4) 0 p. viimeisen parivertailun voittaja
5) 0 p. keskimmäisen parivertailun voittaja
– 0 p. Ei vastausta
36. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Työntekijöiden edunvalvonta-ajattelussa yritysdemokratia-asiassa oli mukana myös
sosialistinen uskomus työn ja pääoman ristiriidasta
2) 1 p. Työnantajien ajattelussa yritystoiminta liittyi enemmän asiantuntemukseen kuin
poliittiseen demokratiaan
3) 0 p. STK:n toimitusjohtaja Heikki Pärnänen vastusti kollektiivisten äänestyspäätösten tulemista
mukaan yrityksen johtoon
4) 0 p. Työntekijäjärjestöt lähtivät 1960-luvulla tavoittelemaan yhteistoimintamenettelyä työelämässä
lisätäkseen työntekijöiden sananvaltaa
– 0 p. Ei vastausta
37. Hyväksymisäänestystä käytettäessä valituksi tulee
1) 0 p. vähiten vastustusta kohdannut vaihtoehto
2) 1 p. hyväksytyin vaihtoehto
3) 0 p. enemmistön mielestä toiseksi paras vaihtoehto
4) 0 p. vaihtoehto, joka saa eniten plusääniä ja vähiten miinusääniä
5) 0 p. vaihtoehto, joka saa vähiten miinusääniä
– 0 p. Ei vastausta
38. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Käsitys suomalaisten rodullisesta monimuotoisuudesta oli tyypillistä 1900-luvun alkupuolen
suomalaiselle historiankirjoitukselle
2) 0 p. Saamelaiset eivät vielä 1800-luvun Suomessa olleet antropologisen mielenkiinnon kohteena
3) 0 p. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen keräsi romanikielen sanastoa tavattuaan romaneita vuonna 1817
4) 1 p. M. G. Schybergson tutki Per Brahen hanketta asuttaa romaneja Pielavedelle
– 0 p. Ei vastausta
39. Borda-menettelyä käytettäessä äänestäjät jakavat vaihtoehdoille ääniä sen mukaan, miten
ehdokkaat asettavat vaihtoehdot preferenssijärjestykseen ja valituksi tulee vaihtoehto, joka
1) 0 p. on aakkosjärjestyksessä ylimpänä
2) 0 p. on aakkosjärjestyksessä alimpana

3) 0 p. saa eniten ykkössijoja
4) 1 p. on saanut vaihtoehdoista eniten ääniä
5) 0 p. ei ole kenenkään äänestäjän mielestä vaihtoehdoista huonoin
6) 0 p. saa vähiten miinusääniä
– 0 p. Ei vastausta
40. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Positiiviset näkemykset Saksasta olivat näkyvästi esillä jatkosodan alussa ihmisten
kirjeenvaihdossakin
2) 0 p. Kesällä 1941 kaatuneet saatiin nopeasti oman kotiseutunsa sankarihautajaisiin
3) 0 p. Vuoden 1941 monia kotirintaman juhlia käytettiin etenkin sen selittämiseen, miksi sotaan oli
päädytty
4) 1 p. Sosialidemokraattiset lehdet kirjoittivat jatkosodan alussa hyvin
kommunisminvastaisesti
– 0 p. Ei vastausta
41. Millaisia koalitioita kolmesta puolueesta A, B ja C voi muodostaa?
1) 0 p. AB, AC, BC
2) 1 p. ABC, AB, AC, BC, A, B, C
3) 0 p. ABC
4) 0 p. A, B, C
– 0 p. Ei vastausta
42. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Kansallisen radikaalipuolueen yksi johtavista lehdistä oli nimeltään Rautaristi
2) 1 p. Suomalaisen äärioikeiston lehtien levikki ja myynti olivat enimmillään noin 400–500
kappaletta
3) 0 p. Kansallisen radikaalipuolueen lehdet olivat ulkoasultaan huomattavasti huolimattomampia kuin
aiemman äärioikeiston lehdet
4) 0 p. Yhtenä Kansallisen radikaalipuolueen lehtien esikuvana on ollut amerikkalainen Vanguard
– 0 p. Ei vastausta
43. Toteutuvatko yksimielisyys, ei-diktatorisuus, transitiivisuus, rajoittamaton ala ja
riippumattomuus irrelevanteista vaihtoehdoista aina samanaikaisesti
1) 0 p. kyllä
2) 1 p. ei
– 0 p. Ei vastausta
44. Kuka seuraavista henkilöistä liittyi Pariisissa toimivan Suomen kulttuuri-instituutin
perustamiseen?
1) 0 p. Kauppaneuvos Henri Herlin
2) 0 p. Toimittaja Gurli Rosenbröijer-Sevón
3) 0 p. Ranskan ulkoasiainministeri Jacques Chazelle
4) 1 p. Helsingin yliopiston professori Tore Modeen
– 0 p. Ei vastausta
45. Kenneth Arrow todisti sosiaalisen hyvinvointifunktion mahdottomuusteoreeman. Sen
mukaan

1) 0 p. osa preferenssien aggregointimenetelmistä voi samanaikaisesti täyttää sosiaalisen
hyvinvointifunktion ehdot
2) 1 p. mikään preferenssien aggregointimenetelmä ei samanaikaisesti täytä sosiaalisen
hyvinvointifunktion ehtoja
3) 0 p. eräät preferenssien aggregointimenetelmät täyttävät sosiaalisen hyvinvointifunktion ehdot,
eräät eivät
– 0 p. Ei vastausta
46. Mihin seuraavista puolueista kansallisoikeistolaisuus vuosina 1929–1932 lähinnä liittyi?
1) 0 p. Kansalliseen Edistyspuolueeseen
2) 0 p. Isänmaalliseen kansanliikkeeseen
3) 0 p. Suomalaiseen puolueeseen
4) 1 p. Kansalliseen Kokoomuspuolueeseen
– 0 p. Ei vastausta
47. Kansanvallan komentoketju toimii väärään suuntaan, jos
äänestäjät->parlamentti->hallitus->julkishallinto -ketjun sijasta meillä on
1) 1 p. julkishallinto->hallitus->parlamentti->äänestäjät
2) 0 p. hallitus -> julkishallinto ->parlamentti->äänestäjät
3) 0 p. hallitus -> julkishallinto -> äänestäjät -> parlamentti
4) 0 p. äänestäjät -> hallitus -> julkishallinto ->parlamentti
5) 0 p. parlamentti-> julkishallinto -> hallitus -> äänestäjät
– 0 p. Ei vastausta
48. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Uusi Aura oli tamperelainen maalaisliittolainen sanomalehti
2) 1 p. Uusi Aura oli turkulainen kokoomuslainen sanomalehti
3) 0 p. Uusi Aura oli tamperelainen kokoomuslainen sanomalehti
4) 0 p. Uusi Aura oli turkulainen maalaisliittolainen sanomalehti
– 0 p. Ei vastausta
49. Ensimmäinen valtio syntyy
1) 0 p. n. 3000 e.a.a.
2) 1 p. n. 4000 e.a.a.
3) 0 p. n. 5000 e.a.a.
4) 0 p. n. 6000 e.a.a.
5) 0 p. n. 7000 e.a.a.
– 0 Ei vastausta
50. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
1) 1 p. Valtioneuvosto antoi yritysdemokratiakomitean tehtäväksi ”tehokkuutta vähentämättä
kehittää työpaikka- ja yritysdemokratiaa”
2) 0 p. Työnantajat vastustivat työntekijöiden niin sanottua itseohjautuvuutta
3) 0 p. Vasemmiston yritysdemokratian käsitteeseen kuuluivat myös taloudellisen vallan tasaisempi
jako ja liikepankkien ja vakuutusyhtiöiden kansallistaminen
4) 0 p. 1970-luvulla yritysdemokratiauudistuksen tulosta olivat muun muassa tuotantokomiteat
– 0 p. Ei vastausta

Osio 2
Tehtävät
51. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Presidentti Rytin radiopuheessa kesällä 1941 mainittiin Suomen olevan liitossa Saksan kanssa
2) 0 p. Uskonto oli jatkosodan alun julkisissa puhetilaisuuksissa hyvin keskeisessä asemassa, mutta
vähäistä suomalaisten kirjeenvaihdossa
3) 0 p. Jatkosodasta kieltäytymiset vastasivat tarkasti sitä, tulivatko kyseiset henkilöt seudulta, joka oli
kärsinyt raskaita tappioita talvisodassa
4) 1 p. Väinö Tanner korosti syksyllä 1941 puheessaan, että Suomessa oli ”rauhanpuolue”
– 0 p. Ei vastausta
52. Yhteiskuntasopimusteoriat ovat esimerkki
1) 1 p. voluntaristisesta valtioteoriasta
2) 0 p. pakottavasta valtioteoriasta
3) 0 p. ulkoaohjautuvasta valtioteoriasta
– 0 p. Ei vastausta
53. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Varattomuuden tai veronmaksukyvyn vaikutus valtiollisen äänioikeuden ehtoihin muuttui
vuonna 1919
2) 0 p. Varattomuuden tai veronmaksukyvyn vaikutus kunnallisen äänioikeuden ehtoihin muuttui
vuonna 1920
3) 1 p. Varattomuuden tai veronmaksukyvyn vaikutus valtiollisen äänioikeuden ehtoihin
muuttui vuonna 1928
4) 0 p. Varattomuuden tai veronmaksukyvyn vaikutus kunnallisen äänioikeuden ehtoihin muuttui
vuonna 1929
– 0p. Ei vastausta
54. Valtion synnyn automaattiteoria tarkoittaa, että
1) 1 p. maanviljelyksen keksiminen loi ruuan ylijäämän, mikä mahdollisti yhteiskunnallisen
työnjaon
2) 0 p. valtio syntyy, kun sellainen päätetään synnyttää
3) 0 p. valtio syntyy automaattisesti yhteiskunnan virkavaltaistumisen myötä
– 0 p. Ei vastausta
55. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on epätosi?
1) 1 p. Yritysdemokratiakeskustelua vauhditti myös 1970-luvulla työnantajien taholta noussut
”ihmissuhteiden koulukunta”
2) 0 p. Viime kädessä kansantaloudellinen etu määritteli rajat yritysdemokratiakeskustelulle
3) 0 p. Lakkoliikkeet olivat voimistuneet 1960-70-lukujen taitteessa
4) 0 p. Työnantajien mielestä työpaikkademokratia voisi vaarantaa hyvinvoinnin kasvun
– 0 p. Ei vastausta
56. Valtion synnyn hydrauliteorian mukaan
1) 0 p. valtio syntyy ulkoisista paineista

2) 0 p. valtio syntyy sisäisistä paineista
3) 1 p. kastelujärjestelmä vahvisti valtiota
– 0 p. Ei vastausta
57. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Pekka Siitoin oli yksi suomalaisen äärioikeiston näkyviä nimiä ennen Kansallista
radikaalipuoluetta
2) 0 p. Uusi suunta lakkautettiin sen julkaistua erillisen ”juutalaisnumeron”
3) 0 p. Kansallisen radikaalipuolueen julkaisuissa on pyritty vetoamaan tieteellisiin näyttöihin omien
argumenttien puolesta
4) 1 p. Kansallinen Suunta oli Kansallisen radikaalipuolueen merkittävin virallinen
äänenkannattaja
– 0 Ei vastausta
58. Valtion synnyn koersiivisten teorioiden mukaan valtio syntyy
1) 0 p. pakottomasti, rauhanomaisin sopimuksin
2) 1 p. tavoitteellisesti ja pakosta, pakottamisen tuloksena
3) 0 p. kaupankäynnin tuloksena
4) 0 p. valtion tuottamien hyödykkeiden takia
– 0 p. Ei vastausta
59. Mihin liittyivät niin kutsutut ”keskiviikkokoulut”?
1) 1 p. Ranskan kielen opettamiseen Pariisissa asuville suomalaislapsille
2) 0 p. Suomen kielen opettamiseen Helsingissä asuville ranskalaislapsille
3) 0 p. Pariisissa asuvien suomalaislasten suomen kielen taidon vahvistamiseen
4) 0 p. Helsingissä asuvien ranskalaislasten ranskan kielen taidon vahvistamiseen
– 0 p. Ei vastausta
60. Moral hazard tarkoittaa
1) 1 p. päämiehellä ja agentilla on ainakin osaksi toisistaan poikkeavat tavoitteet ja (2) päämies
ei voi joko a) havaita agentin tekoja (hidden action) tai b) havaita niitä olosuhteita, joiden
vallitessa teko on tehty (hidden information)
2) 0 p. päämiehellä ja agentilla on samat tavoitteet ja jossa (2) päämies ei voi joko a) havaita agentin
tekoja (hidden action) tai b) havaita niitä olosuhteita, joiden vallitessa teko on tehty (hidden
information)
3) 0 p. päämiehellä ja agentilla on ainakin osaksi toisistaan poikkeavat tavoitteet ja jossa (2) päämies
voi joko a) havaita agentin teot (no-hidden action) tai b) havaita ne olosuhteet, joiden vallitessa teko
on tehty (no-hidden information)
– 0 p. Ei vastausta
61. Kuinka paljon Suomen sisällissodan aikana punaisella puolella toimineita naisia
nykytiedon mukaan teloitettiin? Valitse lähinnä oikeaa oleva vaihtoehto.
1) 0 p. Noin 200
2) 1 p. Noin 500
3) 0 p. Noin 1400
4) 0 p. Noin 2600
– 0 p. Ei vastausta
62. Voidaanko monen päättäjän preferenssijärjestykset aggregoida yhteen siten, että ne aina
hyvin vastaisivat kunkin päättäjän mielipiteitä?

1) 0 p. kyllä
2) 1 p. ei
– 0 p. Ei vastausta
63. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Unescon päämaja sijaitsee Itävallassa
2) 0 p. Villa Lante sijaitsee Ranskassa
3) 0 p. Suomen Ranskan Instituutin Säätiön perustamiselle saatiin yritysten tukea
4) 1 p. Suomen Ranskan Instituutti avattiin yleisölle 1990-luvulla
– 0 p. Ei vastausta
64. Poliittista toimintatilaa rajoittavia reunaehtoja voidaan usein muokata monin osin ja
lukuisin keinoin.
1) 1 p. kyllä, kaikkia reunaehtoja voidaan usein muokata monin keinoin
2) 0 p. ei, kaikkia reunaehtoja ei aina voida muokata monin keinoin
– 0 p. Ei vastausta
65. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 1 p. Edistyspuolueen enemmistö kannatti reaalipolitiikan vuoksi sotasyyllisyystuomioita
2) 0 p. Edistyspuolue ei kuulunut kansanrintamaan
3) 0 p. Edistyspuolue oli ollut 1930-luvulla merkittävä hallituspuolue
4) 0 p. Keskiluokkakysymys oli monille edistyspuoluelaisille vaikea, koska ei haluttu toimia
luokkapuolueena
– 0 p. Ei vastausta
66. Ratkaisevan tärkeä puolue on
1) 0 p. puolue, jonka tahto aina toteutetaan
2) 0 p. puolue, jolla aina on enemmistö
3) 1 p. puolue, jonka poislähtö muuttaisi koalition voittavasta häviäväksi
4) 0 p. puolue, joka tulee muiden puolueiden kanssa toimeen
– 0 p. Ei vastausta
67. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Suomessa vuonna 1918 perustetut lastenkodit olivat olosuhteiltaan usein puutteellisia
2) 0 p. Suurin osa sisällissodan orpojen niin kutsutuista sijaiskodeista sijaitsi Pohjanmaalla
3) 0 p. Valtaosa tuomituista punaisista oli päästetty ehdonalaiseen vapauteen vuoden 1919 loppuun
mennessä
4) 1 p. Sisällissodan jälkeisissä valtiorikosoikeuden tuomioissa kansalaisluottamus evättiin
keskimäärin kolmen vuoden ajalta
– 0 p. Ei vastausta
68. Käsityksemme politiikan toimintatilan rajoitteiden luonteesta voi olla hyvin epärealistinen.
1) 1 p. kyllä
2) 0 p. ei
– 0 p. Ei vastausta
69. Mikä seuraavista Suomen sisällissotaan liittyvistä väittämistä on tosi?

1) 1 p. Helsingin Santahaminan vankileirillä oli saksalaisia sotilaita
2) 0 p. Turun Pohjolan vankileirillä oli venäläisiä sotilaita
3) 0 p. Lahden Pennalan vankileirillä oli saksalaisia sotilaita
4) 0 p. Tampereen Pispalan vankileirillä oli venäläisiä sotilaita
– 0 p. Ei vastausta
70. Ei ole mitään yleispätevää keinoa, jolla voisimme kokeilematta varmistaa mitkä rajoitteita
koskevat uskomuksemme ovat tosia ja mitkä epätosia.
1) 1 p. kyllä
2) 0 p. ei
– 0 p. Ei vastausta
71. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. 1970-luvun lopulla vasemmiston yritysdemokratiavaatimukset alkoivat hiipua
2) 0 p. Työnantajat korostivat työntekijöiden niin sanottua itseohjautuvuutta
3) 0 p. Työnantajat painottivat työpaikkademokratian funktionaalista yhteisten etujen näkökulmaa
4) 1 p. Työnantajien tärkein argumentti yritysdemokratiaa vastaan oli omistusoikeus
– 0 p. Ei vastausta
72. Päämies-agentti -suhteet ovat työsuhteita, joihin liittyvät
1) 0 p. tietyt (a) työaikasopimukset, (b) palkkasitoumukset, (c) vastuuvapautukset
2) 1 p. tietyt (a) kompensaatiojärjestelyt, (b) informaatiojärjestelmät, (c) velvollisuuksien
kohdentamiset, (d) omistusoikeuksien kohdentamiset
3) 0 p. tietyt (a) kompensaatiojärjestelyt, (b) informaatiojärjestelmät, (c) velvollisuuksien
kohdentamiset
– 0 p. Ei vastausta
73. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Kansallinen radikaalipuolue ei ole luonut kovin aktiivisesti viholliskuvia juutalaisista
2) 0 p. Suomalainen äärioikeisto ei viittaa enää julkaisuissaan kommunismiin vihollisena
3) 0 p. Erityisesti skinhead-kulttuurin edustajat Suomessa ryhtyivät korostamaan 1980-luvulla
yhteyttään vastaaviin amerikkalaisperäisiin ilmiöihin
4) 1 p. Suomalaisessa äärioikeistossa on kyse myös antiliberalismista
– 0 p. Ei vastausta
74. Suppeasti määriteltynä poliittista toimintaa on vain sellainen vallankäyttö, jota harjoitetaan
erityisissä poliittisissa instituutioissa.
1) 1 p. kyllä
2) 0 p. ei
– 0 p. Ei vastausta
75. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. Suomesta karkotettiin ennen sisällissotaa suurin osa maan venäjänkielisistä asukkaista
2) 0 p. 1920-luvun lama vaikutti ulkomaalaisten määrään Suomessa
3) 1 p. Suomessa vaihdettiin sukunimiä suomenkieliseksi erityisesti 1900-luvun alussa ja 1930luvulla
4) 0 p. Karjalan ortodoksiset evakot pyrkivät talvi- ja jatkosodan aikana yleisesti korostamaan
ortodoksisuuttaan säilyttääkseen identiteettinsä

– 0 p. Ei vastausta
76. Mitä ovat poliittisen järjestelmän tuotokset
1) 1 p. ne aikaansaannokset, jotka vaikuttavat jollakin tavalla ympäristöön
2) 0 p. ne aikaansaannokset, jotka jäävät jäljelle, kun valta on jaettu
3) 0 p. ne aikaansaannokset, jotka saavat eniten kannatusta
– 0 p. Ei vastausta
77. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Vuoden 1939 rajan ylittäminen aiheutti eri ihmisissä hyvin erilaisia tunteita kesällä ja syksyllä
1941
2) 0 p. Jatkosodasta kieltäytymiset korreloivat varsin selvästi poliittisesti jyrkän vasemmistolaisuuden
kanssa
3) 1 p. Tavallisten suomalaisten kirjeenvaihto sisälsi kesällä ja syksyllä 1941 vain arkisia
asioita
4) 0 p. Suomalaisten rintamakarkureiden määrä oli jatkosodassa selvästi suurempaa kuin talvisodan
aikana
– 0 p. Ei vastausta
78. Poliittisen järjestelmän syötteitä on
1) 1 p. kahdenlaisia
2) 0 p. kolmenlaisia
3) 0 p. neljänlaisia
– 0 p. Ei vastausta
79. Mikä seuraavista Suomen sisällissotaan liittyvistä väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Punaisille naisille valtionrikosoikeudessa jaetuista tuomioista alle puolet oli ehdottomia
2) 0 p. Alle puolet valtionrikosoikeudessa tutkituista punaisista naisista vapautettiin syytteistä
3) 1 p. Ehdottomaan kuritushuonerangaistukseen tuomittiin yli viidennes punaisista naisista
4) 0 p. Yksi punainen nainen tuomittiin kuolemaan valtionrikosoikeudessa
– 0 p. Ei vastausta
80. Mitä tarkoitetaan konversioprosessilla eli muunnosprosessilla?
1) 1 p. se tapa, jolla yhteiskunta sovittaa eri tavoitteita yhteen
2) 0 p. se menetelmä, jolla osa ihmisten pyrkimyksistä estetään toteutumasta
3) 0 p. se prosessi, jossa selvitetään, miten ihmisten mielipiteitä voi muuttaa
– 0 p. Ei vastausta
81. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Suomen kansanpuolueeseen tyytymättömät perustivat Vapaamielisten liiton
2) 0 p. Edistyspuolueen aiempi puheenjohtaja ei liittynyt Suomen kansanpuolueeseen
3) 1 p. Suomen kansanpuolueen sisälle perustettiin keskiluokkapolitiikan vuoksi Itsenäinen
keskiluokka -järjestö
4) 0 p. Helsingin Sanomat kannatti Suomen kansanpuolueen perustamista
– 0 p. Ei vastausta
82. Poliittiset vuorovaikutusverkostot ovat periaatteessa kolmenlaisten toimijoiden keskinäisiä
kanssakäymisiä:

1) 1 p. toistensa kanssa tekemisissä voivat olla yksilöt, ryhmät ja organisaatiot
2) 0 p. toistensa kanssa tekemisissä voivat olla puolueet, painostusryhmät ja media
3) 0 p. toistensa kanssa tekemisissä voivat olla koalitiot, valtiot ja ylikansalliset elimet
– 0 p. Ei vastausta
83. Mikä seuraavista Ellen Arosta ja Alma Mäkelää koskevista väittämistä on tosi?
1) 0 p. He olivat sukulaisia
2) 0 p. Molemmat toimivat punakaartin huoltojoukoissa
3) 0 p. Molemmat olivat kotoisin Ulvilasta
4) 1 p. Molemmat erosivat kirkosta
– 0 p. Ei vastausta
84. Poliittiset voimat ryhmitellään
1) 1 p. organisoitumisasteen perusteella sosiaalisiksi liikkeiksi ja organisoituneiksi poliittisiksi
voimiksi eli organisaatioiksi
2) 0 p. niiden jäsenten lukumäärän mukaan yksilökampanjoinneiksi tai massaliikkeiksi
3) 0 p. niiden sisäisen yhtenäisyyden mukaan yhtenäisiksi ja epäyhtenäisiksi
4) 0 p. tavoitteiden lukumäärän mukaan yksi- ja monitavoitteisiksi voimiksi
– 0 p. Ei vastausta
85. Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
1) 1 p. Suomalaiset liberaalit olivat optimistisia kansainvälisen liberalismin kehityksestä toisen
maailmansodan jälkeisinä vuosina
2) 0 p. Vuoden 1948 eduskuntavaalit olivat pettymys Edistyspuolueelle
3) 0 p. Ruotsissa Edistyspuoluetta vastaava puolue oli menestynyt 1940-luvulla paljon paremmin
4) 0 p. Edistyspuolue lopetti toimintansa maaliskuussa 1951
– 0 p. Ei vastausta
86. Voluntarismi eli pyrkimysten ensisijaisuutta korostava näkemys, jonka mukaan
1) 1 p. politiikka on ennen kaikkea toimijoiden tahdonvallan asia
2) 0 p. on konsensusnäkemyksen kanta
3) 0 p. on konfliktinäkemyksen kanta
– 0 p. Ei vastausta
87. Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä hyväksyttiin vuonna 1978
2) 0 p. Työntekijät katsoivat vanhan yrityskulttuurin olevan liian harvainvaltaista ja hierarkkista
3) 1 p. Työntekijöiden tärkein argumentti oli, että yritysdemokratia lisäisi talouselämässä
tehokkuutta
4) 0 p. 1970-luvun komiteoissa vältettiin kajoamista merkittävästi yritysten voitonjakoon
omaisuussuojakysymysten vuoksi
– 0 p. Ei vastausta
88. Päämies-agentti -vuorovaikutuksessa on kyse lähinnä siitä
1) 0 p. kun agentti yrittää huijata päämiestä
2) 0 p. päämies yrittää huijata agenttia

3) 1 p. kun päämies delegoi vastuuta jostakin tietystä työtehtävästä agentille
– 0 p. Ei vastausta
89. Mikä seuraavista J. R. Danielson-Kalmaria koskevista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Hän oli valtioneuvos
2) 0 p. Hän kirjoitti historiateoksia
3) 1 p. Hän toimi Turun yliopiston rehtorina
4) 0 p. Häntä arvostettiin suomalaisen poliittisen oikeiston piirissä
– 0 p. Ei vastausta
90. Päämies-agentti -vuorovaikutuksessa päämiehen kannalta ongelma on,
1) 1 p. miten varmistaa, että agentti hoitaa hänelle uskotut tehtävät päämiehen kannalta
tarkoituksenmukaisella tavalla
2) 0 p. että agentti esittää luovia ratkaisuja
– 0 p. Ei vastausta
91. Mikä seuraavista teoksia Finlands historia (1874) ja Suomen historian käsikirja (1949)
koskevista väittämistä on epätosi?
1) 0 p. Ne kertovat aikansa tavasta käsittää Suomi yhteisönä
2) 1 p. Niitä yhdistää essentialistinen käsitys kansasta
3) 0 p. Ne osallistuivat prosessiin, jossa konstruoidaan suomalaisuutta
4) 0 p. Niissä tarkastellaan suomalaista kansaa kollektiivisena toimijana
– 0 p. Ei vastausta
92. Enemmistösyklin todennäköisyys
1) 0 p. on sensitiivinen äänestäjien lukumäärän suhteen
2) 1 p. ei ole sensitiivinen äänestäjien lukumäärän suhteen
– 0 p. Ei vastausta
93. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 0 p. K.J. Ståhlberg toimi 1940-luvulla Edistyspuolueen ministerinä
2) 0 p. Sakari Tuomioja oli 1940-luvulla Edistyspuolueen puheenjohtaja
3) 1 p. Edistyspuolueen enemmistö ei kannattanut Paasikiveä presidentiksi vuonna 1946
4) 0 p. Edistyspuolue oli aina ollut yhtenäinen, koska tämä oli pienen puolueen ainoa mahdollisuus
vaikutusvaltaan
– 0 p. Ei vastausta
94. Täydellisen informaation tilanteissa
1) 0 p. kaikki toimijat tietävät kaiken: epäselvyyksiä ei ole
2) 1 p. kaikki toimijat tietävät täsmälleen saman kuin muut
3) 0 p. kaikki toimijat eivät ole tietämättömiä joistakin asioista
4) 0 p. kenelläkään ei ole mitään olennaista tietoa, mitä muilla ei ole
– 0 p. Ei vastausta
95. Mihin seuraavista niin kutsuttu ”turanilaisteoria” ei liity?
1) 1 p. Romanien alkuvaiheisiin Suomessa

2) 0 p. Antropologian ja vertaileviin kielitieteisiin
3) 0 p. Suomen kansan juuriin
4) 0 p. Ruotsinkielisten rajaamiseen Suomen historiallisen kertomuksen ulkopuolelle
– 0 p. Ei vastausta
96. Epätäydellisen informaation tilanteissa
1) 1 p. on ainakin yksi toimija, joka tietää jotakin, mitä kaikki muut eivät tiedä
2) 0 p. eri toimijat tietävät eri asioita
3) 0 p. kukaan ei tiedä kaikkea
– 0 p. Ei vastausta
97. Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
1) 1 p. Suomen kansanpuolueeseen tuli aineksia myös aiemmin toimineista AKS:stä ja IKL:stä
2) 0 p. Suomen kansanpuolue oli vasemmistolainen puolue
3) 0 p. Edistyspuolueessa luotettiin Urho Kekkoseen
4) 0 p. Edistyspuolue lakkautettiin kiistojen jälkeen lopulta yksimielisesti
– 0 p. Ei vastausta
98. Toimijan privaatti-informaatio on
1) 0 p. yksityisasioita koskeva tieto
2) 0 p. ei-julkisuuteen kuuluva tieto
3) 1 p. vain toimijan tietämä tieto
– 0 p. Ei vastausta
99. Mikä seuraavista Etyk-seurantakokouksista liittyi päätökseen kulttuuri-instituuttien
perustamisesta?
1) 0 p. Kokous Neuvostoliitossa 1980-luvun alussa
2) 0 p. Kokous Suomessa 1980-luvun alussa
3) 1 p. Kokous Itävallassa 1980-luvun lopulla
4) 0 p. Kokous Ruotsissa 1980-luvun lopulla
– 0 p. Ei vastausta
100. Millainen rooli eduskunnalla on suhteessa valtion tulo- ja menoarvioon?
1) 0 p. eduskunta hyväksyy budjetin, mutta ministeriöt valvovat sen toteutusta
2) 0 p. eduskunta hyväksyy budjetin, mutta hallitus valvoo sen toteutusta
3) 1 p. eduskunta hyväksyy valtion tulo- ja menoarvion ja eduskunta valvoo sen toteutusta
4) 0 p. hallitus päättää budjetista, mutta eduskunta valvoo sen toteutusta
– 0 p. Ei vastausta

