Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Valintakoe, poliittinen historia ja valtio-oppi
Toinen vaihe, 17.6.2020

Ohjeet valintakokeen tekemiseen
Valintakokeen kesto on 90 minuuttia.
Valintakokeessa on 60 monivalintatehtävää. Valitse kaikissa monivalintatehtävissä vain yksi
vaihtoehto kustakin. Oikeasta valinnasta saa yhden pisteen ja muista valinnoista tai valitsematta
jättämisestä nolla pistettä.
Tee jokaisen tehtävän kohdalla valintasi ympyröimällä haluamasi vastausvaihtoehdon alussa oleva
kirjain (a., b., c., d., ja niin edelleen). Mikäli huomaat tehneesi virheen ja haluat muuttaa jo
tekemääsi merkintää, pyyhi virheellinen merkintäsi huolellisesti tai merkitse virheellisen merkintäsi
päälle rasti [X]. Mikäli jonkin tehtävän kohdalla olevat merkinnät ovat epäselviä, tehtävästä saa
nolla pistettä.
Oikeat vastaukset ovat alla lihavoituina.
Tehtävät

1 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. YYA-sopimus on Maalaisliiton historiaa kirjoittaneen Kari Hokkasen mukaan nähty
realiteettina, jota ei siksi vastustettu.
b. Sotasyyllisyyslain käsittely syvensi Edistyspuolueen sisäisen opposition ja puolueen
enemmistön välisiä näkemyseroja.
c. Edistyspuolue oli jatkosodan aikana jakautunut sotapolitiikkaa kannattaneeseen oikeistoon
ja rauhanoppositiota kannattaneeseen siipeen.
d. Edistyspuolueen sisäisten ristiriitojen selvittely oli keskeisessä roolissa vuoden 1946
puoluekokouksessa.
2 Mikä seuraavista on oikea valintakoemateriaalista löytyvä politiikan määritelmä?
a. Politiikka on toimintaa, joka kieltää jumalan vaikutuksen maailman menoon.
b. Kaikki ihmisen kohtaaminen on politiikkaa.
c. Politiikkaa voi tehdä myös ilman muita ihmisiä.
d. Politiikka on strategista vuorovaikutusta, jossa toimijat pyrkivät edistämään
tavoitteitaan ottaen huomioon olemassa olevat ja uskomukselliset rajoitteet.
e. Politiikka on ennustettavaa toimintaa, jossa luovuudella ei ole sijaa.
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3 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Kansallisoikeistolainen näkemys edusti isäntävaltaisia näkemyksiä.
b. Monet jyrkät oikeistolaiset katsoivat, että sosialidemokraatit olivat perimmältään
samanlaisia kuin kommunistit.
c. Georg Branting oli ruotsalainen ministeri, joka puolusti suomalaisia kommunisteja
maailmansotien välillä.
d. V.T. Johanson oli Lapuan liikkeen ideologi, joka kannatti sosiaalipolitiikassa vain
köyhäinhoitoa.
4 Kenen väitetään sanoneen: ”mielikuvitus johtaa maailmaa”?
a. Albert Einstein
b. Winston Churchill
c. Napoleon Bonaparte
d. Kenneth Arrow
5 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Pääministeri Tanner puhui vuonna 1941 radiossa ”voitokkaasta työstä”.
b. Puhemies Hakkila puhui vuonna 1941 radiossa ”heimomme raivaamasta elintilasta”.
c. Oikeusministeri Kekkonen puhui vuonna 1941 radiossa ”riemusodasta”.
d. Ulkoministeri Rangell puhui vuonna 1941 radiossa ”lopullisesta voitosta”.
6 Klassisen liberalismin kanta valtion hyvinvointitehtävään on:
a. Valtio takaa jokaiselle ihmiselle tarvittavan toimeentulon.
b. Jokainen on oman onnensa seppä.
c. Valtio takaa jokaiselle klassisen hyvinvoinnin.
d. Valtio antaa jokaiselle sepän vasaran, alasimen ja ahjon, jotta kaikki valtion asukkaat voivat
saavuttaa onnen.
7 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Rolf Berner ei kannattanut Edistyspuolueen lakkauttamista.
b. Rolf Berner ei kannattanut Esa Kaitilan ajamaa Edistyspuolueen johdon vaihtamista vuoden
1948 vaalien edellä.
c. Esa Kaitila kuului Itsenäinen Keskiluokka -ryhmittymään.
d. Rolf Berner ei kuulunut Vapaamielisten Liittoon.
8 Politiikkaa tarvitaan, koska:
a. Ihmiset ovat kiinnostuneet konflikteista.
b. Ihmisten preferenssin ovat heterogeenisiä.
c. Jotkut ihmiset haluavat valtaa.
d. Politiikka on tapa purkaa yhteiskunnallisia turhautumia.
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9 Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
a. Kansallisoikeisto oli Kansallisen Kokoomuspuolueen sisällä toiminut, puolueen suunnan
määritellyt järjestö.
b. Uusi Aura oli kansallisoikeiston pää-äänenkannattaja.
c. Kansallisoikeisto ihannoi modernia ja eteenpäin tähtäävää fasismia.
d. Kansallisoikeisto suuntautui menneisyyteen ja piti omia arvojaan ensisijaisina
parlamentaariseen demokratiaan verrattuna.
10 Mikä seuraavista ei kuulu demokraattisen yhteiskunnan ihannevaalien ehtoihin äänestyksen
aikana?
a. Kaikki valitsijat äänestävät.
b. Kaikista vaalipiireistä äänestää sama määrä äänestäjiä.
c. Kaikki äänet ovat yhtä vahvoja.
d. Eniten ääniä saanut vaihtoehto voittaa.
11 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Suomen Pariisin-instituutin avajaistilaisuudessa läsnä ollut Kalevi Sorsa oli tuolloin Suomen
pääministeri.
b. Suomen Pariisin-instituutin avajaistilaisuudessa läsnä ollut Kalevi Sorsa oli tuolloin SDP:n
puheenjohtaja.
c. Suomen Pariisin-instituutin avajaistilaisuudessa läsnä ollut Kalevi Sorsa oli tuolloin
eduskunnan puhemies.
d. Suomen Pariisin-instituutin avajaistilaisuudessa läsnä ollut Kalevi Sorsa oli tuolloin Suomen
suurlähettiläs Pariisissa.
12 David Eastonin mallissa on kyse:
a. Poliittisen prosessin kuvauksesta aloitteesta päätöksentekoon ja seurausten valvontaan
b. Vallan kolmijaosta
c. Kansalaisen kasvamisesta poliittiseksi henkilöksi
d. Poliitikon elinkaaresta
e. Poliittisten puolueiden synnystä ja muuttumisesta instituutioksi
13 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Yhdysvaltojen niin sanottu kulttuurisota rinnasti 1990-luvulla kommunismin ja liberalismin.
b. Uusi Suunta -lehdessä on viitattu 1900-luvun alkupuolen amerikkalaistutkimuksiin,
joiden mukaan valkoinen rotu oli ylivertaisen perimänsä ansiosta muita
kehittyneempi.
c. Juurettomuus, vieraantuneisuus ja yhteisöjen rappeutuminen ovat antiliberaalien
kestoteemoja.
d. Teoria kansallisvaltiot tuhoavasta ”uudesta maailmanjärjestyksestä” on eräs antisemitismin
ilmentymä.
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14 Puolueuskollisuus on länsimaissa 1960-luvulta alkaen:
a. Huomattavasti lisääntynyt
b. Lisääntynyt
c. Pysynyt jokseenkin samalla tasolla
d. Vähentynyt
15 Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on epätosi?
a. Naiset selvisivät vankileireillä paremmin, koska he saivat helpommin leireillä töitä ja niiden
mukana enemmän ruokaa.
b. Naiset selvisivät vankileireillä paremmin, koska he huolehtivat paremmin hygieniastaan.
c. Naiset selvisivät vankileireillä paremmin, koska valkoisten puolella olleet naiset
kävivät puhumassa heidän puolestaan.
d. Naiset selvisivät vankileireillä paremmin, koska saksalaiset ja suomalaiset sotilaat auttoivat
heitä ruoan hankkimisessa.
16 Pluralistisen demokratiakäsityksen ydin voidaan palauttaa siihen, että:
a. Eri ryhmät eivät ole kiinnostuneita toisistaan edistäessään asioitaan.
b. Eri ryhmät kilpailevat keskenään edistäessään asioitaan.
c. Eri ryhmät sopivat asioista keskenään edistäessään asioitaan.
d. Eri ryhmät neuvottelevat keskenään edistäessään asioitaan.
17 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Stig Hästö toimi STK:n hallituksen puheenjohtajana.
b. Heikki Pärnänen toimi STK:n hallituksen puheenjohtajana.
c. Leo Suurla toimi STK:n hallituksen puheenjohtajana.
d. Eero Voutilainen toimi STK:n hallituksen puheenjohtajana.
18 Mistä yhdessä seuraavista näkökulmista valtiota voidaan tarkastella valintakoemateriaalin
mukaan?
a. Valtio byrokratian kotina
b. Valtio voimassaolevana oikeusjärjestyksenä
c. Valtio vaalialueena
d. Valtio Jumalan luomuksena
e. Valtio heimojen liittymänä
19 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Uusi Suunta -lehti ei yrittänyt kääntää ”yleistä mielipidettä”.
b. Pakolaisia verrattiin Kansallisen radikaalipuolueen lehdessä ”heinäsirkkaparveen”.
c. Tapio Linna näki itsensä hegemonian vastaisten ”pyhien arvojen” puolustajana.
d. Kansallinen Kulttuuririntama nimitti pakolaisten vähemmistöryhmiä ”epäetnisiksi”.
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20 Yhdeksän hengen päätöksentekoelin on jakautunut kolmeen ryhmään mielipiteidensä mukaan.
Taulukossa ylimmällä rivillä oleva vaihtoehto on paras ja alimmalla rivillä oleva huonoin:
Neljä henkeä
h
m
l
k
j

Kolme henkeä
j
k
m
l
h

Kaksi henkeä
k
l
m
j
h

Mikä vaihtoehdoista selviytyy voittajaksi käytettäessä pluraliteettimenettelyä?
a. Vaihtoehto h
b. Vaihtoehto j
c. Vaihtoehto k
d. Vaihtoehto l
e. Vaihtoehto m
f. Ei yksiselitteistä voittajaa
21 Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
a. SDP yllytti kannattajiaan luopumaan uskonnosta.
b. Senaatti kielsi vuonna 1918 punaisten vainajien siunaamisen.
c. Vankeudessa olleiden ja kaatuneiden punaisten lapsia sijoitettiin ensi sijassa
köyhäintaloihin.
d. Kaupungissa ympäristön valkoinen paine oli yleensä pienempi kuin maaseudulla.
22 Yhdeksän hengen päätöksentekoelin on jakautunut kolmeen ryhmään mielipiteidensä mukaan.
Taulukossa ylimmällä rivillä oleva vaihtoehto on paras ja alimmalla rivillä oleva huonoin:
Neljä henkeä
h
m
l
k
j

Kolme henkeä
j
k
m
l
h

Kaksi henkeä
k
l
m
j
h

Mikä vaihtoehdoista selviytyy voittajaksi käytettäessä pluraliteettikarsintaa?
a. Vaihtoehto h
b. Vaihtoehto j
c. Vaihtoehto k
d. Vaihtoehto l
e. Vaihtoehto m
f. Ei yksiselitteistä voittajaa
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23 Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
a. 1930-luvulla syntyneen ”ihmissuhteiden koulukunnan” tavoitteena oli vastata teollisen
rationalisoinnin ongelmiin.
b. Eduskunnan oikeistoenemmistö alkoi hillitä keskustelua yritysdemokratian laajentamisesta
1960-luvun jälkipuoliskolla.
c. 1970-luvun EFTA-sopimuksen myötä lisääntynyt kansainvälinen kilpailu muodosti uuden
syyn tehokkuuden korostamiselle kansallisena etuna.
d. Vuosien 1970 ja 1974 komiteanmietinnöissä suositeltiin vahvasti voitonjakoa
yrityshallinnossa.
24 Peruspulma päämiehen kannalta on, että:
a. Agentti hoitaa hänelle uskotut tehtävät päämiehen kannalta mahdollisimman tehokkaalla
tavalla.
b. Agentti hoitaa hänelle uskotut tehtävät päämiehen kannalta mahdollisimman edullisella
tavalla.
c. Agentti hoitaa hänelle uskotut tehtävät päämiehen kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla.
d. Agentti hoitaa hänelle uskotut tehtävät päämiehen kannalta mahdollisimman huolellisella
tavalla.
25 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Yhden kulttuurin Suomi on ollut poliittinen ohjelma.
b. Yhden kulttuurin Suomi on ollut myytti.
c. Yhden kulttuurin Suomi on ollut itseään toteuttava ennuste.
d. Yhden kulttuurin Suomi on ollut etnisen puhdistuksen muoto.
26 Valtiolla on oikeus pitää omalla alueellaan legitiimiä monopolia yhdessä seuraavista asioista:
a. Alkoholin myynti ja valmistus
b. Koulutuksen järjestäminen
c. Fyysisen väkivallan harjoittaminen
d. Karttojen valmistus
27 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Ranska oli kiinnostunut avustamaan Suomen Pariisin-instituutin perustamisessa
taloudellisesti.
b. Ranskalaisia huolestuttivat Suomen ja Neuvostoliiton läheiset suhteet.
c. Lyon mainittiin yhtenä vaihtoehtona kulttuuri-instituutin sijaintipaikaksi.
d. Suomalaiset eivät olleet täysin yksimielisiä siitä, mikä Ranskaan perustettavan kulttuuriinstituutin päätehtävä olisi.
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28 Suuriko osa enemmistöpäätöksistä on syklisiä, jos meillä on viiden toimijan ja seitsemän
vaihtoehdon päätöksentekoelin?
a. 51 %
b. 33 %
c. 27 %
d. 19 %
29 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Suomessa perustettiin maailmansotien välillä rotuopin instituutti.
b. Pian toisen maailmansodan jälkeen maahanmuutto Suomeen alkoi nopeasti nousta.
c. Suur-Suomesta puhuttiin myös Suomen poliittisessa vasemmistossa.
d. Väinö Auer ja Eino Jutikkala kirjoittivat Suomen esikristillisestä soturikansasta.
30 Valtio tuottaa markkinahyödykkeitä, koska:
a. Markkinat ovat tavallisesti epäluotettavia.
b. Luonnollisen monopolin tilanteessa kilpailu johtaa väistämättä luonnonvarojen
tuhlaamiseen.
c. Valtio saa niistä tuloja.
d. Valtio pystyy ohjailemaan markkinoita tuottamalla markkinahyödykkeitä.
31 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Ruotsissa ja Ranskassa liberaalipuolueet olivat säilyneet hyvin yhtenäisinä
b. Tanskan ja Norjan liberaalipuolueiden tilanne 1940-luvun lopulla ei ollut
Edistyspuolueen johdon näkökulmasta rohkaiseva
c. Edistyspuolueen kansallisen eheytymisen politiikka edusti maailmansotien välillä lähinnä
realismia
d. Edistyspuolueen johdossa oli 1940-luvun lopulla lähinnä vasemmistoporvareita
32 Taloudellisesti menestyneet valtiot ovat:
a. Vapauttaneet markkinat täysin
b. Lopettaneet markkinatalouden
c. Monin tavoin rajoittaneet markkinoiden vapautta
d. Kansallisesti omavaraisia
33 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Antikommunismi oli vain yksi Lapuan liikkeen nousuun johtaneista syistä.
b. Maalaisliitto vaati SDP:n lakkauttamista vuosina 1933 ja 1934.
c. P.E. Svinhufvud oli vuonna 1930 pääministeri.
d. Mikko Erich oli toiminut sekä Kokoomuspuolueen että SDP:n kansanedustajana.
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34 Olkoot päätöksentekoelimessä kolme päätöksentekijää (A, B, C) ja heillä preferenssijärjestykset
vaihtoehdoista (x, y, z) seuraavalla tavalla:

vaihtoehdot

paras
huonoin

Päätöksentekijät
A
B
C
x
y
y
y
x
z
z
z
x

Parivertailussa vaihtoehdoista voittajaksi selviytyy:
a. Vaihtoehto x
b. Vaihtoehto y
c. Vaihtoehto z
d. Ei yksiselitteistä voittajaa
35 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Vähemmistö kesän 1941 suomalaisista kaatuneista pystyttiin lähettämään kotiseuduilleen.
b. Suomalaisten kaatuneiden evakuointi kotiseudulleen oli kesällä 1941 keskeytetty.
c. Suomalaisessa oikeistolaisessa lehdistössä vältettiin kirjoittamasta kaatuneiden evakuoinnin
tilanteesta kesällä 1941.
d. Suomalaisten kenttähautaukset olivat virallinen käytäntö talveen 1942 saakka.
36 Valtiomiestaidon tärkein mittari on:
a. Kuinka karismaattinen valtiomies on.
b. Kuinka valtiomies pystyy olemaan matriarkaalinen tai patriarkaalinen isä- tai äitihahmo.
c. Kuinka valtiomies pystyy määrittelemään ongelman uudelleen.
d. Kuinka valtiomies pystyy tulemaan uudelleen valituksi.
e. Kuinka paljon valtiomies saa julkisuutta.
37 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Kalle Kauppi, Akseli Nikula ja Bruno Sarlin edustivat Edistyspuolueen sisäistä oppositiota.
b. Edustuspuolueen oppositioon lukeutunut Teuvo Aura toimi urallaan ministerinä ja Helsingin
pormestarina.
c. Eljas Erkko ei liittynyt uuteen Kansanpuolueeseen.
d. Sulo Teittinen ehdotti Edistyspuolueen toiminnan lopettamista.
38 Valtion syntyä voidaan valintakoemateriaalin mukaan selittää:
a. Voluntaristisilla teorioilla
b. Dysfunktionalisilla teorioilla
c. Sattumalla
d. Pejoratiivisilla teorioilla
e. Evoluutioteorialla
f. Ei millään näistä
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39 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Esko Riekki oli Lapuan liikkeen poliittisen ohjelman laatija.
b. Esko Riekki oli kokoomuspuolueen puheenjohtaja.
c. Esko Riekki oli valtiollisen turvallisuuspoliisin johtaja.
d. Esko Riekki oli valtioneuvos ja yliopiston kansleri.
40 Poliittisella osallistumisella laajassa merkityksessä tarkoitetaan valtio-opissa käyttäytymistä,
jolla pyritään vaikuttamaan:
a. Poliittisesti merkityksellisinä pidettyihin asioihin
b. Poliittisesti ja taloudellisesti merkityksellisinä pidettyihin asioihin
c. Poliittisesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti merkityksellisinä pidettyihin asioihin
d. Poliittisesti, taloudellisesti ja organisatorisesti merkityksellisinä pidettyihin asioihin
41 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Suomalaisen teollisuuden ja liike-elämän edustajilla oli merkittävä rooli Pariisin-instituutin
perustamisessa.
b. Kulttuuridiplomatia on laajempi käsite kuin kulttuurisuhteet.
c. Jörn Donner ei pitänyt instituutteja merkittävänä kulttuuriviennin kannalta.
d. Suomen ja Ranskan sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä oli tehty sopimus jo
syyskuussa 1972.
42 Julkinen sektori:
a. Käsittää kaikki tiedotusvälineet mukaan lukien sosiaalisen median.
b. Käsittää ainoastaan valtion hallinnoiman Yleisradion.
c. Tarkoittaa eduskunnan täysistuntoja, jotka ovat julkisia.
d. Käsittää viranomaistoiminnan tuotoksineen.
e. Tarkoittaa viihdejulkkisten poliittisluontoista toimintaa.
43 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Uudessa Suomessa liberalismia verrattiin vakavaan sairauteen.
b. Kansallisen radikaalipuolueen lehtien tilaajalevikki oli Tapio Linnan mukaan
parhaimmillaan 2500–3000 kappaleen välillä.
c. Suomalaisen äärioikeiston tapa painottaa kulttuuria ja traditioita on näkynyt
Näköpiiri- ja Sarastus -lehdissä.
d. Pekka Siitoimen johtama Kansallis-radikaalinen puolue oli luonut linkkejä amerikkalaisiin
järjestöihin.
44 Jos päätöksentekoelimessä on neljä toimijaa, mahdollisia äänestysjärjestyksiä on:
a. 8
b. 12
c. 24
d. 32
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45 Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
a. Valkoisten antamilla luonnearvioilla oli suuri merkitys vangittujen punaisten naisten
kohtelulle.
b. Punaisista naisista vain yksi sai valtiorikosoikeudessa kuolemantuomion ja teloitettiin.
c. Aseellisista punaisista naisista ammuttiin noin 400–500.
d. Selvästi yli puolet naisista vapautettiin kaikista syytteistä tutkinnan jälkeen, mutta he
menettivät määräaikaisesti kansalaisluottamuksen.
46 Poliittiset voimat ovat:
a. Taloudellisia paineita, jotka pakottavat tietynlaiseen politiikkaan
b. Ihmisten muodostamia vuorovaikutusverkostoja kuten yhteenliittymiä ja
organisaatioita
c. Politisoituneita puolustusvoimia
d. Poliittisen koulutuksen avulla hankittuja poliitikon kykyjä
e. Voimapolitiikan synonyymi
47 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Professori Matti Klinge korosti kulttuuri-instituutin merkitystä suomalaisten Ranskantuntemuksen lisääjänä.
b. Suurlähettiläs Ralph Enckell oli kiinnostunut kulttuuri-instituutin perustamisesta
Ranskaan.
c. Kulttuuri-instituutin paikka saatiin lähelle Sorbonnen yliopistoa.
d. Kulttuuri-instituutin suunnitelmissa olivat mukana myös ”Pariisin rouvat”.
48 Mikä seuraavista on yleinen valtion tehtävä?
a. Ihmisten toiminnan sääntely
b. Kaavoitus
c. Median rahoitus
d. Urheilun koordinointi
e. Sensuuri
49 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Suomalaisen äärioikeiston ajattelussa jaetaan mm. Franz Boasin esittämiä
näkemyksiä.
b. Suomalaisen äärioikeiston ajattelussa jaetaan mm. David Duken esittämiä näkemyksiä.
c. Suomalaisen äärioikeiston ajattelussa jaetaan mm. David Putnamin esittämiä näkemyksiä.
d. Suomalaisen äärioikeiston ajattelussa jaetaan mm. George Lincoln Rockwellin esittämiä
näkemyksiä.
50 Jos päätöksentekoelimessä on neljä toimijaa, mahdollisten koalitioiden määrä on:
a. 8
b. 10
c. 15
d. 20
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51 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Vapaa talonpoika nostettiin historiankirjoituksessa itsenäisessä Suomessa kansakunnan
merkittäväksi edustajaksi.
b. Fennomaaninen historiankirjoitus puhui jopa Suomen ”turanilaisesta” yhteydestä.
c. Paavo Ravila korosti suomalais-ugrilaisen rodun merkitystä.
d. Jalmari Jaakkola korosti Suomen kansan ääriviivoissa, ettei Suomessa asuvien heimojen
välillä ollut mitään oleellisia eroavuuksia.
52 Epätäydellinen informaatio vallitsee, kun:
a. Kenelläkään toimijoista ei ole tarkkaa tietoa tilanteesta.
b. Useimmat relevantit toimijat tietävät kaiken, minkä muutkin toimijat tietävät.
c. Kaikilla muilla toimijoilla on tietoa, jota yhdellä toimijalla ei ole.
d. Jollakin on tietoa, jota muilla ei ole.
53 Mikä seuraavista Suomea koskevista väittämistä on tosi?
a. Yritysdemokratian käsite lähes katosi poliittisesta puheesta 1980-luvulla.
b. Vapaaehtoiset lait henkilöstörahastoista ja työntekijöiden edustuksesta yritysten
hallinnossa säädettiin 1980-luvulla.
c. Työntekijöiden osallistuminen työmarkkinapoliittiseen päätöksentekoon oli monessa
mielessä huipussaan 1970-luvulla.
d. Paikallinen lakkoliikehdintä voimistui 1950- ja 1960- lukujen taitteessa.
54 Yksi seuraavista on demokratian regiiminormi, mikä?
a. Vapaus
b. Uskollisuus
c. Hyvän elämän tavoittelu
d. Liikennesääntöjen noudattaminen
e. Äänestyspakko
f. Kierrätys
55 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Vuonna 1941 tehdyssä selvityksessä noin seitsemän prosenttia suomalaisista sotilaista
suhtautui uskontoon välinpitämättömästi tai kielteisesti.
b. Vuonna 1941 tehdyssä selvityksessä noin yhdeksän prosenttia suomalaisista sotilaista
suhtautui uskontoon välinpitämättömästi tai kielteisesti.
c. Vuonna 1942 tehdyssä selvityksessä noin seitsemän prosenttia suomalaisista sotilaista
suhtautui uskontoon välinpitämättömästi tai kielteisesti.
d. Vuonna 1942 tehdyssä selvityksessä noin yhdeksän prosenttia suomalaisista sotilaista
suhtautui uskontoon välinpitämättömästi tai kielteisesti.

11

56 Kansanvallan komentoketju toimii oikeaan suuntaan, jos ketju on:
a. Markkinavoimat à julkishallinto à parlamentti à hallitus
b. Äänestäjät à parlamentti à hallitus à presidentti
c. Äänestäjät à parlamentti à hallitus à julkishallinto
d. Hallitus à julkishallinto à äänestäjät à presidentti
e. Julkishallinto à hallitus à parlamentti à äänestäjät
57 Mikä seuraavista väittämistä on epätosi?
a. Yritystalous-lehti julisti 1970-luvun ”henkilöstökysymysten vuosikymmeneksi”.
b. STK:n näkökulmasta yritysten tehokkuuspäämäärän saavuttaminen oli ennen kaikkea
ammattitaitokysymys.
c. Albert O. Hirschmanin konservatiivisen retoriikan mukaan jatkuvat reformit ovat
alttiita vaarantamaan jo saavutettuja työmarkkinapoliittisia tavoitteita.
d. Yritystoiminnan vallanjaon säilyttämistä ennallaan ei julkisuudessa juurikaan perusteltu
taloudellisen vapauden näkökulmasta.
58 Politiikan konsensusnäkemyksen mukaan:
a. Politiikan pitää olla yhteiseen tahtoon pakottamista.
b. Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja järjestyksen ylläpitämistä ja kriisien
hallintaa.
c. Politiikka on valtion ja työmarkkinajärjestöjen harjoittamaa toimintaa.
d. Politiikan pitää seurata tieteellisen tutkimuksen muodostamaa totuutta.
59 Mikä seuraavista väittämistä on tosi?
a. Romaneja ei käsitelty 1800-luvun suomalaisessa historiankirjoituksessa lainkaan.
b. M.G. Schybergson korosti ruotsinkielisen väestönosan rodullista ylemmyyttä Suomen
historiassa.
c. 1800-luvun alun suomalainen historiankirjoitus korosti kansakunnan olevan nimenomaan
etninen kokonaisuus.
d. 1800-luvun loppupuolen suomalaisessa kieli- ja kansallisuuspolitiikassa esiintyi myös
universalistisia näkemyksiä.
60 Kansanvallan komentoketjussa kulkee vastuun ketju, jonka ihanteellisesti toimiessa:
a. Hallitus on vastuussa parlamentille, joka on vastuussa julkishallinnolle, joka on vastuussa
äänestäjille.
b. Julkishallinto on vastuussa hallitukselle, joka on vastuussa parlamentille, joka on
vastuussa äänestäjille.
c. Parlamentti on vastuussa hallitukselle, joka on vastuussa julkishallinnolle, joka on vastuussa
äänestäjille.
d. Äänestäjät ovat vastuussa parlamentille, joka on vastuussa hallitukselle, joka on vastuussa
julkishallinnolle.
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