Mallivastaukset Tehtävä 6
Stenvallin, Johansonin, Pekkolan ja af Ursinin mukaan organisaatio voidaan yleisesti määritellä ihmisten
yhteistoimintajärjestelmäksi jonkin tavoitteen tai tavoitteiden saavuttamiseksi.
a. Luettele asioita, joiden vaikutusta yhteistoimintaan voidaan hallintotieteessä tarkastella.
(Saadakseen 1 pisteen (max) on seuraavista lueteltava selkeästi 4-5 kohtaa, 2-3 selkeästä maininnasta
0,5p)
Edellä mainitut kirjoittajat toteavat valintakoeteoksessa (s. 47), että hallintotieteessä voidaan
tarkastella esimerkiksi julkisen vallan käytön, johtamisen, työhyvinvoinnin, kulttuurin tai ihmisten
käyttäytymisen merkitystä yhteistoiminnalle ja jatkavat, että yksittäisten organisaatioiden ohella
tarkastelun kohteena voivat olla myös samanaikaisesti useat organisaatiot sekä niiden väliset
suhteet ja hierarkiat, sekä organisaatioiden ja ympäristön välinen suhde.

b. Nosta aineistosta esiin neljä (4) esimerkkiä ihmisten yhteistoiminnasta liittyen terveyspalveluiden
järjestämiseen ja arjen toimintaan vastaanottokeskuksissa. (Saadakseen täydet pisteet, tulee viitata
neljään aineistosta nousevaan esimerkkiin, 1p/esimerkki, yhteensä maksimissaan 4p)

Viittaukset terveyspalveluiden järjestämisen osalta esimerkiksi seuraaviin terveyspalveluista
kertoviin aineiston kohtiin (osittaisista viittauksista 0,5p), joissa on kyse muun muassa julkisen
vallan käytöstä, useiden organisaatioiden välisistä suhteista ja hierarkioista, johtamisesta tai
työhyvinvoinnista:
-

-

Maahanmuuttovirasto kilpailuttaa ostopalveluna toteutettavat terveyspalvelut,
vastaanottokeskus hankkii palvelut kilpailutetuilta tahoilta
Sisäasiainministeriö valtuuttaa Maahanmuuttoviraston toiminnan ja lain mukaan
turvapaikanhakijalla on oikeus kiireelliseen ja välttämättömään terveydenhuoltoon
Maahanmuuttoviraston ohjeistus terveyspalveluiden henkilöstömitoituksesta ja
henkilöstömitoitusten vaikutus arjen toimintaan sekä rekrytointeihin
Maahanmuuttoviraston rooli terveyspalveluita koskevien valitusten käsittelijänä ja toteutuksen
valvojana
Käytännössä arjessa terveyspalvelut näkyvät siten, että vastaanottokeskuksissa on
terveydenhoitaja (ja tulkkauspalveluita), joka yhteistyössä palveluntuottajien kanssa toimii
ohjaavana tahona, tekee infektiotautien seulontaa, sekä antaa rokotuksia
Ostopalveluiden merkitys kunnan palvelujärjestelmälle ja turvapaikanhakijoiden vaikutus
asukkaiden terveydenhuoltopalveluiden saatavuuteen
Alaikäisillä on oikeus samoihin terveyspalveluihin, joiden kustannukset valtio korvaa
täysimääräisenä
Yksityinen yritys, Luona Oy, vastaa terveyspalveluiden järjestämisestä vastaanottokeskusten
arjessa
Luonan terveydenhuollon toimintamalli poikkeaa käytännössä Maahanmuuttoviraston
ohjeistuksesta koskien henkilöstömitoituksia

Mallivastaukset tehtävä 7
Julkisten organisaatioiden toimintaympäristön muutoksesta voidaan käyttää käsitettä kompleksisuus.
Virtanen ja Stenvall kuvaavat kompleksisten tilanteiden olevan haasteita organisaation älykkyydelle ja
erityisiä haasteita sopeutumiselle aiheuttavat kompleksisuuteen liittyvät epävarmuustekijät.
a. Kuvaa, millaisia ovat nämä neljä epävarmuustekijää, jotka aiheuttavat haasteita organisaatioiden
sopeutumiselle kompleksisissa tilanteissa. (Saadakseen täydet pisteet, tulee kaikki neljä olla oikein,
0,5p/kohta, max 2 pistettä)
1. Tietoon liittyvä epävarmuus – tietoa voi puuttua tai sitä voi olla liikaa, tieto voi olla ajantasaista
tai vanhentunutta, tieto voi koskea vain nykyhetkeä kun tarvittaisiin tietoa tulevasta
2. Ilmiöiden monimutkaisuus – asioiden keskinäiset suhteet eivät ole selviä, eivätkä ne noudata
organisaatioiden rajoja, julkisten organisaatioiden vaikutusten todentaminen hankalaa
3. Ilmiöiden epäselvyys tai nimeämisen vaikeus – joitain yhteiskunnallisia ilmiöitä on vaikea
nimetä ja tulkita, voi olla myös epäselvää, millä hallinnon tasoilla ongelmia ratkotaan
4. Ilmiöiden monitulkintaisuus – samoistakin asioista voi olla useita erilaisia tulkintoja ja käsityksiä
b. Kuvaile vähintään kolmen (3) esimerkin kautta, miten nämä epävarmuustekijät näkyvät
vastaanottokeskusten toimintaa käsittelevässä uutisoinnissa. (Saadakseen täydet pisteet, tulee
seuraavista kuvata kolme esimerkkiä yhdistäen ne siihen liittyvään epävarmuustekijään, 1
piste/esimerkki+epävarmuustekijä, 0,5p/esimerkki ilman liittämistä epävarmuustekijöihin, yhteensä
max 3p)
Tekstissä oltava viittaukset vähintään kolmeen aineistosta löytyvistä, epävarmuustekijöihin
(tietoon liittyvä epävarmuus, ilmiöiden monimutkaisuus, epäselvyys tai monitulkintaisuus)
liittyvistä esimerkeistä, osittaisesta viittauksesta osapisteitä:
-

-

Tietoa ei ole tulijamäärien tulevasta kehityksestä ja kustannusten arviointi on vaikeaa
Maahanmuuttoilmiön ratkaisuun ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvät useat hallinnon
tasot ja organisaatiot
Yksityinen sektori ensimmäistä kertaa mukana vastaanottokeskuksia pyörittämässä – ei ole
tietoa siitä, miten toimitaan/miten toimii, eikä mediaa päästetä vastaanottokeskukseen
varmistamaan annettuja tietoja, on myös kielletty henkilökuntaa kommentoimasta toimintaa
Epäselvyyttä, monitulkintaisuutta ja puutteellista tietoa liittyen terveydenhuoltohenkilökunnan
määrään ja koulutusvaatimuksiin
Henkilöstömitoituksia koskeneesta puuttuvasta tiedosta seuranneet vaaratilanteet
vastaanottokeskuksissa
Henkilökunta ei uskalla mainita toiminnan epäkohdista: monitulkintaisuus liittyen henkilöstön
irtisanomisten syihin, tietoon liittyvä epävarmuus siitä, miten käy työsuhteille
Kilpailutuksen puuttumisen mahdolliset vaikutukset kustannusten kasvuun ja kilpailutusten
tarve tiedon saamiseksi
Maahanmuuttoviraston tarve arvioida toimintaa ja lisätä valvontaa tiedon saamiseksi

Mallivastaukset tehtävä 8
8 A) Määrittele mitkä toimijat ovat taloudelliselta luonteeltaan toimeksiantotalouden ja
ansaintatalouden toimijoita em. valintakoeteoksen artikkeleiden mukaisesti. (max. 1p)
Taloudelliselta luonteeltaan julkishallinnon organisaatiot ovat toimeksiantotalouden toimijoita (=0,5p), kun
vastaavasti yritykset kuvataan ansaintataloudellisina toimijoina (=0,5p)
8 B) Kuvaile aineiston perusteella millä tavoin toimeksiantotalouden ja ansaintatalouden luonteiden
välinen ero näkyy vastaanottokeskusten palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa. (max. 4p)
Kuntalaisten toimeksianto välittyy käytännössä poliittisen prosessin ja lainsäädännön kautta (=1p)
Ansaintataloudessa voittojen tavoittelu, ei voida toimia tappiollisesti (=1p)
Jos osaa kuvata ansaintatalouden kautta tulevia ongelmia sosiaalialan toimintaan, resurssipulaa, tutkintojen
puutteet ja niistä tinkiminen (=1p)
Jos osaa ilmentää ansaintatalouden kautta nousseita ongelmia julkisen palvelun tuottamiseksi, kustannusten
ja laadun suhde ei välttämättä ole aina optimi ja kustannustehokas, mutta toiminnalla voi olla vaikutuksia
pidemmällä aikavälillä, joka voi myös aiheuttaa kustannussäästöjä ja toivottuja vaikutuksia yhteiskuntaan
(=1p)

Mallivastaukset tehtävä 9
9 A) Valintakoeteoksen artikkelin kirjoittajat tarkastelevat artikkelissa ”Oikeudenmukainen kuntatalous”
kahden keskeisen julkisen talouden periaatteen välistä suhdetta. Mitä nämä kaksi periaatetta ovat?
(max. 1 p)
Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus sekä kantaväestön ja muuttajien välinen oikeudenmukaisuus
(=1p), jos toinen on oikein (=0,5p)
9 B) Nosta aineistosta esiin esimerkkejä siitä mitä ongelmia ja/tai mahdollisuuksia valintakoeteoksen
artikkelissa esitettyyn oikeudenmukaiseen voimavarojen hallintaan liittyy? (max. 4 p)
Valtio maksaa kaikki turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat toimintakulut (=1p)
Julkisoikeudellinen organisaatio (kunta) taloudellisena entiteettinä ei voi itse päättää haluaako
vastaanottokeskusta vai ei sillä valtio voi sen silti perustaa (=1p)
Jos osaa kuvata toiminnan ympärille kehkeytyvän liiketoiminnan mahdollisuuksia (=1p)
Jos osaa kuvata turvapaikan hakemisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia ja niiden muodostumista (=0,5p)
Jos osaa kuvata hankintalain edellyttämästä kilpailutuksesta aiheutuneita puutteita (=0,5p)

