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Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoe 2013 
Vastausten arviointiperusteet 
 
Vuoden 2013 Johtamiskorkeakoulun Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoe koostui 
kahdesta osasta eli valintakoeteoksien Paloheimo & Wiberg Politiikan perusteet ja Harle (toim.) 
Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen kysymyksistä sekä aineistokokeesta. 
Valintakoekirjat mainittiin hakuoppaissa, joten sisäänpyrkijöillä oli mahdollisuus perehtyä niihin 
etukäteen. Aineistokokeen pohjana ollut materiaali sen sijaan jaettiin valintakoetilaisuudessa. 
 
Vastauksia arvosteltaessa pisteytys tapahtui pisteen tai puolen pisteen tarkkuudella. Arvostelussa 
ei kiinnitetty huomiota pieniin kielioppi- tai oikeinkirjoitusvirheisiin eikä kömpelöön kieleen. Pis-
teet annettiin tekstin asiasisällöstä, sikäli kuin vastaus oli sisällöltään ymmärrettävä. Luettavuuden 
ja johdonmukaisen esittämisen vaatimus korostui erityisesti 5-7 pistettä antavien essee-tyyppisten 
vastausten osalta.  Vastauksia lukiessa todentui, että selkeästi kirjoitettu oli myös selkeästi ajatel-
tu, eli tekstin tuottamisen hallinta korreloi asiasisällön hallinnan kanssa. 
 
Valintakoevastaus voi olla hyvä, vaikkei se olisikaan saanut täysiä pisteitä. Valintakokeen 
tarkastajat halusivat varata korkeimmat pistemäärät erityisen ansiokkaille vastauksille, joissa 
asiasisältö vastasi tarkasti kysyttyyn esittäen perustellusti riittävän monta vaadittua näkökohtaa 
tai -kulmaa vastaukseksi kysymykseen.  
 
Ohessa ovat arviointiperusteet kysymyksittäin. 
 
 
Kirjakoe 
 
KYSYMYS 1: Mitä tarkoittaa historiallinen determinismi? (1 p) 
 
Oikea vastaus: Ajattelutapa/oppi siitä, että kaikkien yhteiskuntien kehitys päätyy vääjäämättä 
tiettyyn yhteiskuntamuotoon, esimerkiksi sosialismiin (Marx) tai liberalismiin (Fukuyama). 
 
 
KYSYMYS 2: Pohdi lyhyesti episteemisen yhteisön käsitteen merkitystä kansainvälisen politiikan 
tutkimuksessa. (2 p) 
 
Vastauksessa on tuotava esiin, kuinka käsite jäsentää syviä maailmanpolitiikan ilmiöitä ja siten 
laajentaa tutkimuksen kenttää kohti rationaalisuuden suhteellistamista ja kulttuuristen ilmiöiden 
ymmärtämistä. Vastauksessa on myös esitettävä, että episteemisen yhteisön käsite jäsentää kan-
sainvälisen politiikan toimijoiden orientoituneisuutta maailmaan eli toimijoiden itseymmärrystä ja 
samaistumista toisiin toimijoihin. Lisäksi käsite pitää osata liittää käsitykseen relevantin tiedon 
luonteesta, jaetuista arvoista ja maailman kokemisen muodoista sekä intersubjektiivisista sään-
nöistä.  
 

 
KYSYMYS 3 (1). Arvioi valintakoeteosten pohjalta ovatko väitteet tosia (T) vai epätosia (E)? 
Perustele vastauksesi. (yht. 6 p) 
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a) Toiminnan negatiivisilla ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan, että toimija X pyrkii tahallaan vaikeutta-
maan toimijan Y mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa. 
Oikea vastaus on E (0.5 p). Perustelu: Väitteessä esitetty määritelmä negatiivisista ulkoisvaikutuk-
sista on väärä. Negatiiviset ulkoisvaikutukset ovat yhteiskunnallisia kustannuksia – haitakkeita – 
jotka vähentävät ihmisten hyvinvointia mutta joita teon tekijä ei ole pitänyt ensisijaisena tavoit-
teenaan. (0.5 p) 
 

b) Demokratian ritarit ovat puolueuskollisia aktiivikansalaisia. 
Oikea vastaus on E (0.5 p). Perustelu: Demokratian ritarit ovat liikkuvia, puolueisiin samastumat-
tomia äänestäjiä, joilla on hyvä poliittinen lukutaito ja jotka tekevät edustuksellisesta demokrati-
asta responsiivisen. (0.5 p) 

 
c)  Enemmistön tahto pystytään selvittämään yksiselitteisesti äänestämällä. 

Oikea vastaus on E (0.5 p). Perustelu: Ei ole lainkaan selvää, mikä kussakin asiassa on enemmistön 
tahto. Esimerkiksi äänestysmenettelyä vaihtamalla voidaan saada jokaisella äänestyskerralla eri 
tulos. (0.5 p) 

 

d)  Pluralistinen tulkinta kansainvälisestä yhteisöstä sopii yhteen realistisen ajattelun kans-
sa.  
Oikea vastaus on T (0.5 p). Perustelu: Pluralistinen tulkinta kansainvälisestä yhteisöstä sopii yh-
teen realistisen ajattelun kanssa koska valtioiden keskinäiset suhteet muodostavat kansainväli-
sen yhteisön enintään sen heikossa muodossa. Valtioille riittää, että ne kunnioittavat keskinäi-
sen suvereniteetin ja sisäisiin asioihin puuttumattomuuden normia (0.5 p). 

 
e)  Waltzin uusrealismissa painottuu toimijan perspektiivi. 

Oikea vastaus on E (0.5 p). Perustelu: Waltzin uusrealismissa siirryttiin kuvaamaan maailman-
todellisuutta ennemmin rakenteen kuin toimijan perspektiivistä. Uusrealismissa painottui ra-
kenteen deterministinen voima yli yksittäisen valtion (0.5 p). 
 

f)  Jälkimodernin feminismin mukaan kaikkia naisia yhdistää hoivavietti, mikä tekee heistä 
parempia konfliktien ratkaisijoita. 

  
 Oikea vastaus on E (0.5 p.). Perustelu: Essentialistisen koulukunnan ajattelu kulminoituu väit-

teeseen, jonka mukaan naiset ovat usein rauhanomaisempia kuin miehet. Jälkimoderni femi-
nismi taas suhtautuu kriittisesti oletukseen biologiaan sidotuista ja muuttumattomista suku-
puoli-identiteeteistä (0.5 p). 

 
 
KYSYMYS 3 (2): Päättele valintakoeteoksen (Harle (toim.)) pohjalta, kuka tutkija, johon teoksessa 
viitataan, on sanonut näin. Perustele vastauksesi. (yht. 5 p) 
 

a) Yhteiskunnassa, jossa elinajan odote on ylimmissä luokissa kaksi kertaa niin korkea kuin alim-
missa luokissa, harjoitetaan väkivaltaa silloinkin, kun ei olisi osoittaa konkreettisia toimijoita. 
 
Oikea vastaus on Johan Galtung (0.5 p). Perustelu: Johan Galtungin mukaan väkivalta ei ole 
luonteeltaan ainoastaan avointa vaan se piilee myös yhteiskunnan rakenteissa. Rakenteellises-
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ta väkivallasta kertovat esimerkiksi sellaiset seikat kuin keskimääräinen eliniän odote, brutto-
kansantuote ja lapsikuolleisuus (0.5 p). 
 

b)  Valtiomiehen tulee ajatella kansallista intressiä. Kansa, joka on tietämätön valtiomiehen ajatte-
lun hienojakoisista erotteluista, ajattelee moralistisin ja legalistisin absoluuttisen hyvän ja ab-
soluuttisen pahan käsittein. 

  
 Oikea vastaus on Hans Morgenthau (0.5 p). Perustelu: Morgenthau korosti valtiointressin mer-

kitystä. Hänen mukaansa valta ja vallan tavoittelu määrittelevät kansallisen edun. Valtio ja sen 
henkiinjääminen tarjoavat kultaisen keskitien äärimmäisten ja jyrkkien vaihtoehtojen, kuten 
anarkistisen yksilökeskeisen tai totalitaristisen universaalin moraalin, välillä (0.5 p). 

 
c) Klassisen politiikan teorian keskeisiä kysymyksiä ovat ”Mikä on valtio?”, ”Mikä on kansalaisyh-

teiskunta?” Kansainvälisten suhteiden analoginen kysymys on ”Mikä on kansainvälinen yhtei-
sö?”  
 
Oikea vastaus on Martin Wight (0.5 p). Perustelu: Englantilaisen koulukunnan edustaja Martin 
Wight piti kansainvälisen teorian merkittävimpänä kysymyksenä sitä, mitä kansainvälinen yh-
teisö on (0.5 p). 
 

d)    Keskemmältä voi löytää toimijoita, jotka hampaitaan kaivellen ovat valmiita   
 kertomaan feministeille, mitä meidän tulisi tarjota ennalta määritellylle  
 kansainvälisen politiikan tieteenalan kentälle.  
 
Oikea vastaus on Christine Sylvester (0.5 p). Perustelu: Chritine Sylvester on havainnollistanut 
niitä reaktioita, joita feministiset avaukset ovat saaneet aikaan tieteenalalla viittaamalla Pu-
nahilkka -satuun. Nämä reaktiot esiintyvät kellokäyrän mukaisesti. Lainaus viittaa Saara Sär-
män isät ja tyttäret -nimellä kutsumaksi reaktioksi, jossa feministisen tutkimus voi tuoda oman 
panoksensa tieteenalalle, mutta vain ennalta määritetyissä rajoissa (0.5 p). 
 

 e) Kaikkia tieteellisiä tutkimusohjelmia voidaan luonnehtia niiden ”kovan ytimen” kautta. 
 

 Oikea vastaus on Imre Lakatos (0.5 p). Perustelu: Lakatoksen tarkoittamat tieteelliset tutki-
musohjelmat syntyvät yhden näkemyksellisen teorian ympärille. Teorian kehittäjät muotoilevat 
teorialleen ”kovan ytimen” tai ”negatiivisen heuristiikan”, joka on sarja perustavia olettamuk-
sia, väitteitä ja malleja, joista teorian kehittäjät eivät ole valmiita tinkimään (0.5 p). 

  
 

KYSYMYS 4: Mitä valta on Paloheimon ja Wibergin mukaan? (5 p) 
 
Vastauksessa on tuotava ilmi, että valta on kykyä aikaansaada asiaintiloja tai mahdollisuutta vai-
kuttaa (erotuksena vallankäytöstä, joka on täytäntöön pantua vaikuttamista). Valta on keskeisesti 
suhde, ei ominaisuus, mikä tarkoittaa sitä, että valta on tilannesidonnaista. Näin yhdellä ihmisellä 
voi olla paljon valtaa yhdessä tilanteessa ja yhteen ihmiseen mutta ei lainkaan toisessa tilanteessa 
tai toiseen ihmiseen. Lisäksi valta ja riippuvuus ovat käsitteellisessä suhteessa toisiinsa. Vastauk-
sessa on mainittava Jon Elsterin ja Robert Dahlin toisistaan poikkeavat vallan määritelmät. Elsterin 
mukaan valta on toimijan A kykyä toteuttaa tavoitteitaan kausaalisia keinoja käyttäen. Dahlin 
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mukaan valta taas on vallankäyttäjän kykyä saada vallankäytön kohde toimimaan vallankäyttäjän 
haluamalla tavalla vallankäytön kohteen mahdollisesta vastustuksesta huolimatta. Täysien pistei-
den vastauksessa tulee olla kaikki edellä mainitut elementit. Jos vastauksessa ei ole kaikkia näitä 
elementtejä, lisäpisteitä voi vähäisessä määrin saada mainitsemalla, että valtaa eivät käytä vain 
poliitikot vaan kaikki ihmiset tehdessään valintoja. Valta ei myöskään ole pelkästään asioiden 
muuttamista vaan niiden pysyttämistä ennallaan. Jos vastauksessa esitellään seikkoja, joihin val-
taa analysoitaessa on kiinnitettävä huomiota (vallankäyttäjät, valtaresurssit, vallankäytön tavat, 
vallan neljät kasvot), saa tästä kokonaisuudesta yhteensä korkeintaan yhden pisteen, koska vasta-
uksessa ei näiltä osin ole kyse vallan määrittelystä. 
 
 
KYSYMYS 5: Tarkastele kansainvälistä yhteisöä ja sen vahvuutta pluralismin ja solidarismin näkö-
kulmista. (5 p) 
 
Vastauksessa on määriteltävä pluralismi ja solidarismi. On nostettava esiin, että pluralistit 
korostavat erityisesti valtiota ja valtiosuvereniteettia ja näkevät arvot ja normit kulttuurisidonnai-
sina kun taas solidaristit korostavat yksilön luonnollisiksi katsottuja oikeuksia ja niistä johdettua 
ajatusta universalismista, jolloin ihmisoikeuksien loukkaamattomuus on ensisijaista suhteessa val-
tioiden suvereniteettiin. Pluralismi–solidarismi -keskustelu on osattava paikantaa englantilaiseen 
koulukuntaan sekä Hedley Bullin ajatteluun ja liitettävä keskusteluun kansainvälisen yhteisön ole-
massaolosta ja Martin Wightin hahmottamiin realismin, rationalismin ja revolutionismin tradi-
tiohin. Kansainvälisen yhteisön vahvuutta tulee osata arvioida suhteessa edellä mainituista tradi-
tioista nouseviin luonnehdintoihin kansainvälisen yhteisön luonteesta.  
 
 
KYSYMYS 6: Matti ja Liisa väittelevät puolueiden merkityksestä. Matti puolustaa puolueiden ole-
massaoloa, Liisa kritisoi niitä. Laadi väittely, jossa Matti ja Liisa puolustavat näkemyksiään sopivin 
argumentein. (6 p) 
 
Täydet pisteet edellyttävät, että hakija on laatinut vastauksensa ohjeen mukaisesti väittelyn muo-
toon. (1 p) Väittelyn on myös oltava todellinen, ts. dialogin kaltainen keskustelu, jossa Matti ja Liisa 
huomioivat toistensa esittämät argumentit ja esittävät niihin vasta-argumentteja.  Pisteitä on vä-
hennetty mm. siitä, jos vastauksessa Matti ja Liisa pelkästään ’luetteloivat’ omia perusteluitaan 
mutta eivät ota kantaa toistensa perusteluihin. Molemmat esittävät väittelyssä useita argument-
teja (viisi tai enemmän). (5 p) Sisällöllisesti väittely voi rakentua esimerkiksi valintakoeteoksen (Pa-
loheimo–Wiberg) sivulla 217 esitettyjen puolueiden tehtävien varaan ja/tai sivuilla 241–242 puolu-
eiden tulevaisuudesta käydyn keskustelun ympärille. 
 
 
 
Aineistokoe 
 
KYSYMYS 1: Tarja Väyrysen mukaan rauhan- ja konfliktintutkimus on pyrkinyt laajentamaan kan-
sainvälisten suhteiden tutkimuskohdetta niin, että se kattaa laajemman joukon toimijoita kuin 
perinteinen lähestymistapa poliittinen realismi. Tästä syystä rauhan- ja konfliktintutkimus voi tar-
jota välineitä esimerkiksi Occupy-liikkeen tutkimiseen. Perustele aineiston 1 avulla miksi näin on. 
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Valitse yksi Väyrysen esittelemistä rauhan- ja konfliktintutkimuksen lähestymistavoista ja sovella 
sitä aineiston 1 tarkasteluun. (5 p) 
 
Vastauksesta on käytävä ilmi, mitä pitää sisällään kysymyksessä mainittu laajempi joukko toimijoi-
ta ja miten Occupy-liike on yksi tällainen mahdollinen toimija. Mainittava on myös, että perintei-
nen lähestymistapa poliittinen realismi on valtiokeskeinen, eikä siksi tunnusta kansainvälisen poli-
tiikan toimijaksi Occupyn kaltaista liikehdintää. Vastauksessa on esiteltävä yksi lähestymistapa 
Tarja Väyrysen kirjoittamasta valintakoeteoksen luvusta Rauhan- ja konfliktintutkimus ja sovellet-
tava sitä aineiston tarkasteluun monipuolisesti. Aineiston referoiminen tai kuvaileminen ei riitä. 
 
 
KYSYMYS 2: Analysoi aineiston 1 perusteella Occupy Wall Street -liikettä Paloheimon ja Wibergin 
teoksessa esitetystä näkökulmasta, jonka mukaan ”politiikka on taidollisen tahdon asia”. (6 p) 
 
Täydet pisteet saadakseen hakijalta edellytetään kysymyksessä esitetyn näkökulman ymmärtävää 
määrittelyä (1 p). Lyhyesti ilmaistuna näkökulmalla tarkoitetaan, että politiikassa on kyse ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa nousevien ongelmien päämäärätietoisesta (’tahto’) mutta samalla 
luovasta, rajoja kokeilevasta ja uusia vaihtoehtoja oivaltavasta (’taito’) käsittelystä (Paloheimo & 
Wiberg ss. 47–50). Tämän lähtökohdan mukaisesti hyvässä vastauksessa aineistoa analysoidaan 
kysymällä siitä seuraavanlaisia kysymyksiä: Mikä on se ongelma, johon kaivataan ratkaisuvaih-
toehtoja? Ketkä tahtovat ja mitä? Mitä ovat ne tosiasiat, jotka ovat muutettavissa, ja miten toimi-
jat ymmärtävät ne? Millaisia rajoitteita tapaukseen liittyy, ja miten niihin yritetään vaikuttaa? Mil-
laista kykyä, taitoa ja luovaa mielikuvitusta toimijat osoittavat? Hyvässä vastauksessa kysymykset 
on esitetty ja niitä on käsitelty selkeästi ja johdonmukaisesti. Täydet pisteet edellyttävät myös, että 
vastaukseen on poimittu aineistosta havainnollistavia esimerkkejä. (5 p.) 
 
 
KYSYMYS 3. Analysoi Paloheimon & Wibergin teoksen pohjalta yhtäältä Occupy Wall Streetin si-
säistä toimintaa ja toisaalta sen laajempaa merkitystä demokratian näkökulmasta. (Aineisto 1) (6 
p) 
 
Keskeisimmät kriteerit vastauksen arvostelussa on aineiston tulkinnan oikeellisuus ja analysoinnin 
laatu. Vastauksesta tulee käydä ilmi, että vastaaja on ymmärtänyt lukemansa. Toisin sanoen eri 
elementtien luetteleminen aineistosta sen paremmin kuin pääsykoekirjastakaan ei sinänsä vielä 
tuota pisteitä, ellei näitä elementtejä jollakin tavalla analysoida eri näkökulmista. Vastauksen on 
kuitenkin rakennuttava aineistosta ja Paloheimo & Wibergistä nousevien elementtien varaan ja 
oltava niihin sidottuja. Vastauksessa tulee siis punnita Occupy Wall Street -liikkeen eri puolia ja 
argumentoida perustellusti sen toimintaa ja merkitystä demokratialle. Väärien tulkintojen tekemi-
nen tai liian pitkälle vietyjen, perustelemattomien johtopäätösten vetäminen johtaa alhaisiin pis-
teisiin. 
 
Vastauksessa tulee huomata, että Occupy Wall Street on osa kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja 
sellaisenaan välttämätön osa demokratiaa – demokraattisessa yhteiskunnassa tällaiset liikkeet 
tulee sallia. Demokratiassa kansalaisilla tulee olla oikeus muodostaa organisaatioita ja liittyä nii-
hin, toiminta on riippumatonta ja erillään valtiosta, ja valtion vallankäyttöä on pystyttävä rajoit-
tamaan ja kontrolloimaan. Demokraattiseen yhteiskuntaan liittyy myös poliittinen pluralistisuus. 
Toisaalta onnistuneessa vastauksessa nostetaan esiin demokratian määrittelemisen hankaluus, 
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jolloin Occupy Wall Streetin toiminta voidaan nähdä siinä mielessä demokraattisena, että se nos-
taa asioita esiin ja luo kanavan yksilöiden mielipiteenvapauden ja kokoontumisvapauden ilmaise-
miselle (jotka ovat keskeisiä demokratiassa) ja kritisoi demokraattisuutta heikentävää epätasa-
arvoa, mutta lakien noudattamatta jättämisen voidaan katsoa myös olevan oikeusvaltioperiaatet-
ta uhmaavaa. 
 
Sisäisen toiminnan osalta keskeisiä analysoitavia elementtejä ovat liikkeen hajanaisuus, pyrkimys 
pois hierarkioista, inklusiivisuus ja anarkistiset ainekset. Vastauksesta tulee käydä ilmi, että kansa-
laisyhteiskunnan liikkeiden on oltava sisäisesti demokraattisia ollakseen osa demokraattista yh-
teiskuntaa. Vastauksessa tulee myös analysoida sitä, mitkä liikkeen piirteistä ovat demokraattisia 
ja mitkä taas eivät. Demokraattisia piirteitä ovat pyrkimys inklusiivisuuteen ja matalaan hierarki-
aan, potentiaalisesti epädemokraattisia piirteitä taas halu rajata joitakin ryhmiä liikkeen ulkopuo-
lelle. 
 
 
KYSYMYS 4: Tarkastele aineistoa 2 regiimiajattelun valossa Harle (toim.) teoksen perusteella. (3 p) 
 
Ansiokas aineiston käyttö vastauksessa edellyttää, että aineistosta nostetaan esiin useampia asioi-
ta, eikä sitä ainoastaan kuvailla tai referoida. Vastauksessa on määriteltävä regiimi eli tuotava 
esille, että regiimi on hallintajärjestelmä ja että sillä tarkoitetaan sellaisia kansainvälisiä vakiintu-
neita käytäntöjä, jotka pitävät sisällään eriasteisia periaatteita, normeja, päätöksentekotapoja, 
joiden perustana voi olla joko hallitusten välinen organisaatio tai sopimus tai että regiimi muodos-
tuu niistä konventioista, normeista ja ”pelisäännöistä”, joilla ei ole vielä täysin kehittynyttä institu-
tionaalista, muodollista tai oikeudellista muotoa. Vastauksessa on kerrottava, että regiimi viittaa 
kehittymässä oleviin kansainvälisen järjestäytymisen muotoihin, jotka voivat institutionaalisen 
ajattelutavan mukaan johtaa pysyvämpiin järjestöihin ja että ne suuntaavat toimintaa tietyllä 
funktionaalisella osa-alueella. Lisäksi vastauksessa mainitaan muutaman osa-alue, joille on viime 
vuosina syntynyt regiimejä (esim. ilmastonmuutos, ympäristöongelmat, kehitys, ihmisoikeudet). 
Ansiokkaassa vastauksessa tulee esiin lisäksi ajatus sääntötyhjiöistä ja niitä vastaavista globaa-
liongelmista ja se, että regiimit ovat tapa poistaa tai madaltaa esteitä ratkaisujen tieltä. Voidaan 
tuoda myös esiin, että regiimit vähentävät epävarmuutta, transaktiokuluja ja defektiokuluja ja että 
yksi tapa jaotella regiimejä on erotella toisistaan tietoisesti synnytetyt ja spontaanisti kehittyneet 
regiimit. Täysien pisteiden vastauksessa yllämainitut seikat on jäsennellysti, mietitysti ja aineistoon 
tukeutuen esitetty. 
 
 
KYSYMYS 5. Mitä instituutioita ja organisaatioita aineistossa 2 on? Erittele niitä esimerkein. Miten 
Aaltolan niistä antama kuva suhteutuu siihen kuvaan, joka instituutioista ja organisaatioista anne-
taan Paloheimon & Wibergin kirjassa? (3 p) 
 
Vastauksessa on osattava käsitellä Paloheimon & Wibergin instituutio/organisaatio-typologiaa 
kansainvälispoliittisessa kontekstissa. Paloheimo & Wiberg korostavat, että instituutiot ovat ”peli-
sääntöjä” ja organisaatiot ”pelaajia”. He käsittelevät instituutioita ja organisaatioita valtion kon-
tekstissa, jolloin valtio esitetään toimintaa kehystävänä instituutiona (valtiolliset laitokset voidaan 
käsittää kuitenkin myös organisaatioina). Aaltolan tekstissä valtiot nähdään kuitenkin ennen kaik-
kea toimijoina ja siinä mielessä niitä voi Paloheimon & Wibergin valossa pitää organisaatioina. 
Näin ollen vastauksessa ei ole olennaista se, laitetaanko esim. EU, Nato, YK ja valtiot instituution 
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tai organisaation kategoriaan, vaan keskeistä on, että vastaaja perustelee ratkaisunsa Paloheimon 
& Wibergin pelisäännöt/pelaajat -jaottelun kautta. Pisteitä ei saa, jos vastaaja ei tee lainkaan 
erottelua instituutioiden ja organisaatioiden välillä, ei perustele ratkaisuaan tai jos mainittu perus-
telu on ristiriidassa tehdyn ratkaisun kanssa. 
 
 
KYSYMYS 6. Analysoi peli- ja näyttämömetaforia hyödyntäen aineistossa 2 käsiteltyjä Suomen ul-
kopolitiikan linjoja. (7 p) 

 
Täysiä pisteitä saaneissa vastauksista tulee löytyä seuraavat seikat 
- Essee on hyvin rakennettu, selkeä ja johdonmukainen. 
- Siinä näkyy aineiston sujuva ja oivaltava hyödyntäminen sekä kirjan ja aineiston välillä käy-

ty vuoropuhelu, jossa sekä näyttämö- että pelimetaforaa ulottuvuuksineen on havainnollis-
tettu aineistosta poimituin esimerkein. 

- Sekä peli- että näyttämömetafora on määritelty. 
- Näyttämömetaforasta on tuotu esiin ajatus maailmasta näyttämönä sekä toimijoiden ot-

tamat roolit.  
- Esseessä ilmenee näyttämömetaforaan sisältyvä ajatus ”kulisseista” sekä siihen sisältyvä 

juonittelun, salailun ja petoksen mahdollisuus 
- Pelimetaforasta on mainittu sarjanomaisuus, vastavuoroisuus ja säännöt. 
- Säännöistä eritellään erikseen tiedostetut ja tiedostamattomat säännöt sekä konstitutiivi-

set ja regulatiiviset säännöt. 
 


