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Pisteet tehtävittäin: 1.____2.____3.____4.____5.____6.____, yhteensä _______________________________
(tarkastaja merkitsee)

________________________________________________________________________________

Valintakoeteos: Forsberg & Raunio: Politiikan muutos.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen
kysymyksiin.
Valintakoeteokseen perustuvien kysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä.
Vastaa kysymyksiin selvällä käsialalla. Tarvittaessa vastauksia voi jatkaa kääntöpuolelle. Älä jatka
vastauksia konseptipaperille, sillä konseptipaperille kirjoitettuja vastauksia ei arvostella.

1. Määrittele seuraavat politiikan tutkimukseen liittyvät käsitteet tai ilmiöt. (7 p.)
a) Sosiaalinen pääoma (1 p.)

b) Kolmiomalli (1 p.)

c) Tuomarivaltiollistuminen (1 p.)

d) Valtiojohtoinen repressio (1 p.)

e) Ehkäisevä diplomatia (1 p.)
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f) Turvallisuusdilemma (1 p.)

g) Kapitalistinen rauha (1 p.)

2. Tapio Raunio on todennut artikkelissaan, että ”integraatio on muuttunut laadullisesti”.
Mihin muutokseen Raunio tällä viittaa ja miten kyseinen muutos on ilmennyt? (3 p.)
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3. Valintakoeteoksessa on esitelty André Krouwelin (2006) puoluetyypittely. Kuvaile lyhyesti
puolueiden eri tyypit. Kuvaako tämä tyypittely mielestäsi edelleen yhteiskunnallista tarvetta?
Perustele näkemyksesi. (5 p.)
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4 a) Määrittele poliittinen järjestelmä ja pohdi mikä merkitys legitimiteetillä on poliittisessa
järjestelmässä. (3 p.)

b) Miten legitimiteetti liittyy kansainvälisiin konflikteihin ja maailman poliittiseen muutokseen?
(3 p.)
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5. Mitä tarkoittavat perinteinen kansainvälisen politiikan vallansiirtymäteoria ja vallan tasapainon
käsite? Kuvaavatko nämä kansainvälisten suhteiden nykyistä dynamiikkaa? Perustele näkemyksesi.
(4 p.)
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6. Valintakoeteoksessa esiintyy erilaisia vallan muotoja. Yksi näistä on normatiivinen valta.
Määrittele normi ja normatiivisuus sekä pohdi normatiivisen vallan suhdetta poliittiseen
muutokseen. (5 p.)

Sivu 6/6

TAMPEREEN YLIOPISTO

Sukunimi

________________________________

Etunimet

________________________________

JOHTAMISKORKEAKOULU

VALINTAKOE 26.5.2016

Henkilö_
tunnus _____________________________________
pv

kk

v

Tunnus
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AINEISTOKOE
Aineisto (erillisessä liitteessä):
Aineisto: Suomi ja poliittinen väkivalta – kaltevalla pinnalla (Politiikasta.fi 27.9.2015).
Käytä apuna valintakoeteosta kysymyksissä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava kysymyksiin
valintakoekirjasta Forsberg & Raunio (toim.): Politiikan muutos.
Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.
Vastaa kysymyksiin selvällä käsialalla. Tarvittaessa vastauksia voi jatkaa kääntöpuolelle. Älä jatka
vastauksia konseptipaperille, sillä konseptipaperille kirjoitettuja vastauksia ei arvostella.

Lue huolellisesti aineiston tekstikappaleet ja vastaa sen jälkeen alla oleviin kysymyksiin. Muista
perustella vastauksesi.
1. Pohdi vaikutusvallan käsitteen merkitystä valintakoeteoksen ja aineiston kautta. (3 p.)
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2. Tulkitse aineistossa esitettyjä kuvioita 1 ja 2 poliittisen vaikuttamisen keinojen näkökulmasta
Malkin artikkelia ja valintakoeteosta hyödyntäen. (6 p.)

Sivu 2/6

TAMPEREEN YLIOPISTO

Sukunimi

________________________________

Etunimet

________________________________

JOHTAMISKORKEAKOULU

VALINTAKOE 26.5.2016

Henkilö_
tunnus _____________________________________
pv

kk

v

Tunnus

________________________________________________________________________________
3. Vaaliosallistuminen halutaan usein nähdä demokratian kulmakivenä. Pohdi kriittisesti
äänestysaktiivisuuden merkitystä aineistoa ja valintakoeteosta hyödyntäen. (6 p)
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4. Hiski Haukkala kirjoittaa valintakoeteoksessa, että maailmanpolitiikassa on mahdollista erottaa
toisistaan määrällinen ja laadullinen muutos. Pohdi poliittisen väkivallan muutosta aineiston pohjalta
suhteessa näihin muutoksen ulottuvuuksiin. (4 p.)

Sivu 4/6

TAMPEREEN YLIOPISTO

Sukunimi

________________________________

Etunimet

________________________________

JOHTAMISKORKEAKOULU

VALINTAKOE 26.5.2016

Henkilö_
tunnus _____________________________________
pv

kk

v

Tunnus

________________________________________________________________________________
5. Pohdi konfliktinratkaisun menetelmiä ja niiden soveltuvuutta ratkaisemaan poliittisen väkivallan
ongelma Suomessa. (6 p.)
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6. Maailmanpolitiikan tutkimuksessa esiintyy useita erilaisia analyysin tasoja. Erittele aineistoa eri
analyysin tasojen avulla ja pohdi miten analyysin eri tasot nivoutuvat toisiinsa. (5 p.)
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Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoe 2016
Vastausten arviointiperusteet
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoeteos, Tuomas Forsbergin ja Tapio Raunion toimittama
”Politiikan muutos”, sisältää artikkelimuotoon kirjoitettuja näkökulmia politiikan ilmiöiden muutostrendeihin
kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Teos yhdistelee laajasti sekä valtio-opillisia että
kansainvälispoliittisia lähestymistapoja, joiden kattava hallinta ja tarkka paneutuminen teoksen kaikkiin osaalueisiin ovat edellytys valintakokeessa menestymiselle.
Hakijoiden taso oli tänäkin vuonna kova. Kun erot hakijoiden välillä ovat pieniä, tarkastajat ovat joutuneet
kiinnittämään erityistä huomiota vastausten laatuun. Laatukriteereitä on kolme: onko kysymys ymmärretty
oikein ja vastauksessa pitäydytty tarkasti annetussa kysymyksenasettelussa; pitääkö vastaus sisällään
vaaditut sisällölliset elementit, erityisesti käsitteet ja niiden käyttämisen tavalla, joka osoittaa hakijan
ymmärtäneen niiden merkityksen; ja kuinka hyvin hakija on osannut ilmaista ja argumentoida vastauksensa.
Vastauksia arvosteltaessa pisteytys tapahtui pisteen tai puolen pisteen tarkkuudella. Arvioinnissa ei ole
kiinnitetty huomiota pieniin kielioppi- tai oikeinkirjoitusvirheisiin. Pisteet on annettu vastauksen asiasisällön
perusteella, sikäli kuin se on ollut ilmaisultaan ymmärrettävä. Luettavuuden ja johdonmukaisen esittämisen
vaatimus korostuu erityisesti 5-6 pisteen essee-tyyppisissä vastauksissa.
Esseekysymyksissä on painotettu kykyä hahmottaa laajempia ajatuksellisia kokonaisuuksia sekä taitoa
rakentaa vastaus koherentiksi, teosta ja/tai aineistoa hyödyntäväksi, ilmaisultaan selkeäksi ja hyvällä suomen
kielellä laadituksi kokonaisuudeksi. Aineistokokeen osalta on arvioitu erityisesti sitä, miten hakija on osannut
soveltaa valintakoeteosta aineiston analyysiin, ja kuinka oivaltavasti ja eksplisiittisesti aineistoa hyödyntäen
itse analyysi on tehty.

Alla arviointiperusteet kysymyksittäin.
Kirjakoe
KYSYMYS 1: Määrittele seuraavat politiikan tutkimukseen liittyvät käsitteet tai ilmiöt. (7 p.)
a) Sosiaalinen pääoma (1 p.) – Yksilöiden väliset siteet, sosiaaliset verkostot sekä niistä syntyvät
vuorovaikutuksen ja luottamuksen normit.
b) Kolmiomalli (1 p.) – Stein Rokkan on selittänyt puolueiden ja niiden sidosryhmien välisiä suhteita
kolmiomallilla, jonka kärkinä ovat työväestö, pääoman omistajat ja maatalousväestö.
c) Tuomarivaltiollistuminen (1 p.) – Tuomarivaltiollistumisesta on kysymys silloin, kun yhä suurempi osa
asioista tulee tuomioistuinsääntelyn piiriin. Poliittista valtaa on vähitellen siirtynyt tuomioistuimille, vaikka
sen demokraattisessa oikeusvaltiossa tulisi kuulua vallanjakoperiaatteen mukaan lainsäätäjälle,
eduskunnalle ja hallitukselle.
d) Valtiojohtoinen repressio (1 p.) – Ei-demokraattinen hallitus sortaa oppositiota tai etnisiä ryhmiä.
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e) Ehkäisevä diplomatia (1 p.) – YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöldin 1950-luvulla lanseeraama käsite, jonka
tavoitteena alueellisten konfliktien pitäminen alueellisina, etteivät laajene maailmanlaajuisiksi.
f) Turvallisuusdilemma (1 p.) – Seurausta kansainvälisen järjestelmän anarkisesta perusluonteesta. Valtioiden
nojatessa vain omiin kykyihinsä, jatkuva varuillaanolo toisten valtioiden aikeiden ja kykyjen varalta.
g) Kapitalistinen rauha (1 p.) – Yksi liberaalin rauhan kolmesta ulottuvuudesta. Erik Garszken mukaan
taloudellinen keskinäisriippuvuus on rauhan kannalta tärkeämpää kuin demokratia. Rauha on taloudellisesti
kannattavaa.

KYSYMYS 2: Tapio Raunio on todennut artikkelissaan, että ”integraatio on muuttunut laadullisesti”. Mihin
muutokseen Raunio tällä viittaa ja miten kyseinen muutos on ilmennyt? (3 p.)
Markkina- ja talouspainotteinen yhdentyminen on saanut yhä enemmän tehdä tilaa ylikansalliselle
sosiaaliselle ja poliittiselle yhteistyölle. Suuri askel tässä suhteessa oli vuonna 1993 voimaan astunut
Maastrichtin sopimus, jolla jäsenvaltiot siirsivät merkittävästi uutta toimivaltaa unionille. Sopimus
ylikansallisti unionin päätöksentekoa, vahvisti komission ja Euroopan parlamentin valtaa ja kasvatti
määräenemmistöpäätösten soveltamisalaa Euroopan unionin neuvostossa. Mutta ennen kaikkea
Maastrichtin sopimukseen kirjatut määräykset unionin kansalaisuudesta, yhteisestä valuutasta, sekä ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kehittämisestä olivat symbolinen siirtymä talousyhteisöstä kohti poliittista unionia.
Unionin roolin vahvistuminen työllisyyspolitiikassa, työmarkkinalainsäädännössä ja ympäristökysymyksissä
on lisäksi voimistanut keskustelua sosiaalisesta Euroopasta tai Euroopan sosiaalisesta mallista.

KYSYMYS 3: Valintakoeteoksessa on esitelty André Krouwelin (2006) puoluetyypittely. Kuvaile lyhyesti
puolueiden eri tyypit. Kuvaako tämä tyypittely mielestäsi edelleen yhteiskunnallista tarvetta? Perustele
näkemyksesi. (5 p.)
Eliittipuolueita (eli kaaderipuolueet tai ydinpuolueet) johtaa pieni joukko sosioekonomisesti korkeaa statusta
nauttivia poliitikkoja. Eliittipuolueilla on heikot siteet jäsenistöönsä ja äänestäjäkuntaansa, ja ne ovat
organisaatioltaan keveitä. Ne keskittyvät pääosin vaalikampanjointiin ja ehdokkaiden rekrytointiin. Joukkoja massapuolueissa poliittisen organisaation rakentaminen on ollut menestyksen edellytys. Tyypillisesti ne
ovat saaneet houkuteltua vaaliuurnille niitä äänestäjäkunnan osia, jotka on suljettu aiemmin poliittisen
päätöksenteon ulkopuolelle. Ne myös edustavat selvästi määriteltyjä sosiaalisia, uskonnollisia tai etnisiä
ryhmiä. Massapuolueet ovat hierarkkisia, mutta aktiivisella jäsenistöllä on niissä keskeinen asema, ja
puolueella on tärkeä rooli johtotehtäviin kouluttamisessa. Massapuolueiden haastajaksi on noussut catchall-puolue. Puolueiden organisatorinen muutos catch-all-mallin suuntaan johtui yhteiskunnallisen
vastakkainasettelun heikkenemisestä. Hyvinvointivaltion nousu ja taloudellisen turvallisuuden parantaminen
kavensivat eroja sosiaaliluokkien välillä. Samalla ideologian merkitys väheni ja puolueet läheni toisiaan siten,
että ne alkoivat korostaa samoja luokkarajoja ylittäviä kysymyksiä. Catch-all-puolueet ovat myös entistä
ammattimaisempia ja riippuvaisempia valtion ja erityisryhmien tuesta. Median rooli viestin välittäjänä
korostuu jäsenistön roolin kustannuksella. Kartellipuolue on lähellä catch-all-puoluetta, mutta sidos valtioon
on vahvempi. Kartellipuolueet pyrkivät monopolisoimaan poliittisen päätöksenteon järjestelmän kannalta
merkittäville puolueille ja sulkemaan sen ulkopuolisilta. Kartellipuolueet rajoittavat taitavasti puolueiden
välistä kilpailua epävirallisilla sopimuksilla ja kontrolloimalla vastuunjakoa, mikä lopulta johtaa siihen, ettei
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kilpailua juuri ole, koska kaikille keskeisille puolueille on annettu valtaa. Yrityspuolue on vielä harvinainen
Euroopassa mutta ei Yhdysvalloissa. Yhtäältä kyse voi olla kaupallisesta yrityksestä, jonka voimavaroja
käytetään poliittiseen projektiin (kuten Forza Italia -puolue Italiassa), toisaalta uudesta puoluetyypistä, jota
rakennetaan samoin kuin yritystä ja yksityisen rahoituksen turvin. Tämä erottaakin yrityspuolueet
kartellipuolueista, jotka nojaavat rahoituksessaan valtioon. Puolueaktiivien määrä on pieni ja organisaatio
kevyt. Teknisluontoiset tehtävät hoidetaan pääosin ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. On toki
huomattava, etteivät puolueet ole kehittyneet organisatorisesti yhdenmukaisesti. Ne ovat sekoitus useita
puoluetyyppejä osin ideologisesta suuntautumisestaan ja osin organisatorisista juuristaan riippuen. Lisäksi
vastauksissa on haettu hyvin perusteltua näkemystä puoluetyypittelyn merkityksestä.
Täydet viisi pistettä on voinut saada sillä, että on kuvaillut (ei vain maininnut) kaikki puoluetyypit, minkä
lisäksi on pohtinut ja hyvin perustellut oman kantansa siihen, kuvaako Krouwelin puoluetyypittely edelleen
yhteiskunnallista tarvetta.

KYSYMYS 4:
a) Määrittele poliittinen järjestelmä ja pohdi mikä merkitys legitimiteetillä on poliittisessa järjestelmässä. (3
p.)
Poliittisen järjestelmän käsitteen toivat politiikan tutkimukseen David Easton ja Morton A. Kaplan 1950luvulla. Heidän edustamansa järjestelmäajattelu laajensi käsitystä valtiosta korostamalla sen monimuotoista
vuorovaikutusta laajemman yhteiskunnan kanssa. He määrittelivät järjestelmän organisoiduksi tai
moniulotteiseksi kokonaisuudeksi, joukoksi keskinäissuhteessa ja riippuvuussuhteessa olevia osia, jotka
muodostavat kollektiivisen kokonaisuuden. Poliittinen järjestelmä käsittää siten valtiollisten instituutioiden
ohella kaikki prosessit, suhteet ja instituutiot, joiden kautta valtio on yhteydessä hallitsemisen kohteena
oleviin. Poliittisem järjestelmän erottaminen ympäristöstään on periaatteessa subjektiivinen ratkaisu, koska
koko ihmiskunta muodostaa keskinäisen vuorovaikutuksen järjestelmän, yhden kaiken kattavan poliittisen
järjestelmän. Poliittinen järjestelmä on perinteisesti jaettu kahteen alajärjestelmään, poliittisiin voimiin ja
valtiollisiin laitoksiin. Mikäli kansalaiset eivät koe voivansa luottaa johtajiinsa ja erityisesti poliittisiin
instituutioihin, järjestelmä ei ole kovin legitiimi eli sen poliittis-moraalinen hyväksyttävyys on kehno.
Alhainen legitimiteetti voi johtaa poliittisen järjestelmän hajoamiseen tai ainakin puolueiden voimasuhteiden
muuttumiseen. Vahva luottamus poliittisiin instituutioihin ja demokratia tilaan kertoo puolestaan poliittisen
järjestelmän toimivuudesta ja edistää kansalaisten osallistumista maansa politiikkaan.

b) Miten legitimiteetti liittyy kansainvälisiin konflikteihin ja maailman poliittiseen muutokseen? (3 p.)
Kyse on sodan legitimiteetin murroksesta eli sodankäynnin poliittis-moraalinen hyväksyttävyys valtiollisen
politiikan välineenä on vähentynyt. Toisin sanoen kielteinen ymmärrys sodasta on lisääntynyt, demokratian
globaalin hallinnan normina ja ihmisoikeuksien merkitys on puolestaan kasvanut. Hyvässä vastauksessa on
lisäksi määritelty kansainvälinen konflikti, osattu yhdistää legitimiteetin käsite nimenomaan kansainvälisen
politiikan tutkimuksen konstruktivistiseen koulukuntaan ja normatiiviseen kulttuuriseen muutokseen. Myös
normin käsite on määritelty.
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KYSYMYS 5: Mitä tarkoittavat perinteinen kansainvälisen politiikan vallansiirtymäteoria ja vallan tasapainon
käsite? Kuvaavatko nämä kansainvälisten suhteiden nykyistä dynamiikkaa? Perustele näkemyksesi. (4 p.)
Hyvästä vastauksesta löytyvät seuraavat elementit: kyse on järjestelmätason muutoksista, jotka liittyvät
erityisesti rakenteellisen realismin tutkimusperinteeseen; valta nähdään kontrolloivana ja pakottavana;
näkemys on valtiokeskeinen ja kuva vallasta yksiulotteinen; vallan siirtymät nähdään nollasummapelinä,
vallan lisäys toiselle on toisen tappio, ja valta-asemien vaihtuminen on syklistä; vallan tasapaino tai ylivalta
eli hegemonia voi toimia rauhan ja turvallisuuden takeena; yksi-, kaksi- ja moninapaisuudet; vallan tasapaino
kuvaa järjestelmän osasten pyrkimystä palauttaa valta tasavertaisempaan muotoon eli rajoittaa hegemonin
pyrkimyksiä; hegemonia on mahdollista saavuttaa rajatulla alueella vain joksikin aikaa. Hyvässä vastauksessa
on näitä käsitteitä käyttäen osattu kuvata kansainvälisten suhteiden nykyisiä valta-asetelmia ja niiden
viimeaikaisia ja mahdollisia muutoksia TAI perusteltu esimerkiksi vallan diffuusion ja liudentumisen käsitteen
avulla miksi vallansiirtymäteoria ja vallan tasapaino eivät kuvaa nykyistä dynamiikkaa kovin hyvin.

KYSYMYS 6: Valintakoeteoksessa esiintyy erilaisia vallan muotoja. Yksi näistä on normatiivinen valta.
Määrittele normi ja normatiivisuus sekä pohdi normatiivisen vallan suhdetta poliittiseen muutokseen. (5 p.)
Tähän kysymykseen vastatessa on pitänyt osata yhdistää asioita valintakoeteoksen useasta eri luvusta.
Käsitteet on vastauksessa määritelty. Hyvään vastaukseen ei riitä, että on käsitellyt ainoastaan EU:n
normatiivista valtaa (rooli rajallinen, normatiivinen muutos ei niin helposti ajettavissa kun on EU:n
ulkopolitiikassa on ajateltu) tai kulttuurista muutosta sodanvastaisuuden levitessä (globaalin tason
kulttuurinen muutos). Hyvässä vastauksessa on käsitelty nämä molemmat, sekä yksilön tutkiminen ja
valtauttaminen eli tieteenteon normatiiviset ulottuvuudet ja tutkijan rooli poliittisen muutoksen edistäjänä.
Lisäksi on osattu tuoda esiin kansainvälinen yhteisö ja sitä teoretisoiva englantilainen koulukunta.

Aineistokoe
KYSYMYS 1: Pohdi vaikutusvallan käsitteen merkitystä valintakoekirjan ja aineiston kautta (3 p.)
Vaikutusvalta, jonka erityistapaus valta on, voi ilmiönä perustua kahdenlaisiin tekijöihin, virallisten
organisaatioiden suomiin asemiin ja niiden antamaan auktoriteettiin eli toimivaltaan tai epävirallisiin
tekijöihin (esimerkiksi yksilöiden taidot, kyvyt ja karisma), jotka eivät ole palautettavissa virallisiin asemiin.
Vaikutusvaltaa toimijalla on siis siinä määrin kuin se kykenee tarkoituksellisesti vaikuttamaan toisen toimijan
käyttäytymiseen tai asennoitumiseen. Tähän ei vaikuta se, tietääkö vaikutuksen kohde olevansa
vaikuttamisen kohteena tai mihin keinoihin tai menettelytapoihin vaikutusvalta perustuu. Täydet pisteet
saadakseen hakija on perustellusti peilannut aineistoa edellä esitettyyn määrittelyyn sekä pohtinut
vaikutusvallan käsitteen merkitystä.

KYSYMYS 2: Tulkitse aineistossa esitettyjä kuvioita 1 ja 2 poliittisen vaikuttamisen keinojen näkökulmasta
Malkin artikkelia ja valintakoeteosta hyödyntäen. (6 p.)
Aineistokokeen kysymyksellä 2. mitattiin hakijoiden kykyä teoreettiseen ajatteluun ja taitoa soveltaa sitä
aineistoon. Koska kyse oli korkean pistemäärän tuottavasta kysymyksestä, sen arvostelussa korostui
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vastauksen sujuva ja johdonmukainen rakenne. Korkeita pistemääriä saaneilta vastauksilta edellytettiin
kykyä käyttää valintakoeteoksessa olleita käsitteitä ja soveltaa niitä aineistossa esitettyjen kuvioiden
analyysiin. Koska kyseessä oli aineistokoe, täydet pisteet edellyttivät aineiston oivaltavaa ja asianmukaista
käyttöä, ja vastauksessa tuli ilmetä, että hakija on paitsi ymmärtänyt, niin myös kyennyt tulkitsemaan
esitettyjä kuvioita. Pelkkä poliittisen vaikuttamisen keinoja käsittelevä essee, jossa ei hyödynnetty aineistoa,
ei tuottanut korkeimpia pisteitä. Keskustelun kirjan ja aineiston välillä tuli olla sujuvaa.

KYSYMYS 3: Vaaliosallistuminen halutaan usein nähdä demokratian kulmakivenä. Pohdi kriittisesti
äänestysaktiivisuuden merkitystä aineistoa ja valintakoeteosta hyödyntäen. (6 p)
Täydet pisteet saadakseen hakijan on ollut syytä olla tarkkana kysymyksen ymmärtämisessä ja ohjeen
noudattamisessa. Kysymyksessä pyydetään pohtimaan kriittisesti äänestysaktiivisuuden merkitystä, mikä
edellyttää, että vastauksessa on tuotu selvästi esiin eri näkökulmia äänestysaktiivisuuden merkityksestä.
Kuten useassa aineistokokeen kysymyksessä, tässäkään tehtävässä ei ole yhtä täsmälleen oikeaa vastausta.
Täydet pisteet saadakseen on hakijan esittämän pohdinnan ja mahdollisesti valitun näkökulman perustuttava
selvästi sekä valintakoeteokseen että aineistoon.

KYSYMYS 4: Hiski Haukkala kirjoittaa valintakoeteoksessa, että maailmanpolitiikassa on mahdollista erottaa
toisistaan määrällinen ja laadullinen muutos. Pohdi poliittisen väkivallan muutosta aineiston pohjalta
suhteessa näihin muutoksen ulottuvuuksiin. (4 p.)
Määrällinen ja laadullinen muutos eivät ole toisistaan irrallisia ja selvärajaisia, ne voidaan kuitenkin erottaa
toisistaan analyyttisesti. Tällöin määrällinen muutos on tavanomaista ja olemassa olevien rakenteiden sisällä
tapahtuvaa muutosta. Laadullinen muutos puolestaan on perinpohjaista muutosta, jossa maailmanpolitiikan
peruspilarit asettuvat uuteen asentoon. Globalisaatio voidaan nähdä laadullisena muutoksena kun
järjestelmä muuttuu avoimemmaksi ja ihmisten liikkuvuus lisääntyy, toisaalta on nähtävissä kehitystä
paluusta perinteisempään valtapolitiikkaan. Valtiosuvereniteetti on murroksessa kun valta liudentuu, eli
yksilöiden, valtioiden ja kansainvälisen järjestelmän suhde on muutoksessa. Tätä muutosta voidaan tulkita
määrällisenä tai laadullisena. Hyvässä vastauksessa tulkinnat ovat johdonmukaisia eikä vastaus kumoa itse
itseään olemalla sisäisesti eri mieltä millainen muutos on kyseessä. Hyvä vastaus käsittelee näiden
muutoksen ulottuvuuksien kautta poliittista väkivaltaa Suomessa Malkin tekstistä poimituin esimerkein.

KYSYMYS 5: Pohdi konfliktinratkaisun menetelmiä ja niiden soveltuvuutta ratkaisemaan poliittisen väkivallan
ongelma Suomessa. (6 p.)
Hyvässä vastauksessa on eritelty konfliktinratkaisumenetelmät, ja avattu erityisesti konfliktin
ehkäisymenetelmiä, jotka jakautuvat operationaalisiin ja rakenteellisiin. Malkin tekstistä esimerkkejä
poimien on esitelty millaiset operationaaliset ja rakenteelliset keinot sopisivat nykyiseen tilanteeseen.
Hyvässä vastauksessa on myös aineiston avulla perustellen pohdittu muiden konfliktinratkaisumenetelmien
käyttökelpoisuutta Suomen tilanteessa.
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KYSYMYS 6: Maailmanpolitiikan tutkimuksessa esiintyy useita erilaisia analyysin tasoja. Erittele aineistoa eri
analyysin tasojen avulla ja pohdi miten analyysin eri tasot nivoutuvat toisiinsa. (5 p.)
Analyysin tasot ovat yksilö, valtio ja kansainvälinen järjestelmä. Aineistoa on pitänyt osata jaotella näiden
tasojen mukaisesti. Myös muista näihin tasoihin liittyvistä variaatioista on voinut saada pisteitä. Aineiston
eritteleminen eri kansainvälisen politiikan tutkimuksen koulukuntien näkökulmista on tuottanut pisteitä,
mutta ei täyttä viittä pistettä.
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Aineisto, osa 1:

Suomi on ollut poliittisen väkivallan tutkijoiden silmissä viime vuosikymmenet varsin
epäkiinnostava tutkimuskohde. Minkä tahansa kansainvälisen vertailutilaston valossa
poliittinen väkivalta on ollut täällä hyvin vähäistä. Monet kansainväliset poliittisen
väkivallan aallot ovat saavuttaneet Suomen korkeintaan lieventyneessä muodossa.
Poliittinen väkivalta ei ole kuitenkaan täysin loistanut poissaolollaan. Erilaisia sabotaasi-iskuja ovat
tehneet esimerkiksi omaperäisen äärioikeistohahmo Pekka Siitoimen lähipiiri 1970-luvulla,
eläinoikeusaktivistit erityisesti 1990-luvulla ja anarkisteiksi epäillyt aktivistit tällä
vuosikymmenellä.
Monet muistavat varmasti myös skinheadien väkivaltaiset iskut 1990-luvulla ja Suomen
vastarintaliikkeeseen yhdistetyt teot viime vuosilta. Myös kouluampumiset ja Myyrmannin pommiiskun voi tulkinnoista riippuen lisätä tähän listaan.
Suomessa on tapahtunut aika ajoin myös Suomen ulkopuolisiin kysymyksiin liittyviä iskuja, kuten
tuhopolttoisku Turkin suurlähetystöä vastaan vuonna 2008. Nämä poliittisen väkivallan teot ovat
olleet kuitenkin pääosin verrattain lieviä, harvinaisia ja saaneet osakseen vähän ymmärrystä
kansalaisten keskuudessa.

Selityksiä Suomen rauhallisuudelle
Suomea on totuttu pitämään lintukotona, jonne suuren maailman rajut tuulet eivät yllä. Poliittisen
väkivallan vähäisyyttä Suomessa on selitetty muun muassa rakenteellisilla tekijöillä.
Suomi on pieni maa, jonka väestö on kulttuurisesti, kielellisesti ja etnisesti verrattain yhtenäinen.
Tuloerot ovat pieniä, ja hyvinvointivaltion tarjoamien palveluiden on uskottu lieventäneen
potentiaalia poliittiseen rauhattomuuteen. Poliittisen protestoinnin maltillisuuteen lienee vaikuttanut
myös vahva konsensuksen perinne ja varsin hyvät perinteisen poliittisen vaikuttamisen
mahdollisuudet.
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Äärioikeiston ja erityisesti sen väkivallan tekoja kannattavan osan heikkoutta on selitetty muun
muassa karismaattisten johtajahahmojen puuttumisella, fasististen järjestöjen aina 1990-luvulle asti
voimassa olleella kiellolla sekä näiden liikkeiden vakavalla uskottavuusongelmalla laajemman
yleisön piirissä.
1960- ja 70-lukujen protestoinnin maltillisuuden syyksi on puolestaan ehdotettu muun muassa
taistolaisuuden kanavoivaa vaikutusta ja vanhempien radikaalien kykyä puhua nuoret kuumakallet
jättämään villeimmät ideansa toteuttamatta.
Suomen poliittisen väkivallan vähäisyyden syistä ei ole tehty tähän mennessä kattavaa tutkimusta,
joten nämä tulkinnat juontuvat monilta osin tutkijoiden valistuneista näkemyksistä. Kun
väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn on pitkälti kansainvälisten terrorismin ja poliittisen
väkivallan torjunnan trendien vuoksi Suomessakin lähdetty viimeisten neljän vuoden aikana, mallia
ja esikuvia on haettu ennen kaikkea muista Euroopan maista. Oman maan historian opetusten
pohdinta on jäänyt paljon vähemmälle.

Viimaa lintukodossa
Viime vuosina on alettu kyseenalaistaa, onko Suomi enää mikään lintukoto tai pullonpohja.
Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet muissa Pohjoismaissa tapahtuneet terroriteot sekä Suomessa
oleskelevien entistä tiiviimmiksi kehittyneet yhteydet jihadistiseen toimintaan.
Tukholman keskustassa joulukuussa 2010 tehdyn itsemurhaiskuyrityksen jälkeen presidentti Tarja
Halonen totesi, että on enää ajan kysymys, kun Suomessa tapahtuu terrori-isku. Suojelupoliisi on
viimeisten kuuden vuoden aikana kommunikoinut toistuvasti, että niin kutsuttujen riskihenkilöiden,
eli henkilöiden, joilla on sidoksia terroritoimintaan, määrä on ollut nopeassa kasvussa, vaikka
näiden lukumäärä on edelleen eurooppalaisittain matala. Suomesta lähteneiden vierastaistelijoiden
korkea määrä väestöön nähden kertoo niin ikään sekä muuttuneesta tilanteesta sekä varsin
todennäköisesti edessä olevista tulevaisuuden haasteista.
Suomen radikaali-islamistinen miljöö näyttää tulevaisuudessa lähes varmasti erilaiselta kuin ennen
Syyrian konfliktia riippumatta siitä, kuinka moni konfliktialueelle lähtenyt palaa ja ryhtyvätkö he
Suomessa väkivaltaiseen toimintaan. Näistä asioista on keskusteltu varsinkin viimeisen kahden
vuoden aikana runsaasti mediassa, joten en lähde niitä tässä kirjoituksessa sen tarkemmin
avaamaan.
Jihadistinen liikehdintä ei ole kuitenkaan ainoa suunta, jonne poliittisen väkivallan tutkijan katse
hakeutuu. Viime vuosisadan ensimmäisen puoliskon tapahtumat osoittavat, ettei niin kutsutuilla
kantasuomalaisillakaan ole mitään immuniteettia poliittiseen väkivaltaan radikalisoitumista vastaan.
Heitä on sitä paitsi lukuisia myös Syyriaan ja Irakiin matkustaneiden joukossa.
Suomalaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja keskustelussa on havaittavissa myös muilta osin
sellaista kehitystä, joka laittaa miettimään, voiko tulevaisuuden olettaa olevan yhtä rauhanomainen
kuin viime vuosikymmenet ovat olleet. Näin on tällä hetkellä erityisesti maahanmuuton ja
pakolaisten vastaanottamisen rajoittamista kannattavan liikehdinnän suunnalla.
Poliittisen väkivallan syitä on tutkittu paljon, ja tutkimus on ennen kaikkea osoittanut
väkivaltaisuuksiin johtavan prosessin olevan monimutkainen ja vaikeasti ennakoitavissa. Mitään
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uskottavaa rasti ruutuun -tyyppistä testiä poliittisen väkivallan riskin ennustamiseksi on melko lailla
mahdotonta tehdä.
Lisäksi taustatekijöissä vaikuttaa olevan eroja sen mukaan, minkälaisesta poliittisesta väkivallasta
puhutaan (esim. mellakoinnista vai terrorismista). Tutkijat ovat kuitenkin tunnistaneet yleisiä
poliittisen väkivallan mahdollistavia tekijöitä. Nämä tekijät voivat olla edesauttamassa sen
ilmenemistä, mutta eivät mitenkään vääjäämättä johda siihen.

Suomi ja poliittisen väkivallan mahdollistavat tekijät
Satunnaisia poliittisiksi tarkoitettuja tai tulkittuja väkivallan tekoja voi ilmetä ilman, että poliittinen
tai yhteiskunnallinen ilmapiiri on niille erityisen suotuisa. Poliittisen väkivallan yleistyminen ja
laajeneminen vaatii kuitenkin mahdollistavien tekijöiden olemassaoloa.
Suomen nykytilanteessa on tunnistettavissa merkkejä poliittista väkivaltaa mahdollistavien
tekijöiden kehittymisestä enemmän kuin pitkään aikaan. Johtavatko ne poliittisen väkivallan
yleistymiseen, jää nähtäväksi. Niiden olemassaolo on kuitenkin syytä tunnustaa ja nostaa
keskusteluun.
Kokemukset eriarvoisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta. Taloudellinen eriarvoisuus on
Suomessa lisääntymässä ja Suomen talousnäkymiä pidetään huonoina. Poliittinen väkivalta ei
vaikuta korreloivan suoraan tilastollisesti mitattavissa olevan eriarvoisuuden vakavuuden tai
esimerkiksi bruttokansantuotteen kanssa, vaan paljon merkittävämpää on kokemus
epäoikeudenmukaisuudesta ja erityisesti tilanteen muuttuminen siten, että se synnyttää kokemuksen
epäoikeudenmukaisuuden pahentumisesta.
Viimeaikaisessa keskustelussa on nähtävissä viitteitä tämänkaltaisista kokemuksista, ja nämä
tunteet kuultavat läpi siitä kritiikistä, mitä on esitetty hallituksen suunnittelemia säästötoimenpiteitä
ja pakolaisten vastaanottamisen vaatimia taloudellisia panostuksia vastaan.
Väkivaltaa oikeuttavan keskustelun vahvistuminen. Mikäli sosiaalisessa mediassa käytyjä
keskusteluja voi pitää jonkinlaisena barometrinä, Suomessa on ollut jo hyvän aikaa niin sanoton
maahanmuuttokriittisen keskustelun osana kehittymässä ja laajentumassa laitonta protestointia ja
poliittista väkivaltaa oikeuttavaa argumentointia. Väkivallan teoista puhuminen on tietenkin eri asia
kuin niiden tekeminen.
Ensivaikutelma viime päivien pakolaisvastaisten mielenilmausten herättämästä keskustelusta on se,
että tämänkaltaisia protesteja ymmärtävien määrä on kasvanut pakolaiskriisin myötä. Samaan
hengenvetoon on kuitenkin vielä painotettava, että kaikki maahanmuuttoon ja pakolaisten
vastaanottamiseen kielteisesti suhtautuvat eivät väkivaltaa hyväksy.
Samalla kun avoin poliittinen keskusteluilmapiiri voi olla omiaan kanavoimaan poliittista
turhautumista, ei voida väheksyä poliittiseen väkivaltaan sallivasti suhtautuvan keskustelun
merkitystä itse väkivallan tekoihin johtavassa prosessissa. Osa tätä prosessia on poliittisen
väkivallan oikeutusta ja tarkoitusta perustelevan diskurssin syntyminen. Sellainen diskurssi näyttää
olevan Suomessa muotoutumassa. Tätä diskurssia muotoilevat henkilöt eivät välttämättä, eivätkä
kenties useinkaan, ole samoja ihmisiä, jotka ennen pitkää lähtevät suunnittelemaan väkivallan
tekoja.
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Uskottavat esikuvat ja hiljainen hyväksyntä. Laittomia toimintatapoja ymmärtävä maahanmuutto- ja
pakolaisvastainen diskurssi on nousemassa osana selvästi laajempaa ja järjestäytyneempää
poliittista miljöötä kuin mikään muu vastaaviin toimintatapoihin myönteisesti tai neutraalisti
suhtautuva diskurssi Suomessa pitkään aikaan.
Laajemman miljöön olemassaolossa ei sinänsä ole poliittisen väkivallan tutkimuksen näkökulmasta
mitään hämmästeltävää. Poliittinen väkivalta harvoin nousee täysin tyhjästä, vaan yleensä aina on
vähintäänkin jonkin verran ihmisiä, jotka jakavat väkivaltaan ryhtyvien kanssa poliittisia tavoitteita
ja näkemyksiä, vaikka eivät väkivaltaisia keinoja niiden ajamiseksi hyväksyisikään. Suomessa
tilanne näyttää olevan se, että myös lain rajat ylittävillä protesteilla vaikuttaa olevan varsin laajaa
hiljaista hyväksyntää ja ymmärrystä.
Huomionarvoista on myös se, että jos Suomessa poliittisen ekstremismin jarruna on ollut
johtotähtien puute, näin ei välttämättä ole tällä kertaa. Maahanmuuttokriittisten joukossa on selvästi
suositumpia, uskottavampia ja salonkikelpoisempia johtohenkilöitä, myös sen poliittisesti
radikaalimmalla siivellä, kuin mitä varsinkaan äärioikeistolla on ollut vuosikymmeniin Suomessa.
En tarkoita enkä odota, että nämä johtohenkilöt lähtisivät missään vaiheessa johtamaan poliittisen
väkivallan tekoja tai edes avoimesti ja selväsanaisesti kannustamaan niihin. Merkitystä on jo sillä,
että jotkut poliittiseen väkivaltaan myönteisesti suhtautuvat kokevat heidät samalla asialla oleviksi
sielunveljikseen.
Pettymys perinteisiin poliittisen vaikuttamisen keinoihin. Nykyhallituksen omaksuma linja ja
tavoitteet vaikuttavat herättäneen joissakin perussuomalaisten kannattajissa valtavaa pettymystä.
Minkälaisiin päätelmiin ja ratkaisuihin tämä lopulta johtaa, on liian aikaista sanoa.
Huomattavaa on kuitenkin, että perussuomalaiset ovat selvästi kanavoineet poliittista
tyytymättömyyttä osaksi parlamentaarista politiikkaa. Puolue on saanut pitkään rakentaa
kannatustaan oppositiosta käsin. Hallitusvastuun kantaminen siihen väistämättä kuuluvine
kompromisseine yhdistettynä käsillä oleviin perussuomalaisten kannalta erittäin vaikeisiin
päätöksiin haastaa väistämättä puolueen kanavointikyvyn.
Kaikille pettyneille uuden puolueen perustaminen tuskin tulee näyttäytymään ratkaisuna
tilanteeseen, ja jotkut eivät ole lähtökohtaisestikaan uskoneet perussuomalaisten kykyyn muuttaa
asioita. Pettymys parlamentaarisiin poliittisen vaikuttamisen keinoihin on taas tekijä, joka esiintyy
hyvin monissa poliittisen väkivallan selitysmalleissa.
Katalysoivat tapahtumat. Poliittisen väkivallan yleistymistä edeltää usein välittömästi tapahtuma tai
joukko tapahtumia, jotka kärjistävät tilannetta. Tällainen tapahtuma on tyypillisesti ollut esimerkiksi
poliisin epäoikeudenmukaiseksi koettu puuttuminen protesteihin.
Pakolaiskriisi on selvästi kärjistänyt tilannetta ja johtanut jo protesti-iskuihin. Jos tilanne jatkuu
yhtä kaoottisena, siitä voi olla sytykkeeksi laajamittaisemmankin poliittisen väkivallan aallon
leimahtamiseen.
Vastapuolien radikalisoiva vaikutus toisiinsa. Poliittiseen väkivaltaan ja erityisesti
äärioikeistolaiseen ja/tai muukalaisvastaiseen väkivaltaan on toisinaan liittynyt myös tätä
vastustavan liikkeen radikalisoituminen.
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Näin on tapahtunut esimerkiksi Ruotsissa, jossa antifasistiset ryhmittymät ovat uhkailleet ja
iskeneet esimerkiksi poliitikkoja, tuomareita ja äärioikeistolaisia aktivisteja vastaan. Vaikka
Suomessa on viime aikoina puhuttukin kahdesta ääripäästä, samankaltaista muukalaisvihan ja
äärioikeiston vastaisen liikehdinnän radikalisoitumista ja mitään laajempaa poliittisen väkivallan
hyväksyvää diskurssia ei ole kuitenkaan toistaiseksi havaittavissa.

Mitä seuraavaksi?
Viime vuosikymmenten rauhallisuuden perusteella voi tulla mieleen esittää, että suomalaiset
poliitikot ja viranomaiset ovat mestareita hillitsemään poliittisten konfliktien väkivaltaistumista.
Tätä johtopäätöstä ei voi kuitenkaan oikein tehdä.
Kuten jo todettua, poliittisen väkivallan vähäisyyden syitä ei ole kattavasti tutkittu. Poliittisilla
ratkaisuilla on ilman muuta ollut osansa tuloerojen pysymiseen pitkään maltillisina ja siten
yhteiskunnan oikeudenmukaiseksi kokemiseen ja valtiovallan korkeaan legitimiteettiin kansalaisten
keskuudessa.
Sen sijaan on epävarmempaa, missä määrin menestyksen voi laittaa poliitikkojen ja viranomaisten
tietoisen poliittista väkivaltaa ennaltaehkäisemään pyrkineen toiminnan piikkiin vai onko se ollut
enemmänkin muista syistä tehtyjen politiikkaratkaisujen ja osin sattumankin sivutuotosta.
Johtuen juuri viime vuosikymmenten rauhallisuudesta Suomen tämänhetkinen poliittinen johto ja
viranomaiset ovat uudenlaisen haasteen edessä. Suomessa ei ole aika päiviin nähty samassa määrin
kärjistynyttä ja poliittisesti monin tavoin vaikeaa tilannetta kuin nyt, ja siksi poliitikoilla ja
viranomaisilla on vähän kokemusta siitä, miten tällaisia tilanteita voisi yrittää hallita ja purkaa.
Tätä ajatustyötä on jo aloitettu viime vuosina väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn ohjelmaa
tehtäessä. Toimintaan sijoitetut resurssit ovat olleet tähän asti, esitetyistä lupauksista huolimatta,
kuitenkin hyvin vaatimattomia ja suuntautuneet kansainvälisten esikuvien mukaisesti etupäässä
jihadistisen väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn.
Mikäli halutaan varmistaa, että poliittista väkivaltaa mahdollistavien tekijöiden lista ei pitene,
tarvitaan kuitenkin paljon muutakin kuin viranomaisvetoisesti valmisteltu toimintaohjelma.
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