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Forsberg & Raunio: Politiikan muutos. 
 

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen 

kysymyksiin. 

 

Kirjakysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä. 

 

Vastaa kysymyksiin selvällä käsialalla. Tarvittaessa vastauksia voi jatkaa kääntöpuolelle. Älä jatka 

vastauksia konseptipaperille. 

 

 

1. Nimeä seuraavat käsitteet tai ilmiöt. (6 p.) 

 

a) Yksilön vastuiden, mahdollisuuksien ja tarpeiden muutokset eri ikävaiheissa. (1 p.) 

 

  

  

b) Kysymys Suomen edustuksesta Eurooppa-neuvostossa (1 p.) 

 

  

  

c)  Kansallisvaltioiden, suvereniteetin ja territoriaalisuuden aikakauden alku. (1 p.) 

 

  

  

d) Mekanismit, joilla maailmanpolitiikan arjen esiin nostamia kysymyksiä yhdessä 

hallitaan ja ratkotaan. (1 p.) 
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e) Konflikti, jossa konfliktin kaikki osapuolet käyttävät aseellista voimaa. (1 p.) 

  

 

f) Tila, jossa kansainvälinen järjestelmä pyrkii palautumaan tasapainoiseen vallanjakoon 

ylivaltaa pyrkivää hegemonia rajoittaakseen. (1 p.) 

 

  

 

 

2. Kaksi politiikan jakolinjaa ovat sosiokulttuurinen ja sosioekonominen. Miten näihin 

ulottuvuuksiin on päädytty? (2 p.) 

 

  

  

  

  

  

 

 

3. Miten konstruktivistit selittävät kansainvälisten konfliktien vähentymistä?  (2 p.) 
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4. Valintakoeteoksessa on kuvattu uutta julkisjohtamista (New Public Management). Miten 

konsulttidemokratia aiheuttaa ongelmia poliittisen toiminnan näkökulmasta? (4 p.) 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

   

 

  

5. Valintakoeteoksen mukaan Euroopan unioni muokkaa vahvasti sen ulkosuhteiden ”ensimmäisellä 

kehällä” olevia valtioita. Arvoi EU:n toimintaa ja sen perusteita kyseisellä kehällä. (4 p.) 
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5. Kuinka Suomen presidentin valtaoikeudet ovat muuttuneet 1990-luvulta ja millainen merkitys 

perustuslain muutoksella on ollut? (6 p.) 
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6. Hiski Haukkalan mukaan kansainvälistä politiikkaa ei kannata mieltää deterministisesti, eikä se 

myöskään pohjaa yksinomaan materiaalisiin ja rakenteellisiin tekijöihin. Arvioi eri lähestymistapoja 

hyödyntäen, mitä maailmanpolitiikan mahdollinen laadullinen muutos tarkoittaa valtiokeskeisestä 

näkökulmasta. (6 p.) 
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Aineisto (erillisessä liitteessä): 

 

Aineisto: Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta. Pohdintaa ja skenaarioita EU27 vuoteen 

2025 mennessä (Euroopan komissio, 1.3.2017). 

 

Käytä apuna valintakoekirjaa 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. 

 

 

Lue huolellisesti aineiston tekstikappaleet ja vastaa sen jälkeen alla oleviin kysymyksiin. Muista 

perustella vastauksesi.  

 

1. Tarkastele lyhyesti, millaisena ratkaisuna valtioiden välisiin konflikteihin Euroopan 

unioni näyttäytyy aineistossa. (3 p.) 
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2. Määrittele demokratiavaje ja pohdi ilmeneekö demokratiavajeen piirteitä/ominaisuuksia 

oheisessa aineistossa. Perustele näkemyksesi. (6 p.) 
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3. Joseph Nye on hahmottanut maailmanpolitiikan eri tasoja shakkilautavertauksen avulla. 

Pohdi aineistoon pohjaten Euroopan unionin painoarvoa maailmanpolitiikan eri 

shakkilaudoilla. (5 p.) 
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4. Valintakoeteoksessa on esitetty kolme vaihtoehtoista skenaariota unionin tulevaisuudesta. 

Aineistossa puolestaan esitetään viisi vaihtoehtoista skenaariota Euroopan kehityksestä vuoteen 2025 

mennessä. Arvioi ja vertaile valintakoeteoksessa ja aineistossa esitettyjä skenaarioita poliittisen 

osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmista. (8 p.) 
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5. Politiikan tutkimuksen opiskelijat Tiina ja Toivo on pyydetty pitämään kommenttipuheenvuorot 

Euroopan komission järjestämään opiskelijaseminaariin. Tiina edustaa näkemyksissään realistista 

koulukuntaa Toivon ollessa taas liberaalin koulukunnan kannattaja. Kirjoita aineistoa hyväksi 

käyttäen Tiinan ja Toivon kommenttipuheenvuorot, joissa he tuovat esiin näkemyksensä siitä, mihin 

suuntaan Euroopan integraatio tulevaisuudessa kehittyy. (8 p.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu  

 

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoe 2017  
 

Vastausten arviointiperusteet  

 

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman valintakoeteoksena on vuodesta 2014 ollut Tuomas 

Forsbergin ja Tapio Raunion toimittama ”Politiikan muutos”. Kirja 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 osa-alueisiin ovat 

edellytys valintakokeessa menestymiselle.  

 

Hakijoiden taso oli jälleen kerran 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 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 5-8 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 

selväsanaisesti aineistoa hyödyntäen itse analyysi on tehty. 

 

Tämänvuotisen kokeen kirjaosiossa oli tehtävien numerointiin liittyvä virhe. Tästä johtuu, että 

osiossa on kaksi tehtävää numero 6.  
 

KIRJAKOE 2017 

 

1. Nimeä seuraavat käsitteet tai ilmiöt. (6 p.) 

a) Yksilöiden vastuiden, mahdollisuuksien ja tarpeiden muutokset eri ikävaiheissa (1 p.) 

Elämänkaariefekti 

b) Kysymys Suomen edustuksesta Eurooppa-neuvostossa (1 p.) 

Lautaskiista 

c) Kansallisvaltioiden, suvereniteetin ja territoriaalisuuden aikakauden alku (1 p.) 

Westfalenin rauha 1648 



2 
 

d) Mekanismit, joilla maailmanpolitiikan arjen esiin nostamia kysymyksiä yhdessä hallitaan 

ja ratkotaan. (1 p.) 

Globaalihallinto/globaalihallinta  

e)  Konflikti, jossa konflikti kaikki osapuolet käyttävät aseellista voimaa (1 p.) 

Aseellinen konflikti  

f) Tila, jossa kansainvälinen järjestelmä pyrkii palautumaan tasapainoiseen vallanjakoon 

ylivaltaa pyrkivää hegemonia rajoittaakseen. (1 p.) 

Vallan tasapaino 

 

2. Kaksi politiikan jakolinjaa ovat sosiokulttuurinen ja sosioekonominen. Miten näihin 

ulottuvuuksiin on päädytty? (2 p.) 

Äänestäjät käyttävät yhteiskunnallisia vedenjakajia ikään kuin oikopolkuina, joiden perusteella he 

kykenevät näkemään yksittäisten asiakysymysten taakse ja havaitsemaan puolueiden väliset erot 

äänestyspäätöstä tehdessään. Valtaosaa länsieurooppalaisista poliittisista järjestelmistä jakoi aluksi 

neljä perinteistä vedenjakajaa eli yhteiskunnallista jakolinjaa: keskusta-periferia, uskonnollinen-

maallistunut, kaupunki-maaseutu, omistaja-työntekijä. Nämä neljä jakolinjaa lopulta vähenivät 

kahdeksi poliittiseksi ulottuvuudeksi (sosiokulttuurinen ja sosioekonominen). Politiikan 

kaksiulotteinen vedenjakajatila hallitsee kantojen muodostusta nykyisessä (Länsi-)Euroopassa.  

Täydet pisteet saadakseen hakijan on tullut vastata esitettyyn kysymykseen, eli siihen, miten näihin 

ulottuvuuksiin on päädytty. Täysiä pisteitä ei ole ollut mahdollistaa saavuttaa pelkästään 

kuvailemalla sosiokulttuurista ja sosioekonomista jakolinjaa. 

3. Miten konstruktivistit selittävät kansainvälisten konfliktien vähentymistä?  (2 p.) 

Konstruktivistien mukaan sodan legitimiteetti eli poliittis-moraalinen hyväksyttävyys on laskenut. 

Muutoksen keskiössä ovat normit, ja legitimiteetin laskussa on kyse normatiivisesta muutoksesta 

suhteessa sotaan, jopa sodanvastaisuudesta.  

4. Valintakoeteoksessa on kuvattu uutta julkisjohtamista (New Public Management). Miten 

konsulttidemokratia aiheuttaa ongelmia poliittisen toiminnan näkökulmasta? (4 p.) 

Tärkeä opinkappale julkisen sektorin hallintouudistuksissa on ollut ”uusi julkisjohtaminen” (New 

Public Management), jonka pohjalta valtionhallintoon on tuotu yritysten toimintatapoja; 

tulosvastuuta, ammattijohtajuutta, yksityistämistä, hajauttamista ja sääntelyn purkua. Hallintoon on 

tuotu kilpailuajattelua uudistamalla tilinpitoa, budjettikuria, tuloksia, tavoitteita, monitorointia ja 

arviointia. Uuden julkisjohtamisen mukaisiin uudistuksiin ryhdyttiin Suomessa erityisesti laman 

innoittamina, ja julkista sektoria yksityistettiinkin tuolloin Suomessa enemmän kuin missään 

muussa OECD-maassa. Julkisella sektorilla valitetaankin sitä, että perustoimintoja ei pystytä 

hoitamaan kunnolla, koska virkamieskuntaa on supistettu ja merkittävä osa voimavaroista menee 

erilaisten projektien pyörittämiseen ja hallinnon ulkopuolelta tilattaviin selvityksiin. Samalla 

hallinnon ulkopuoliset toimijat, kuten hallinnon kehittäjät, professorit, konsultit ja bisnesgurut ovat 

saaneet tärkeän roolin valtion ohjaamisessa. Tätä kutsutaan varjohallinnaksi tai 

konsulttidemokratiaksi: erilaiset asiantuntijat tunkeutuvat poliittisen vallan alueelle määrittämällä 

poliittiset kysymykset hallinnollisiksi manageroinnin ongelmiksi. Toisaalta voidaan argumentoida, 
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että valtionhallinnon poliittisen ohjauksen vahvistaminen on ehkäissyt virkamieskunnan 

vaikutusvallan kasvua.  

Kuten kysymyksessä 2, myös tässä kysymyksessä osa vastaajista on tyytynyt kuvailemaan uutta 

julkisjohtamista ja/tai konsulttidemokratiaa sen sijaan, että olisi vastannut esitettyyn kysymykseen. 

Täydet neljä pistettä on voinut saada sillä, että on osoittanut ymmärtäneensä New Public 

Managementin sekä konsulttidemokratian käsitteet ja sen lisäksi pohtinut, millaisia ongelmia 

konsulttidemokratia aiheuttaa poliittisen toiminnan näkökulmasta.  

 

5.  Valintakoeteoksen mukaan Euroopan unioni muokkaa vahvasti sen ulkosuhteiden 

”ensimmäisellä kehällä” olevia valtioita. Arvioi EU:n toimintaa ja sen perusteita kyseisellä 

kehällä. (4 p.)  

EU:n ulkosuhteet järjestäytyvät neljälle eri kehälle, joista kukin jäsenmaa on eri tavoin 

kiinnostunut. EU:n resurssit ja halukkuus käyttää valtaa ovat pääsääntöisesti suurimmat sisimmillä 

kehillä, jotka maantieteellisesti lähellä. Euroopan komissio on merkittävä vallankäyttäjä.  

Ensimmäisellä kehällä sijaitsevat EU:n potentiaaliset jäsenmaat. EU:n resurssit kehällä tiivistyvät 

kolmeen tekijään: houkutteleva kuluttajamarkkina, kauppakumppanuus ja investoinnit sekä 

laajentumistyökalu, jolla se muokkaa lähialuetta itsensä kaltaiseksi laajentaen samalla jäsenmaiden 

muodostamaa kansainvälistä yhteisöä. Näin ollen ensimmäisellä kehällä olevat valtiot 

”eurooppalaistuvat”. EU vetää magneetin lailla ensimmäisen kehän valtioita puoleensa; niiden pitää 

joka tapauksessa sopeutua EU:n sääntelyyn. Lisäksi EU on historiallisesti tuottanut 

turvallisuuspoliittisen yhteisön, mikä houkuttaa jäsenmaiksi pyrkiviä valtioita.  

Vastauksessa hakijan on osattava määritellä kehämetafora ja sen perusidea. EU:n toiminnan 

perusteet kehällä tiivistyvät kolmeen tekijään, jotka hakijan tulee osata eritellä. Sekä magnetismi 

että eurooppalaistuminen ovat molemmat olennaisesti ensimmäiseen kehään liittyviä käsitteitä, 

joten täydet pisteet saadakseen hakijan on ne vastauksessaan mainittava.  

 

6. Kuinka Suomen presidentin valtaoikeudet ovat muuttuneet 1990-luvulta ja millainen 

merkitys perustuslain muutoksella on ollut? (6 p.) 

EU-jäsenyyden seurauksena hallituksen ja pääministerin asema suhteessa eduskuntaan ja 

presidenttiin on vahvistunut. Pääministeristä on tullut maamme keskeisin poliittinen johtaja. 

Hallitus ja erityisesti pääministeri ovat tärkeässä asemassa Suomen EU-politiikkaa muodostettaessa. 

Koska Suomen ulkopolitiikka on yhä enemmän sidottu EU:n yhteiseen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaan, pääministerillä on merkittävä asema myös ulkopolitiikan johdossa.  

Suomen presidentin valtaoikeudet ovat olleet kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen suuret. 

1990-luvun puoliväliin mennessä toteutettiin perustuslain osittaisuudistuksia, joiden tavoitteena oli 

presidentin vallan rajoittaminen ja ylimmän valtiollisen vallan jaon parlamentarisointi eduskunnan 

hyväksi. Nämä osittaisuudistukset viitoittivat tietä kokonaisuudistukselle, jonka tarvetta vahvisti 

Suomen liittyminen Euroopan unioniin. Maaliskuun alusta vuonna 2000 astui voimaan uusi 

perustuslaki, jossa vahvistettiin eduskunnan asema keskeisimpänä valtioelimenä sekä siihen liittyvä 

vallanjako presidentin, hallituksen ja eduskunnan kesken. Vuoden 2000 perustuslaki muutti 

erityisesti presidentin asemaa. Presidentti ei enää ”määrää” Suomen suhteista ulkovaltoihin, kuten 

oli kirjattu vuoden 1919 hallitusmuotoon. Uuden perustuslain (93.1 §) mukaan ”Suomen 
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ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”. Saman 

pykälän mukaan hallitus vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta 

ja päättää niihin liittyvistä toimenpiteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksyntää.  

Perustuslakiin kirjatun ulkopoliittisen yhteisjohtajuuden nojalla presidentti saattoi kuitenkin 

osallistua Eurooppa-neuvoston kokouksiin pääministerin ja ulkoministerin ohella. Kysymys 

Suomen edustuksesta Eurooppa-neuvostossa, eli niin sanottu lautaskiista sai lopullisen ratkaisunsa 

maaliskuussa 2012 voimaan tulleessa perustuslain muutoksessa. Perustuslaki toteaa nyt 

yksiselitteisesti pääministerin edustavan Suomea Eurooppa-neuvostossa. Tuore perustuslain muutos 

kavensi muutenkin presidentin valtaoikeuksia. Presidentin asemasta hallitus antaa esityksensä 

eduskunnalle. Presidentin harkintavalta päätöksenteossa sidottiin eräissä asiaryhmissä hallituksen 

ratkaisuehdotukseen, kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen osoitettiin pääsääntöisesti 

hallitukselle ja hallituksen virkanimitysoikeutta laajennettiin. Perustuslain muutoksella siten 

vahvistettiin Suomen valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 

presidentin valtaoikeudet rajoittuvat näin ollen enää lähinnä Suomen suhteisiin EU:n ulkopuolisiin 

valtioihin, joskin niitäkin hoidetaan pitkälti osana unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, 

joka kuuluu hallituksen toimivaltaan. Sisäpolitiikassa presidentin rooli rajoittuu käytännössä 

lähinnä mielipidejohtajuuteen.  

 

6. Hiski Haukkalan mukaan kansainvälistä politiikkaa ei kannata mieltää deterministisesti, 

eikä se myöskään pohjaa yksinomaan materiaalisiin ja rakenteellisiin tekijöihin. Arvioi eri 

lähestymistapoja hyödyntäen, mitä maailmanpolitiikan mahdollinen laadullinen muutos 

tarkoittaa valtiokeskeisestä näkökulmasta? (6 p.) 

Kansainvälisen politiikan laadullinen muutos tarkoittaa kansainvälisten suhteiden 

perustavanlaatuisten tekijöiden muuttumista, maailmanpolitiikan peruspilarien asettumista 

merkittävästi uuteen asentoon.  

Valtiokeskeistä laadullista muutosta voi tarkastella ainakin kolmesta teoreettisesta lähtökohdasta. 

Englantilainen koulukunta painottaa ajatusta valtioiden välille kehittyvästä kansainvälisestä 

yhteisöstä, jota sitoo yhteen tarve kehittää ja varjella yhteisesti jaettua kansainvälistä järjestystä. 

Institutionalistit taas katsovat, että kansainväliset instituutiot ja niiden taustalla olevat materiaaliset 

intressit mahdollistavat yhteistyön jatkumisen myös muuttuvissa oloissa. Institutionalistien mukaan 

erilaiset hallintajärjestelmät, kuten regiimit tai kansainväliset järjestöt, luovat uskottavia odotuksia 

ja hyötyjä, jotka omalta osaltaan selittävät yhteistyön kehittymistä ja jatkuvuutta myös muuttuneissa 

rakenteellisissa oloissa. Konstruktivistit taas arvioivat, että materiaalisten tekijöiden ja etujen ohella 

myös toimijoiden omilla käsityksillä ja jaetuilla ymmärryksillä on merkitystä. Esimerkiksi 

Alexander Wendt on väittänyt, että anarkian vaikutus ei ole ennalta määrättyä vaan 

kontekstisidonnaista ja riippuu kussakin historiallisessa tilanteessa vallitsevasta anarkian 

kulttuurista. Valtiot siis määrittävät, mitä anarkia kussakin tilanteessa tarkoittaa.  

Kolmen teorian pohjalta voidaankin vetää se johtopäätös, että maailmanpolitiikan luonne ei ole 

kiveen hakattu. Ei olemassa ihmisluontoa tai järjestelmän lainalaisuuksia, joita voimme käyttää 

maailmanpolitiikan ymmärtämiseen. 

Kysymyksessä pyydettiin nimenomaan esittämään valtiokeskeisiä maailmanpolitiikan laadullista 

puolta korostavia teorioita. Siinä ei siis pyydetty tarkastelemaan Haukkalan mukaan ”vähemmän 

valtiokeskeisiä” (s.243) näkemyksiä kuten vallan diffuusiota. Täydet pisteet saadakseen hakijan on 
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määriteltävä kansainvälisen politiikan laadullinen muutos sekä esiteltävä mahdollisimman 

kattavasti kolme valtiokeskeistä muutosta hahmottavaa teorialähtokohtaa.  

 

AINEISTOKOE 2017 

Huom! Politiikan tutkimuksen vuoden 2017 aineistokokeessa kaikki kysymykset ovat olleet 

essee-kysymyksiä, näin ollen ranskalaisilla viivoilla tehdyillä vastauksilla ei ole voinut saada 

täysiä pisteitä yhdestäkään tehtävästä. 

1. Tarkastele lyhyesti, minkälaisena ratkaisuna valtioiden välisiin konflikteihin Euroopan 

unioni aineistossa näyttäytyy. (3 p.) 

Johdannossa kerrotaan, että ajatus Euroopan integraatiosta heräsi toisen maailmansodan aikana. 

Eurooppa-aatteen isien tavoite oli se, ettei vanhoja järjettömyyksiä tapahtuisi. Asiat haluttiin 

taistelukenttien sijaan sopia neuvottelupöydässä. Asevoimat piti korvata lain voimalla. EU on 

aineiston mukaan taannut maanosan rauhan, vapauden, ihmisoikeudet ja demokratian.  

Näin ollen EU on esimerkki liberaali rauhasta eurooppalaisten valtioiden välillä. EU:ta voidaan 

pitää eräänä esimerkkinä siitä, miten demokratioiden välillä sodat poistuneet. Kyse onkin niin 

sanotusta demokraattisen rauhan teesistä.  

Kysymyksessä pelkän aineiston johdannon esitteleminen ei riitä täysiin pisteisiin, vaan hakijan on 

osattava kytkeä Valkoisen kirjan kuvaamat tavoitteet valintakoeteoksessa esiteltyyn liberaaliin 

rauhaan sekä demokraattisen rauhan teesiin. 

 

2. Määrittele demokratiavaje ja pohdi ilmeneekö demokratiavajeen piirteitä/ominaisuuksia 

oheisessa aineistossa. Perustele näkemyksesi. (6 p.) 

 

Integraation politisoituminen ja erityisesti euroalueen kohtaamat vaikeudet ovat johtaneet 

voimistuneeseen keskusteluun unionin hyväksyttävyydestä ja demokraattisuudesta. Yleisesti on 

tulkittu unionin kärsivän demokratiavajeesta, joka laveasti ymmärrettynä viittaa kansalaisten 

heikkoihin mahdollisuuksiin vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan. Demokratiavaje on kuitenkin 

kiistelty ja moniulotteinen käsite, jonka laajuudesta tai korjauskeinoista tutkijat tai poliitikot eivät 

ole yksimielisiä. Ennen kaikkea esitykset demokratiavajeen ratkaisemiseksi tai kaventamiseksi 

heijastelevat kansalaisten ja poliitikkojen asennoitumista integraatioon. Federalistit eli liittovaltion 

kannattajat tukevat ylikansallista demokratiaa, kun taas EU:n vastustajat painottavat kansallisen 

päätöksenteon merkitystä. Kysymys on myös siitä, mihin EU:n legitimiteetti ensisijaisesti nojaa – 

politiikan tuotoksiin vai kansalaisten suoriin mahdollisuuksiin vaikuttaa politiikkaan. Eräät tutkijat 

ja poliitikot ovat argumentoineet, että kollektiivisen identiteetin puutteessa integraation kannatus 

riippuu ennen kaikkea EU:n politiikan tuotoksista (output) eli unionin kyvystä toteuttaa kansalaisten 

etujen mukaista politiikkaa. Ylikansallisen demokratian puolustajat sen sijaan painottavat 

kansalaisten etujen mukaista politiikkaa. Ylikansallisen demokratian puolustajat sen sijaan 

painottavat kansalaisten vaikutusvallan ja poliittisen osallistumisen (input) merkitystä. On myös 

esitetty (Moravcsik 2002), että demokratiavaje on tavallaan ollut edellytys integraation 

syventymiselle – eli demokratian vahvempi soveltaminen olisi jarruttanut tai jopa mahdollisesti 

estänyt yhdentymiskehityksen.  

 

Täydet pisteet saadakseen hakija on perustellusti peilannut edellä esitettyyn määrittelyyn 

esimerkiksi seuraavia asioita: 
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- Monet eurooppalaiset pitävät unionia liian etäisenä tai kokevat sen sekaantuvan liikaa 

jokapäiväiseen elämäänsä. Toiset kyseenalaistavat EU:n lisäarvon ja kysyvät kuinka unioni 

parantaa heidän elintasoaan. 

- Maailman muuttuminen ja turvattomuuden kokeminen ovat lisänneet vieraantumista 

valtavirtaa edustavasta politiikasta ja instituutioista kaikilla tasoilla. Tämä näkyy 

välinpitämättömyytenä ja epäluulona viranomaisten toimintaa kohtaan ja luo tyhjiön, joka 

on helppo täyttää populistisella ja nationalistisella retoriikalla. 

- Euroopan yhdentymistä tuetaan yhä mutta tuki ei ole enää ehdotonta. 

- Kansalaisten luottamus niin EU:hun kuin kansallisiin viranomaisiin on vähentynyt. 

Kymmenen vuotta sitten EU:hun luotti joka toinen kansalainen, nyt määrä pudonnut 

kolmannekseen. 

- Lupausten ja saavutettujen tulosten välisen kuilun kaventaminen jatkuva haaste. 

- EU:ta ei ole helppo ymmärtää, unionin taso ja jäsenvaltioiden kansallinen taso 

yhdistettyinä, eikä työnjakoa ole selitetty riittävän selkeästi.  

- EU:n myönteinen vaikutus jokapäiväiseen elämään ei käy ilmi, ellei siitä kerrota 

paikallistasolla. 

- Odotukset ja EU:n kyky vastata niihin eivät kohtaa. 

- Luottamuksen palauttaminen ja yhteisymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen luominen 

on vaikeaa aikana, jona tietoa on saatavilla enemmän ja helpommin kuin koskaan, mutta 

sitä on vaikea ymmärtää. 

- Nämä suuntaukset kiihtyvät ja muuttavat edelleen demokratian toimintaa. Tämä luo uusia 

mahdollisuuksia helpottaa julkista keskustelua ja saada eurooppalaiset osallistumaan 

siihen. 

- EU:n ja sen jäsenvaltioiden on nyt oltava nopeampia vuorovaikutuksessaan kansalaisten 

kanssa, otettava enemmän vastuuta heidän odotuksistaan ja toteutettava paremmin ja 

nopeammin se, mistä on sovittu yhdessä. 

 

Lisäksi hakijoita on pyydetty perustelemaan näkemyksensä siitä, ilmeneekö demokratiavajeen 

piirteitä/ominaisuuksia aineistossa. Hakijoiden on siis toivottu esittävän oman näkemyksensä, 

esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Aineistossa ilmenee demokratiavajeen piirteitä, kun puhutaan…” 

tai ”Aineistossa kyse on ennemminkin poliittisesta luottamuksesta tai legitimiteetistä, mikä 

ilmenee...”. 

 

3. Joseph Nye on hahmottanut maailmanpolitiikan eri tasoja shakkilautavertauksen avulla. 

Pohdi aineistoon pohjaten Euroopan unionin painoarvoa ja asemaa maailmanpolitiikan eri 

shakkilaudoilla. (5 p.) 

Joseph Nye vertaa maailmanpolitiikkaa kolmesta shakkilaudasta koostuvan peliin, joilla eri toimijat 

pelaavat asia-alueista riippuvilla ja toisistaan selvästi poikkeavilla säännöillä ja niille ominaisilla 

keskeisillä kyvykkyyksillä. Laudat ovat: sotilaallisen vallan shakkilauta, taloudellisen kilpailun ja 

yhteistyön shakkilauta sekä ylikansallisten suhteiden shakkilauta.  

Ensimmäisellä laudalla EU ei ole kovin vahva toimija ja sen asema on edelleen suhteellisesti 

heikentymään päin. Euroopassa Nato edelleen merkittävin sotilaallinen yhteistyöjärjestö. Kuten 

tekstissä olevasta Britannian puolustusministeriön koostamasta taulukosta tulee ilmi, eurooppalaiset 

maat kuluttavat suhteessa suurempiin valtoihin vähän puolustukseensa ja ne ovat taulukossa 

yksittäisinä valtioita, ei Euroopan unionina.  
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Taloudellisesti EU on taas edelleen varsin vahva toimija ja sellaisena sen arvioidaan säilyvän, 

vaikka sen suhteellinen asema heikentyykin vuoteen 2030 mennessä. Euroopassa on maailman 

suurimmat sisämarkkinat, ja euro on maailman toiseksi käytetyin valuutta 

Kolmannella ylikansallisten suhteiden laudalla EU on toimija muiden joukoissa.  EU:lla painoarvoa 

globaalien ongelmien hallinnassa ja humanitäärisen avun antajana. Terrorismi säilyy edelleen 

uhkana, johon EU:n on varauduttava, ja siirtolaisuusvirrat Euroopan suuntaan uhkaavat 

tulevaisuudessa vain kasvaa.  

Jotta hakija saisi vastauksesta täydet pisteet, hänen on esiteltävä Nyen shakkilautamallin idea sekä 

kaikki kolme shakkilautaa. Lisäksi hakijan pitää analysoida mallin avulla aineistoa monipuolisesti, 

erityisesti sen ”Muuttuva paikka kehittyvässä maailmassa” -osaa – mukaan lukien aineistossa 

olevia tilastoja.  

 

4. Valintakoeteoksessa on esitetty kolme vaihtoehtoista skenaariota unionin tulevaisuudesta. 

Aineistossa puolestaan esitetään viisi vaihtoehtoista skenaariota Euroopan kehityksestä 

vuoteen 2025 mennessä. Arvioi ja vertaile valintakoeteoksessa ja aineistossa esitettyjä 

skenaarioita poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmista. (8 p.) 

 

Aineistokokeen kysymyksellä 4. mitattiin hakijoiden kykyä teoreettiseen ajatteluun ja taitoa soveltaa 

sitä aineistoon. Koska kyse oli korkean pistemäärän tuottavasta kysymyksestä, sen arvostelussa 

korostui vastauksen sujuva ja johdonmukainen rakenne. Korkeita pistemääriä saaneilta vastauksilta 

edellytettiin kykyä käyttää valintakoeteoksessa olleita käsitteitä ja soveltaa niitä aineiston 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 skenaarioita. Keskustelun kirjan ja aineiston välillä tuli olla sujuvaa.  

Täydet 8 pistettä saadakseen hakija on lyhyesti esitellyt kaikki valintakoeteoksessa ja aineistossa 

esitetyt skenaariot Euroopan kehityksestä ja perustellut niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Hakija 

on tuonut perustellusti ilmi ja selvästi vertaillut skenaarioita nimenomaan poliittisen osallistumisen 

ja vaikuttamisen näkökulmasta. Koska tehtävään ei ole yhtä absoluuttista vastausmallia, on hakijan 

täydet pisteet ansaitakseen tullut perustellusti yhdistellä eri skenaarioita. Hakija on hyödyntänyt sekä 

aineistoa että valintakoekirjaa: pelkkä kirjan (tai vastaavasti aineiston) eri skenaarioiden referointi 

ei ole riittänyt vastaukseksi. Osa hakijoista on pohtinut eri vaihtoehtojen todennäköisyyttä toteutua 

EU:n tulevassa kehityksessä, mitä tehtävän annossa ei ole pyydetty tekemään, eikä siitä näin ollen 

ole lisäpisteitä saanut.  

5. Politiikan tutkimuksen opiskelijat Tiina ja Toivo on pyydetty pitämään 

kommenttipuheenvuorot Euroopan komission järjestämään opiskelijaseminaariin. Tiina 

edustaa näkemyksissään realistista koulukuntaa Toivon ollessa taas liberaalin koulukunnan 

kannattaja. Kirjoita aineistoa hyväksi käyttäen Tiinan ja Toivon kommenttipuheenvuorot, 

jossa he tuovat esiin näkemyksensä siitä, mihin suuntaan Euroopan integraatio 

tulevaisuudessa kehittyy. (8 p.)  

Tiina: Realistinen koulukunta katsoo, että kansainvälisen politiikan perusluonne on konfliktinen ja 

että sen rauhanomaisuudesta ei ole mitään takeita, vaikka valtiot yhteistyötä tekisivätkin. Tiivistyvä 

yhteistyö voi jopa lisätä konflikteja. Väkivallan käytön mahdollisuus säilyy tulevaisuudessakin, 

myös Euroopassa. Kansainvälinen järjestelmä on edelleen anarkkinen, eivätkä valtiot luota 

toisiinsa. Yhteistyön tuomat hyödyt voivat myös jakaantua epätasaisesti, mikä on omiaan lisäämään 
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konflikteja. Tästä johtuu, että valtiot voivat luottaa vain omiin kykyihinsä. Instituutiot ovatkin 

heikko ja ohimenevä ilmiö.   

Tästä johtuen ei ole mitään takeita, että rauhanomainen kehitys Euroopan unionissa säilyy. 

Valkoisesta kirjasta puutuu kokonaan skenaario, että Euroopan unioni hajoaa, ja EU:n 

murentuminen onkin aito mahdollisuus. Suvereenit valtiot tuskin ovat valmiita syventämään 

yhteistyötä ylikansalliseen suuntaan. Ne haluavat pikemminkin keskittyä yhteistyössä alueille, 

joissa yhteistyötä ei tarvitse syventää. Sisämarkkinoiden kehittäminen voikin olla valtioiden 

intresseissä, jos ne kokevat saavansa siitä taloudellista hyötyä. Siksi Valkoisen kirjan toinen 

skenaario on jossain määrin mahdollinen. Uhkaavassa maailmassa puolustusyhteistyön lisääminen 

voi myös olla eurooppalaisten valtioiden yhteisissä intresseissä.   

Toivo: Liberaalin koulukunnan ytimessä on ajatus siitä, että kansainvälisessä politiikassa voi 

tapahtua edistystä. Rauha, yhteistyön kasvu, ihmisoikeudet ja globaali hyvinvointi ovat mahdollisia. 

Viimeaikaisia isoja trendejä ovatkin olleen globalisaatio, kansainvälisten suhteiden 

rauhanomaistuminen, vallan hajautuminen ja kansainvälisen hallinnan kasvu. Euroopan unioni on 

esimerkki näistä kaikista trendeistä. Euroopan unionin demokraattisten valtioiden liittona on 

turvannut rauhan Euroopassa jo seitsemän vuosikymmentä. Taustalla onkin EU:n onnistuminen 

instituutiona, lisääntynyt taloudellinen keskinäisriippuvuus ja demokratian edistyminen. Valtioiden 

on rationaalista tehdä yhteistyötä, koska se tuo niille hyötyjä. 

Integraatio voi hyvin jatkaa nykyiselläänkin, mutta mitään periaatteellista estettä integraation 

syventämiseksi esimerkiksi kolmanteen tai viidenteen skenaarioon ei ole. Integraatio on itse asiassa 

todennäköisesti syvenemään päin. Valtioilla on alati heikkenevä kyky toimia yksin. Jos kaikki EU-

maat eivät ole halukkaita tekemään enemmän yhteistyötä, niin osa maista voi muodostaa ryhmiä, 

jotka syventävät yhteistoimintaa joissain valituissa asiakysymyksissä. 

Kysymyksessä 5. mitattiin hakijoiden kykyä hahmottaa valintakoeteoksen artikkeleissa esiteltyjen 

kansainvälisen politiikan keskeisten koulukuntien – liberalismin ja realismin – peruslähtökohdat ja 

soveltaa niitä Euroopan integraation tulevaisuutta käsittelevään aineistoon.  

Täydet pisteet saadakseen hakijan tulee puheenvuoroissa tiivisti mutta kattavasti esitellä realismin 

ja liberalismin käsitykset kansainvälisen politiikan keskeisistä tekijöistä ja johtaa niistä Tiinan ja 

Toivon kannat Euroopan integraatioon. Liberalistina ja edistykseen uskovana Toivo 

todennäköisesti olettaa integraation syvenevän, siinä missä maailman konfliktisena näkevä Tiina 

katsoo, että integraatio luultavasti ajautuu vaikeuksiin. Tärkeää on siis toisin sanoen kummankin 

kommentaattorin kohdalla tuoda perustellusti esiin integraation oletettu suunta. Lisäksi hakijan on 

otettava vastaukseensa aineiston viimeisellä sivulla olleesta liitteestä eri skenaarioita ja niiden 

sisältöjä ja liittää ne osaksi vastauksensa argumentteja.  
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VALINTAKOKEEN AINEISTO 

 

Aineisto: Otteita Euroopan komission julkaisusta ”Valkoinen kirja Euroopan 

tulevaisuudesta. Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä”. Julkaistu 1. 

maaliskuuta 2017. 

________________________________________________________________________________ 

 

1.  Johdanto 

 

Eurooppa on sukupolvien ajan edustanut tulevaisuutta. Eurooppa-aate sai alkunsa Altiero Spinellin 

ja Ernesto Rossin visiosta miesten ollessa toisen maailmansodan aikana fasistihallinnon poliittisina 

vankeina Ventotenen saarella. He maalailivat manifestissaan Vapaan ja yhtenäisen Euroopan 

puolesta kuvaa paikasta, jossa liittolaiset ja vastustajat kokoontuisivat yhteen varmistamaan, että 

Euroopan ”vanhat järjettömyydet” eivät enää koskaan toistuisi. 

 

Kuusikymmentä vuotta sitten EU:n perustajajäsenet lähtivät tämän rauhallista ja yhteistä 

tulevaisuutta koskevan unelman inspiroimina ainutlaatuiselle ja kunnianhimoiselle matkalle kohti 

yhdentynyttä Eurooppaa. Ne päättivät sopia erimielisyytensä neuvottelupöydän ääressä 

taistelukenttien sijasta. Ne korvasivat asevoimat lain voimalla. Ne antoivat myös muille maille 

mahdollisuuden liittyä mukaan, minkä ansiosta Eurooppa saattoi yhdentyä uudelleen ja meistä tuli 

vahvempia.  

 

Vaikean menneisyyden jälkeen Euroopassa on vallinnut rauha jo yli seitsemän vuosikymmenen ajan. 

Laajentuneen unionin 500 miljoonaa kansalaista elävät vapaina yhdessä maailman vauraimmista 

talouksista. Kuvat Verdunin juoksuhaudoista ja taistelukentistä tai rautaesiripun ja Berliinin muurin 

jakamasta maanosasta ovat korvautuneet unionilla, joka erottuu rauhan ja vakauden tyyssijana.  

 

Edellisten sukupolvien uhraus ei saa unohtua. Ihmisarvo, vapaus ja demokratia on hankittu kovalla 

työllä, eikä niistä pidä koskaan luopua. Vaikka kaikki nykypäivän eurooppalaiset eivät koe rauhan 

merkitystä yhtä vahvasti kuin vanhempansa tai isovanhempansa, nämä keskeiset arvot pitävät meidät 

edelleen yhdessä. EU on nyt paikka, jossa eurooppalaiset voivat nauttia ainutlaatuisesta kulttuurin, 

aatteiden ja perinteiden monimuotoisuudesta neljän miljoonan neliökilometrin laajuisella alueella. Se 

on paikka, jossa he ovat luoneet elinikäisiä siteitä muihin eurooppalaisiin ja jossa he voivat matkustaa, 

opiskella ja työskennellä muissa maissa valuuttaa vaihtamatta. Se on paikka, jossa oikeusvaltio on 

korvannut vahvemman oikeuden. Se on paikka, jossa tasa-arvosta ei vain puhuta vaan sen puolesta 

taistellaan. 

 

Tästä huolimatta monet eurooppalaiset pitävät unionia liian etäisenä tai kokevat sen sekaantuvan 

liikaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Toiset kyseenalaistavat sen lisäarvon ja kysyvät, miten 

unioni parantaa heidän elintasoaan. Ja aivan liian monien mielestä EU ei pystynyt täyttämään heidän 

odotuksiaan kamppaillessaan sodan jälkeisen ajan pahimmassa rahoitus-, talous- ja 

sosiaalikriisissään. 
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[…] 

 

Edellisten sukupolvien tapaan myöskään me emme voi tarttua toimeen menneitä haikaillen tai 

varautua tulevaisuuteen vain lyhyellä aikavälillä. Toimien on perustuttava yhteiseen päämäärään ja 

vakaumukseen siitä, että yhdessä me kaikki voimme paremmin. Kun EU:n 27 valtion- tai hallituksen 

päämiestä kokoontuu Roomaan yhteisen hankkeemme 60-vuotisjuhlan kunniaksi, meidän on taas 

kerran katsottava eteenpäin. Tässä valkoisessa kirjassa kartoitetaan seuraavan vuosikymmenen 

muutosvoimia ja esitellään joukko skenaarioita siitä, miten Eurooppa voisi kehittyä vuoteen 2025 

mennessä. Näin käynnistetään keskustelu, joka auttaa kohdistamaan ajatuksia ja löytämään uusia 

vastauksia vanhaan kysymykseen: Millaisen tulevaisuuden haluamme itsellemme, lapsillemme ja 

unionille? 

 

2. Euroopan tulevaisuuden rakentajat 

 

Muuttuva paikka kehittyvässä maailmassa 

 

Euroopassa on maailman suurimmat sisämarkkinat ja maailman toiseksi käytetyin valuutta. Se on 

maailman suurin kauppamahti ja humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja. Se on myös innovoinnin 

eturintamassa, osin maailman suurimman monikansallisen tutkimusohjelman, Horisontti 2020:n, 

ansiosta. Sen diplomatialla on todellista painoarvoa, mikä auttaa pitämään maailman turvallisempana 

ja kestävämpänä. Tästä ovat osoituksena muun muassa Iranin ydinohjelmaa koskeva historiallinen 

sopimus ja EU:n johtava rooli Pariisin ilmastosopimuksen hyväksymisessä sekä Yhdistyneiden 

kansakuntien vuoteen 2030 ulottuvien kestävän kehityksen tavoitteiden laatimisessa. Tätä 

vaikutusvaltaa vahvistaa tiivis yhteistyömme Naton kanssa ja aktiivinen toimintamme Euroopan 

neuvostossa. 

 

Monet Euroopan kumppaneista pitävät unionia houkuttelevana. Vaikka EU:hun ei ole liittymässä 

uusia jäseniä lähitulevaisuudessa, pelkkä liittymismahdollisuuskin edistää tehokkaasti vakautta ja 

turvallisuutta rajoillamme. EU työskentelee aktiivisesti niin itäisten kuin eteläistenkin naapuriensa 

kanssa. Olemme muun muassa lujittaneet kumppanuuttamme Ukrainan kanssa ja jatkaneet laaja-

alaisen yhteistyön tekemistä afrikkalaisten kumppaniemme kanssa. Euroopan rooli myönteisenä 

maailmanmahtina on tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin.  

 

Tämä asema on kuitenkin ristiriidassa yksinkertaisen tosiseikan kanssa: Euroopan paikka maailmassa 

kutistuu, kun maailman muut osat kasvavat. Vuonna 1900 Euroopassa asui noin 25 prosenttia 

maailman väestöstä. Vuonna 2060 osuus tulee olemaan vähemmän kuin 5 prosenttia. Yhdessäkään 

jäsenvaltiossa ei tuolloin asu enempää kuin 1 prosentti maailman väestöstä. 

 
Myös Euroopan taloudellisen painoarvon odotetaan vuoteen 2030 mennessä supistuvan suhteellisesti 

nykyisestä neljäsosasta huomattavasti alle viidennekseen maailman BKT:sta. Kehittyvien talouksien 

vaikutus lisääntyy nopeasti, mikä korostaa Euroopan tarvetta puhua yhdellä äänellä ja käyttää 

toiminnassaan yksittäisten osiensa kollektiivista voimaa.  

 

Joukkojen keskittäminen itäisille rajoillemme, sota ja terrorismi Lähi-idässä ja Afrikassa sekä 

lisääntyvä militarisoituminen eri puolilla maailmaa ovat kuvaavia esimerkkejä maailmantilanteen 

kiristymisestä. Uhkien kirjo ulottuu laajamittaisista kyberhyökkäyksistä perinteisempiin 

hyökkäyksiin. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan pohtia, miten niitä voitaisiin ehkäistä, miten niihin 

voitaisiin vastata ja miten niiltä voitaisiin suojautua. Nato tarjoaa edelleen sotilaallista turvaa 
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useimmille EU-maille, mutta unionilla ei ole varaa sinisilmäisyyteen: sen on huolehdittava omasta 

turvallisuudestaan. ”Pehmeä voima” ei enää riitä, jos säännöt jyrätään väkivalloin.  

 

Vaikka maailma ei ole koskaan ollut näin pieni 

eivätkä yhteydet näin tiiviitä, eristäytymisen paluu on 

herättänyt epäilyjä kansainvälisen kaupan ja 

monenvälisyyden tulevaisuudesta. Euroopan vauraus 

ja kyky pitää kiinni arvoistaan maailmannäyttämöllä 

perustuu myös tulevaisuudessa avoimuuteen ja 

vahvoihin kumppanuussuhteisiin. Tästä huolimatta 

vapaan ja edistyksellisen kaupan puolustaminen ja globalisaation muokkaaminen siten, että siitä olisi 

hyötyä kaikille, vaikeutuu jatkuvasti.  

 

Turvallisuutta ja rajoja koskevat uhkat ja 

huolenaiheet kasvavat  

 

Eurooppa on kansalaisilleen poikkeuksellisen 

vapaa ja vakaa paikka maailmassa, joka on 

edelleen täynnä epäsopua ja raja-aitoja. Maailman 

25 turvallisimmasta maasta 15 on EU-maita. 

Viimeaikaisten terrori-iskujen lamaannuttava 

vaikutus on kuitenkin ravistellut 

yhteiskuntiamme. Sisäisten ja ulkoisten uhkien 

raja hämärtyy entisestään, mikä muuttaa ihmisten 

ajatuksia henkilökohtaisesta turvallisuudesta ja 

rajoista. Paradoksaalisesti tämä tapahtuu juuri nyt, 

kun matkustaminen ympäri maailmaa työn tai huvin vuoksi on helpompaa ja yleisempää kuin koskaan 

aikaisemmin.  

 

Myös muuttoliikkeen taustalla olevat paineet moninkertaistuvat, ja muuttovirtoja lähtee eri puolilta 

maailmaa, kun väestönkasvun, laajalle levinneiden jännitteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutukset 

saavat otteen maailmassa. Pakolaiskriisi, jonka myötä Eurooppaan saapui 1,2 miljoonaa ihmistä 

vuonna 2015, on suurempi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Tämä on aiheuttanut 

kiihkeitä keskusteluja jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta ja vastuullisuudesta. Se on 

herättänyt myös laajemmin kysymyksiä rajavalvonnan ja vapaan liikkuvuuden tulevaisuudesta 

Euroopassa.  
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Niille 1,7 miljoonalle eurooppalaiselle, jotka käyvät päivittäin työssä toisessa jäsenvaltiossa, ja niille 

sadoille miljoonille, jotka vuosittain matkustavat Euroopassa perheen, matkailun tai työn vuoksi, rajat 

kuuluvat menneisyyteen. Viimeaikaisten kriisien vuoksi tietyillä unionin sisärajoilla on kuitenkin 

otettu rajatarkastukset väliaikaisesti uudelleen käyttöön ensi kertaa sen jälkeen kun muurit 

Euroopassa murtuivat neljännesvuosisata sitten.  

 

Luottamus ja legitimiteetti kyseenalaistettu 

 

Maailman muuttuminen ja monien kokema aito turvattomuus ovat lisänneet vieraantumista 

valtavirtaa edustavasta politiikasta ja instituutioista kaikilla tasoilla. Tämä näkyy usein 

välinpitämättömyytenä ja epäluulona viranomaisten toimintaa kohtaan. Lisäksi se luo tyhjiön, joka 

on aivan liian helppo täyttää populistisella ja nationalistisella retoriikalla.  

 

”Brysselin” syyttäminen ongelmista ja onnistumisten ottaminen omiin nimiin, yhteisistä päätöksistä 

lipsuminen ja tapa osoitella muita ovat jo aiheuttaneet paljon vahinkoa. Eurooppalaiset eivät ole 

immuuneja tällaiselle eripuran lietsonnalle.  

 

Euroopan yhdentymistä tuetaan yhä voimakkaasti, mutta tuki ei ole enää ehdotonta. Yli kaksi 

kolmesta eurooppalaisesta pitää EU:ta vakauden tyyssijana levottomassa maailmassa. Yli 80 

prosenttia kannattaa EU:n neljää perusvapautta. Euroalueen asukkaista 70 prosenttia kannattaa 

yhteistä valuuttaa. Silti kansalaisten luottamus niin EU:hun kuin kansallisiin viranomaisiinkin on 

vähentynyt. Kymmenen vuotta sitten EU:hun luotti joka toinen kansalainen. Nyt määrä on pudonnut 

kolmannekseen.  

 

Lupausten ja saavutettujen tulosten välisen kuilun kaventaminen on jatkuva haaste. Tämä johtuu 

osittain siitä, että EU:ta ei ole helppo ymmärtää, sillä sen järjestelmässä yhdistyvät sekä unionin taso 

että jäsenvaltioiden kansallinen taso. Työnjakoa ei ole selitetty riittävän selkeästi, eikä EU:n 

myönteinen vaikutus jokapäiväiseen elämään käy ilmi, ellei siitä kerrota paikallistasolla. Kansalaiset 

eivät aina tiedä, että lähimaatila, liikenneverkosto tai yliopisto saa rahoitusta EU:lta.  

 

Myöskään odotukset ja EU:n kyky vastata niihin eivät kohtaa. Esimerkiksi voidaan ottaa 

nuorisotyöttömyys: huolimatta useista korkean tason huippukokouksista ja EU:n hyödyllisistä 

tukitoimista, välineet ja toimivalta ovat edelleen kansallisten, alueellisten ja paikallisten 

viranomaisten hallussa. EU:n tasolla sosiaalialan menoihin käytettävissä olevat resurssit ovat vain 0,3 

prosenttia siitä, mitä jäsenvaltiot käyttävät näihin menoihin. Luottamuksen palauttaminen ja 

yhteisymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen luominen on vaikeaa aikana, jona tietoa on 

saatavilla enemmän ja helpommin kuin koskaan, mutta sitä on vaikea ymmärtää. 

Ympärivuorokautinen uutiskierto on nopeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Samalla on entistä 

vaikeampaa pysyä siitä ajan tasalla ja vastata siihen. Tviittejä lähetetään nyt päivässä enemmän kuin 

kymmenen vuotta sitten koko vuoden aikana. Vuoteen 2018 mennessä noin kolmannes maailman 

väestöstä käyttää sosiaalista mediaa.  

 

Nämä suuntaukset kiihtyvät ja muuttavat edelleen demokratian toimintaa. Tämä luo uusia 

mahdollisuuksia helpottaa julkista keskustelua ja saada eurooppalaiset osallistumaan siihen. EU:n ja 

sen jäsenvaltioiden on nyt oltava nopeampia vuorovaikutuksessaan kansalaisten kanssa, otettava 

enemmän vastuuta heidän odotuksistaan ja toteutettava paremmin ja nopeammin se, mistä on sovittu 

yhdessä. 
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LIITE. Viisi skenaariota: politiikkayhteenveto 

 

 


