
KIRJAKOE 2018 

 

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

 

a) Kansalaisten kyky toimia omassa yhteiskunnassaan, osallistua sen toimintaan sekä 

ymmärtää ja tulkita sen tapahtumia. (1 p.) 

Kansalaiskompetenssi 

b) Politiikan painopistettä ja sisältöä muokkaava asteittainen prosessi, jossa Euroopan 

unionista tulee osa kansallisen politiikan valmistelun ja päätöksenteon logiikkaa. (1 p.) 

Eurooppalaistuminen 

c) Pitkäaikainen psykologinen side kansalaisen ja puolueen välillä. (1 p.) 

Puoluesamaistuminen 

 

2. Kuvaile avoimen koordinaation menetelmää (Open Method of Coordination, OMC). (2 p.) 

Euroopan unionin jäsenmaat harjoittavat yhteistoimintaa avoimen koordinaation menetelmällä 

(OMC). Avoimessa koordinaatiossa jäsenvaltiot määrittävät tavoitteet keskenään. Toimeenpanoa ja 

tavoitteiden saavuttamista valvoo ensisijaisesti komissio (tai neuvosto), ja jäsenmaat voivat pitkälti 

itse valita ne keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Lissabonissa maaliskuussa 2000 pidetyn 

Eurooppa-neuvoston päätelmissä avoin koordinaatio määriteltiin keinoksi levittää hyviä 

toimintatapoja ja edistää EU:n tärkeimpien päämäärien toteutumista sekä auttaa jäsenvaltioita 

kehittämään asteittain vastaavia toimintoja omassa maassaan. Avoimen koordinaation välineitä ovat 

indikaattorit, vertaileva analyysi, hyvien toimintatapojen vertailu sekä keskinäiseksi 

oppimisprosessiksi tarkoitetun määräaikaisen seurannan, arvioinnin ja vertaisarvioinnin 

järjestäminen. (s.146-148). 

 

4. Kuinka vaaliosallistuminen on muuttunut Suomessa ja mitkä tekijät ovat muutokseen 

vaikuttaneet? (4 p.) 

Suomessa vaaliosallistuminen on heikentynyt voimakkaasti ja varsin tasaisesti 1960-luvun lopulta 

alkaen. Ero etenkin muihin Pohjoismaihin on nykyään suuri. Kevään 2007 eduskuntavaalien 

äänestysprosentti oli 67,9, joka on pienin lukema sitten toisen maailmansodan. Kevään 2011 

eduskuntavaalien hieman korkeampi äänestysvilkkaus (70,5 %) selittynee ennen kaikkea 

perussuomalaisten nousulla ja siihen liittyneellä yhteiskunnan politisoitumisella. Suomalaisten 

hiipuvaa vaaliosallistumista selittävät osaltaan samat tekijät kuin muissakin demokratioissa, 

esimerkiksi puoluesamaistumisen vähentyminen, puolueiden ideologinen lähentyminen ja 

äänestysikärajan alentaminen. Lisäksi äänestysinnon laimenemisen on tulkittu liittyvän laajoihin 

hallituskoalitioihin: äänestäjät eivät pysty ennustamaan, minkälainen tuleva hallitus on. Suomen 

vaaleissa äänestetään siis yhä harvemmin, vaikka perustuslain muutokset ovat olennaisesti 

kasvattaneet eduskunnan ja hallituksen valtaa 1990-luvulta lähtien. (s. 13). 



6. Mitä haasteita valintakoeteos esittää poliittisen tietämyksen käsitteen määrittelylle? 

Kuvaile suomalaisten poliittisen tietämyksen tasoja ja eroja. (6 p.) 

Michael X. Delli Carpinin ja Scott Keeterin mukaan poliittinen tietämys voidaan määritellä 

joukoksi politiikkaa koskevia faktatietoja, jotka ovat varastoituneet pitkäkestoiseen muistiin. He siis 

erottavat poliittisen tietämyksen sirpaleisesta tiedosta, joka ei jää aktiiviseen käyttöön. Lauri 

Rapelin mukaan tässä määritelmässä on kuitenkin ongelmansa. Erityisesti kyselytutkimuksissa on 

vaikeaa mitata sitä, mitkä poliittisen tietämyksen osaset palautuvat vastauksiin pitkäkestoisesta ja 

mitkä taas lyhytkestoisesta muistista. Lisäksi tutkimuksessa tulisi ylipäätään enemmän kiinnittää 

huomiota politiikan ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta oleellisen tiedon mittaamiseen. Rapeli 

määritteleekin poliittisen tietämyksen politiikkaan liittyvien tosiasioiden hallinnaksi. Hän myös 

erottaa sen laajemmasta poliittisen taidokkuuden käsitteestä eli siitä, missä määrin tieto on 

kognitiivisesti prosessoitua, jäsentyy kokonaisuuksiin ja sopii yhteen yksilön poliittisten käsitysten 

ja asenteiden kanssa. Poliittinen tietämys on kuitenkin edellytys poliittiselle taidokkuudelle ja 

kansalaiskompetenssille. Kiinnostuneisuus- ja tietämyserot väestössä tarkoittavat myös poliittisen 

vaikutusvallan epätasaista jakaantumista, mutta eivät toki yksin määritä sitä.  

 

Suomalaisten poliittinen tietämys on kansainvälisessä vertailussa vähintään kohtuullista ja 

suomalaisilla on varsin realistinen kuva omasta tietotasostaan. Kuitenkin ”yleistietäjien” osuus on 

melko pieni, ja tietämys politiikan eri osa-alueilla vaihtelee paljon. Erityisen heikkoa vaikuttaisi 

olevan suomalaisten EU-tietämys, mikä on tiiviisti sidoksissa vähäiseen kiinnostukseen aihepiiriä 

kohtaan. Poliittisessa tietämyksessä on merkittäviä eroja myös sosiaalisten ryhmien välillä. Hyvin 

koulutetun, taloudellisesti hyvin toimeentulevan ja varttuneen väestönosan keskuudessa tietämys on 

selvästi parempaa. Myös miesten tietämys on keskimäärin naisia parempaa. Erityisesti nuorin 

ikäryhmä (18-30-vuotiaat) erottuu selvästi muista ikäryhmistä heikommalla tietämyksellään. 

Kirjoittajat näkevät tämän erityisen ongelmallisena, sillä heikoin tietämys ja samalla heikko 

osallistumisaktiivisuus kasaantuu nuorimmassa ikäluokassa erityisesti heikosti koulutettujen 

ryhmään, joka uhkaa jäädä ”poliittiseen paitsioon”. (s.52-53). 

  



AINEISTOKOE 2018 

Huom! Politiikan tutkimuksen vuoden 2018 aineistokokeessa kaikki kysymykset ovat olleet 

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

täysiä pisteitä yhdestäkään tehtävästä. 

 

2. Mitä yhteisiä nimittäjiä voidaan nähdä Donald Trumpin vaalimenestyksessä ja 

radikaalioikeiston vaalimenestystä selittävissä teorioissa? (4 p.) 

 

Pääasiallisesti radikaalioikeiston vaalimenestystä on selitetty äänestäjäkunnassa tapahtuneella 

kysynnän muutoksella, erityisesti maahanmuuttoasenteiden kiristymisellä ja eliittivastaisuuden  

lisääntymisellä. Lisäksi yhteiskuntarakenteen murros ja globalisaatio aiheuttavat epävarmuutta 

työmarkkinoilla ja perinteisten yhteisöjen murtumista, mikä puolestaan johtaa nationalismin ja  

taloudellisen protektionismin suosion kasvuun. (s. 68-69) 

 

Lisäksi hakija on perustellusti peilannut edellä esitettyyn määrittelyyn seuraavia asioita: 

 

- ”Aikooko Trump todella rakentaa muurin Meksikon rajalle.”  

- ”Trump on puhdasverinen oikeistopopulisti.” 

- ”Trump näyttää keskittyvät Obaman liberaalin perinnön purkamiseen niin nopeasti kuin 

mahdollista.” 

- ”Vaalikampanjan aikana Trump esiintyi unohdetun tehdasväestön puolustajana.” 

- ”Trump on uhannut romuttaa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen ja asettaa Kiinalle 

ja Meksikolle kymmenien prosenttien tuontitulleja.” 

- ”Republikaanit kannattavat vapaata markkinataloutta, mutta Trump taivuttelee 

amerikkalaisyrityksiä luopumaan ulkomaisista investoinneista ja sijoittamaan tuotantoon 

kotimaassa.” 

- ”Trump on painostanut yhtiöitä palauttamaan valmistusta Kiinasta Yhdysvaltoihin ja 

syyttänyt Amazonia verojen kiertämisestä.” 

- ”Piilaakson teknologiayritykset vierastavat Trumpin populistista ja muukalaisvihamielistä 

arvomaailmaa. Ne ovat kieltäytyneet rakentamasta hänen haaveilemaansa 

”muslimirekisteriä”, jossa kansalaisia jaettaisiin ryhmiin uskonnon ja etnisen alkuperän 

mukaan.” 

 

3. Voidaanko poliittisen viestinnällistymisen neljännen vaiheen nähdä ilmenevän Donald 

Trumpin ja median välisessä suhteessa? Perustele kantasi. (6 p.) 

 

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa poliittiset instituutiot sisäistävät median kaupallisen logiikan 

ja uutisarvokriteerit ja toimivat niiden mukaisesti. Vaihe liittyy itse mediavallan ytimeen: 

sopeuttavatko poliitikot julkisuuteen suuntaamansa viestit median asettamiin ehtoihin vai alkaako 

media määrittää myös varsinaisen päätöksenteon agendaa. Edellisestä on kysymys esimerkiksi 

silloin kun poliitikot esittävät viestinsä äärimmilleen tiivistetyssä, iskevässä muodossa (”satasina”) 

ja ajoittavat sen esittämisen siten, että se ehtii sopivasti iltauutisiin. Jälkimmäisestä on kyse silloin, 

jos media ei pelkästään reagoi poliitikkojen tekemisiin vaan saa itse nostettua uusia asioita 

politiikan päiväjärjestykseen siten, että poliitikkojen on reagoitava niihin ja ne nousevat 

päätöksenteon kohteeksi. (s.111-112)  

 

 



Hakijoita on pyydetty perustelemaan näkemyksensä siitä, voidaanko poliittisen viestinnällisyyden 

neljännen vaiheen nähdä ilmenevän Donald Trumpin ja median välisessä suhteessa. Hakijoiden on 

siis toivottu esittävän oman näkemyksensä, esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Donald Trumpin ja 

median välisessä suhteessa ilmenee poliittisen viestinnällistymisen neljännen vaiheen piirteitä, mikä 

näkyy aineistossa…” tai ”Donald Trumpin ja median välisessä suhteessa ei ilmene poliittisen 

viestinnällistymisen neljännen vaiheen piirteitä, koska...” tai ”Yhtäältä viestinnälllistymisen 

neljännen vaiheen piirteitä ilmenee Donald Trumpin ja median välisessä suhteessa, toisaalta taas 

ei…”. Tämän lisäksi hakijan on tullut osoittaa riittävät perustelut näkökulmalleen aineiston 

perusteella. 

 

Täydet pisteet saadakseen hakija on hyödyntänyt sekä aineistoa että valintakoekirjaa: pelkkä kirjan 

(tai vastaavasti aineiston) referointi ei ole riittänyt vastaukseksi. Osa hakijoista on pohtinut 

viestinnällistymisen muiden vaiheiden ilmenemistä, mitä tehtävän annossa ei ole pyydetty 

tekemään, eikä siitä näin ollen ole lisäpisteitä saanut.  

 

 

4. Pohdi karisman käsitettä Donald Trumpin vaalimenestyksen näkökulmasta. (5 p.) 

 

Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia sen suhteen, kuinka mielikuva puolueen johtajasta lopulta 

vaikuttaa vaalimenestykseen ja onko puheenjohtajan merkitys kasvanut merkittävästi viime 

vuosikymmeninä. Keskustelua vaikeuttaa erityisesti laajassa käytössä oleva karisman käsite, jota on 

vaikea saada mitattavaan muotoon. Monet tutkijat ovat soveltaneet weberiläistä karisman 

määritelmää, jossa johtajan ja johdettavan välisen suhteen legitimiteetti ei perustu institutionaalisiin 

järjestelyihin vaan tunteeseen ja kiintymykseen. Karisman yhteys vaalimenestykseen on kuitenkin 

epäselvä ja usein luonteeltaan kehämäinen: menestyneen puolueen johtajaa pidetään usein 

karismaattisena, kun taas epäsuositun puolueen johtajasta ei koskaan tule sellaista. Lisäksi 

mediakeskeisessä poliittisessa ilmapiirissä puolueet valitsevat jo lähtökohtaisesti valovoimaisia 

johtajia. (s. 71). 

 

Täydet pisteet saadakseen hakija on lisäksi perustellusti peilannut edellä esitettyyn määrittelyyn 

seuraavia asioita: 

 

- ”Trump muistuttaa tyyliltään enemmän itäeurooppalaista oligarkkia kuin amerikkalaista 

konservatiivipoliitikkoa. Eurooppalaisista huippupoliitikoista häntä voi verrata Italian 

entiseen pääministeriin Silvio Berlusconiin. Molemmat ovat mahtailevia machomiehiä, 

mutta Berlusconi on heistä varakkaampi.” 

- ”Tulevan presidentin persoona jakaa kansakunnan jyrkästi kahtia. Tuoreen 

mielipidemittauksen mukaan vain 46 prosenttia amerikkalaisista luottaa Trumpin kykyyn 

hallita kansainvälisiä kriisejä. Luottamus Obamaan oli kahdeksan vuotta sitten 70 

prosenttia.” 

- ”Myös republikaanisella puolueella on ollut ilmiselviä vaikeuksia asettua presidenttinsä 

tueksi. Trump kannattaa valtionhallinnon purkamista ja aseenkanto-oikeutta, mutta monissa 

muissa asioissa hän on kaukana puolueen valtavirrasta.” 

- ”Trumpia pidetään narsistina, hän uskoo olevansa paras lähestulkoon kaikessa, myös 

Yhdysvaltain presidenttinä. Joulukuussa hän riemuitsi, kun sekä Time Magazine että 

Financial Times olivat valinneet hänet ’vuoden henkilöksi’. Talouslehti Forbes valitsi hänet 

puolestaan maailman toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi ihmiseksi.” 

 

Pelkällä karisman määrittelyllä ei ole voinut saada täysiä pisteitä, koska kysymyksenasettelussa 

nimenomaan haluttiin hakijan pohtivan käsitettä vaalimenestyksen näkökulmasta. Kuten muissakin 



aineistotehtävissä, niin myös tässä täydet pisteet on saanut sellaisella vastauksella, joka pohjautuu 

kysymyksen kannalta relevanttiin, kirjassa esitettyyn määritelmään/teoriaan ja analysoi sekä pohtii 

esitettyä määritelmää/teoriaa aineiston avulla.  

 

 

 

 

 



Mallivastaukset 2018 

Kirjakoe 

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

d. Kansainvälisen järjestelmän koostuminen suvereeneista valtiosta, joiden yläpuolella ei ole 

auktoriteetteja. 

Kansainvälinen anarkia 

Vastaukseksi hyväksytty myös ”anarkia”. Puoli pistettä vastauksista ”anarkismi” ja 

”kansainvälinen anarkismi”. 

e. Oikeudellisesti ei-sitovat päätökset, joiden tarkoituksena on ohjeistaa valtioita tai muita 

toimijoita ja oikeudenmukaistaa käytäntöjä. 

Pehmeä sääntely 

Vastaukseksi hyväksytty myös ”pehmeä lansäädäntö”, ”pehmeä laki”, ”soft law”. 

f. Näkemys, jonka mukaan kansainväliset instituutiot ja niiden taustalla toimivat jaetut 

materiaaliset edut ovat keskeinen kansainvälisen yhteistyön kehityksen eteenpäin vievä 

voima. 

Institutionalismi 

3. Valintakoeteoksessa kuvattiin monitasoista hallintajärjestelmää EU:n ja sen jäsenmaiden 

yhteistoiminnan viitekehyksenä. Kuvaa lyhyesti, mitkä ovat tämän hallintajärjestelmän 

keskeiset lähtökohdat. (2 p.) 

EU:n monitasoisessa hallintajärjestelmässä poliittinen valta jakautuu eri tasoille kunta- ja 

alueelliselta tasolta aina valtio- ja unionitasolle saakka. Eri tasot toimivat keskinäisriippuvuudessa, 

eli yhdellä tasolla tehdyt päätökset vaikuttavat myös muiden tasojen toimintaan ja näin ollen eri 

tasoisten toimijoiden on huomioitava toisensa omassa toiminnassaan. Tämä heikentää suhteellisesti 

kansallisten hallitusten valtaa ja kykyä toimia portinvartijoina unioni- ja paikallistason toimijoiden 

välillä. 

Vastauksessa hakijan on tunnistaa monitasoinen hallintajärjestelmä ja tuoda esiin, että se ulottuu 

kuntatasolta EU:n tasolle asti. Muut keskeiset lähtökohdat ovat edellä mainittujen tasojen 



keskinäisriippuvuus sekä kansallisten hallitusten vallan ja poliittisen portinvartijaroolin 

heikkeneminen. 

5. Vertaile realistisen ja liberaalin näkökannan eroja kansainvälisen politiikan tutkimuksessa 

valintakoeteoksen perusteella. (4 p.) 

Voidaan sanoa, että liberaalit ovat kansainvälisen politiikan kehityksen suhteen optimisteja, realistit 

pessimistejä. Liberaali näkökulma katsoo, että kansainvälisessä politiikassa voidaan kulkea kohti 

edistystä ja rauhaa, kun taas realistit näkevät kansainvälisen järjestelmän konfliktisen perusluonteen 

verrattain muuttumattomana. Liberalistien mukaan globalisaatio on rakenteita muuttava ilmiö, josta 

seuraa vallan diffuusio eli moninaistuminen ja leviäminen uusille toimijoille. Tämä avaa 

mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä hallintoa ja pyrkiä kohti pysyvästi rauhanomaista 

kansainvälistä järjestelmää. Realistit taas katsovat, ettei globalisaatio ole poikkeuksellinen ilmiö 

eikä se muuta sitä, että pohjimmiltaan valta säilyy valtioilla niiden sotilaallisen voiman vuoksi. 

Myös valtioiden intressit pysyvät pohjimmiltaan muuttumattomina ja kansainvälisen hallinnon 

mekanismit ovat edelleen välisen kilpailun areenoita. Sodankäynti tulee säilymään kansainvälisen 

politiikan osana tulevaisuudessakin. 

Valintakoeteoksen pohjalta näkökantojen keskeiset erot ovat toisaalta positiivinen suhtautuminen 

edistykseen kansainvälisessä politiikassa, toisaalta negatiivinen näkökulma ja näkemys 

kansainvälisen politiikan luonteen pysyvyydestä. Täydet pisteet saadakseen on lisäksi täytynyt 

mainita koulukuntien suhtautuminen globalisaatioon, kansainväliseen rauhaan, vallan diffuusioon 

sekä kansainväliseen hallintoon, ja listaamisen lisäksi avata lyhyesti joitakin näistä teemoista. 

7. Miten konfliktit ovat muuttuneet kylmän sodan jälkeisenä aikana ja millaisia seurauksia 

tästä on ollut konfliktien tutkimukselle? 

Konfliktien määrä on vähentynyt kylmän sodan jälkeisenä aikakautena, erityisesti valtioiden välillä. 

Valtioiden välisen sodankäynnin ohelle on kuitenkin syntynyt joukko uudentyyppisiä konflikteja, 

joihin esimerkiksi Kaldor on viitannut termillä ”uudet sodat”. Tämänkaltaiset konfliktit tapahtuvat 

valtaosin kansainvälisen järjestelmän periferisillä alueilla, usein pahasti korruptoituneissa tai 

romahtaneissa valtioissa. Uusien sotien osapuolina on usein paikallisten sotaherrojen, kapinallisten, 

terroristien, puolisotilaallisten joukkojen ja yksityisarmeijoiden kaltaisia ei-valtiollisia toimijoita, 

jotka osallistuvat konfliktiin poliittisten tai ideologisten syiden ohella myös saadakseen hallintaansa 

konfliktialueen luonnonvaroja tai muita mahdollisuuksia rikolliseen taloudelliseen hyötyyn. Uusiin 

sotiin liittyy usein myös etnistä ja/tai uskonnollista vastakkainasettelua. Edellä mainittujen syiden 



vuoksi siviileihin kohdistuva, tarkoituksellinen ja laajamittainen yksipuolinen väkivalta on 

lisääntynyt voimakkaasti. 

Konfliktien moninaistuminen on hankaloittanut niiden tutkimusta. Toimijoiden ja sodankäynnin 

tapojen moninaisuus tekee konfliktien määrittelystä ja tilastoinnista aiempaa haastavampaa ja 

vaikeuttaa yleensäkin valtioiden välisiin konflikteihin luodun käsitteistön käyttöä. Koska konfliktit 

ovat sekavampia, toimijat epämääräisempiä ja tapahtumat sijoittuvat alikehittyneille alueille, tiedon 

kerääminen tutkimusta varten on usein hyvin vaikeaa. Erityisen hankalaa on erottaa, ketkä surmansa 

saaneista ja pakolaisista ovat siviileitä ja ketkä tulisi taas katsoa aktiivisesti konfliktiin 

osallistuneiksi taistelijoiksi. 

Konfliktien muutoksesta on vastauksessa tuotava esiin niiden määrän lasku, siviileihin kohdistuvien 

hyökkäysten lisääntyminen sekä ns. uudet sodat ja joitakin niiden keskeisistä ominaisuuksista. 

Pääsykoeteoksen mukaisesti näiden muutosten keskeiset seuraukset tutkimukselle ovat konfliktien 

määrittelyn ja kategorisoinnin vaikeutuminen, tiedon keräämisen hankaloituminen sekä konfliktin 

osapuolten ja siitä kärsivien siviilien erottelun vaikeutuminen. 

  



Aineistokoe: 

1. Pohdi miten Trumpin hallinnon talouspolitiikka sopii yhteen globaalin talouden pitkän 

aikavälin trendien kanssa. (4 p.) 

Globaalin talouden pitkän aikavälin keskeinen trendi on ollut globalisaatio, kansainvälisen kaupan 

kasvu ja vuorovaikutuksen lisääntyminen. Uusliberalistinen markkinoiden avaaminen on johtanut 

tuotannon siirtämiseen halvempiin maihin Yhdysvaltain kaltaisista kehittyneistä valtioista. Trumpin 

hallinnon protektionistinen talouspolitiikka on vastareaktio tälle kehitykselle. Suoraviivainen 

USA:n välittömän edun tavoittelu esimerkiksi irtautumalla monenkeskisistä 

vapaakauppasopimuksista ja asettamalla kilpailijoiden tuotteille tullimaksuja kuvastaa hyvin 

realistisen koulukunnan näkemystä valtioiden välillä vallitsevasta nollasummapelistä.  

Vastauksessa globalisaatio on tunnistettava globaalin talouden pitkän aikavälin trendiksi. Lisäksi 

vastauksessa on huomioitava aineistosta löytyvät maininnat Trumpin hallinnon protektionismista, 

tullien asettamisesta sekä vapaakauppasopimusten purkamisesta. Nämä toimet on yhdistettävä 

pääsykoekirjassa esitettyihin huomioihin USA:n taloudellisen merkityksen suhteellisesta 

supistumisesta, uusliberaalista talousjärjestyksestä sekä realistisen koulukunnan näkemyksestä 

maailmanpolitiikasta nollasummapelinä. 

4. Valintakoeteoksessa kuvaillaan realismin ja institutionalismin näkökulmia kansainväliseen 

anarkiaan ja globaalihallintoon. Arvioi ja perustele miten Trumpin hallinnon ulkopoliittinen 

linja vastaa näitä teorioita. (6 p.) 

Realistinen näkökulma keskittyy anarkiaan kansainvälisen järjestelmän määräävänä ominaisuutena. 

Valtioiden yläpuolella ei ole niiden toimintaa sääntelevää auktoriteettia, joten niiden on 

huolehdittava itse turvallisuudestaan ja huomioitava, että toinen osapuoli voi rikkoa keskinäisiä 

sopimuksia. Institutionalistit puolestaan katsovat, että kansainvälisten instituutioiden toiminnasta 

jaetut materiaaliset hyödyt luovat riittävästi luottamusta valtioiden välille, jotta yhteistyön voidaan 

odottaa kehittyvän ja kasvavan pitkällä aikavälillä. Näin erilaisista sopimuksista ja regiimeistä 

muodostuu globaalihallinnon kokonaisuus, joka säätelee valtioiden toimintaa ja auttaa ratkaisemaan 

ylikansallisia ongelmia. 

Trumpin hallinnon linja vastaa selkeästi enemmän realistista koulukuntaa. ”Amerikka ensin” –

lähestymistapa perustuu ajatukseen, että erilaisten monenkeskisten sopimusjärjestelmien hyödyt 

ovat jakautuneet epätasaisesti. Yhdysvallat on jäänyt maksumieheksi toisten valtioiden hyötyessä, 

mikä on johtanut sen hegemonisen aseman rapautumiseen. Institutionalistisen lähestymistavan 



vastaiseksi voidaan nähdä myös esimerkiksi Yhdysvaltain irtautuminen monenkeskisistä 

sopimusjärjestelmistä kuten Pariisin ilmastosopimuksesta ja Pohjois-Amerikan 

vapaakauppasopimuksesta. Monenkeskisten regiimien sijaan presidentti Trump näyttää suosivan 

kahdenvälisiä sopimuksia. Hän on ilmaissut halunsa luoda tämänkaltaisia sopimuksia esimerkiksi 

Venäjän kanssa, huolimatta maan toistuvista syyllistymisistä kansainvälisten normien loukkauksiin 

ja NATO-kumppaniensa huolista. 

Vastauksen täytyy sisältää lyhyet määritelmät kysymyksen käsitepareista sekä tunnistettava 

Trumpin hallinnon ulkopoliittisen linjan vahvempi vastaavuus realistisen koulukunnan näkökulman 

kanssa. Tämä vastaavuus on perusteltava aineistosta löytyvillä esimerkeillä (esim. vetäytyminen 

Pariisin ilmastosopimuksesta, kahdenvälisten sopimusten suosiminen laajojen sopimusregiimien 

kustannuksella, NATO-liittolaisuuden kyseenalaistuminen jne.) jotka on yhdistettävä vähintään 

yhteen pääsykoekirjan keskeiseen käsitteeseen (esim. nollasummapeli, turvallisuusdilemma, kv. 

normit jne.). YK:n turvaneuvoston Israel-päätöslauselman vastustamista ei ole katsottu 

hyväksyttäväksi esimerkiksi kansainvälisten regiimien väheksynnästä: kyseessä on sinänsä normaali 

toiminta monenkeskisen järjestön puitteissa. 

5. Pohdi miten Yhdysvaltain nykyhallinnon ulkopoliittinen linja suhteutuu 

valintakoeteoksessa kuvattuun globaalin monenkeskeisen hallintajärjestelmän 

kriisiytymiskehitykseen. (5 p.) 

Globaalilla monenkeskisellä hallintajärjestelmällä tarkoitetaan YK:n ja WTO:n kaltaisista 

monenkeskisistä valtioidenvälisistä järjestöistä koostuvaa järjestelmää, joiden avulla valtioiden 

välisiä suhteita ja kriisejä on pyritty sääntelemään ja globaaliongelmia ratkaisemaan. Järjestelmä on 

ajautunut kriisiin kylmän sodan jälkeisenä aikana globaalin vallan diffuusion vuoksi. Perinteisesti 

hallintajärjestelmän takuumiehenä toimineen USA:n suhteellinen valta on heikentynyt. Nousevat 

vallat, kuten BRICS-valtiot, eivät kuitenkaan ole osoittaneet halua sitoutua yhteisiin normeihin ja 

käyttää resurssejaan hallintajärjestelmän ylläpitoon suhteessa kasvaviin voimavaroihinsa. 

Kriisiytymiskehitykseen on vaikuttanut myös USA:n pyrkimys kasvattaa toiminnanvapauttaan ja 

vähentää sitoumuksiaan suhteessa kansainvälisiin normeihin ja organisaatioihin. Trumpin hallinnon 

nykylinja näyttää noudattavan ja kiihdyttävän tätä kehitystä. Vetäytyminen ilmasto- ja 

vapaakauppasopimuksista heikentää hallintajärjestelmän kykyä vastata globaalitason ongelmiin. 

Trumpin hallinnon toiminnassa, esimerkiksi lähentymisessä Venäjän kanssa, on havaittavissa myös 

pyrkimys kohti kevytmultilateralismia ja kahdenvälistä sopimista, jonka avulla voidaan ohittaa 

kansainvälinen yhteisö ja sen normit. Myös artikkelissa esiin tuotu Trumpin hallinnon toiminnan 



ennakoimattomuus on haitallista monenkeskiselle hallintajärjestelmälle. Kansainvälisen anarkian 

vallitessa hallintajärjestelmä perustuu luottamukseen. Kun epävarmuus johtavan suurvallan linjasta 

kasvaa, muiden valtioiden on hankalampaa sitoutua monenkeskiseen toimintaan. 

Globaali monenkeskinen hallintajärjestelmä (kyseessä ei siis ollut EU:n monitasoinen 

hallintajärjestelmä) sekä sen kriisiytymiskehitys on täytynyt esittää vastauksessa oikein. Lisäksi 

vastauksessa on esitettävä aineistosta löytyvien esimerkkien avulla Trumpin hallinnon ajaman 

kansainvälisistä sitoumuksista vetäytymisen, ulkopolitiikan kulujen karsimisen ja sitoumusten 

välttämisen vaikutus kriisiytymiskehityksen syvenemiseen. YK:n turvaneuvoston Israel-

päätöslauselman vastustamista ei ole katsottu hyväksyttäväksi esimerkiksi kansainvälisten 

regiimien väheksynnästä: kyseessä on sinänsä normaali toiminta monenkeskisen järjestön 

puitteissa. 

 


