OHJEET VALINTAKOKEESEEN OSALLISTUVALLE
Politiikan tutkimus 2021

1.

Tarkista, että olet saanut kokeessa tarvittavat niput (kolme nippua ja ruutupaperi) ja että niissä
on kaikki sivut tallella:
• Ennakkoaineistoon perustuva koe (koeohje, värillinen kansilehti ja 6 sivua)
• Aineistokoe (nipussa värillinen kansilehti ja 6 sivua)
• Aineisto (nipussa 7-sivuinen kaksipuoleinen aineisto)
• Ruutupaperi (suttupaperiksi)
➢ Ruutupaperille (konseptipaperille) kirjoitettuja vastauksia ei arvostella!

2.

Kirjoita selvästi kysymysnippujen jokaiselle sivulle yläosaan koko nimesi (puhuttelunimi
alleviivaten) ja henkilötunnuksesi.

3.

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä (ennakkoaineiston kysymykset max. 30
pistettä, aineisto-osan kysymykset max. 30 pistettä).

4.

Valintakoe kestää tasan neljä (4) tuntia siitä lukien, kun koetilaisuus on julistettu alkaneeksi.
Kokeen päättymisaika merkitään taululle. Koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan puoli
tuntia kokeen alkamisen jälkeen. Tätä ennen salista ei voi lähteä edes vessaan!

5.

Keskity vain omiin papereihisi! Kokeen valvojille on oikeus välittömästi poistaa salista
henkilö, jonka todetaan menetelleen vilpillisesti.

6.

Kaikki valintakoepaperit on palautettava (myös tyhjät ja vaillinaiset vastauspaperit ja
aineisto). Jos tarvitset kirjallisen todistuksen valintakokeeseen osallistumisesta, pyydä se
valvojalta lähtiessäsi.

7.

Vastauspapereita jättäessäsi esitä valvojalle henkilötodistuksesi (esim. ajokortti, kuvallinen
henkilökortti tai passi).

Onnea ja menestystä kokeeseen!
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Etunimet
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VALINTAKOE 4.6.2021

Henkilö_
tunnus _____________________________________
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vv

tunnus

Pisteet yhteensä _______________________________
(tarkastaja merkitsee)

Pisteet kysymyksittäin 1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___
(tarkastaja merkitsee)

________________________________________________________________________________

Ennalta jaettuun aineistoon perustuvat kysymykset.
Harju, Auli: Kokemuksellisuus yhteiskunnallisen toiminnan pontimena – Kansalaisaktivistien
näkemyksiä osallistumisesta ja mediassa toimimisesta. Politiikka 57:1 (2015).
Jutila, Matti: Yhteisöllinen turvallistaminen: Lähestymistapa äärimmäisen identiteettipolitiikan
tutkimukseen. Kosmopolis 47:2 (2017).
Kopra, Sanna: Suurvaltavastuu ja johtajuus kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.
Englantilaisen koulukunnan näkökulma. Kosmopolis 50:3 (2020).
Lagerspetz, Eerik: Vaikutusperiaate ja demokratia. Politiikka 60:4 (2018).
Lehti, Marko & Pennanen, Henna-Riikka: "Koronakriisi" ja liberaali järjestys: Uhka,
sopeutuminen ja muutos. Kosmopolis 50:2 (2020).
Ojanen, Hanna: Koronapandemia, EU:n roolia ja tehtävät: Tutkimuksen empiirisiä ja
teoreettisia lähtökohtia. Kosmopolis 50:2 (2020).
Pekonen, Kyösti: Poliiittinen edustaja edustettavien etujen asianajajana ja edustajan omaan
harkintaan nojaavana päätöksentekijänä. Politiikka 57:3 (2015).
Vainikkala, Erkki: Populismin väkevöityminen – populistisesta retoriikasta ideologiseen
fantasiaan. Politiikka 62:2 (2020).
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava aineistokokeen
kysymyksiin.
Ennalta jaettuun aineistoon perustuvien kysymysten maksimipistemäärä on 30 pistettä.
Vastaa kysymyksiin selvällä käsialalla. Epäselvä käsiala voi johtaa vastauksen hylkäämiseen.
Tarvittaessa vastauksia voi jatkaa kääntöpuolelle. Älä jatka vastauksia konseptipaperille.
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1. Nimeä seuraavat käsitteet tai ilmiöt. (6 p.)
a) Teoria, jonka mukaan integraatio on prosessi, jota voi tarkastella jäsenvaltioiden
välisenä neuvotteluna, jossa taloudelliset tekijät ovat tärkeimpiä neuvotteluvallan
määrittelijöitä.
(1 p.)

b) Englantilaisen koulukunnan mukainen valtio, jolla on erityinen vastuu ja oikeus ylläpitää ja johtaa
kansainvälistä yhteisöä sekä edistää kansainvälisiä päämääriä, etenkin kasainvälistä järjestystä. (1 p.)

c) Teoria, jonka mukaan vakain mahdollinen maailmanjärjestys rakentuu hierarkkisesti
niin, että pyramidin huipulla on yksi valtakeskittymä ylitse muiden. (1 p.)
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d) Periaate, jonka mukaan kaikilla niillä, jotka ovat hallituksen päätösten alaisia, tulisi olla
oikeus osallistua päätösten tekemiseen? (1 p.)

e) Edustuksellisen demokratian ideaalimalli, jossa äänestäjät eivät äänestä niinkään
henkilökohtaisesti tuntemaansa ehdokasta vaan puolueen asettamaa ehdokasta, joka kantaa
ensisijaisesti jonkin puolueen väriä? (1 p.)

f) Liike, joka on moniääninen, sisältää monenlaisia ryhmittymiä ja tavoitteita sekä pyrkii
toiminnassaan johtajattomuuteen. (1 p.)
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2. Mitä tarkoitetaan demokraattisen itsekonstituution paradoksilla? (2 p.)

3. Mitä tarkoitetaan anarkialla kansainvälisessä politiikassa? (2 p.)
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4. Auli Harju tarkastelee artikkelissaan 2010-luvun yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä. Mitä syitä
hän listaa heidän motivoitumiselleen toimia kannattamiensa asioiden hyväksi? (4 p.)

5. Mitä Henry Kissinger tarkoittaa paluulla kaupunkivaltioiden aikaan, ja miksi se on
ongelmallista? Mainitse esimerkkejä havainnollistamaan ongelmaa. (4 p.)
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6. Esittele lyhyesti Cas Mudden ja Ernesto Laclaun populismiteoriat sekä vertaile niiden eroja.(6 p.)

Sivu 6 / 7

TAMPEREEN YLIOPISTO

Sukunimi

JOHTAMISEN JA TALOUDEN TDK

(painokirjaimin)

Etunimet

________________________________
________________________________

(painokirjaimin)

VALINTAKOE 4.6.2021

Henkilötunnus ______________________________________
pv

kk

vv

tunnus

________________________________________________________________________________
7. Miten konstruktiivinen kriisin määritelmä eroaa positivistisesta? (6 p.)
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Pisteet yhteensä _______________________________
(tarkastaja merkitsee)

Pisteet kysymyksittäin 1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___
(tarkastaja merkitsee)

________________________________________________________________________________
Aineisto (erillisessä liitteessä):
EU-maiden presidenttien yhteinen kirjoitus Eurooppa-päivän johdosta: Puhutaan
Euroopasta. 8.5.2021.
Sassoli, David; Costa, Antonio & von der Leyen, Ursula: ” YHTEINEN JULISTUS
EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄSTÄ KONFERENSSISTA”. 10.3.2021.
Käytä apuna ennalta jaettua aineistoa kysymyksissä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan pyrkivien on lisäksi vastattava ennalta jaettuun
aineistoon perustuviin kysymyksiin.
Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.
Vastaa kysymyksiin selvällä käsialalla. Epäselvä käsiala voi johtaa vastauksen hylkäämiseen.
Tarvittaessa vastauksia voi jatkaa kääntöpuolelle. Älä jatka vastauksia konseptipaperille.

Lue huolellisesti aineiston tekstikappaleet ja vastaa sen jälkeen alla oleviin kysymyksiin. Muista
perustella vastauksesi.
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EU-maiden presidenttien yhteinen kirjoitus Eurooppa-päivän johdosta: Puhutaan
Euroopasta. 8.5.2021.
1. Marko Lehti
ja Henna-Riikka Pennanen käyttävät
artikkelissaan käsitettä
liberaali internationalismi. Vastaako presidenttien lausunto tätä määritelmää? Perustele vastauksesi
antamalla esimerkkejä presidenttien lausunnosta. (5 p)
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EU-maiden presidenttien yhteinen kirjoitus Eurooppa-päivän johdosta: Puhutaan
Euroopasta. 8.5.2021.
2. Juha Vuoren mukaan turvallistamisessa on kolme elementtiä. Mitä nuo elementit ovat, ja miten
ne ilmenevät presidenttien lausunnossa? (5 p.)
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EU-maiden presidenttien yhteinen kirjoitus Eurooppa-päivän johdosta: Puhutaan
Euroopasta. 8.5.2021.
3. Tarkastele Euroopan unionin representaatioita presidenttien yhteisessä kirjoituksessa käyttäen
hyväksesi Kyösti Pekosen artikkelia. (5 p.)
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Sassoli, David; Costa, Antonio & von der Leyen, Ursula: ” YHTEINEN JULISTUS
EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄSTÄ KONFERENSSISTA”.
10.3.2021.
4. Analysoi EU:n yhteislauselmasta löytyviä eri toimijoita käyttäen hyväksesi Ernesto
Laclaun merkitsijöiden käsitteitä. (5 p.)
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Sassoli, David; Costa, Antonio & von der Leyen, Ursula: ” YHTEINEN JULISTUS
EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄSTÄ KONFERENSSISTA”.
10.3.2021.
5. Eerik Lagerspetz käsittelee artikkelissaan vaikutusperiaatetta. Esittele lyhyesti vaikutusperiaatteen
määritelmä ja tarkastele, miten vaikutusperiaate näkyy EU:n yhteislausumassa? (5 p.)
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Sassoli, David; Costa, Antonio & von der Leyen, Ursula: ” YHTEINEN JULISTUS
EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄSTÄ KONFERENSSISTA”.
10.3.2021.
6. Miksi Hanna Ojasen mielestä EU:n integraation politisoituminen voi olla ongelmallista?
Pyritäänkö EU:n yhteislausumassa ratkaisemaan tämä ongelma? Perustele kantasi. (5 p)
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Tampereen yliopisto, Politiikan tutkimuksen valintakoe
2021 – mallivastaukset
A-osa
1.
Piste jokaisesta kohdasta, yhteensä kuusi pistettä.
a.) Teoria, jonka mukaan integraatio on prosessi jota voi tarkastella jäsenvaltioiden välisenä
neuvotteluna, jossa taloudelliset tekijät ovat tärkeimpiä neuvotteluvallan määrittelijöitä.
Mallivastaus: Hallitustenvälinen integraatioteoria. Hyväksyttiin myös ”valtioidenvälinen”, ei
kuitenkaan ”integraatio” tai ”taloudellinen integraatio”. (Ojanen 2020, sivu 132-133.)
b.) Englantilaisen koulukunnan mukainen valtio, jolla on erityinen vastuu ja oikeus ylläpitää ja
johtaa kansainvälistä yhteisöä sekä edistää kansainvälisiä päämääriä, etenkin kasainvälistä
järjestystä.
Mallivastaus: Suurvalta. Hyväksyttiin myös ”suurvaltio”, ”johtajavaltio”, ”suurvaltajohtajuus”, ei
kuitenkaan ”maailmanvaltio” tai yksittäinen nimetty valtio kuten ”Yhdysvallat tai ”Venäjä”. (Kopra
2020, 44.)
c.) Teoria, jonka mukaan vakain mahdollinen maailmanjärjestys rakentuu hierarkkisesti niin,
että pyramidin huipulla on yksi valtakeskittymä ylitse muiden.
Mallivastaus: Hegemoninen stabiliteetti. Hyväksyttiin myös ”hegemoninen tasapaino”, 0,5 pistettä
”hegemonia”, ”hegemoninen johtajuus”, ”hegemoninen valta”, ei kuitenkaan ”valtahegemoni”,
”hierarkia” tai ”kansainvälinen järjestys”. (Pennanen & Lehti 2020, 42.)
d.) Periaate, jonka mukaan kaikilla niillä, jotka ovat hallituksen päätösten alaisia, tulisi olla
oikeus osallistua päätösten tekemiseen?
Mallivastaus: Hallittujen osallistumisperiaate. ”Hallittujen periaate” ja ”osallistumisperiaate” 0,5
pistettä. (Lagerspetz 2018, 279.)
e.) Edustuksellisen demokratian ideaalimalli, jossa äänestäjät eivät äänestä niinkään
henkilökohtaisesti tuntemaansa ehdokasta vaan puolueen asettamaa ehdokasta, joka kantaa
ensisijaisesti jonkin puolueen väriä?
Mallivastaus: Puoluedemokratia. ”Puoluepolitiikka” ei tuonut pisteitä sillä se ei ole artikkelissa
kuvattu demokratian ideaalimalli. (Pekonen 2015, 193.)
f.) Liike, joka on moniääninen, sisältää monenlaisia ryhmittymiä ja tavoitteita sekä
pyrkii toiminnassaan johtajattomuuteen.
Mallivastaus: Horisontaalinen liike. Myös ”horisontaaliliike” hyväksyttiin; ”Occupy”liikettä ei, sillä tehtävässä haettiin tietyntyyppisen yhteiskunnallisen liikkeen määritelmää
eikä esimerkkiä sellaisesta liikkeestä, myöskään ”aktivismia” ei hyväksytty. (Harju 2015,
35.)
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2. Mitä tarkoitetaan demokraattisen itsekonstituution paradoksilla? (2 pistettä)
Mallivastaus: Demokraattisen itsekonstituution paradoksi liittyy Robert Dahlin
demokratiateoretisointeihin. Jotta ”kansa” voi päättää omista asioistaan, on ensin
kyettävä päättämään ketkä kuuluvat tähän ”kansaan”. Toisin sanottuna demokratia on
johonkin ryhmään kuuluvien tasa-arvoista osallistumista ja itsehallintaa, mutta ennen
kuin demokraattisia päätöskeinoja, kuten äänestämistä, voidaan käyttää, on ensin
päätettävä ketkä kuuluvat kyseiseen ryhmään. Tätä päätöstä ei voida tehdä äänestämällä
ennen kuin äänioikeutettu ryhmä on päätetty. Kyseessä onkin kehä, jossa pitäisi ensin
määritellä kansa, jotta voitaisiin päättää ketkä kuuluvat kansaan.
Kahden pisteen vastaukseen täytyi kyetä kertomaan demokratian periaate,
demokraattisten päätöskeinojen haasteet silloin, kun päätöstä tekevää ryhmää ei ollut
määritelty, sekä tästä kaikesta seuraava demokraattisen itsekonstituution paradoksin
kehä. (Lagerspetz 2018, 277.)

3. Mitä tarkoitetaan anarkialla kansainvälisessä politiikassa? (2 pistettä)
Mallivastaus: Anarkialla viitataan vallitsevaan asiantilaan, että valtioiden yläpuolella ei ole ylintä
toimijaa (esimerkiksi maailmanhallitus), joka rajoittaisi niiden toimintaa.
1 piste hierarkian puuttumisen mainitsemista, 1 piste valtioiden toiminnan
rajoittamattomuudesta. (Kopra 2020, 44.)

4. Auli Harju tarkastelee artikkelissaan 2010-luvun yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä. Mitä
syitä hän listaa heidän motivoitumiselleen toimia kannattamiensa asioiden hyväksi? (4 pistettä)
Mallivastaus: Auli Harjun artikkelista on löydettävissä useita erilaisia syitä sille, miksi
yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset motivoituvat toimimaan kannattamiensa asioiden hyväksi.
Kokemuksilla ja tunteilla on merkitystä toiminnan virikkeinä, jolloin esimerkiksi, jos henkilö on
kokenut vääryyttä niin se saattaa aktivoida toimimaan. Tällöin lisääntynyt Myöskin kiinnostus
yhteiskuntaan ja yhteiskunnan asioihin ja ilmiöihin motivoivat ihmisiä toimimaan, kuten myös
yleisempi halu ymmärtää maailmaa ja sitä ”miten asiat toimivat”. Ihmiset myös kokevat luovansa
yhteyden maailmaan toiminnan kautta, ja tällöin aiemmin saatu vääryyden kokemus luo
lisääntyneen ymmärryksen kautta tarpeen toimia tuon vääryyden poistamiseksi.
Aktivismi itsessään koetaan joidenkin mielestä myös ”yhteiskunnalliseksi työksi” ja projektiksi –
eräänlaiseksi itselle tärkeäksi ”elämänprojektiksi”. Osa Harjun haastattelemista ihmisistä myös
toimii yhteiskunnallisesti aktiivisesti myös osana omaa päivätyötään (freelancerit yms.). Joillekin
yhteiskunnallinen toiminta näyttäytyy myös intohimoisena harrastamisena tai spontaanina
heittäytymisenä. Poliittisiksi koetut asiat ja niihin liittyvä toiminta myös yhdistyvät identiteettien
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rakentamiseen, jolloin aktivismi tulee lähelle aktivistien persoonia ja osaksi ”minuutta” ja omia
arvoja. Toimintaan osallistuminen myös rakentaa oman yhteisön.
Joillekin tärkeässä roolissa motivoitumisessa on myös halu vaikuttaa ja laittaa itsensä likoon.
Halutaan raataa ja uhrautua, mutta taustalla on ajatus ja idea siitä, että työ palkitaan ja että työ
itsessään sisältää palkitsevia hetkiä. Aktivismilla halutaan haastaa perinteistä konsensushakuista
politiikkaa. Aktivismiin motivoivat erilaiset toiminnassa koetut myönteiset kokemukset ja
toiminnasta saatava mielihyvä. Tärkeässä roolissa monille on myös ajatus sellaisten henkilöiden
puolesta puhujana, jotka eivät itse välttämättä saa ääntään kuuluviin.
Harjun artikkelissa listattuja syitä on useita, joista annettiin 0,5 pistettä per mainittu syy siten, että
maksimipisteet olivat neljä pistettä.

5. Mitä Henry Kissinger tarkoittaa paluulla kaupunkivaltioiden aikaan, ja miksi se on
ongelmallista? Mainitse esimerkkejä havainnollistamaan ongelmaa. (4 pistettä)
Mallivastaus: Paluulla kaupunkivaltioiden aikaan Henry Kissinger tarkoittaa ilmiötä, jossa jokainen
valtio linnoittautuu muuriensa taakse yhteistyön sijaan. Tämä on ongelmallista liberaalin
kansainvälisen järjestyksen näkökulmasta, sillä se nojaa kansainvälisen yhteistyön varaan. Näin
yhteisiä ylivaltiollisia ja globaaleja ongelmia ei voida ratkaista. Pennasen ja Lehden artikkelissa
esimerkkeinä mainitaan tästä muun muassa koronapandemian aiheuttamat rajasulut, joiden
vuoksi ihmiset eivät päässeet siirtymään alueelta toiselle. Toisena esimerkkinä voidaan nostaa
esiin saman kirjoittajakaksikon viittaukset taloudellisiin ongelmiin kuten pääoman, palveluiden ja
tavaran liikkumisen tyrehtyminen.
1,5 piste Kissingerin kaupunkivaltioilmiön kuvauksesta, 1,5 piste sen ongelmallisuuden esiin
nostamisesta, 0,5 piste per esimerkki enintään kuitenkin 1 piste. (Pennanen & Lehti 2020, 40.)

6. Esittele lyhyesti Cas Mudden ja Ernesto Laclaun populismiteoriat sekä vertaile niiden eroja. (6
pistettä)
Mallivastaus: Erkki Vainikkala esittelee artikkelissaan Cas Mudden ja Ernesto Laclaun
populismiteoriat. Molempien teorioiden kautta voi hahmottaa populismin olemusta, mutta ne
myös eroavat hieman toisistaan. Muddelle populismi on ideologia, jossa yhteiskunta jaetaan
kahteen homogeeniseen ja toisiaan perustavalla tavalla vastustavaan ryhmään – ”puhtaaseen
kansaan” ja ”turmeltuneeseen eliittiin” – ja jonka mukaan politiikan tulisi olla tuon kansan
yhteisen tahdon ilmaisua. Populismi on ideologiana ohut tai ”heikkoytiminen”, ja tämä kyseinen
heikkoytimisyys myös altistaa populismia muiden vahvempien ideologioiden omaksumiseen.
Mudde on nimittänyt ideologisesti jyrkkiä oikeistoradikaalia populismia edustavia puolueita
”populistiseksi radikaalioikeistoksi”. Tällaisten puolueiden minimaalista yhteistä luokitusperustetta
etsiessään hän onkin päätynyt nationalismin kautta nativismin käsitteeseen. Tämä käsite rajoittaa
nationalismin merkityskirjoa yhdistämällä poliittisia ja etnisiä näkökantoja, joihin sitten
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autoritaarisuuden ja muukalaisvastaisuuden kaltaiset piirteet voivat liittyä. Mudden
lähestymistapa populismiin on niin sanotusti ideationaalinen, ja hän sisällyttää siihen niin
kokonaisvaltaisesti ideologiset kuin väljemmin aatteita ja ideoita huomioivat lähtökohdat.
Ernesto Laclaulle populismi käsitteenä liittyy retoriikkaan. Hänelle populismi on retorinen
toimintalogiikka, joka perustuu erilaisten affektoituneiden ja affektoivien merkitsijöiden
retoriikkaan, joiden avulla voidaan muodostaa poliittista liikettä. Tällaisia merkitsijöitä ovat tyhjät
ja kelluvat merkitsijät. Tyhjät merkitsijät ovat muotoutuvan diskurssin osana olevia eläviä
käsitteitä, joihin sitoutuu erilaisia arvoja ja merkityksiä, ja joista tulee retoriikan kautta yhdistäviä
ja poissulkevia poliittisia magneetteja. Kelluvat merkitsijät ovat merkitsijöitä, joiden merkitys on
aiemmin ollut stabiili, mutta jotka ovat jostain syystä niin sanotusti lähteneet liikkeelle.
Populismi onkin Laclaulle kollektiivisia identiteettejä muodostava ”sosiaalinen logiikka”, jossa
merkitsijät ja retoriikka ovat pääosassa. Populismi on ideologiselta sydämeltään heikko, ja tämä
altistaa uusiin ideologisiin linkityksiin ja osoittaa, ettei ideologia olekaan tässä tapauksessa mikään
poliittinen aate vaan enemmänkin merkitsijöitä muuttava ideologinen mahdollisuus.
Mudden ja Laclaun populismiteorioita vertaillessa selkein ero niiden välillä on siinä, että Laclaulle
populismi on retorinen toimintalogiikka, kun taas Muddelle populismi on enemmänkin ideologia,
jossa yhteiskunta jaetaan kansaan ja eliittiin, ja jossa politiikan pitäisi olla kansan tahdon ilmaisua.
Mudden teorian ideologinen ohutsydämisyys linkittyy Laclaun teoreettisilta lähtökohdiltaan varsin
erilaiseen ajatukseen tyhjistä merkitsijöistä, sillä kummastakin seuraa se, että populismi voi
vahvistua monista muista ideologioista käsin ja muuttaa näin ideologisia sidoksiaan. Juuri
ideologinen heikkous on Mudden määritelmässä puhtaassa populismissa merkitsijöiden
muokkautuvuuden edellytys, mutta Laclaun termein tämä alkuperäinen heikkous ei kuitenkaan
liity populismiin, vaan se on seurausta koko sosiaalisen maailman heterogeenisuudesta.
Molempien pyydettyjen populismiteorioiden esittelystä annettiin niiden laajuuden perusteella 0-2
pistettä painottaen teorioiden ydintä. Laclaun populismiteorian pisteytys jakautui siten, että
populismin mainitsemisesta retorisena toimintalogiikkana sai 1 pisteen ja muusta taustoituksesta
0-1 pistettä. Mudden populismiteoriassa pisteytyksen osalta kansan ja eliitin vastakkainasettelusta
sai 1 pisteen ja muusta taustoituksesta 0-1 pistettä. Tämän lisäksi teorioiden keskinäisestä
vertailusta myös 0-2 pistettä – tärkeintä oli todeta niiden ydinten eroavaisuus (retorinen
toimintalogiikka / kansan ja eliitin vastakkainasettava ideologia), josta sai itsessään 1 pisteen
muun täydentävän tiedon tuodessa 0-1 pistettä.
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7. Miten konstruktiivinen kriisin määritelmä eroaa positivistisesta? (6 pistettä)
Mallivastaus: Positivistisen kriisin määritelmä eroaa konstruktiivisesta siinä millaisena kriisi
nähdään ja miten sitä voidaan hallita.
Positivistisen näkemyksen mukaan kriisi on konkreettinen tapahtuma, kuten maanjäristys, sota tai
nälänhätä. Oleellista on, että kriisi on verifioitavissa ja objektiivisesti havaittavissa. Konstruktiivisen
määritelmän mukaan kriisi voi olla jokin konkreettinen tapahtuma tai ihmisten tekemä tulkinta
jostakin. Toisin sanoen konstruktiivisen määritelmän mukaan kriisi on aina konstruktio, eli
vuorovaikutuksessa asioille annettu uudenlainen merkitys. Konstruktiivisen määritelmän mukaan
kriisi alkaa kriisiväitteestä, joka muodostaa prisman. Tämän kautta aiemmin normaalina pidettyä
asiaa aletaan tulkita kriisinä. Konstruktiivinen kriisi on siis laajempi käsite, joka voi tarkoittaa
laajempia yhteiskunnallisia ilmiötä. Esimerkkinä tällaisesta ilmiöistä voidaan pitää vaikkapa
liberaalin kansainvälisen järjestyksen kriisiä.
Positivistiseen kriisin määritelmään kuuluu myös se, että sitä voidaan rationaalisesti hallita johdon
toimesta. Poliitikot voivat siis tehdä tekoja, jotka pysäyttävät tämän verifioidun kriisin etenemisen.
Konstruktiivisessa kriisissä hallinta on monimutkaisempaa. Lehti ja Pennanen esimerkiksi
mainitsevat, että samaan aikaan konstruktiivisessa määritelmässä kriisistä voi olla useita erilaisia
kriisiväitteitä. Näiden erilaisten tulkintojen välille syntyy kamppailua siitä, minkä väitteen kautta
ilmiötä tulkitaan. Edellä mainittu kirjoittajakaksikko mainitsee esimerkkinä covid-19 pandemian
aiheuttaman ilmiön, josta on esitetty terveyskriisiväitteitä sekä talouskriisiväitteitä.
Näiden kahden määritelmän erottaa siis ensinnäkin siitä, miten kriisi nähdään. Positivistisen
näkemyksen mukaan kriisi on konkreettinen ja välitön tapahtuma, joka vaatii reaktion.
Konstruktiivinen määritelmä taas näkee kriisin laajempana ilmiönä, joka kuitenkin voi olla myös
konkreettinen tapahtuma. Toisin kuin positivistisessa määritelmässä, konstruktivistinen näkemys
katsoo kriisin alkavan, kun siitä tehdään kriisiväite. Kriisi siis vaatii aina ihmisen tulkintaa. Nämä
kaksi määritelmää eroavat myös siinä, kuinka tapahtumia voidaan hallita. Positivistisen
näkemyksen erottaessa tapahtuman ja ihmisen, voidaan tapahtumaa hoitaa rationaalisilla
ratkaisuilla. Konstruktivistinen määritelmä taas laittaa keskiöön ihmisen ja hänen tulkintansa.
Tällöin tapahtumia pitää hallita kriisiväitteiden kautta. Esimerkiksi voidaan esittää kriisiväitteitä
siitä, pitääkö koronaviruspandemiaa hoitaa ensisijaisesti terveydellisenä vai taloudellisena kriisinä.
Positivistisen kriisin määritelmä: 1 piste konkreettisen tapahtuman mainitsemisesta, 1 piste
objektiivisesta havainnoinnin mainitsemisesta, 0,5 pistettä rationaalisesta hallinnasta.
Konstruktiivisen kriisin määritelmä: 1 piste kriisi voi olla joko konkreettinen tai tulkinta ilmiöstä. 1
piste konstruktion/tulkinnan selittämisestä, 0,5 pistettä jos mainittu kriisiväite. 0,5 pistettä jos
mainittu erona se, kuinka ja miten kriisi nähdään, 0,5 pistettä jos mainittu erona se, kuinka kriisiä
voidaan hallita. (Lehti & Pennanen 2020, 31-32.)
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B-osa
Tehtävät 1-3 kokeessa jaetusta aineistosta: EU-maiden presidenttien yhteinen kirjoitus Eurooppapäivän johdosta: Puhutaan Euroopasta. 8.5.2021.
Tehtävät 4-6 kokeessa jaetusta aineistosta: Sassoli, David; Costa, Antonio & von der Leyen, Ursula:
” YHTEINEN JULISTUS EUROOPAN TULEVAISUUTTA KÄSITTELEVÄSTÄ
KONFERENSSISTA”. 10.3.2021.

1. Marko Lehti ja Henna-Riikka Pennanen käyttävät artikkelissaan käsitettä
liberaali internationalismi. Vastaako presidenttien lausunto tätä määritelmää? Perustele
vastauksesi antamalla esimerkkejä presidenttien lausunnosta. (5 pistettä)
Mallivastaus: Liberaali internationalismi on monitulkintainen käsite. Yhtäältä se voidaan nähdä
kuvaavan Yhdysvaltojen toisen maailmansotien jälkeistä politiikkaa. Toisaalta se voidaan
ymmärtää tarkoittavan liberaalin kansainvälisen järjestelmän arvoja ja periaatteita. Näitä
periaatteita Lehden ja Pennasen mukaan ovat demokratia, monenkeskisyys, sääntöperustaisuus,
taloudellinen keskinäisriippuvuus sekä vapaat markkinat. Tällöin liberaalin internationalismin
uhkakuvia ovat puolestaan suurvaltapolitiikka, blokkien ja vaikutuspiirien paluu, autoritaarisuus
sekä nativismi. Presidenttien lausunto vastaa hyvin tätä jälkimmäistä tulkintaa käsitteestä.
Liberaalin kansainvälisen järjestelmän periaatteet ja arvot näkyvät presidenttien kirjoituksessa
useassa kohdassa. Demokratia mainitaan tekstissä suoraan ensimmäisellä sivulla, kun presidentit
sanovat tämän periaatteen vahvistavan valtioita keskustelun kautta. Monenkeskisyys on myös
havaittavissa tekstissä muutamissa paikoissa. Jo yksin se, että lausunnon on allekirjoittanut
useampi presidentti kertoo yhteistyöstä valtioiden välillä EU:n kautta. Samoin teksti on kirjoitettu
me-muotoon, joka vahvistaa solidaarisuutta ja yhteishenkeä. Sääntöperustaisuus on nähtävillä
viittauksissa Euroopan unioniin rauhanprojektina, joka perustuu yhteisiin sovittuihin sääntöihin.
Tätä tukee myös viittaukset yhteiseen strategiaan. Viittaus taloudelliseen keskinäisriippuvuuteen
löytyy presidenttien kirjoituksen toiselta sivulta. Toisessa kappaleessa kirjoittajat toteavat talousja finanssikriisin haasteiden vaikuttaneen kaikkiin Euroopan unionissa, eli toisin sanoen
taloutemme on haasteiden edessä riippuvainen toisistaan. Vapaiden markkinoiden periaate on
myös nähtävillä tekstissä, joskin hieman kauttarantain. Presidenttien lausunnossa on useita
viittauksia EU:hun vapauden ja sääntöperustaisuuden takaajana. Nämä periaatteet kirjoittajat
yhdistävät esimerkiksi vihreän talouden toteutumiseen. Lisäksi, kuten aiemmin mainitsin,
presidentit pitävät talous- ja finanssikriisiä vaarana EU:lle. Näin voidaan tulkita presidenttien
viittavan myös vapaan talouden periaatteisiin.
Lehti ja Pennanen artikkelissaan myös mainitsevat liberaaliin internationalismiin liittyvän
uhkakuvia. Nämä vaarat ovat nähtävillä presidenttien kirjoituksessa. Suurvaltapolitiikka ja
blokkipolitiikka on nähtävillä esimerkiksi siinä, kun presidentit viittaavat ”globaalien toimijoiden
kilpailuun”. Nativismin uhka on myös nähtävillä kirjoituksessa viittauksina muuttoliikkeen ja
oikeudenmukaisuuden haasteisiin. Toisin sanoen valtiot näissä haasteissa uhkaavat toimia vastoin
yhteisesti sovittuja sääntöjä, joka on uhka liberaalille internationalismille.
0,5 pistettä käsitteen monitulkintaisuuden mainitsemisesta. 1 piste periaatteiden ja arvojen
toteamisesta, lisäksi 0,5 pistettä per löydetty esimerkki näistä arvoista (demokratia,
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monenkeskisyys, sääntöperustaisuus, taloudellinen keskinäisriippuvuus ja vapaat markkinat). 0,5
pistettä uhkien mainitsemisesta ja 0,5 pistettä esimerkistä. (Lehti & Pennanen 2020, 41.)

2. Juha Vuoren mukaan turvallistamisessa on kolme elementtiä. Mitä nuo vaiheet ovat, ja miten
ne ilmenevät presidenttien lausunnossa? (5 pistettä)
Mallivastaus: Matti Jutilan artikkelissa mainitaan Juha Vuoren turvallistamisen kolme elementtiä.
Nämä elementit perustuvat puheaktiteoriaan, jonka avulla Vuori pyrkii täsmentämään sitä, kuinka
turvallistaminen tapahtuu. Turvallistamisellahan tarkoitetaan jonkin asian tai ilmiön äärimmäistä
politisointia, joka mahdollistaa kaikki keinot asian suojelemiseksi. Juha Vuoren teoriassa
turvallistamisen elementtejä ovat väite, varoitus ja pyyntö. Käyn läpi nämä seuraavaksi.
Väitteellä tarkoitetaan jonkin asian tai ilmiön toteamista uhkaksi yhteiskunnalle. Tämä tapahtuu
kuvailemalla menossa olevia kehityskulkuja ja syy–seuraus-suhteita. Presidenttien lausunnossa
näitä väitteitä on useita. Nämä ovat nähtävillä kirjoituksen ensimmäisen sivun puolivälin jälkeen.
Tässä kohdassa todetaan esimerkiksi Euroopan unionia haastavan ilmastokriisi, digitaalinen
murros ja globaalien toimijoiden kilpailu. Toisin sanoen tässä presidentit väittävät näiden
uhkaavan EU:n tulevaisuutta.
Varoitus on toinen elementti Juha Vuoren teoriassa. Tällä tarkoitetaan huomioita, joiden avulla
todetaan jonkin ilmiön tai asian vaarantavan poliittisen järjestyksen. Jutilan mukaan varoitukseen
kuuluu argumentteja siitä, mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Presidenttien kirjoituksessa on
myös varoituksen elementti löydettävissä. Tämä näkyy esimerkiksi presidenttien viittauksissa
maahanmuuttoon, finanssikriisiin ja pandemiaan. Kirjoittajat varoittavat näiden ilmiöiden
vaarantavan EU:n, joka näkyy esimerkiksi siinä, kun presidentit toteavat näiden haasteiden olevan
”vaikeampia, jos olisimme yksin.” Eli kirjoittajat varoittavat Euroopan unionin olevan vaarassa, jos
näihin haasteisiin ei vastata.
Kolmas elementti Juha Vuoren teoriassa on nimeltään pyyntö. Tällä tarkoitetaan konkreettista
vaatimusta jonkin toimenpiteen tai asian tekemiselle, joka ei normaalisti ole sallittua. Valtuuden
saaja voi olla puhuja itse tai joku muu. Keskeistä pyynnön elementissä on se, että vaaditaan toimia
jotka eivät normaalisti ole sallittuja. Toisin sanoen tämä elementti on turvallistamisen keskiössä.
Vaikkakin presidenttien kirjoituksessa on väitteen ja varoituksen elementtejä, pyyntöä ei tekstistä
voida löytää. Tämä johtuu siitä, että tämä elementin keskiössä on vaade poikkeuksellisten toimien
oikeutuksesta, jotka eivät ole mahdollisia normaalissa toiminnassa. Presidenttien ratkaisu
esittämiinsä väitteisiin ja varoituksiin on nimittäin keskustelu ja asioiden puinti. Tätä ei voida pitää
poikkeuksellisena vaatimuksena, sillä puhuminen on normaalin politiikan keskeisimpiä piirteitä.
0,5 pistettä puheaktiteorian ja turvallistamisen periaatteiden selittämisestä. 1 piste väitteen
käsitteen oikeasta kuvauksesta, lisäksi 0,5 pistettä jos oikea esimerkki mainittu. 1 piste varoituksen
oikeaoppisesta kuvauksesta, lisäksi 0,5 pistettä jos oikea esimerkki mainittu. 1 piste pyynnön
oikeaoppisesta kuvauksesta, lisäksi 0,5 pistettä jos todettu ettei tekstistä löydy pyyntöä (Jutila
2017, 10.)
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3. Tarkastele Euroopan unionin representaatioita presidenttien yhteisessä kirjoituksessa
käyttäen hyväksesi Kyösti Pekosen artikkelia. (5 pistettä)
Mallivastaus: Kyösti Pekosen artikkelissa käydään läpi erilaisia poliittisen edustamisen muotoja
sekä tapoja ymmärtää poliittista edustamista. Pekonen esittelee artikkelissaan poliittista edustusta
usealta eri kantilta. Hänen mukaansa todellisuutta tulkitsevat esitykset, eli representaatiot, ja
poliittista edustamista koskeva puhe ovat huomattavasti yleisempiä kuin yleisesti ehkä
ajatellaankaan – edustusta ja representaatioita on kaikkialla ympärillämme ja sen avulla luodaan
poliittista todellisuutta, joka muotoutuu edustusprosessien ja niissä tehtyjen representaatioiden
kautta. Representaatioiden kautta tehdään läsnä olevaksi jokin tai joku joka ei ole paikalla – tällöin
asia saa muodon ja merkityksen vasta siitä tehtyjen representaatioiden kautta. Ankersmitin
mukaan aito poliittinen valta luodaan ”esteettisen representaation” periaatteita toteuttavassa
edustamisprosessissa, eli kamppailussa siitä, mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan. Valta onkin
sillä taholla, jonka esitys poliittisesta todellisuudesta vaikuttaa kaikkein kiinnostavimmalta.
Tätä kautta tarkasteltaessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden presidenttien yhteisessä
kirjoituksessa Euroopan unioni representoidaan usealla eri tavalla. Presidentit korostavat, miten
Euroopan unionilla ja sen edeltäjillä Euroopan yhteisöllä sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöllä on
pitkät 70-vuotiset juuret. Euroopan unionin historiallisen taustan kautta EU representoidaan
Euroopan yhdistäneenä yhteisönä, joka on vuosikymmenten saatossa sitonut myös Euroopan
lännen ja idän lähemmäksi toisiaan. Euroopan unioni representoidaan rauhan ja sovinnonteon
hankkeena, jollainen se on ollut kirjoituksen mukaan koko historiansa ajan. Euroopan unioni
perustuu kirjoituksen mukaan edelleen nyt ja toivottavasti tulevaisuudessa Euroopan integraation
perusperiaatteille, joita ovat muun muassa tasa-arvo, vapaus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja
oikeusvaltioperiaate. Euroopan unioni representoidaan myös yksittäisiä valtioita voimakkaampana
ja menestyksekkäämpänä toimijana suhteessa erilaisiin kriiseihin ja haasteisiin. Niinpä Euroopan
unioni esitetään tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa johtamassa maailmaa tuleviin
haasteisiin.
Poliittisen representaation käsitteen avaamisesta ja representaatiosta asioiden
uudelleenesittämisenä osana poliittista edustusprosessia sai yhteensä 0-2 pistettä. Kirjoituksesta
löytyneistä Euroopan unionin representaatioista 0,5 pistettä jokaisesta kohdasta siten, että
maksimimäärä oli 3 pistettä. Tärkeintä oli huomioida millaisissa rooleissa ja millaisissa valoissa
Euroopan unioni kirjoituksessa esitetään. Tehtävässä haettiin kysymyksen muotoilun mukaisesti
kirjoituksesta ilmeneviä presidenttien esittämiä Euroopan unionin representaatioita, jolloin
pelkästä presidenttien edustajuuden tarkastelusta ei saanut pisteitä. Myöskään sellaisista
edustajuuden teoreettisista määrittelyistä, jotka eivät liittyneet tehtävänantoon, ei annettu
pisteitä.
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4. Analysoi EU:n yhteislauselmasta löytyviä eri toimijoita käyttäen hyväksesi Ernesto Laclaun
merkitsijöiden käsitteitä. (5 pistettä)
Mallivastaus: Erkki Vainikkalan artikkelissa käsitellään Ernesto Laclaun populismiteoriaan liittyviä
affektoituneiden ja affektoivien merkitsijöiden käsitteitä, jotka saavat merkityksensä populististen
puhetekojen kautta. Laclaun merkitsijöiden käsitteistä tärkeimpiä ovat tyhjän ja kelluvan
merkitsijän käsitteet. Tyhjän merkitsijän käsitteellä Laclau tarkoittaa asiaa tai toimijaa, joka
itsessään on tyhjä merkitsijä, mutta jonka ympärille alkaa latautua erilaisia vaatimuksia arvoineen
ja merkityksineen. Vainikkala esittää esimerkkinä tällaisesta tyhjästä merkitsijästä poliittisen
liikkeen johtajan affektoituvan nimen, johon latautuu erilaisia arvoja ja merkityksiä. Tällöin
retoristen liikkeiden kautta tapahtuvissa panostuksissa merkitsijöistä tulee yhdistäviä ja
poissulkevia poliittisia magneetteja. Kelluvalla merkitsijällä Laclau tarkoittaa jotakin asiaa tai
toimijaa, joka on aiemmin toiminut tyhjänä merkitsijänä, mutta jonka aiempi suhteellisen vakaa
”representaation tila”, tai tämän tilan ulkopuolinen todellisuus, on joutunut liikkeeseen ja
merkitsijästä on tullut määrityskamppailun kohde.
EU:n yhteislauselmasta löytyvistä eri toimijoista on myös löydettävissä niin tyhjiä kuin kelluviakin
merkitsijöitä. Selkeimmät ja merkityksellisimmät kelluvat merkitsijä yhteislauselmassa ovat itse
Eurooppa ja Euroopan Unioni. Euroopan tulevaisuuskonferenssi laittaa yhteislauselman mukaan
liikettä itse Euroopan käsitteeseen, koska Eurooppa on yhteislauselman mukaan uusien
haasteiden ja itsemäärittelyn kohteena, joita tulevaisuuskonferenssin kautta pyritään
hahmottamaan ja ymmärtämään. Samoin Euroopan unioni on yhteislauselman perusteella
muutoksessa, jossa sen voi nähdä olevan kelluva merkitsijä keskellä uutta määrityskamppailua sen
tulevaisuuden tehtävistä ja rooleista. Tyhjinä merkitsijöinä yhteislauselmasta voidaan havaita
muun muassa eurooppalaiset ja Euroopan unionin kansalaiset, joilla ei ole tarkkaa määritelmää,
vaan joihin merkitsijöinä sisältyy erilaisia arvoja ja merkityksiä. Tässä yhteislauselmassa heillä on
tärkeä tehtävä toimia tulevaisuuskonferenssin toimijoina ja tavoitteiden toteuttajina. Näiden
lisäksi yhteislauselmaan kuuluu vielä toimijoina muun muassa erilaisia Euroopan unionin
toimielimiä, joita ei kuitenkaan voi kunnolla liittää Laclaun merkitsijöiden käsitteisiin.
Täyteen pistepottiin täytyi avata Laclaun merkitsijöiden käsitteet (2 pistettä), nostaa esiin
lauselman toimijat (1 pistettä) sekä perustellen analysoida näiden toimijoiden rooleja Laclaun
käsitteiden kautta (2 pistettä).

5. Eerik Lagerspetz käsittelee artikkelissaan vaikutusperiaatetta. Esittele lyhyesti
vaikutusperiaatteen määritelmä ja tarkastele, miten vaikutusperiaate näkyy EU:n
yhteislausumassa? (5 pistettä)
Mallivastaus: Eerik Lagerspetz käsittelee artikkelissaan laajalti vaikutusperiaatetta.
Yksinkertaistettuna määritelmänä vaikutusperiaatteessa on kyse siitä, että kaikki ne, joihin päätös
vaikuttaa, tulisi olla oikeus osallistua sen tekemiseen. Täsmennetyssä muodossaan
vaikutusperiaatteen mukaan kaikilla täysivaltaisilla aikuisilla tulisi olla yhtäläiset oikeuden osallistua
päätöksentekoon, jos ja vain jos on todennäköistä, että tehtävillä päätöksillä on merkittävä vaikutus
heidän intresseihinsä. Tämän täsmennetyn muodon mukaan vaikutusperiaate ei myöskään koske
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lapsia, nuoria, tulevia sukupolvia tai luontoa, jotka rajataan päätöksenteon ulkopuolelle. Tällaiset
rajaukset ovat kuitenkin ongelmallisia monin tavoin, sillä sen määrittely, milloin jokin päätös
ylipäätään vaikuttaa jonkin toimijan intresseihin ja milloin taas ei, on vaikea asia tarkasteltaessa
poliittisia päätöksiä kausaliteetin ja yhteiskunnallisen vaikutuksen kautta. Poliittisia päätöksiä
tehtäessä tärkeää on havainnoida toteutuvien vaikutusten lisäksi myös se, mitä asioita tehtävä
päätös rajaa pois, eli mihin asioihin päätöksellä myös tätä kautta vaikutetaan – tällaisten havaintojen
tekeminen on kausaliteettitarkastelujen kautta hankalampaa. Tämä liittyy Lagerspetzin mukaan
myös laajempaan havaintoon vallan luonteesta: valtaa ei pysty käsitteellistämään pelkkien syyseuraussuhteiden avulla.
Kun Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvää julkilauselmaa tarkastelee, niin voi havaita että
Euroopan unionin tulevaisuusfoorumi liittyy vahvasti myös tulevaisuuteen, jolloin
vaikutusperiaatteen kannalta myös tulevat sukupolvet kuuluvat mukaan päätöksentekoon ja heitä
koskeviin linjauksiin. Vaikutusperiaatteen täsmennyksen mukaan vaikutusperiaate ei koskisi lapsia,
nuoria tai tulevia sukupolvia, mutta tällainen rajaus, joka on itsessään ongelmallinen monin tavoin,
on tässä vielä ongelmallisempi, koska kyse on tulevaisuusfoorumista.
Ongelmalliseksi vaikutusperiaatteen osalta nousee myös se, onko kaikilla Euroopan unionin alueella
asuvilla ja oleskelevilla henkilöillä mahdollista osallistua tulevaisuusfoorumin kautta Euroopan
unionin tulevaisuustyön linjauksiin. Onko muun muassa Euroopan unionin alueella olevilla muiden
maiden siirtolaisilla, joilla ei ole EU-maan kansalaisuutta, todellista mahdollisuutta osallistua
tulevaisuusfoorumin toimintaan, vaikka Euroopan unionin päätökset vaikuttavat oletettavasti myös
heidän intresseihinsä.
Huomionarvoista on myös se, että vaikka Euroopan unionin kansalaisia aktivoidaan ja osallistetaan
mukaan päättämään Euroopan unionin tulevista linjauksista, niin tulevaisuusfoorumin päätökset
itsessään eivät sido Euroopan unionin päättäjiä, vaan päättäjät ja eri toimielimet lupaavat ”ottaa
huomioon” kansalaisten tekemät ehdotukset ja linjaukset. Tällöin voidaan todeta, että
tulevaisuuskonferenssi ei tosiasiallisesti mahdollista henkilöiden osallistumista heitä koskevien
päätösten tekemiseen tulevaisuuskonferenssin kautta.
Artikkelissa esitellyn vaikutusperiaatteen määrittelystä maksimissaan 2 pistettä (tällöin
määrittelyssä täytyi käsitellä kattavasti sekä yksinkertaista että täsmennettyä vaikutusperiaatteen
määrittelyä) ja vaikutusperiaatteen esiintymisen tarkastelusta EU:n yhteislauselmassa
maksimissaan 3 pistettä (tarkastelussa ei riittänyt pelkästään julkilauselman listattujen toimien
luetteleminen, vaan korkeisiin pisteisiin täytyi havainnoida laajalti vaikutusperiaatteen
määrittelyjen suhdetta julkilauselman tavoitteisiin, sekä tiedostaa tulevaisuuskonferenssin luonne
ohjeistavana ja suosituksia antavana, eikä niinkään EU:n päättäjiä täysin velvoittavana).
Tehtävänannossa pyydettiin esittelemään vaikutusperiaatteen määritelmä, joten Lagerspetzin
artikkelissa käsiteltyjen muiden periaatteiden (esimerkiksi hallittujen osallistumisperiaatteen)
käsittelystä ei saanut pisteitä.
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6. Miksi Hanna Ojasen mielestä EU integraation politisoituminen voi olla ongelmallista?
Pyritäänkö EU:n yhteislausumassa ratkaisemaan tämä ongelma? Perustele kantasi. (5 pistettä)
Mallivastaus: Hanna Ojasen mielestä Euroopan unionin integraatio on ongelmallista, sillä se
vaarantaa yhteistyön tiivistymisen ja syventymisen. Ojasen mukaan ongelma johtuu EU:n
legitimiteetin muutoksesta. Aiemmin Euroopan unionin toiminnan oikeutus perustui tuotoksiin
(englanniksi output). Näiden tuotosten valmisteluun osallistui rajallinen määrä toimijoita, lähinnä
poliitikkoja ja asiantuntijoita. Tämä EU-eliitti piti EU-politiikan erillään politiikasta, johon äänestäjät
osallistuivat. Euroopan unionilta siis puuttuu osallistumiseen (englanniksi input) perustuva
legitimiteetti. Hooghe ja Marks kuvaavat EU:n muutosta sallivasta yhteisymmärryksestä
rajoittavaan erimielisyyteen. Tätä muutosta kuvaamaan on myös kehitetty Ojasen mukaan teoria
nimeltä jälkifunktionalismi, jonka mukaan politisoitumisen myötä integraatio saattaa ”läikkyä
takaisin”, ja tuloksena saattaa olla hidastuminen tai jopa disintegraatio. Integraation
politisoituminen on siis ongelma, sillä EU:n legitimiteetin on muututtava osallistavammaksi tai
vaarana on hajaannus.
Euroopan yhteisessä julistuksessa kirjoittajat pyrkivät kehittämään ratkaisuja tähän ongelmaan
sekä periaatteellisesti että konkreettisesti. Periaatteellisuus on hyvin nähtävillä ensimmäisellä
sivulla jo alussa, kun kirjoittajat ilmoittavat tiedostavansa ongelman mainitessaan Euroopan
parlamenttivaalien kasvaneen äänestysaktiivisuuden. Tekstissä mainitaan olevan merkki
kansalaisten kasvaneeseen haluun ottaa osaa Euroopan unionin politiikkaan. Muutama rivi
myöhemmin tätä periaatteellisuutta korostetaan jälleen, kun kirjoittajat kertovat haluavansa
”kansalaisten osallistuvan keskusteluun ja pääsevän vaikuttamaan Euroopan tulevaisuuteen”.
Näissä kohdissa siis todetaan, että EU tarvitsee inklusiivisempaa politiikkaa, johon kansalaiset
voivat osallistua. Näin siis tekstissä pyritään lisäämään outputiin perustuvaa legitimiteettiä
periaatteellisella tasolla.
Sassolin, Costan ja von der Leyenin allekirjoittamassa julistuksessa on myös useita konkreettisia
ehdotuksia siitä, kuinka Euroopan unionin outputiin perustuvaa legitimiteettiä voidaan parantaa.
Näitä on erityisesti mainittu alakappaleessa, joka on nimetty ”miten?”. Heti alkuun todetaan
tulevaisuuden konferenssin keskeiseksi periaatteeksi ”kansalaiskeskeinen alhaalta ylöspäin”
tapahtuva prosessi. Tavoitteeksi kirjoittajat mainitsevat erilaiset digitaaliset ja fyysiset
kansalaispaneelit, joiden tavoitteena on kuulla mahdollisimman monen erilaisen EU-kansalaisen
mielipiteitä. Näistä kansalaispalautteista koostetaan konferenssin täysistunnolle ennalta
muokkaamattomat puheenaiheet. Konferenssiin osallistuu EU-päättäjien lisäksi myös kansalaisia
tekstin mukaan. Tämä konkreettinen ehdotus kuvastaa hyvin sitä, kuinka EU-pyrkii osallistamaan
kansalaisia paremmin unionin päätöksenteossa, sillä tässä konferenssissa paneelien perusteella
muodostetaan keskusteluagenda. Tosin on myös todettava, ettei tätä järjestelmää olla lisäämässä
EU:n normaalien instituutioiden toimintaan, jolloin tämän konferenssin vaikutukset legitimiteettiin
saattavat jäädä rajalliseksi.
2 pistettä, jos vastauksessa kuvattu EU:n legitimiteettiongelma input-output -asetelman kautta. 1
piste jos todettu ongelman aiheuttavan integraation hidastumisen ja disintegraation. 1 piste jos
nostettu lausunnosta osallistamisen periaatteita. 1 piste jos nostettu konkreettisia toimenpiteitä,
joilla osallistamista nostetaan.
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