Valtio-opin kysymykset

Tehtävä I: Valitse KAIKKI OIKEAT vaihtoehdot (niitä siis voi olla yksi tai useampia, jopa kaikki
annetut vaihtoehdot). Vastauksen pitää olla täysin oikein, jotta siitä saa 0,5 pistettä; väärä
vastaus on 0 pistettä. Yhteensä max. 14 pistettä.

1) Ilmastonmuutoksen puitesopimus allekirjoitettiin Rio de Janeirossa vuonna
a) 1987
b) 1992
c) 1997
d) 2003
2) Kaarkosken mukaan kylmän sodan päättymistä seuranneella vuosikymmenellä
ilmastonmuutoksen käsittely turvallisuuskysymyksenä
a) perustui laajan ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden käsitteelle.
b) oli vielä varsin vähäistä.
c) nousi esiin lähinnä yksittäisten Keskustan ja Kokoomuksen kansanedustajien puheissa.
d) oli vahvasti presidentti Martti Ahtisaaren agendalla.
3) Koirasen ym. mukaan
a) luokkajako määritti erityisesti Pohjoismaiden poliittisia järjestelmiä 1900-luvulla.
b) puolueista on muodostunut professionaalisia vaalipuolueita, jotka tarvitsevat laajan
jäsenkentän.
c) kulttuurinen vastaisku on ruokkinut nationalististen puolueiden menestystä.
d) sosiaalisen median aikakaudella yhdistävän toiminnan on nähty pitkälti korvautuneen
kollektiivisella toiminnalla.
4) Politisoituminen merkitsee Kaarkosken esityksen mukaan
a) asian tai toimijan ottamista harkitulla verbaalisella teolla mukaan poliittiseen
kommunikaatioon.
b) prosessia, jossa käsitteelliset erimielisyydet koskevat agendan asettamista.
c) ristiriitojen vääristelemistä politiikan prosesseissa.
d) parlamentaarisessa kontekstissa asian ottamista agendalle, käsittelyä ja siirtämistä pois
agendalta.
5) Sotametaforalla voidaan tavoitella Forsbergin mukaan
a) oman johtajuuden alleviivaamista.
b) asian vakavasti ottamista yhteiskunnassa.
c) valtaa pitäville normaalia suuremmat valtaoikeudet.
d) kansallista yhtenäisyyttä.

6) Asioiden ja ilmiöiden turvallistaminen saattaa Kaarkosken mukaan olla ongelmallista, koska
a) se voi johtaa demokraattisista periaatteista erkaantumiseen.
b) se mahdollistaa epädemokraattiset poikkeustoimet.
c) se voi johtaa kärjistyneisiin vastakkainasetteluihin valtioiden välillä.
d) se voi merkitä turvallisuusongelmien kieltämistä.
7) Kaarkoski keskustelee kokonaisturvallisuuden käsitteestä vedoten muutamien suomalaisten
tutkijoiden analyyseihin. Kokonaisturvallisuus näissä analyyseissa merkitsee
a) yhteiskuntien varautumista turvallisuusuhkiin niin, että ne voivat turvata identiteettinsä
ja arvomaailmansa.
b) laajaa turvallisuuskäsitystä hieman kapeampaa valtiokeskeistä näkemystä
turvallisuudesta.
c) laajaa turvallisuuskäsitystä hieman kapeampaa kansalaisiin ja kansalaisyhteiskuntaan
keskittyvää näkemystä turvallisuudesta.
d) suomalaisessa kontekstissa hallinnollista ja strategista, yhteistyötä ja koordinaatiota
korostavaa mallia.
8) Internetin merkityksen kasvu vaaliviestinnässä on Strandbergin ja Borgin mukaan seurausta
a) perinteisen median sisältöjen siirtymisestä verkkoon.
b) huolesta populismin vahvistumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaisten kysymysten äärellä.
c) sosiaalisen median käytön ja merkityksen nopeasta kasvusta.
d) äänestysvalintoja koskevien suorien verkkopalvelujen lisääntymisestä.
9) Koiranen ym. tarkastelevat puoluekokousten osallistujakunnan symbolista edustavuutta
arvioimalla osallistujakunnan
a) koulutustason jakaumaa.
b) eläkeindeksiä koskevien mielipiteiden jakaumaa.
c) subjektiivisen luokka-aseman jakaumaa.
d) puheenvuorojen aiheiden jakaumaa.
e) palkansaajien etuja koskevien puheenvuorojen määrää.
10) Strandbergin ja Borgin viittaamien tutkimustulosten perusteella voidaan väittää, että
a) länsimaisissa yhteiskunnissa verkko- ja someviestintä on vaalien yhteydessä huonosti
tavoittanut entuudestaan politiikasta kiinnostuneet.
b) verkko- ja someviestintä on merkittävästi uudistanut politiikan sisältöjä.
c) verkko- ja someviestintä ei ole merkittävästi vähentänyt ehdokkaiden resurssien
merkitystä.
d) verkko- ja someviestintä ovat mahdollistaneet kansalaisten sosiaalista verkottumista.

11) Strandbergin ja Borgin tutkimuksen mukaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
äänestyspäätöksen pohjalla
a) vaikuttanutta tietoa saatiin eniten vaalikoneista ja tiedotusvälineiden verkkosivuilta.
b) nuorille verkon ja sosiaalisen median merkitys äänestyspäätöksen tietolähteenä on suuri.
c) naiset saivat merkittävästi enemmän tietoa verkosta ja sosiaalisesta mediasta kuin miehet.
d) politiikasta hyvin kiinnostuneet saavat selvästi muita enemmän tietoa internetistä ja
sosiaalisesta mediasta.
12) Karjalaisen ym. artikkelissa viitataan Mickelssoniin. Minkä varassa olevaa toimintaa politiikka
valtaosaltaan Mickelssonin mukaan on?
a) poliitikkojen
b) kansalaisten
c) markkinoiden
d) kielen
e) ideologioiden
13) Mitä Leino ym. tarkoittavat ulkoisella kansalaispätevyydellä?
a) Kansalaisen kokemusta siitä, että hän pystyy tehokkaasti osallistumaan päätöksentekoon,
vaikka ymmärtäisi sitä puutteellisesti.
b) Kansalaisen tunnetta siitä, että hänellä on saatavillaan omia ennakkokäsityksiään tukevaa
tietoa.
c) Kansalaisen kokemusta siitä, että hän ymmärtää päätöksentekoa ja pystyy tehokkaasti
osallistumaan siihen.
d) Kansalaisen tunnetta siitä, että hänen äänensä kuuluu poliittisessa päätöksenteossa
14) Kuinka monta tavoitetta Suomen kansallisessa EU-puheenjohtajuusohjelmassa oli Tuomisen
mukaan?
a) 2
b) 3
c) 5
d) 6
e) Ei mikään edellisistä
15) Minä vuonna Suomen puoluelaki tuli alun perin voimaan?
a) 1966
b) 1968
c) 1969
d) 1972

16) Mihin kansalaisraatien osallistujajoukon stratifioinnilla pyritään?
a) Siihen, että osallistujajoukko edustaa riittävän hyvin eri väestöryhmiä.
b) Siihen, että osallistujajoukko käy keskusteluja riittävän pienissä ryhmissä.
c) Siihen, että osallistujajoukko käyttää riittävästi aikaa asiantuntijalausuntojen käsittelyyn.
d) Siihen, että osallistujajoukko vastaa mahdollisimman tasaisesti tietokysymyksiin.
17) Mitä tarkoittaa kansalaisraadin ulkoinen inklusiivisuus?
a) Sitä, että mahdollisimman moni raadin ulkopuolinen pitää raadin julkilausumaa
oikeutettuna.
b) Sitä, että mahdollisimman moni näkökulma on edustettuna keskusteluissa.
c) Sitä, että kaikki osallistujat ja heidän näkökantansa tulevat tasapuolisesti huomioiduiksi
keskusteluissa.
d) Sitä, että raatiin osallistuminen kartuttaa osallistujien tietoja.
18) Strandbergin ja Borgin tutkimuksen mukaan
a) vaaleissa vuodesta 2003 vuoteen 2019 niiden kansanedustajaehdokkaiden
prosenttiosuus on lähes kaksinkertaistunut, jotka käyttävät omia verkkosivuja
kampanjoinnissa.
b) pienet puolueet pystyivät hyödyntämään sosiaalista mediaa isoja ja keskisuuria puolueita
enemmän.
c) Facebook-sivusto oli lähes yhdeksällä kymmenestä kansanedustajaehdokkaasta 2019.
d) miesehdokkaat olivat esillä sosiaalisessa mediassa naisia enemmän vuoden 2019
vaalikampanjassa.
19) Leinon ym. mukaan
a) Citizens’ Initiative Review -mallin mukaisten kansalaisraatien julkilausumien lukeminen
on voinut motivoida kansalaisia etsimään lisätietoa asianomaisesta asiakysymyksestä.
b) Citizens’ Initiative Review -mallin mukaisia kansalaisraateja oli ennen vuotta 2019
järjestetty Yhdysvaltojen ulkopuolella ainoastaan Irlannissa.
c) Citizens’ Initiative Review -mallin mukaisissa kansalaisraadeissa osallistujat työskentelevät
yleensä salanimillä.
d) Citizens’ Initiative Review -mallin mukaiset kansalaisraadit on kehitetty Yhdysvaltain
Oregonissa.
20) Kuka on muotoillut Koirasen ym. artikkelissa esitetyn teorian poliittisen edustavuuden neljästä
ulottuvuudesta?
a) Hanna Pitkin
b) Hanna Wass
c) Hanna Bäck
d) Hannah Arendt

21) Kansanvalta nousee vahvana esiin SDP:n ohjelmassa vuonna
a) 1918
b) 1930
c) 1945
d) 1950-luvulla
e) ei koskaan
22) Mitä seuraavista voi Koirasen ym. mukaan pitää lähtökohtana perinteiselle joukkopuolueelle?
a) Substantiivista edustavuutta
b) Deskriptiivistä edustavuutta
c) Muodollista edustavuutta
d) Symbolista edustavuutta
23) Strandberg ja Borg viittaavat Bouliannen (2019) tekemään verkon ja somen käytön metaanalyysiin, jonka mukaan sosiaalisen median suurin osallistava vaikutus liittyy
a) mahdollisuuteen löytää poliittisesti samanmieliset.
b) mahdollisuuksiin ilmaista poliittisia mielipiteitä.
c) mahdollisuuksiin tuoda aiemmin marginaalisina pidetyt seikat politiikan keskiöön.
24) Mannersin mukaan EU:n normatiiviseen perustaan ja sitä ohjaaviin periaatteisiin kuuluvat
a) rauha
b) hyvä hallinto
c) kestävä kehitys
d) vapaus
e) demokratia
f) tasa-arvo
25) Suomi on toiminut EU:n ministerineuvoston puheenjohtajana
a) 1999, 2005, 2018
b) 1999, 2009, 2019
c) 2000, 2005, 2017
d) 1998, 2006, 2019
e) 1999, 2006, 2019
26) Hallitus valmistelee tärkeimmät EU-linjauksensa
a) ministerivaliokunnassa.
b) valtioneuvoston EU-osastolla.
c) eri ministeriöissä.
d) Suomen pysyvässä edustustossa.
e) suuressa valiokunnassa.
f) ulkoasiainvaliokunnassa.

27) Lissabonin sopimus astui voimaan vuonna
a) 1998.
b) 2005.
c) 2008.
d) 2009.
28) Minkä kautta hyvinvointikansalaisuus määrittyi Rosen mukaan?
a) solidaarisuuden
b) palveluiden
c) turvallisuuden
d) oikeuksien
e) hyvinvoinnin

Tehtävä II: Selitä lyhyesti (korkeintaan n. 170 sanaa eli yksi arkin sivu käsitettä kohti) seuraavat
käsitteet. Vastauksen tulee olla esseemuotoinen. Jokainen vastaus eri arkille.
a) Demokraattiset innovaatiot (Leinon ym. mukaan); 5 pistettä
- ”uusia institutionaalisia osallistumismenetelmiä, jotka on suunniteltu lisäämään ja
syventämään kansalaisten osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon”. 1,5 p. Jos
jokin osa määritelmästä puuttuu, vähennetään aina 0,5 p.
- ei korvaa, vaan täydentää demokratiaa muuten 0,5 p.
- innovaatioiden muodot 2,0 p.: kolmijaon nimeäminen 0,5; suora demokratia –
kansanäänestykset ja kansalais- tai kuntalaisaloitteet; yhteishallinnon keinot (cogovernance) naapurusto- ja kyläneuvostot, osallistuva budjetointi; puntaroivat
kansalaisfoorumit (deliberative mini-publics) kansalaisraadit, puntaroivat
mielipidemittaukset, kansalaiskokoukset 1,5 p (kukin kategoria siis 0,5 p.; englanninkieliset
nimet eivät välttämättömiä, mutta voivat korvata muita puutteita)
- harhaanjohtava nimi – osa hyvin vanhoja 0,25 p.
- sekä max. 0,75 toteamalla erityisesti kansalaisfoorumeista, että niissä on tärkeää että a)
olennaiset näkökulmat tulevat esiin 0,5 p.; b) puntaroinnin laatua voidaan parantaa
kuulemalla asiantuntijoita 0,25 p; c) riskinä, että tukee päättäjien omaa agendaa 0,25 p.
- jos kirjallisessa ilmaisussa puutteita, voidaan vähentää 0,5 - 1,0 pistettä (ei noudatettu
ohjetta)
2) Kriittinen diskurssianalyysi (Karjalainen ym. mukaan); 5 pistettä
- Diskurssin määritelmä: ”diskurssit ovat vakiintuneita puhekäytänteitä, jotka rakentavat ja
tuottavat sitä ilmiötä, jota ne kuvaavat” 1,0 p.
- ”liittyy vahva oletus toiminnan kontekstisidonnaisuudesta” 0,5 p (esim. kansalaisuus määrittyy
erilaiseksi politiikassa kuin oikeuslaitoksessa)
- ”kriittinen diskurssianalyysi pyrkii tunnistamaan, tulkitsemaan ja selittämään kielenkäytön ja
yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden välistä suhdetta, 1,5 p.
- tarkennuksena edelliseen hierarkisoiva vaikutus: ”se keskittyy tapaan, jolla diskurssit säätelevät,
vahvistavat tai haastavat vallankäyttöä ja yhteiskunnallista todellisuutta” – jokin asia näyttää toista
hyväksyttävämmältä; epätasa-arvoisia valtasuhteita; tiedostamattomat kielenkäytön seuraukset
1,0 p.
- ”diskurssit liitetään ja muokataan osaksi aikaisempia puhetapoja interdiskursiivisesti” 0,5 – jos
osoitetaan tämän ymmärtäminen esimerkiksi esimerkein 0,5 p..

3) Metafora (Forsbergin mukaan); 6 pistettä
- kuvaavat että muodostavat todellisuutta, käsitystä ympäröivästä maailmasta 1,0 p.
- tarkoituksellisia kielellisiä keinoja mutta usein myös huomaamattomia, tiedostamattomia
(arkipäiväiset, kuolleet, uinuvat) 1,0 (jos vain toinen, 0,5 p)
- kieltä kenties mahdoton käyttää ilman metaforia 0,5 p
- metaforat siirtävät merkityksiä asiasta toiseen, korostavat, tuovat esiin joitakin seikkoja ja
hämärtävät toisia (ja tämän takia niiden kritiikki vaikeaa) 1,0 p (jos lisähuomautus pois, voi
vähentää 0,25 p).
- ilmiöitä tarinallistetaan 0,5 p.
- metaforien hyvyyden arviointi, kolme muotoa 2,0 p.

