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Pääsykoekysymys 2 ja mallivastaus 

 

Pääsykoekysymys 2 

 

2. Tämä tehtävä perustuu valintakokeessa jaettavaan aineistoon, joka koostuu kahdesta 

Maanpuolustus-lehden artikkelista. Artikkelit ovat: 

• Palonen, Emilia: Populistinen tyyli johtaa  

• Jutila, Karina & Niemi, Mari K.: Onko populismi ongelma demokratialle? 

 

Analysoi ja pohdi liitteenä olevien tekstien pohjalta seuraavaa:  

• miten performatiivisuus voi edistää populismia 

• miten populismi voi edistää tai heikentää demokratiaa 

• miten populismi voi liittyä disinformaation leviämiseen ja miten se puolestaan voi 

vaikuttaa median luotettavuuteen. 

 

Otsikoi teksti itse. 

 

Perusta vastauksesi annetun aineiston lisäksi valintakoeaineiston Kannaston & Salojärven 

artikkeliin. Hyödynnä myös Eronen-Vallin artikkelia. Valintakoejulkaisun sisällysluettelo on 

liitteenä. 

 

Vastauksen pituus tähän tehtävään on enintään 450 sanaa. Noudata ohjetta ja merkitse vastauksesi 

sanamäärä paperiin. 

 

Pisteytys 

 

Sisältö: kiinnittyminen valintakoejulkaisun artikkeleihin: teoreettisten lähestymistapojen 

tunnistaminen, nimeäminen ja määrittely 5 p; kiinnittyminen aineistossa esitettyihin käsityksiin 

johtamisesta ja demokratiasta 5 p, analyyttinen pohdinta populismin ominaispiirteistä 10 p. 

Esitystapa: rakenne ja tyyli 7 p, oikeakielisyys 3 p. 

Huom! Saadakseen esitystapapisteitä tulee sisällöstä saada vähintään 15 pistettä. 

 

Menestystä valintakokeeseen! 

 

 

Mallivastaus 

 

Yleistä 

 

Arvioinnissa on vastauksen sisältöosuus kytketty annettuun aineistoon ja pääsykoekirjan kahteen 

artikkeliin. Mikäli teoreettisia lähestymistapoja ja niihin liittyviä termejä ja käsitteitä on mainittu, 

mutta niitä ei ole osattu määritellä, pelkästä mainitsemisesta ei ole annettu pisteitä. Populismin 

ominaispiirteiden analyyttisestä pohdinnasta on annettu pisteitä sen mukaan, kuinka kypsää ja laajaa 
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näkemystä osoittavaa ajattelua pohdinta on ollut. Esitystavasta, so. rakenteesta ja tyylistä sekä 

oikeakielisyydestä, on saanut pisteitä, mikäli sisällöstä on saanut vähintään 15 pistettä. Tämä on 

erottanut selkeästi kokeessa menestyneiden kärkiryhmän ja muun ryhmän. 

 

Mikäli vastauspaperiin ei ole merkitty sanamäärää tai jos vastaus on ylittänyt annetun 

sanamäärärajan, näistä on vähennetty -0,5 pistettä, koska tällöin ei ole noudatettu annettua 

ohjeistusta. 

 

Alla on mallivastaus, joka ei ole malli vastauksen etenemiselle, vaan siinä on mainittu pääasioita, 

joita pääsykoevastauksessa hakijan olisi pitänyt määritellä ja pohtia analyyttisesti. 

 

 

Vapaavalintainen otsikko 

 

Politiikan henkilöitymien mediassa edistää populismia, koska se yksinkertaistaa asiasisältöjä. 

Visuaaliset elementit ja performatiiviset rituaalit, kuten laulaminen, voivat mobilisoida kannattajia, 

koska kollektiivinen muisti yhdistää niitä. Esimerkiksi Perussuomalaisten vuoden 2011 

vaalivalvojaisten ”iso jytky” -puhetta on hyödynnetty myöhemmissä vaaleissa. 

 

Performatiivisuudella viitataan esiintymiseen, johon kuuluu retoristen keinojen käyttö ja myös 

sanaton viestintä. Johtajahahmon visuaalisessa rakentumisprosessissa tärkeitä elementtejä ovat 

kehonkieli, persoona, tilankäyttö ja pukeutuminen. Niiden avulla luodaan kuvaa poliittisesta eliitistä 

poikkeavasta johtajasta populismin vastakkain asettelun eli antagonistisen logiikan mukaan. 

Populismissa johtaja edustaa kansaansa, ja näin hän symbolisesti antaa vallan kansalle viedessään 

ruumiinsa vallan keskukseen, joka on perinteisesti ollut “toisten”, perinteistä valtaa edustavien 

poliitikkojen temmellyskenttä. 

 

Keskeistä populistisissa representaatioissa on autenttisuus; populisti erottuu epäilyttävästä 

perinteisestä politiikasta näyttämällä, minkälainen hän “todellisuudessa” on. Olennaista visuaalisissa 

esityksissä on kyky vakuuttaa katsojat performanssin aitoudesta. Autenttisuus voidaan ymmärtää 

myös performatiivisena läpinäkyvyytenä. 

 

Mediakuvissa poliittisen johtajan visuaalisiin representaatioihin voi vaikuttaa  

valta, jota poliitikko käyttää kuvausjärjestelyissä, kuten paikan, valaistuksen, taustan ja kuvakulman 

valinta sekä se, että missä, milloin ja kuka saa kuvata. Sosiaalinen media on soveltuva alusta 

autenttisuuden vaikutelmalle, jossa poliitikko näyttää yhdeltä ”meistä”. Populistipoliitikoille on 

tyypillistä pyrkimys häivyttää ero näyttämön eli julkiseksi tarkoitetun esityksen ja kulissien takaisen 

elämän välillä. 

 

Populismi ja henkilöihin keskittynyt kiinnostus ovat lisänneet kansalaiskeskustelua ja kiinnostusta 

politiikkaan ja päätöksentekoon, mitkä edistävät demokratiaa. Lisäksi populistit tuovat vaikeita 

yhteiskunnallisia asioita lähemmäksi kansalaisia. Näistä voi olla negatiivisia seurauksia, kun niitä 

hyödynnetään strategisesti tavalla, joka lisää kahtiajakoa.  

 

Populististen liikkeiden sisällä kuohuu. Usein kahtiajaot ja kuohunta ovat seurausta voimakkaista 

henkilöhahmoista, joiden ympärille kehittynyt seuraajajoukko saattaa mobilisoitua myös orgaanisesti 

ilman strategista hallintoa. Sosiaalisen median alustat tarjoavat tälle julkisen foorumin, jonka kautta 

taitava viestijä voi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Samalla kuitenkin hybridien mediajärjestelmien 

logiikka tuo populismin negatiiviset puolet esiin. Hybridissä mediajärjestelmässä merkitysten 



tuottaminen on monikanavaista, monitasoista ja moniäänistä ja jopa liikkeiden pienet ääriryhmittymät 

voivat osallistua siihen kärjistämällä asioita. 

 

Vastakkainasettelu ja joukkojen kokoaminen sekä niiden symbolina seisominen on yksi tapa johtaa. 

Mutta johtamisessa pelkkä populismi ei riitä. Tunteikas samaistuminen ja vastakkainasettelu eivät ole 

hyväksi demokratialle, koska silloin käsitys yksityiskohdista hämärtyy: mistä toiminnassa olikaan 

kyse?  

 

Julkisen keskustelun kapeutuminen voi luoda tilaa populismin nousulle, kun moni kokee, ettei saa 

ääntään kuulluiksi. Populismi myös valtavirtaistuu: populistipuolueet ovat onnistuneet muuttamaan 

keskustelua ja politiikkaa. 

 

Globalisaation kaltaiset ilmiöt ja muiden puolueiden virheet ovat tarjonneet kasvupohjaa 

populismille. Kun perinteisissä puolueissa etäisyys kansalaisiin on kasvanut, populistisessa 

toiminnassa ihmiset ovat huutoetäisyydellä.  

 

Demokratian näkökulmasta on vahingollista, kun politiikan välineistöön otetaan valehtelu ja tiedon 

roolin heikentäminen. Esimerkiksi Donald Trump sortui virkakaudellaan lukuisia kertoja valheellisiin 

puheisiin, jotka eivät vahvistaneet politiikan luotettavuutta ja demokratiaa.  

 

Vapaa tiedonvälitys on demokratian ytimessä. Populistit vaativat saada ”sanoa asiat niin kuin ne 

ovat”. Tämä voi tarkoittaa hyökkäyksiä esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan. Näin populistien oma 

toiminta voi heikentää demokratiaan kuuluvan vapaan tiedonvälityksen roolia ja muiden 

sananvapautta. 

 

Sanamäärä: 436. 


