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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

Tehtävä 1 
 

a) Mistä eri syistä jokin alue saattaa olla geopoliittisesti 

merkittävä? 
 

 Alueella on merkittävät raaka-ainevarat, esimerkiksi Lähi-idässä öljyä.  

 Alueen kautta kulkee merkittävä kulkureitti, esimerkiksi vesiväylä tai kanava. 

 Alue sijaitsee keskeisellä paikalla poliittisesti, esimerkiksi Saksa sijaitsee keskellä 

Eurooppaa. 

 Alue sijaitsee keskeisellä paikalla kulkureittien hallinnan kannalta, esimerkiksi Gibraltar.  

 Alue sijaitsee suurvaltojen välissä, esimerkiksi Puola maailmansotien välisenä aikana. 

 Alueella tai sen läheisyydessä on merkittäviä kaupunkeja, esimerkiksi Pietari/Leningrad 
suhteessa Suomeen. 

 Alueen geopoliittinen merkitys vaihtelee eri aikoina esimerkiksi tekniikan kehittymisen 

myötä. Tämä näkyi esimerkiksi kylmän sodan aikana, kun ohjukset kehittyivät. 
Maatukikohtien merkitys väheni.  

 Geopoliittinen merkitys syntyy valtioiden toiminnan kautta ja esimerkiksi Krimin 

niemimaan merkitys on kasvanut Venäjän toimien seurauksena. 

 

 b) Mitä geopoliittisesti merkittäviä alueita tiedät? 

 
 Geopoliittisesti merkittäviä alueita ovat esimerkiksi Lähi-itä, Kuuba, Panaman kanava, 

Suezin kanava, Antarktis ja Krimin niemimaa. 
 

Tehtävä 2 
 

Minkälaiset asiat synnyttävät konflikteja ja sotia?  
 

 alueen geopoliittinen merkitys 

 kilpailu niukoista raaka-ainevaroista 

 valtioiden väliset riidat esimerkiksi alueiden hallinnasta 

 aseteknologian kehitys ja varustautuminen voivat houkutella testaamaan aseita 

 vallassa olevien henkilöiden halukkuus tarttua voimatoimiin ongelmien ratkaisemisessa 

 uskonnolliset ristiriidat  

 halu kiinnittää ihmisten huomio esimerkiksi vaikeista sisäpoliittisista kysymyksistä 
ulkopolitiikkaan 

 halu lisätä valtaa tai poliittista suosiota voitokkaan sodan avulla 

 taloudelliset ristiriidat 

 edelliset rauhansopimukset tai niihin liittyvät epäoikeudenmukaisuudet 

Sotia tutkinut Quincy Wright jakaa sotien syyt seuraavasti: 

1. Voimien yhteentörmäys: Jännitys eri osapuolten välillä kasvaa sietämättömäksi 
2. Laillinen näkökulma: Sotaan lähdetään puolustamaan itseään, vastustamaan 
epäoikeudenmukaisuutta tai täyttämään annetut sitoumukset. 
3. Sosiologinen näkökulma: Ihmiset eivät tietoisesti aloita sotaa vaan erilaiset kulttuuriset asiat 

vaikuttavat sodan puhkeamiseen. 
4. Psykologinen näkökulma: Yksilön merkitys on keskeinen sodan aloituksessa. Sota on 
yksittäisistä ihmisistä koostuvien massojen yhteenotto. 
5.  Deterministinen näkökulma: sodan syttyminen on ennalta määrätty eli kehityskulku on 
deterministinen. Tapahtumat vyöryvät kohti päämäärää, joka on sota.  
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Tehtävä 3 

 
a) Mitä tarkoitetaan käsitteellä kansanmurha? 
 

 Sillä tarkoitetaan jonkin kulttuurisen, etnisen, kielellisen, uskonnollisen tai muun ryhmän 
järjestelmällistä tuhoamista. 

 

b) Miksi kansanmurhat ovat kiistanalainen asia? 

 
 YK päättää ja nimeää, mikä on virallinen kansanmurha. YK:n päätöstä ei välttämättä tule, 

sillä päätös edellyttäisi toimia ja jäsenvaltiot eivät ole aina halukkaita puuttumaan kriisin 
sotavoimin. 

 Myös YK:n jäsenvaltioiden poliittiset intressit vaikuttavat, esimerkiksi Venäjä ei ole 
halunnut tunnustaa Jugoslavian/Serbian tapahtumia kansanmurhiksi, koska sillä on 

läheiset välit serbeihin. 

 Kansanmurhaan syyllistyneet maat ovat haluttomia tunnustamaan tekojaan. 

 EU on asettanut kansanmurhan tunnustamisen ehdoksi valtion EU- jäsenyydelle ja näin 

on toimittu esimerkiksi Turkin kohdalla. Ajatuksena on, että tunnustaminen vähentää 
tapahtumien ihannointia ja tulevaisuuden konflikteja. 

 Historioitsijoilla ja poliitikoilla on erilaisia tulkintoja ja näkemyksiä kansanmurhista. 

Olivatko esimerkiksi Stalinin vainot kansanmurha? 

 

Tehtävä 4 
 

Intialainen Mohandas Gandhi kirjoitti: ”Heikot eivät anna 
anteeksi, anteeksianto on vahvuuden ominaisuus”. Pohdi lauseen 

merkitystä historian tapahtumien näkökulmasta. 
 

 Mohandas Gandhi oli pasifisti, joka uskoi väkivallattomaan vastarintaan. 

 Gandhi ajatteli, että työ hyvän ja onnen lisäämiseksi on niin arvokasta, että 

epäonnistumista siinä ei tulisi ajatella. 

 Kansanmurhien tai vainojen salailu voidaan nähdä pelkuruutena tunnustaa historian 
tosiasioita. 

 Esimerkiksi toisen maailmansotaan liittyvien julmuuksien myöntäminen on ollut vaikeaa. 

 Usein anteeksianto onnistuu kun tapahtumasta on kulunut riittävän kauan ja asianosaiset 
eivät enää itse ole pyytämässä anteeksi tai elossa. 

 

Tehtävä 5  

 

Selvitä, missä päin maailmaa on tällä hetkellä konflikteja. Käytä 

apunasi karttaa, jonka löydät esimerkiksi hakusanoilla crisis 
global map. Valitse yksi konflikti ja tutki sen taustasyitä. 

 
 Opiskelijan oma vastaus 

 
 


