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Luku 2: Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Perustehtävät 
1. Mitkä ovat demokratian tunnusmerkit? 

• Kansa päättää asioista joko suoraan tai edustajiensa välityksellä. 
• Vaalit ovat vapaat ja rehelliset. 
• Kansalaiset voivat vaikuttaa yhteiskuntaan ja päättäjiin. 
• Valta vaihtuu tai on vaihtumatta vaalien tuloksen mukaan. 
• Demokratia kunnioittaa ihmisoikeuksia, kuten sananvapautta. 
• Valta ei ole keskittynyttä. 
• Oppositio saa toimia rauhassa – vallanpitäjille on vaihtoehto. 
• Demokratiat ovat yleensä oikeusvaltioita. 

 
2. Mitä ongelmia demokratiaan liittyy?  

• Päätöksenteko voi olla hidasta.  
• Päätökset saattavat olla kompromisseja, jotka eivät lopulta kelpaa kenellekään.  
• Kansanvalta ei toteudu, jos vain pieni osa kansasta on aktiivisia esimerkiksi vaaleissa.  
• Ehdokkaan ja puolueen varallisuus vaikuttaa kampanjan näkyvyyteen.  
• Kansa ei välttämättä tiedä, mitä haluaa ja mikä on sille hyväksi. 
• Asiantuntijavallan kasvu on nähty yhtenä mahdollisena demokratian heikentäjänä. 

 
3. Mitä eroa on ihmisoikeuksilla ja perusoikeuksilla? 

• Ihmisoikeudet perustuvat alun perin valistusajan julistuksiin ja nykyisin kansainvälisiin 
sopimuksiin, joita lähes kaikki maailman valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan. 

• Perusoikeudet pohjautuvat ihmisoikeuksiin, mutta ne eivät ole Suomessa vain julistuksia 
tai päämääriä, vaan perustuslakiin kirjattuja oikeuksia. Siksi niihin ei pelkästään vedota, 
vaan ne velvoittavat viranomaisia valvomaan niiden toteutumista. 

 

Syventävät tehtävät 
4. a) Pohdi, mitä hyviä puolia liittyy toisaalta suoraan, toisaalta epäsuoraan 

demokratiaan. 
Suora demokratia  
• Kansalaiset pääsevät yhdenvertaisesti keskustelemaan ja päättämään asioista itse, ilman 

välikäsiä. 
• Vaaleja ei tarvita, koska kansalaiset voivat aina olla päättämässä asioista. 
• Sananvapaus mahdollistaa vapaan keskustelun ja mielipiteiden argumentoinnin. 
• Päätöksenteko ei riipu puolueiden keskinäisistä kompromisseista, vaan kansalaisten 

tahdosta. 
• Päätöksenteon kohteiksi voivat nousta sellaisetkin aiheet, jotka jäisivät epäsuorassa 

demokratiassa puolueiden valintojen ulkopuolelle. 
• Nykypäivänä päätöksenteon apuvälineinä voivat olla kansalaisaloitteet ja 

kansanäänestykset. 
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• Suora demokratia voi toteutua myös esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla, kun äänestetään 
erilaisista asioista. 

 
Epäsuora demokratia 
• Pieni kansalaisten vaaleilla valitsema ammattilaisten joukko voi käyttää kaiken aikansa 

yhteiskunnan asioista keskustelemiseen ja niiden pohtimiseen sekä niistä päättämiseen. 
• Sananvapaus mahdollistaa vapaan keskustelun ja mielipiteiden argumentoinnin. 
• Suurenkin valtion asiat saadaan hoidettua demokraattisesti. 
• Kansalaisten ja erilaisten ryhmien edut voidaan sovitella ja ne saadaan ratkottua (kyseessä 

yleensä kompromissi). 
• Erilaisia ihmisoikeuksia saadaan edistettyä tehokkaasti, koska monenlaiset mielipiteet 

pääsevät esille. 
• Kansalaiset voivat valita vaaleissa haluamansa päätöksentekijät ja jättää valitsematta 

sellaiset edustajat, joihin he eivät luota tai joiden toimintaan he ovat tyytymättömiä. 
Kansalaiset valvovat siis päättäjien toimia ja antavat “tuomion” vaaleissa. 

 
b) Ota kantaa väitteeseen: Häivedemokratia on uhka kansanvallalle. 
Puolesta: 
• Häivedemokratia heikentää demokratiaa, koska siinä todellinen päätöksenteko halutaan 

siirtää asiantuntijoille, jotka kansalaiset eivät ole valinneet tehtäväänsä. 
• Asiantuntijoilla voi olla erittäin hyvä tietämys ja osaaminen omalta alaltaan, mutta heidän 

päätöksentekonsa ei tarvitse perustua demokraattiseen keskusteluun. 
• Häivedemokratiassa kansalaisten ei tarvitse osallistua politiikkaan millään tavalla, joten 

heidän passiivisuutensa ja toimimattomuutensa merkitsee ehkä jopa kansanvallan loppua. 
• Kansalaiset eivät varsinaisesti valvo päättäjien toimia, joten päättäjien ei tarvitse välittää, 

tulevatko he valituiksi vaaleissa. 
 

Vastaan: 
• Todelliset asiantuntijat osaavat tehdä oikeita päätöksiä, jotka hyödyttävät kaikkia. Tällöin 

kansalaisten huono tietämys asioista ei johda huonoihin poliitikkovalintoihin vaaleissa ja 
sen jälkeisiin mahdollisesti huonoihin päätöksiin. 

• Jos kansalaiset eivät ole kiinnostuneita politiikasta, päätöksenteko ei hidastu tai pysähdy 
sen takia. Asiantuntijat osaavat ottaa kaikkien tarpeet huomioon. 

• Häivedemokratiassa demokraattiset menettelytavat ovat olemassa, mutta ne eivät näy 
jatkuvasti arkielämässä. Kansalaisilla on mahdollisuus osallistua tarvittaessa ja vaihtaa 
päätöksentekijöitä. Vaaleja ei ole kielletty.  

 
c) Kannatatko deliberatiivista demokratiaa? Perustele. 
• Opiskelijan oma vastaus. 

 
5. Vastaa perustellen. 

a) Valitse tässä luvussa luetelluista perusoikeuksista mielestäsi kolme tärkeintä. 
• Opiskelijan oma vastaus. 

 
b) Valitse kolme vähiten tärkeää perusoikeutta.  
• Opiskelijan oma vastaus. 
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6. Anna esimerkkejä tilanteista, joissa perusoikeudet voivat olla uhattuina. 
• Huonossa taloustilanteessa ei ole varaa järjestää kaikkia peruspalveluita.  
• Pienillä kunnilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia tarjota yhtä hyviä palveluita kuin 

suuremmilla kunnilla, mikä rikkoo yhdenvertaisuutta. 
• Kriisitilanteissa kansalaisten perusoikeuksia voidaan kaventaa.  
• Tekniikan kehittyminen voi vaarantaa perusoikeuksia. Esimerkiksi valvonta saattaa uhata 

yksityisyydensuojaa. 
 
7. Demokratian toimivuutta voi aina parantaa. Mihin suuntaan sinä kehittäisit 

demokratiaa Suomessa?  
• Opiskelijan oma vastaus. 

 

Aineistotehtävät 
8. Etsi kaksi uutista, jotka käsittelevät sananvapautta. 

a) Missä uutiset on julkaistu ja milloin? 
• Opiskelijan oma vastaus. 

 
b) Tiivistä uutisten pääajatukset muutamaan virkkeeseen. 
• Opiskelijan oma vastaus. 


