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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
Kuvatehtävä s. 98 
Katri Kulmuni perkaamassa mansikoita ohjelmassa Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro. 
Pohdi, miksi poliitikot osallistuvat mielellään erilaisiin viihdeohjelmiin. 

• Monet viihdeohjelmat keräävät paljon katsojia.  
• Poliitikoille on tärkeää olla esillä. Kaikki julkisuus on siinä mielessä hyväksi.  
• Viihdeohjelmissa voi tuoda esille itsestään eri puolia kuin politiikassa.  

 

Perustehtävät 
1.  

a) Mitä valta on? 
• Valta on jonkin tahon kykyä saada toiset toimimaan haluamallaan tavalla.  

 
b) Mistä eri syistä tietyillä ihmisillä on valtaa? 

• Valtaa voi olla monesta eri syystä:  
• Asemavalta perustuu henkilön asemaan työpaikalla tai yhteiskunnassa.  
• Henkilöllä voi olla persoonaansa liittyvää valtaa, jota kutsutaan vaikutusvallaksi.  
• Valta voi perustua myös talouteen tai taloudellisen asemaan.  
• Vallan perustana voi olla myös väkivalta tai sen uhka, jolloin kyseessä on pakkovalta.  
 

Syventävät tehtävät 
2. Perustele väite: Valtaa on kaikkialla. 

• Valta nähdään usein kahden tai useamman henkilön välisenä suhteena.  
• Vallankäyttöä esiintyy luonnollisesti politiikassa, mutta myös työpaikoilla, koulussa ja 

lasten hiekkalaatikolla käytetään valtaa.  
• Ihmisten väliset valtasuhteet muuttuvat jatkuvasti. Valtaverkostoja luodaan keskinäisessä 

kanssakäymisessä.  
 

3. Miksi asiantuntijoiden valta on lisääntynyt päätöksenteossa? 
• Tiedon määrä yhteiskunnassa on lisääntynyt.  
• Yhteiskunnalliset ongelmat ovat monimutkaistuneet.  
• Poliitikoilla ei ole kaikkia asioiden ratkaisemiseen vaadittavia tietoja.  
• Toisaalta poliitikot saattavat ”piiloutua” vaikeissa asioissa asiantuntijoiden tietämyksen 

taakse.  
• Valtaa delegoidaan alaspäin yhä useammin, koska päätettäviä asioita on paljon.  
 

4. Pohdi, voiko valtaa ostaa Suomessa.  
Näkökulmia:  
• Periaatteessa valtaa voi ostaa kaikkialla, jos valtaa käyttävä henkilö suostuu ”myymään” 

sitä. 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• Lahjoitetun rahan vastineeksi saatetaan tavoitella jotain palvelusta. Rahaa annetaan 
harvoin pois ilman, että luovutetulla rahalla saataisiin jotakin vastineeksi. Tällöin puhutaan 
korruptiosta.  

• Virkamiesten ja poliitikkojen lahjonta on ollut Suomessa melko vähäistä, mutta toisaalta 
kaikista taloudellisen vallan käyttötapauksista ei tiedetä.  

• Valtaa pyritään varmasti ostamaan, mutta rahan vaikutusta päätöksentekoon on vaikea 
osoittaa todeksi.  

• Valtaa voi ostaa hankkimalla esimerkiksi tiedotusvälineitä omaan hallintaansa. Median 
avulla voi vaikuttaa ihmisiin ja siis periaatteessa ostaa vaikutusvaltaa. 
 

Aineistotehtävät 
5. Tutustu oheisiin infograafeihin. 

a) Tee molemmista kolme havaintoa. 
Pörssiyhtiöiden ylin johto 2019 
• Naisten määrä hallituksissa on noussut.  
• Hallitusten puheenjohtajista naisia on vain 6 %.  
• Toimitusjohtajista naisia on vain 9 %.  

 
Ministeriöiden ylin johto 2019 
• Naisten osuus on miehiä suurempi infrastruktuuri- ja sosiokulttuurisilla aloilla.  
• Talousaloilla naisten ja miesten osuuksissa ei ole suuria eroja.  
• Perustoiminnoissa miehet ovat enemmän johtotehtävissä kuin naiset.   

 
b) Mitä ne kertovat vallasta ja vallankäytöstä Suomessa? 

• Naisia on vähän johtotehtävissä yksityisen sektorin pörssiyhtiöissä. Naisten osuus on 
tosin kasvanut jonkin verran.  

• Naisilla on vahva asema poliittisessa johdossa. Heitä on siellä enemmän kuin miehiä.  
• Taloudellisen vallan voisi ajatella olevan miehillä. Vastaavasti ministeriöissä valta on 

jakautunut tasaisemmin.  
• Suomessa lainsäädäntö ohjaa valtionhallinnon toimintatapoja esimerkiksi 

nimitysasioissa, mikä edistää tasa-arvoa.  
 


