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Kirjoita tehtävien 1 ja 2 vastaukset erillisille papereille.
Merkitse jokaiseen paperiin nimi ja henkilötunnus.
Kokeesta saa poistua aikaisintaan 30 minuuttia kokeen alkamisen jälkeen.
Palauta poistuessasi konseptipaperit ja todista henkilöllisyytesi.
Kysymyspaperin voit pitää.
Jos tarvitset erillisen todistuksen valintakokeeseen osallistumisesta, voit pyytää
sen valintakokeen valvojalta poistuessasi koetilaisuudesta.

**************************************************************************
Molemmista tehtävistä on mahdollista saada maksimissaan 20
valintakoepistettä = kokeesta yhteensä 40 valintakoepistettä.
Voit tiedustella saamasi koepisteet kokeen tarkastajilta 2.6.2016 klo 11 - 13:
yliopistonlehtori Matti Salo 0294 48 3339
tai
yliopistonlehtori Juha Saunavaara 0294 48 3327
Valinnan tulos on nähtävissä viimeistään 1.7.2016 osoitteessa Opintopolku.fi
Oma Opintopolku -palvelussa.

Tehtävä 1.
Tarkastele Suomen väkiluvun kehitystä ja väestön sosiaalirakenteen muutosta 1800luvulla sekä niiden yhteyttä suomalaisten valtamerentakaiseen siirtolaisuuteen
(kaukosiirtolaisuuteen) 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa. Voit
hyödyntää vastauksessasi seuraavia kolmea tilastollista esitystä.

Lähde: Jussi Huttunen. ”Elinikä ja
elinajanodote”. Lääkärikirja
Duodecim 10.11.2015.
http://www.terveyskirjasto.fi/terve
yskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00
474. Luettu 25.4.2016.

Lähde: Suomen
maatalouden historia 1.
Perinteisen maatalouden
aika: Esihistoriasta 1870luvulle. Toim. Viljo Rasila,
Eino Jutikkala ja Anneli
Mäkelä-Alitalo. SKS, Helsinki
2003.

Lähde: Siirtolaisuuden historia
Suomessa. Opintoaineistot yläkoulujen
ja lukioiden opettajille.
Siirtolaisinstituutin www-sivut.
http://www.migrationinstitute.fi/files/
pptx/siirtolaisuus_suomessa_ja_euroop
assa/siirtolaisuuden_historia_suomessa
.pptx. Luettu 25.4.2016.

Tehtävä 2
Kansainvälisen politiikan ja talouden foorumeilla on 2000-luvulla puhuttu paljon Kiinan
noususta. Ajatus uudesta noususta tai paluusta entiseen asemaan on usein pitänyt sisällään
oletuksen jonkinlaisesta nykytilannetta edeltäneestä heikkouden tai taantuman ajasta.
Analysoi Kiinan ulkopoliittisen ja taloudellisen aseman kehitystä 1800-luvun alusta
nykyhetkeen. Voit hyödyntää vastauksessasi dokumentteja (1–3)
Dokumentti 1:
Brittiläisen imperiumin, Venäjän/Neuvostoliiton, Yhdysvaltojen ja Kiinan osuus maailman
kokonaisbruttokansantuotteesta (BKT luvuissa huomioitu ostovoimapariteetti) vuosien 1820
ja 2000 välisenä aikana.

(http://uk.businessinsider.com/chart-rise-and-fall-of-modern-empires-2014-9?r=US&IR=T Luettu 25.4.2016)

Dokumentti 2:
Le Petit Journalissa tammikuussa 1898
julkaistu poliittinen pilapiirros.
(Chine = Kiina)
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:China_imperialism_cartoon.jpg Luettu 26.4.2016)

Dokumentti 3:
Suomen Kiina-toimintaohjelma. Ulkoasiainministeriö. Ulkoasiainministeriön julkaisuja
5/2010.
(http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=59930&GUID=%7B939DD0BC-0106-49F4-B4E8E0076BD06132%7D Luettu 25.4.2016)

s. 3:
Kiinan nykytilanne
Kolmen vuosikymmenen nopean talouskasvun ansiosta Kiina on nousemassa maailman toiseksi
suurimmaksi kansantaloudeksi. Talouden avautuminen ja kehittäminen, kaupungistuminen ja
väestön vaurastuminen ovat voimakkaasti muuttaneet Kiinan yhteiskuntaa. Avautumispolitiikan
ansiosta Kiina on onnistunut nostamaan huomattavan suuren määrän väestöä köyhyydestä, mitä
voidaan pitää merkittävänä historiallisena saavutuksena. Kiinan kehitys on ollut nopeaa, ja se on
perustunut monessa suhteessa hyvin johdettuun politiikkaan, ongelmien identifiointiin ja niiden
ratkaisemiseen. – –
s. 5-6:
Kiinan vahvistuva globaali rooli
Kiina on rationaalisella tavalla johdettu maa, ja sen ulkopolitiikkaa leimaa tietty ennustettavuus.
Kiina tähtää ensisijaisesti oman sisäisen kehityksensä varmistamiseen. Ulkopolitiikassaan Kiina
korostaa rauhanomaista lähestymistapaa, puuttumattomuutta toisten valtioiden sisäisiin asioihin ja
pyrkimystä hyvien kansainvälisten suhteiden ylläpitämiseen.
Kiinan taloudellisen painoarvon suhteellinen kasvu on johtanut myös ulkopoliittisen itsetunnon
nousuun, mikä ilmenee mm. kansainvälisissä neuvotteluissa. Toisaalta Kiinan kansainvälisen roolin
kasvu ja mukaantulo kansainvälisten kysymysten yhteiseen käsittelyyn eri foorumeilla on
parantanut sen valmiuksia osallistua ongelmien ratkaisuyrityksiin yhdessä muiden maiden kanssa.
Kiina korostaa kuitenkin ulkopolitiikassaan ensisijaisesti sisäisiin asioihin puuttumattomuutta, ja
painottaa voimakkaasti taloussektorin yhteistyötä.
Huolimatta maassa yhä vallitsevasta köyhyydestä Kiina ei ole tavanomainen kehitysmaa. Kasvavan
talousmahtinsa ja edelleen jatkuvan kasvupotentiaalinsa ansiosta Kiinasta on tosiasiallisesti jo
tullut Aasian johtava suurvalta ja myös globaalisti yksi johtavista maista. Lisäksi Kiinan asema
yhtenä tunnustettuna ydinasevaltana ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenmaana antaa
sille merkittävän aseman kansainvälisen politiikan kysymyksissä.
Kiinan valmius ylläpitää hyviä suhteita ja toimia yhteistyössä muiden maiden kanssa vaikuttaa
merkittävästi Itä-Aasian ja koko Tyynenmeren alueen vakauteen. Yhtäältä Kiinan talouskasvu
kannustaa sen naapurimaita tiiviiseen yhteistyöhön Kiinan kanssa. Toisaalta Kiinan aseman
vahvistuminen ja sotilaallisen potentiaalin määrätietoinen kasvattaminen huolestuttaa jossain
määrin sen naapurimaita. – –

