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1000-luvun alkua edelsi vahvan TRADITIONAALINEN 
(Weber) kansalaisyhteiskunta ja järjestyksen 
legitimiteetti. Vasta tuolloin vuosituhannen 
vaihteessa kirkon että Ruotsin valtion ote (1200 l.) 
Suomen järjestyksenpidossa vahvistui, joskin rahvas 
ei ollut pitkään aikaa yhteydessä esim. Ruotsiin, 
vähiten juuri SÄÄTYVALTIOPÄIVIEN MIELESSÄ (meillä 
vanha ruotsal. valtiopäiväperinne säilyi Venäjänkin 
alla, aina 1900-luvun eduskuntauudistukseen saakka. 
Talonpoikaisto mukana 1600 l. alusta. Traditionaali 
vaihe - 1000 vuoteen mennessä ja osissa Pohjolaa 
paljon pidemmälle, periferiassa – tarkoitti Weberin 
auktoritatiivisen ideologian ja legitimiteettikaavan 
mukaan sitä, että meillä oli yhteisöillä lähinnä vain 
sininen (pallukka) yhteiskunnallinen epävirallinen 
järjestys, yhteisön, tradition, suvun, miehen ja 
uskonnon mielestä; tällainen hallinta saattoi olla luja 
ja legitiimiksi koettu, vaikka se olikin annettu, 
luonnollinen ja ei-oikeudelliseen fyysiseen valtaan 
perustuva. 

YHTEISKUNTA ENNEN 1000-
LUVUN TAITETTA:



Jaakko Nousiainen on nimittänyt ETÄISAUKTORITEETIKSI 
(VALTIO, USKONTO, KULTTUURI, HALLINTO) KUVAN 
VENÄJÄNVALLAN SÄÄTYVALTIOPÄIVIÄ 1863 KEISARIN 
SUOJELUKSESSA. Valtiopäivät olivat vasta toiset v. 1809 
jälkeen. Mutta ne kiteytyvät AUTONOMIAAN (kuvan 
vaaleanpunainen ’valtiollinen’ sfääri’. 1863 edustajat 
kokoontuivat Ruotsin ajan oikeusvaltioperiaatteiden 
mukaan, sovittiin mm. kunnallinen itsehallinto, mistä virisi 
vahva kuntademokratia 1918. Autonomian ja 
venäläismielisen politiikan kaudet vaihtelivat, mutta monet 
kansanliikkeet (raittius, palokunta, valistus, nais) sekä 
lukutaitoon perustuva lehdistö ja suomenkieli (kauppa, raha) 
auttoivat kehittämään kansalaisyhteiskuntaa, erilaisia 
identiteettejä ja julkisuuksia. Käsitehistoria osoittaa, kuinka 
valtion, yhteiskunnan ja kansalaisen käsitteet olivat oma 
moderni murroksensa. 1900-luvun alussa liikkeet 
(puolue)politisoituivat Venäjäsuhteen tulkinnassa ja 
työväenkysymyksen ympärillä. Eduskuntauudistus huikea 
1905-1907 kun Äiti-Venäjän auktoritatiivinen napanuora 
pidentyi Suomen asian suhteen Japanin sodan aikana, 
poliittisessa lamassa.

ETÄISVALTIO JA SUOMALAINEN 
YHTEISKUNTA 1863



Kansanliikkeet politisoituivat, ja Sosiaalidemokraattisesta puolueesta tuli 
modernin joukkopuolueen paradigma ja maailman kokoavimpia 
sosialistipuolueita agraarissakin maastossa. Keisarin ’veton’ oloissa 
uudistuspolitiikka oli hankalaa jopa demarivetoisessa hallituksessa 1910-
luvulla. Lopullisesti valtalaki-konflikti lukitsi ja jännitti tilanteen – Sdp 
pudotettiin vallasta. Maassa oli esim. Heiskasen mukaan ’valmiina’ monet 
modernit poliittisen järjestelmän instituutiot ja organisaatiot: puolueet, 
monet etujärjestöt, kansanliikkeet ja osuuskunnat, yksikamarinen avoin 
parlamentti, senaatti ja oikeuksia – mutta järjestysvalta puuttui, joka olisi 
voinut ristiriitojen keskellä olla uskottava soveltamaan parlamentarismin 
periaatteita ja laittamaan jäitä katkeruuden osapuolten hattuun melskeen 
keskellä. Demarit ajautuivat 1917-18 kapinaan kun tappio valtalakikiistas-
sa – missä keisari ja porvarilliset voimat liittoutuivat demareiden mukaan –
tuli. Sosiaaliset ongelmat olivat sodan varjossa kärjistyneet, nälkääkin 
nähtiin – ajauduttiin KAKSOIVALLAN TILANTEESEEN. Kun yhteistä demok-
ratia/parlamentarismiuskoa tai pelisääntöjä ei ollut ja järjestyskaartit 
(punaiset ja valkoiset ) olivat politisoituneiden ja jakautuneiden kansa-
laisliikkeiden esim. palokuntaryhmien varassa – pieni tuli ja kv. Kontin-
genssi vallanottoineen vei mukanaan ja punaiset sytyttivät tulen Hgin
Työväentalon torniin.  Valkoiset voittivat kapinan ja hoitivat homman 
loppuun sangen militantisti, kyseenalaisin oikeusmenetelmin hekin. Juopa 
hävinneen punaisen ja valkoisen Suomen sekä juopa vasemmiston sisällä 
halkaisi Suomea vähintään 1960-luvulle saakka, vasta silloin merkitsevä 
sosiaalinen ja historiallinen ’väinö-linnalainen’ eheytys toteutui.  

KAKSOISVALTA 1918



Linna kuvaa metaforisesti hyvin sammakkoperspektiivistä 
suomalaisen yhteiskunnan sukupolvimurroksia ja eheytymistä 
Pohjantähti-romaanitrilogiassaan. Tässä kartano-suomi-keskeisessä 
presentismissä on harmittomiakin jälkiviisaan lineariteetin, grand-
old-storyn sdp-merkityksiä, mutta hyvin se taustoittaa ja kuvaa 
punaisten kansalaisten rehabilitointia ja sosiaalivaltion 
alkusytykkeitä 1960-luvun alussa – Linna, Kekkonen ja modernit 
sosiologit saunoivat kuumissa löylyissä 1960-luvulla ja vakuuttuivat 
yhteiskunnan integraation edellyttävän kaikkien leirien 
purkamista.

Myös kansainvälistyminen, nuorison sukupolvikapina, 
populaarikulttuuri, seksuaaliarvojen mullistuminen sekä kv. 
Sosiaaliset liikkeet vaikuttivat. Palkkatyöläistyminen (naiset ja 
maalta muuttavat) nostivat uusia suvereeneja toimijoita. Vielä 
1950-luvulla yleiset koti-uskonto-isänmaa –moraliteetit saivat pian 
murtua politisoituvissa instituutioissa ja dramaattisesti kasvavien 
koulutus- ja hyvinvointivaltiointerventioiden oloissa.

Pol. järjestelmän tasolla uudet sosiaaliset komiteatoimijat (yh-
denasian liikkeet, työmarkkinat, Tupo) ja lailliset sekä puoluetuki-
vaalijärjestämisoikeudet saaneet poliittiset voimat kokivat 
linnalaisen arvonannon, kansalaiset kokivat olevansa mukana 
poliittisten voimien kautta – oma momentti vaikutti poliittisen 
kulttuurin suuntaan ja tulonjakoon. Politiikka oli kuumimmillaan ja 
virtuoosit ryhmäpeli-kentät fasinoivimmillaan 1960-luvun mallissa.     

RESPONSIIVINEN PUOLU-
EDEMOKRATIA

1960-LUVUN PERUS-
MALLI: KOLME RESPON-
SIIVISTA PALLUKKATASOA



Poliittisten voimien renesanssi oli pian ohi (1980-luvun 
loppuun), hyvinvointi-valtion monien interventioiden (moni 
funktio esim. lastenhoito julkiselle sektorille) ja kansalaisyhteis-
kunnan (Lebensweltin) kolonisaation myötä niiden funktio ei 
enää ollut ensisijaisesti valtioon tai hallintaregiimiin päin –
voimat myös toteuttivat markkinavoimien tukemaa konsensus-
ajatusta uuden kilpailukykyisen, koulutetun, itsekurilllisen, 
kulutuksen osaaman työn tekijän kasvattamisesta, 
välttämättömyys-retoriikasta, staattisen järjestelmän ja 
kilpailukyvyn puolesta.

Pol. voimien ja Tupon VALTIOLLISTUMINEN, politiikan 
INSTITUTIONAALISTUMINEN ja rutinoituminen merkitsivät 
weberiläistä politiikan voiman kuoleentumista. Mielikuvituksen 
puute avitti ajattelua valtion laitosten suuntaan; uusi asetus, 
määräraha ja toimijat ’ratkaisivat’ sosiaaliset ongelmat!? 
(lomakeskukset pariongelmien terapian varaan?) Lumipallo-
hyvinvointivaltio – onnellinen konsensus?! Puolueiden 
hallinnollistuessa markkinadynamiikka, kulutuksen maailman 
kompensaatiot ja vaihtoehtoiset kulutustavat ja uudet 
sosiaaliset ja ympäristöliikkeet valloittivat tilaa uuden median 
kanssa kansalaisten mobilisaationa. Ne ottivat jännitteisten 
poliittisten voimien paikkoja – YKSILÖLLISTYMINEN (demok-
raattisen karisman draama medioituneessa monipuolisessa, 
viihteellistyvässä markkinassa) YLEISÖ- ja digiDEMOKRATIASSA.

POLITIIKAN HALLINNOLLISTUMINEN –
YKSILÖT, LIIKKEET JA MEDIA AUTTAVAT?



REAALISOSIALISMIN ROMAHDUS, TOINEN SUURI 
GLOBALISAATIO- JA INTEGRAATIOMURROS vapauttavakin 
murros - markkinoiden, pankkien ja pääoman liikkeiden ja 
dynamiikan vapauttaminen sekä sen vahvistama LAMA (600 
000 TOIMEENTULOJO-NOSSA) osana UUTTA REGIIMIÄ – missä 
liberaalimpi mutta monia sosiaalisesti ahdistava 
KILPAILUKYVALTIO/YHTEISKUNTA RAKENTUU,  ja VALTIO 
PEESAA (eriarvoisuuden kanssa eläminen, koulutus, sisäinen 
yrittäjyys) ja skandinaavinen hyvinvointivaltio yhdessä maassa 
on ’globaalin’ paineissa?!

Syrjäytymisen ja sosiaalisen segregaation kehät ja erityisesti 
niiden (kurittava)valta murtavat vanhaa koulutettua 
ammattiryhmäjakoa, sosiaalisen ja terveyden tasa-arvoa –
markkinaimperatiivit avoimen pikkuvaltion uusi seinän-edessä-
edistys?! Saavutetut ja markkinoistuvat edut arvossaan –
syrjääntymisen pelko jakaa ihmisiä, etenijöihin, pärjääjiin ja 
putoajiin?!  Globaali talous toimii ja vastuullistaa yksilöiden 
kautta – jota Pohjolassakin tuetaan? Putoajia eri seuduilla, 
tehtävissä ja luokissa – yksin, totalisoivat odotukset yksilön 
vastuttamisen oloissa? Kuka käyttää syrjääntymisen/syrjäyt-
tämisen termiä? Sosiaaliset verkottajat ja ammattilaiset (legi-
timoinnissaan)? VALTIO SAA UUSIA IMPERATIIVEJA JA VETÄY-
TYY MYÖS SUOMESSA OSAVASTUISTA (1992-pallukat eroaa..), 
yh-teisöjen ja yksilön vastuu ruokajonossa ja arjessa vahvistuu.

ISO MURROS 1991-96 MARKKI-
NAVAPAUTUKSEEN JA EUROOP-
PAAN LAMAN KAUTTA



Suomi EU:ssa ja EMU:ssa. Turvallisuus, talous- ja
kulttuurielämän globalisaatio ja EU-integraatio ja Eun
ulkopolitiikka suomalaisena ’viisaana’ imperatiivina, 
adaptaationa ja integraationa. Globalisaation ja 
talouden efektit – ja takaisinlyönnit – heikko 
eurooppalainen mobilisaatio (puolueet, julkisuus) –
meppivaalit ’toisen asteen’ kansalliset vaalit? 

EU-instituutioita hankala tarkastella yhdessä osana 
suomalaista demokratiaa, sillä usein madaltavat kat-
seet europolitiikkaan vallalla (silti meillä ek:n Suuri 
valiokunta, virkam. lakivalmistelu, julkisuus, 
instituutiot)). EP:n rajattu valta, ei vastuuta vahvan 
byrokraattista komissiota; Euroopan unionin 
neuvosto ja kokoukset kansallisen johdon edustus. 
Oikeuslaitos ja europuolueet omansa, missä myös 
politisoivia efektejä. Hix kysyykin, ei ole parlamen-
taarisen demokratian yhtälö arvioida Eu:n toimintaa 
vaan sen toimijoiden jännitteinen tasapaino? Kynos!?

Globaalin demokratian tai sopimusjärjestelmän 
(regiimit) ja oikeuden ’keksiminen’ uudelleen –
politiikassa on myös usein kyse siitä, mistä on puute 
(riskiyhteiskuntateoreetikko Beck Globaalista demok-
ratiasta): mikä vastuullinen komppa ottaa vastuun 
ympäristöstä ja/tai anarkkisesta aikal.hengestä !?

EUROOPPALAINEN JA SUOMALAINEN 
KANSALAISYHTEISKUNTA

EUROOPPALAISET pol.voimat ja lobbaajat sekä SUOMA-
LAISET kansainvälistyvät organisaatiot, puolueet, verkos-
tot (mm. työmarkkinat, SETA, GB ja eläinsuojelu)

EURO- JA SUOMALAINEN VALTIO JA PERUSTUSLAIT

EUROOPPALAINEN JA SUOMALAINEN DEMOKRATIA 
YHDESSÄ PULLONKAULOJEN KANSSA




