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Charismatic leadership and the role of image in modern politics : charismatic 
effects and the problem of political presence : the case of Finland in the 1980s.  
Kirja. Pekonen, Kyösti; University of Jyväskylä 1989. 

Kun (monimutkainen ja usein asiantutijavaltaistunut) politiikka hallinnollistuu, valtiolistuu, 
etablotuu ja weberiläisesti rutinoituu (varsinkin 1980-luvun Suomi), se ikäänkuin rutiinin
mielessä rapautuu tai kuolee. Värin, dramatiikan ja konfliktien palauttamisessa ovat uusissa
rooleissa yksilät jotka osaavat toimia mediassa ja julkisuuden kentällä (huomiokampailu, 
yleisödemokratia, mediademokratia). Weberin termein demokraattinen karisma (henkilö) voi
pelastaa politiikan draamaa, fasinoivaa ja lämmintä vastakkainasettelua, (vasta)tarinoita, 
morasalisia rooleja ja kantaa poliittisen edustamisen ja esittämisen sekä asiapolitikoinnin sekä
punnitsijan ja yhteistösopijan rooleja. Karisma voi pelastaa politiikkaa, karismaattinen
johtajuus ei aina ole aktoritatiivista ja korvaa demokraattista poliitista julkisuutta ja 
legitimiteettiä (Heywood pohtii juri tätä Boxissaan). /// Myöhemmin karisma joutuu tiukemmin
markkinoistuneen median ja imagdonmuodostanmisen tesiin, sekä Some-koreografian piiriin. 
Tällöin puhumme myös politiikasta kilpailuyhteiskunnan ja kilpailuvaltion termein. Jolloin
markkinat helposti funktionalisoivat politiikkaa tai antavat sille peesaajan tehtävän (vrt. 
Pekosen välttämättömyysretoriikka –termi (Talous, ulkopolitiikka, turvallisuuden imperatiivit)
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FAIRCLOUGHIN AVAAMISTA:

Yksilöllinen taso:  elämäntavan ja –politiikan yksilöllistyminen ja kuluttajamaistuminen, 
projektikohtaistuminen, tyyli ja identiteetti tärkeä, tiedonpolitiikka, portfolion rakentaminen –
riippuvuus markkinaperustaisista asiantuntijuuksista, trainingistä…somelähde ja 
asiantuntijaneuvottelut sekä ostopalvelut harrastus- ja identiteettityönä (oma rooli tässä 
suunnassa)

Kollektiivinen taso: Etujärjestöjen asiantuntijavaltaistuminen, palvelu- ja asiakasorganisaatio, 
tarjous- ja ostopalvelut toimintakulttuurina (jäsenetuina). Järjestökenttä mainostoimistojen, 
konsultaation, markkinahenkisten ammattievaluaattoreiden ja kenttänä. Metafora Seinäjoen 
mailajusseista  (III sektori): ennen raittius, isänmaallisuus, henkinen ryhti – Nyttemmin kaikki 
kaupan pelaajat, olutteltat, brändit ja seurat, maasarjat, koko proseduuri (Hjalliksen 
ideologinen regiimi).  

Poliittisen järjestelmän taso:  Demokratian laajentamisen superideologia (alueellinen, 
sosiaalinen ja sukupolvittainen tasa-arvo, julkiset palvelut ja vakuutus) korvautunut paljon 
hyödykkeillä ja markkinaperustaisilla ammattilaisilla (mediat ja medioituminen, ja 
mediapalvelut, surveyt, arvioijat, yhtiöittäminen, yksityistäminen, kumppanit) 
yhteiskuntapolitiikassa. Järjestöbody sivummalla – asiantuntijaorganisaatiot korvaavat 
kansanvaltaa (Valtion Nuorisoneuvosto ja nuorisokomiteat vaihtuneet arvioijiin ja 
kummpaneihin sekä Nuorisoasian neuvotelukuntaan ja ohuisiin Lapsi- ja nuorisopoliittisten 
ohjelmien arviointeihin). Maksetaan nuorisotutkijalle tai firmalle, Eussa paljon tätä 
legitimiteettiä, salaisia tutkijuuksia ja konsulttiharjoituksia komission hallintopolicyn osana.


