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V altio-opillisen yleisteoksen kirjoittaminen 
on väistämättä valintoja täynnä. Paino-
tuoreen artikkelikokoelman Poliittinen 
valta Suomessa kolme pointtia ovat: 1) 
Suomen poliittisen järjestelmän muutos 

puolipresidentiaalisuudesta kohti parlamentarismia, 2) 
Suomen poliittisen järjestelmän muutos puolipresiden-
tiaalisuudesta kohti parlamentarismia ja 3) Suomen po-
liittisen järjestelmän muutos puolipresidentiaalisuudesta 
kohti parlamentarismia. 
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(luku 7) artikkelit ovat institutionaalisine painotuk-
sineen epäilemättä paikallaan teoksessa, joka on raken-
nettu siten kuin Poliittinen valta Suomessa. Arvioin kum-
mankin luvun informatiiviseksi mutta totunnaiseksi: op-
pikirjakäyttö korostuu. Tapio Raunion artikkeli luvussa 8 
todistaa tasokkaasta perehtymisestä Suomen ja Euroopan 
unionin suhteisiin, mutta se saattaa tiiviydessään muo-
dostua aihepiiriä ennestään heikosti tuntevalle vaikeaksi 
ja jäädä jossain määrin irralliseksi suhteessa teoksen 
muihin artikkeleihin.

Tasa-arvoa käsittelevän luvun sijoittumisen kirjaan 
ymmärtää (Mari K. Niemen artikkeli vallan sukupuo-
littuneisuudesta, luku 9). Tarkasteluun olisi kuitenkin 
suotavaa ottaa – vaikkapa teoksen mahdollisessa jatko-
osassa – myös ne tasa-arvon ulottuvuudet, jotka liittyvät 
etnisyyksiin, äidinkieleen ja uskontoon sekä toisiinsa 
monin tavoin kytkeytyviin tulo-, varallisuus-, koulutus- 
ja terveyseroihin. Viimeiseen eriarvoisuuksien ryhmään 
tosin Wass enemmänkin kuin pelkästään viittaa omassa 
artikkelissaan.

Kirjan artikkeleista yksi, Elina Nopparin ja Mari K. 
Niemen luku 10, kohdistuu ”median valtaan”. Lisäksi 
Maija Mattilan aineisto luvussa 11 juontuu suurelta osin 
medioista. Erillinen artikkeli ”someajan” politiikasta 
olisi ollut perusteltua sisällyttää teokseen. Oman alani 
eli yleisen valtio-opin kansainvälisellä kentällä puhutaan 
nykyisin paljon politiikan tutkimuksen ja viestinnän tut-
kimuksen sulautumisesta yhteen. Taustalla vaikuttavat 
lähes rajattomien tietomassojen hallinnan mahdollistava 
laite- ja ohjelmistokapasiteetin räjähdysmäinen kehitys, 
kaupankäynnin ja henkilökohtaisen viestinnän ohella 
myös politikoinnin digitalisoituminen, viestintävauhdin 
alituinen kiihtyminen sekä kansalaisten ja poliittisten 
vastustajien digitaalisten kontrollointimahdollisuuksien 
jatkuva lisääntyminen. Uusia lieveilmiöitä ovat viha-
puheen organisoituneet verkkoareenat, joille osaavat 
politiikan ja viestinnän tutkijat kylläkin kykenevät vai-
vatta anonyymisti tunkeutumaan. Politiikan medialisoi-

tumisen synkempiin juonteisiin kuuluvat aggressiivisten 
valtioiden verkkohyökkäykset demokratioiden horjutta-
miseksi.

Työmarkkinaosapuolet painottuvat vasta toimittajien 
laatiman päätösluvun 12 viimeisessä kappaleessa. Kuten 
tuossa yhteydessä todetaan, ”puhe korporatismin ja ylei-
semminkin konsensuksen merkittävästä heikkenemisestä 
on kuitenkin ennenaikaista” (310–311). Yksistään tämän 
muotoilun avaaminen ja perustelu olisi ansainnut oman 
lukunsa tai ainakin huomattavan osan järjestösektoria 
kartoittavasta luvusta.

Teoksessa sovellettu tapa rajata politiikan ala julki-
lausutuin ja julkilausumattomin inkluusioin ja ekskluu-
sioin on johtanut tiettyyn varovaisuuteen ja vaikuttanut 
esitettävissä oleviin tuloksiin. Jussi Teljo arvioi vuonna 
1950 yleisen valtio-opin virkaanastujaisesitelmässään, 
että valtio-oppi tarvitsee valtiota yhtä vähän kuin sielu-
tiede sielua. Tämä huomioon ottaen poliittista valtaa 
nyky-Suomessa olisi toivottavaa hahmottaa siten, että 
muodollisten poliittisten instituutioiden tarkastelua täy-
dennettäisiin riittävästi myös muiden tosiasiasiallisesti 
vaikuttavien instituutioiden erittelyllä.

Väläytin edellä ajatusta jatko-osan laatimisesta teok-
selle Poliittinen valta Suomessa. Mitä sellaista kirjasta jää 
puuttumaan, että sille tulisi kaavailla jatkoa? Ensinnäkin 
tarvittaisiin yhtenäinen mutta ei orjallisen tiukka meta-
teoreettinen viitekehys, joka ottaisi huomioon suoma-
laisen politiikan tutkimuksen piirissä edustettujen tie-
teenfilosofisten näkemysten kirjon neo- ellei suorastaan 
vanhapositivismista post-foundationalismiin. Toiseksi 
kotimaisten olosuhteiden ja kehityspiirteiden analyysi 
tulisi riittävästi kehystää globaaliyhteiskunnan ja sen 
vaikutusten, muutossuuntien ja riskiskenaarioiden tul-
kinnan tuloksilla. Kolmanneksi talous pitäisi sisällyttää 
poliittiseen analyysiin aivan liian tärkeänä aiheena jä-
tettäväksi vain ekonomistien hoteisiin. Neljänneksi työ-
markkinajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten 
asemaa suhteessa valtaan tulisi eritellä systemaattisesti.
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Painotus ei ole huono, sillä muutos on merkittävä 
ja toiston avulla viesti tunnetusti menee paremmin ja-
keluun. Perustuslaillisten muutosten lisäksi teoksesta 
tulee perin hyvin esille myös, miten kekkostelu oli poliit-
tisen tyylin kysymys.

Selvästä painotuksestaan huolimatta kirja pyrkii 
olemaan laaja-alainen perusteos ja esitteleekin vähintään 
pikaisin viittauksin useita politiikan tutkimuksen perus-
teorioita. Teoriaorientoitunut lukija kaipaisi kuitenkin 
viereen vastaavanlaista perusteosta siitä, mitkä ovat 
tämän päivän kuranteimmat valtio-opilliset teoriat, joilla 
arvioida lukemaansa, näkemäänsä ja kokemaansa.

Hyvä näyte teorioiden voimasta rakenteiden ym-
märtämisessä on teoksen viimeinen itsenäinen artikkeli, 
Maija Mattilan ”Toimeenpanovallan erilaiset roolit – 
tapaus Talvivaara”. Siinä Mattila ristiinlukee Talvivaaraa 
poliittisena prosessina demokratiateorian, agenttiteorian 
ja teoreettisina viitekehyksinä hahmottamiensa oikeus-
valtioperiaatteen ja edustuksen poliittisuuden avulla.

Artikkelikokoelman teosnimikkeeksi on valittu Po-
liittinen valta Suomessa, vaikka se oikeammin voisi olla 
Suomen poliittinen järjestelmä. Valitettavasti näin suoraa 
viittausta Jaakko Nousiaisen kirjoittamaan pääsykoekir-
jaklassikkoon ei ole kuitenkaan tehty. Lopun yhteenve-
toartikkelissa kuitenkin korostetaan Suomen poliittisen 
järjestelmän korporatistista luonnetta – mikä muodos-
tikin Nousiaisen kirjan kolme pointtia: 1) Suomi on 
korporatistinen maa, 2) Suomi on korporatistinen maa 
ja 3) Suomi on korporatistinen maa. 

Olen myös itse kirjoittanut valtio-opillisen perus-
teoksen Valtio, joka ilman muuta viittaa nimessään alan 
varhaisempaan klassikkoon. Myös minulla oli pointti: 
aktiivisten kansalaisten vastuu politiikan teossa. Mari 
K. Niemen, Tapio Raunion ja Ilkka Ruostetsaaren toi-
mittamassa kirjassa kansalaisia ja siten laajempaa yh-
teiskuntatieteellistä otetta edustaa parhaiten Hanna 
Wassin erinomainen artikkeli ”Toteutuuko vaaleissa yh-
denvertaisuus?”. Onhan poliittisen vallan jakautumisen 
kannalta musertavaa, miten osallistuminen periytyy ja 

siten kasautuu valmiiksi hyväosaisille, jotka siten tulevat 
muita sosioekonomisia ryhmiä paremmin edustetuiksi 
poliittisessa järjestelmässä.

Muutoin poliittisen vallan jakaantumisen näkökul-
masta tuntuu puutteelta, miten kansallisvaltiokeskeinen 
teos kokonaisuudessaan on. On toki ansiokasta, että 
Suomi 100 -hengessä kirja pyrkii kattamaan koko itse-
näisyyden ajanjakson ja samaan aikaan kuljettamaan 
mukanaan kansainvälistä vertailua.

Valta on kuitenkin kuin kulkurin leipä: pieninä pa-
lasina maailmalla. Yksi teoksen neljästä vakavimmasta 
puutteesta on se, että Euroopan unionia tarkastellaan 
lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka oma poliittinen jär-
jestelmämme käsittelee EU-asioita. Vaikka onkin syytä 
käydä hyvin läpi, miten poikkeuksellisen laajasti ja 
oikea-aikaisesti Suomen eduskunta sitoutetaan Suomen 
kantoihin, Euroopan unioni on käynyt läpi niin merki-
tyksellisiä muutoksia, että ne olisivat ansainneet perus-
teokseksi tarkoitetussa artikkelikokoelmassa sijansa. 

Jos ajatellaan vain Suomen EU-jäsenyyden aikaa, 
laajentuminen on vaikuttanut merkittävästi siihen, mil-
lainen integraatio on ollut mahdollista ja miten valta 
unionissa jakautuu. Toiveikas paneurooppalaisuus, jonka 
otteessa nuoruuteni Suomessa elettiin, on kokenut aimo 
kolauksia. Tämä kytkeytyy myös kirjan toiseen kes-
keiseen temaattiseen puutteeseen: monenkeskisyyden 
analysointiin. Vaikka ohimennen tuleekin mainituksi, 
miten ”kansainvälistyminen” on vaikuttanut suoma-
laiseen politiikkaan, neuvotteluprosessien monipor-
taisuus, kauppaneuvottelujen liukuminen osaksi her-
kimpiä politiikan osa-alueita, kuten terveyspolitiikkaa, 
ja ylipäänsä koko kansainvälisen talouden logiikan mu-
kanaan tuoma keskinäisriippuvuus ansaitsisivat sijansa 
kirjassa, joka lupaa otsikkonsa mukaisesti käsitellä valtaa.

Kolmas puute koskee niin ikään kulkurin leipää eli 
kuntien merkitystä vallankäyttäjänä. Suomessa on poik-
keuksellisen laaja kunnallinen itsehallinto. Tämän val-
lankäytön tason analysointi on ymmärrettävästi vaikeaa 
keskeneräisen sosiaali- ja terveysuudistuksen takia, sillä 
järjestelmä on voimakkaassa turbulenssissa. Useimmat 
kansanedustajamme ovat myös kuntapäättäjiä, mikä luo 
omanlaisensa poliittisen todellisuuden, jota ilman on 
vaikea ymmärtää niin sanottuun soteenkaan kytkeytyviä 
valtasiirtymiä.

Neljäs käsittelypuute on kansalaisjärjestöt, joilla on 
Suomessa niin ikään eurooppalaisittain poikkeuksellinen 
rooli julkisten palveluiden kehittäjänä ja tuottajana. Suo-
messa kansalaisjärjestöt tapaavat olla julkisrahoitteisia, ja 
monen hallinnossa on mukana myös puolueiden edus-
tajia. Kuinka itsenäisiä ja vapaita poliittisen agendan 
muokkaajia ovat nämä vahvat, vanhat ja isot järjestöt?

Summa summarum: Poliittinen valta Suomessa on 
hyvin konkreettinen ja valaiseva katsaus poliittisen järjes-
telmän edustukselliseen osaan. Olisi omakin alkuni käy-
tännön politiikan maailmassa ollut helpompi, jos olisin 
saanut eteeni vastaavan käsikirjan, josta olisi selvinnyt 
puolueiden päätöksentekojärjestelmien erot ja ministeri-
valiokuntien toimintatavat.

”Suomi on korporatistinen 
maa.”


