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Onko käsitteelle tilaa?

Mitä on
poliittinen
johtajuus?

Johtajuuden tutkimus ei II
maailmansodan jälkeen keskiössä

Ideat, instituutiot, asenteet,
äänestäjien valinnat ja preferenssit,
talous... missä johtaminen?

Demokratia ja johtaminen:
johtajuudella negatiivinen kaiku,
populismi

Tietopohjainen päätöksenteko:
poliittiset päätökset nojaavat dataan,
asiantuntijatietoon. Häviääkö
johtajuus?



Johtajuus myös kykyä päämäärien
asettamiseen, ei ennalta asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseen

Johtajuus ei ole sama
kuin managerialismi



Tunnistammeko poliittisen
johtajuuden luonnetta?



Moderni valtio on yhtä
aikaa sekä johtajakeskeinen

että järjestelmäkeskeinen



Johtajuus sidoksissa poliittisiin ideoihin, universalismi

Platon: johtajuus ideoiden tajuamista
Aristoteles: valtiomiestaito, johtajuuden kontekstisidonnaisuus
Roomalainen ajattelu: ero käskyvaltaan (potestas) ja auktoriteettiin
(auctoritas)
Keskiaika: kirkon ja maallisten hallitsijoiden taistelu, kuka edustaa
universalismia?

Poliittisen johtajuuden historia



Modernin valtion lyhyt historia

Mitä valtio
tekee
johtajuudelle?

JATKUVUUDEN TURVA
1400-luvun sopimuskäytännöt: hallitsijat
pystyvät sitomaan seuraajiaan ja
alempia säätyjä

VALLAN TYHJÄ PAIKKA
Status, state – viittaus vallan tyhjään
paikkaan, valtio erottuu hallitsijasta.
Syntyy kameralismi, hallinnan tiede

SUVERENITEETTI
Jotta valtio voi toimia tehokkaasti, valta
on keskitettävä yhden hallitsijan käsiin



Moderni valtio on keinotekoinen
luomus, ihmisten välisen

sopimuksen tuote. Johtaja saa
valtansa kansalta.



Poliittisesta johtajasta tulee
demokratiassa kansan palvelija. 

 
Miksi kuitenkin demokraattiset

yhteiskunnat synnyttävät
vahvan johtajan kaipuun?



Kolme selitystä

Miksi
demokratiat
synnyttävät
vahvan johtajan
kaipuun?

KYPSYMÄTTÖMYYSTEESI
Moderni massayhteiskunta oli
kypsymätön ottamaan vastuuta, vahvan
johtajan kaipuu

POPULISMITEESI
Demokratia halveksuu eliittejä,
olennaista vahva side kansan ja
johtajan välillä

POIKKEUSTILATEESI
Vahva johtaja päättää siitä, milloin laki
asetetaan syrjään



Kolme hypoteesia

Miksi poliittista
johtajuutta
tarvitaan
demokratiassa?

MAX WEBERIN KARISMATEESI
Koska politiikka on vaarassa ajautua
tekniseksi hallinnaksi, tarvitaan ideoiden
kamppailua. Karismaattisten johtajien
rooli keskeinen tässä.

KONSENSUSTEESI
Edustuksellisen demokratian ydin on
konsensuksen rakentamisessa. Johtajien
rooli keskeinen.

KYKY PÄÄTÖKSENTEKOON
On tilanteita, jotka vaativat nopeaa
reagointia. Johtajuutta ei voi ohittaa.



“The central misconception, which I set out to expose, is the
notion that strong leaders in the conventional sense of

leaders who get their way, dominate their colleagues, and
concentrate decision-making in their hands, are the most
successful and admirable. While some leaders who come

into that category emerge more positively than negatively, in
general huge power amassed by an individual leader paves

the way for important errors at best and disaster and
massive bloodshed at worst.”

 
Archie Brown. “The Myth of the Strong Leader”. 


