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VTT MARKKU KOIVUSALO ?  

 

• Yleisen valtio-opin dosentti  

• Poliittinen teoria, filosofia ja käsitteet  

• Opettanut poliittista filosofiaa ja teoriaa 20 vuotta 

• Ei siis varsinainen Venäjä asiantuntija  

• Kuten ”kaiken maailman dosentit” esiintyy kaikkien alojen asiantuntija 

 

• Miksi pyydetty väittelemään Venäjästä ? 

• Radikaali kulttuuri konservatiivisuus tutkimusprojekti, uusnationalismi  

• Carl Schmittin poliittinen teoria, suosio Venäjällä       

• Geopolitiikka, viholliskuvat, antiliberalismi, autoritaarinen demokratia  

• Aleksandr Dugin: Neljäs poliittinen teoria 

 

 



PAININTA ?   

 

• Olenko sopiva painijaksi?  

• Platon: Länsimaisen poliittisen filosofian isä tunnetusti hyvä painija 

• Sanapaini / väittely = Länsimainen politiikka  

• Poliitikot ovat parempia sanapainijoita 

• Tuomari taas tuomitsee, mattotuomari = erotuomari, huolehtii säännöistä  

• Politiikan teoreetikko = katselija, analysoi, ihmettelee 

• Filosofinen etiikka: On parempi tulla selätetyksi totuuden tähden kuin 

voittaa vääryyden puolesta.  



VOIKO VENÄJÄ MUUTTUU LÄNTISEKSI DEMOKRATIAKSI?  

 

• Juupas / eipäs  

• Sokraattinen filosofi, ei tiedä sitä minkä kaikki tietävät?  

• Mikä on Venäjä?  

• Mistä puhumme kun puhumme Venäjästä ? 

• Onko olemassa subjekti Venäjä ja kuka sitä edustaa?   

• Mitä tarkoitetaan läntisellä, ilmansuuntaa vai arvomaailmaa?  

• Mitä on demokratia?  

• Nykyään synonyymi hyvälle (moraalinen käsite)   

• Aikaisemmin jotakin tekemistä kansan vallan kanssa 

• Vanhan painijan, Platonin ratkaisu painiin  

• Venäjän idea, lännen ja idän idea, demokratian idea   

 



MODAALILOGIIKKA: VOIKO JOTAKIN TAPAHTUA?   

 

• Tutkija ei ole profeetta  

• Profeetta kertoo mitä tulee tapahtumaan 

• Mahdollinen väittämä: Venäjä voi muuttua 

• Helpompi teoreettisesti puolustaa   

• Välttämätön väittämä: Venäjä ei voi koskaan muuttua 

• Venäjässä olisi jotakin minkä on täysin mahdotonta muuttua   

• Läntinen?   

• Jos maantieteellisesti ei ole läntinen, ei voi muuttua  läntiseksi demokratiaksi 

• Onko Venäjä länsimaa? Pitäisikö sen olla? Mitä länsimaa tarkoittaa?   

• Onko olemassa itämaista ja länsimaista demokratiaa? 

• Jos antiikin ajattelu on länsimaisuuden alku, onko Bysantin perintö säilyttänyt 

sen ortodoksisemmin?    



POLEMIIKKI: ”LÄNSI” ON MUUTTUMASSA?  

 

• Painijana nyt tutkijaa poleemisempi rooli   

• Länsimaiset demokratiat muuttumassa Venäjän demokratian suuntaan 

• Liberaali demokratia  ≠ demokratia sinänsä 

• Oikeusvaltio, edustuksellisuus jne. demokratian kesyttäjinä  

• Kansa ei hallitse, kansa legitimoi hallitsijansa, tahtoo johtajaa  

• Putin ei tosin populistisesti noussut kansanjohtaja, voima-pragmatismi 

• Kylmän sodan tiedustelurakenteet Bush vanhempi  ≠ Donald Trump 

• Autoritaarinen demokratia, uusnationalismi suuntaus lännessä. 

• Ohjattu ja suvereeni demokratia, konservatiivinen vallankumous 


