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Aikalaisdiagnoosi (Zeitdiagnose) 

• Kolmas sosiologian teoria (Arto Noro)

Tutkimusteoria, yleinen teoria, aikalaisdiagnoosi

Keitä me olemme, ja mikä on tämä aika?

• Kriisi → päätös ≠ Diagnostiikka: Sairauden / terveyden luonne  → terapia

• Karl Mannheim 1941: Aikalaisdiagnoosi

“Ottakaamme lääkärin asenne, joka pyrkii tekemään tieteellisen diagnoosin 

kärsimästämme sairaudesta. Ei ole epäilystäkään, että yhteiskuntamme on sairastunut. 

Mikä on tämä sairaus ja mikä on sen lääke? 

“Yksikään diagnoosi ei ole täydellinen ellei se etsi jonkinlaista terapiaa.” 

"Diagnosis of our Time": Lecture at a Conference of Federal Union at Oxford1941. 

• “Elämme siirtymäaikaa laissez-faire järjestelmästä suunnitteluyhteiskuntaan.”
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Massa ja suunnitteluyhteiskunta

• Massayhteiskunta → suunnitteluyhteiskunta → sosiaaliset tekniikat

Hallitaan vähemmistön toimesta diktatuurilla

Tai uudella hallitusmuodolla → huolimatta vallan kasvustaan edelleen demokraattisesti kontrolloitu. 

• Vanha laissez-faire ↔ diktatuuri 

• Kolmas tie: Militantti demokratia

Vaatimus yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta 

Ilman vallankumousta, veroilla, investointien kontrolloinnilla, julkisilla töillä, radikaalilla sosiaalisten 
palvelujen laajentamisella.

”Liberalismin aikaa luonnehti päämäärien pluralismi ja neutraali suhde elämän perustavia asioita kohtaan”

Ei neutraali demokratia vaan militantti – sosiaalinen muutos ja perusarvot 

”Lähimmäisen rakkaus, vastavuoroinen auttaminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, vapaus  

• ”Suunnittelua vapaudelle”  

• ”Demokratisoituminen on ennalta määrätty kohtalomme”

Siitä kertovat myös diktatuurit, jotka voivat syntyä vain demokratiasta 
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Antiikin demokratian aikalaisdiagnoosi (Platon) 

• Demokratia → tyrannia = äärimmäinen vapaus → orjuus

• Poliittisen yhteisön sairaudet (jakaantumisen vaarat)

• Demokratia

Syntyy oligarkian sairaudesta (rikkaiden ja köyhien kuilu) 

Sairastuu itse tyydyttämättömään vapauden himoon 

• Juopuu laimentamattomasta vapaudesta 

”Kun demokraattinen valtio saa johtajakseen kehnoja juomanlaskijoita ja juopuu liiaksi laimentamattomasta 
vapaudesta, se rankaisee johtomiehiään syyttäen heitä kunnottomiksi oligarkeiksi elleivät he ole hyvin 
helläkätisiä ja tarjoa kansalle runsaasti vapautta.” 

• Sairaus (jakaantuminen) → kansanjohtaja → pahin sairaus tyrannia 

• Vapauden juomingeista herätään orjuuden krapulaan

”Tyrannian politeia ei voi saada alkunsa muusta kuin demokratiasta niin, että äärimmäisimmästä vapaudesta 
seuraa suurin ja raain orjuus.” 

• Parantava lääke oikeamielisyys – tyranni väärämielisin 
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Raaka ja laimennettu demokratia 

• Kansanvalta (δημοκρατία) = kansa (δῆμος, demos) + voima, valta (κρατέω) krateō

• Antiikin demokratia : Kansa hallitsee, arvonta, ei vallan kolmijakoa jne. 

• Edustuksellinen demokratia: Laimennettua demokratiaa

Kossuvichy ei ole aidompaa, vaan laimennettua kossua. 

• Liberaalit periaatteet: Demokratian (väki)vallan laimentajina 

• Carl Schmitt: Oikeusvaltiolliset periaatteet poliittisen tahdon vesittäjinä

Oikeusvaltiollinen osa: Lain hallinta +  Porvarillisen oikeusvaltion periaatteet

Perusoikeudet (yksilön oikeuksina) + vallanjako 

Poliittinen osa: Valtiomuotoa luova valta = tahto, dynastinen tai demokraattinen

• Natsivallankumous raakaa liberaalien laimennusten poistamista 

”Koko nykyisen Saksan julkisoikeus lepää sen omalla maaperustalla”

”Valtiopäivät toimii suoraan kansan tahdon toimeenpanijana.”
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Colin Crouchin aikalaisdiagnoosi

• Colin Crouch: Coping with Post-democracy (2000); Post-democracy (2004)

• “Teemani on demokratian huono terveys” 

• Demokratia on lähes kokonaan vesitetty 

• Annettu minimi: Enemmän tai vähemmän vapaat ja reilut vaalit 

Itse asiassa vaalit ja edustajat jo raa’an demokratian laimennusta 

• Kuten Platonilla otettava lähtökohdaksi ideaali, mutta demokratian ideaali 

• Demokratian ideaali

“Demokratia kukoistaa kun on olemassa merkittäviä mahdollisuuksia tavallisen kansan 

massoille aktiivisesti osallistua keskustelun ja itsenäisten organisaatioiden kautta 

julkisen elämän ohjelman (agenda) muotoutumiseen ja silloin kuin kansa käyttää 

aktiivisesti näitä mahdollisuuksia.”  
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Postdemokratia

• Myös liioiteltu → negatiivinen ”ideaali” 

“Vaikka vaalit ovat toki olemassa ja voivat muuttaa hallitusta niin julkinen äänestyksiä koskeva 

debatti on tiukasti kontrolloitu spektaakkeli, jota manageroivat kilpailevat suostuttelun 

tekniikoiden asiantuntijoiden ammattilaistiimit ja jotka koskevat näiden tiimien valikoimaa pientä 

määrää asioita. Kansalaismassat näyttelevät passiivista, nukkuvaa ja jopa apaattista roolia 

vastaten ainoastaan heille annettuihin signaaleihin.” 

”Tämän äänestyspelin spektaakkelin takana politiikkaa todellisuudessa muotoutuu äänestettyjen 

hallitusten kasvavasti liikemaailman intressejä edustavien eliittien yksityisessä 

kanssakäymisessä.”

• Paraabelinen kokemus 

Demokratisaation huipulta alaspäin ja kuitenkin eteenpäin

Huippu 1900 –luvun puolivälissä

Skandinaviassa ja Yhdysvalloissa huippu jo ennen toista maailman sotaa  
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Yritysten valta demokratian vesittäjänä

• Crouch: Ei vain poliittisen vallan alistaminen taloudelliselle vallalla

Taloudellisen vallan muuttuminen uudestaan poliittiseksi vallaksi

2000-luvun keskeisin demokratian kriisi

Uusi hallitseva luokka yhdistelmänä poliittista ja taloudellista valtaa. 

Post-demokraattinen paraabeli 

Palataan esidemokraattiseen aikaan, jossa taloudellista ja yhteiskunnallista elämää johtavat 

eliitit myös monopolisoivat itselleen julkisen vallan asemat ja vaikutusvallan. 

• Käänteinen totalitarismi: Sheldon Wolin (Marjan esitys) 

Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism

Yritysvallan poliittinen aikakausi ja  kansalaisten poliittinen demobilisaatio 
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Uusliberalismin aikalaisdiagnoosit 

• Uusliberalismi ≠ uusi liberalismi (jälkiliberalismina) 

• Uusliberalismi uutta (sosiaali)liberalismia (jälkiliberalismia) vastaan

L. T. Hobhouse, Beveridge, Keynes

• Uusliberalistiset aikalaisdiagnoosit: kollektivismi ja suunnittelu sairautena  

Ludwig von Mises: ”Suunnittelu vapauteen” vaarallista → Ei ole keskitietä  

Friedrich Hayek: Tie orjuuteen 1944

Wilhelm Röpke: Kollektivismin kriisi. 1948

• Demokratisaatio → interventionismi → totalitarismi

• Lääke: markkinat

• Markkinademokratia 

”Miljoonat ihmiset haluavat juoda Pinkapinkaa, maailmanlaajuisen Pinkapinka yhtiön 
valmistamaa drinkkiä.” (Ludvig Von Mises) 

”Kuluttajat ovat suvereeneja. He tahtovat tulla tyydytetyiksi.”
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Uusliberalismi → neon-liberalismi 

• Pitäisikö puhua nykyään enemmän neon-liberalismista

• Taloudellisen liberalismin tiettyjen teemojen valikoitu intensifikoituminen

• Taloudellinen tehokkuus ≠ liberaalit oikeudet

Oikeuksien karsiminen – libertanismi: minimi omistusoikeus + vapaa sopimus ja vaihto-oikeus

Poliittiset päätetyt ja demokraattiset oikeudet kasvattavat julkista sektoria

• Julkisen ja yksityisen hybridi 

Von Mises & Hayek: Julkisen ja yksityisen eri toimintasäännöt

Neon-liberalismi: Julkisen yksityistäminen ja yksityisen julkistaminen

• Intensiivinen markkinaperiaatteen ohjaus 

Ei passiivinen laissez-faire vaan aktiivinen ohjaus (Foucault) 

• Pelimaailma – talous ja politiikka pelinä 

Vaihtotalous (klas. Liberalismi) → kilpailutalous (uusliberalismi) → pelitalous (neon-liberalismi)

Finanssikapitalismi ja pelimetaforat 

18.11.2017Markku Koivusalo: Neon-demokratia



JYU. Since 1863. 11

Aikadiagnoosi: Jälkiaika – Post -kokemus 

• Postmoderni ja posthistoria  

Jälkistrukturalismi, jälkinationalismi, jälkikolonialismi, jälkimarxismi

Postfeminismi, postpolitiikkaa, jne. 

• Jäljen aikaa 

Jäljet, jäännökset, ylijäämät jne. 

• Ironia ja Melankolia 

Ikuiset jäähyväiset

Jokin on mennyt, emme halua emmekä voi palata, halutaan säilyttää jäännös.

• Postdemokratia

Coping with post-democracy

Demokratian jäännös

Onko pelkkä mielikuva ? 
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Ne(on)aika tai kokemus  

• Neon (Ne) 

”Väritön ja hajuton jalokaasu, joka loistaa punertavaa hehkua tyhjiöputkissa. 

Liukenee huonosti veteen ja voi aiheuttaa huimausta ja päänsärkyä. 

Suurena pitoisuutena vähentää hapen osuutta hengitysilmassa ja salpaa hengityksen.”

• Intensiivinen ja hehkuva hengästyttävä neon-elämä 

• Debord: Hajaantunut diffuusi spektaakkeli ≠ keskitetty spektaakkeli

• Neon-ontologia

Totuuden jälkeisyys = postmoderni = Jälkitotuudet, totuuden jäljet 

Intensiiviset, välkähtelevät neon-totuudet 

• Weberiä mukaillen: 

“Vanhat jumalat nousevat haudoistaan värittöminä ja hajuttomina, mutta intensiivisinä 

hehkuina.”
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Demokratian arvot ja ideologiat 

• Demokratian muodollinen määritys: enemmistön tahto (mikä tahansa) 

• Demokratian tasa-arvoinen määritys (kuka tahansa)

• Antiikin ja modernin demokratian poliittiset arvot: vapaus, tasa-arvo, veljeys

• Modernit poliittiset ideologiat: Liberalismi, Sosialismi ja Nationalismi   

• Poliittinen ajattelu näiden erilaisina yhdistelminä ja konflikteina
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Eri vaiheistukset kerroksittain ja limittäin
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• Liberalismi

Esiliberalismi, liberalismi, ääriliberalismi, uusi liberalismi, m jälkiliberalismi, 

uusliberalismi → neon-liberalismi 

• Sosialismi

Esisosialismi, sosialismi, äärisosialismi (kommunismi), uusmarxismi, 

jälkisosialismi → neon-sosialismi.

• Nationalismi

Esinationalismi (patriotismi), “risorgimento» nationalismi, ääri- ja integraali 

nationalismi (natsismi), jälkinationalismi, uusnationalismi → neon-nationalismi

• Käänne kokemukset

1830, 1848, 1871, 1914, 1917, 1946, 1969, 1989…  
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Populismi vai neon-demokratia ?

• Populismi demokratia vastaisena  (Jan-Werner Müller)

Populismi ei aatesuuntaus, mutta logiikka 

Pyrkimys aidon kansan edustamisen monopoliin, eliitin vastaisuus, moniarvoisuuden kitkeminen, karismaattinen 

johtaja jne. Moraalinen oikeutus 

• Populismin analyseissä usein sama ”aidon” demokratian edustamisen monopoli

Aito demokratia = ”aristokraattinen” demokratia tai vissyvesi, ei kossu

Liberaali demokratia, edustuksellinen demokratia, deliberatiivinen demokratia jne.

Moraalinen määritelmä: hyvä demokratia ↔ paha populismi, Eliitin kritiikki → populismia 

• Mallina (nyt toki vahvimmin noussut) neon-nationalistinen oikeistopopulismi

• Eri aatesuuntien populismit ? 

Neon-sosialistinen ”populismi” ≠ neon-nationalistinen 

Neon-liberalistinen populismi? Hyvä veronmaksaja on ainoa oikea kansalainen

• Neon-liberalistisen ja neon-nationalistisen populismin liitto

Nyt puhutaan vain oikeisto ja vasemmistopopulismin samoista piirteistä   
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