
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2001-926

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Kanerva, Teemu Antero
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Poliittinen johtajuus Venäjän federaatiossa - Karjalan tasavallan hallituksen puheenjohtaja Sergei Katanandov
Oppiaine-Läroämne-Subject
Hallinto-oppi
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2001-03-06

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
102

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on Venäjän federaation Karjalan tasavallan korkeimman poliittisen viranhaltijan (Sergei Leonidovitsh Katanandov)
poliittisen johtajuuden tutkiminen (vuosina 1998-2000).Poliittinen johtajuus määritellään legaalisen (oikeusjärjestelmään perustuvan) johtajan
tavaksi esittää ja artikuloida tasavallan kannalta tärkkeitä asioita julkisesti tiedotusvälineissä sekä oman aseman legitimoinniksi.
Tutkielman ensimmäisen lähtökohdan muodostaa venäläisen yhteiskunnan ja Venäjän poliittisen järjestelmän läpikäymät muutokset
1990-luvulla. Venäjä on astunut muodollisesti demokraattiseen järjestelmään, mikä on merkinnyt muutoksia myös poliittisen johtajuuden
muotoihin. Toisaalta Katanandovin poliittiselle johtajuudelle asettaa reunaehdot se, että Karjalan tasavalta on osa Venäjän federaatiota.
Katanandovin johtajuus tapahtuu federaatiossa, joka rakentuu federalismin perusperiaatteille: Katanandov on subjektinsa (Karjalan tasavallan)
korkein poliittinen henkilö, ja toisaalta hän edustaa subjektiaan Venäjän parlamentin ylähuoneessa eli liittoneuvostossa.
Tutkielma päätyy mm. toteamaan, että vaikka Katanandov tunnustautuu demokraattisten periaatteiden (kuten yleinen äänioikeus, vapaa lehdistö)
kannattajaksi, ne toimivat kuitenkin vain ideaaleina, joista Katanandov katsoo voivansa luopua venäläisen yhteiskunnallisen ja poliittisen elämän
erikoisuuksien takia. Omassa tasavallassaan hänen asemansa näyttäytyy julkisuudessa lähes absoluuttisena. Katanandov toteuttaa vahvan
johtajan mallia eikä sido asemaansa esimerkiksi tasavallan parlamentin luottamukseen vaan on valmis laajentamaan legaalia asemaansa mikäli
hän katsoo Karjan tasavallan edun sitä vaativan.
Katanandov korostaa poliittisessa retoriikassaan tasavallan riippumattomuutta federatiivisista tukielimistä ja haluaa tasavallan asukkaiden
luottavan vain omiin voimiinsa. Katanandovin suvereenisuus on taloudellista muttei poliittista. Hän on sopeutuja, joka korostaa hyviä välejään
kulloiseenkin muodollisesti hänen yläpuolellaan olevaan poliittiseen johtajaan (Venäjän presidenttiin).
Tutkielman tärkeimmän primäärilähteen muodostavat Sergei Katanandovin antamat haastattelut venäläisissä ja suomalaisissa sanoma- ja
aikakausilehdissä. Sanomalehdistä käytetään sekä painettuja että sähköisiä painoksia. Haastatteluja on 16 kappaletta.Haastatteluaineistoa on
täydennetty Katanandovin poliittisilla ohjelmilla siinä määrin kun ne täydentävät tutkimuskysymyksiin vastaamista.Tätä laadullista aineistoa
analysoidaan kvalitatiivisesti: tekstistä haetaan erilaisia luokituksia ja painotuksia, joita Sergei Katanandov antaa omalle roolilleen Karjalan
tasavallan poliittisena johtajana.
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