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Esipuhe

Tutkimus tarkastelee Venäjään ehkä leimallisimmin liitettyjä piirteitä: 
hallinto- ja oikeusjärjestelmän epävakautta ja korruptiota sekä näiden jär-
jestelmien läntisistä oloista eroavaa rationaalisuutta. Tutkimus tarkastelee 
instituutioiden ja toimintakäytäntöjen rakentumista, muotoja ja muutok-
sen mahdollisuuksia Venäjällä.

Kuvaa liiketoimintaympäristöstä Venäjällä on rakennettu mm. klassi-
sen teoriakirjallisuuden ja eri toimialojen kenttätasoa kuvaavan runsaan 
empiirisen aineiston avulla. Tutkimuksen soveltama funktionalistinen 
teoria on mahdollistanut kohteen hedelmällisen tarkastelun.

Tutkimus on kirjoitettu Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin 
tohtoriohjelmassa sekä Helsingin yliopiston Yleisen valtio-opin (hallinto-
oppi) laitoksella. Kirjoittaja kiittää kaikkia tutkimuksen sisällön muotou-
tumiseen myötävaikuttaneita tahoja.

Ilmari Larjavaara
Helsinki 21.5.2007
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1 Tutkimuksen tavoitteet, 
menetelmät ja teoriat

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Venäjän yhteiskunnan tutkimuksessa hallinto on kiinnostanut tutkijoi-
ta varsin vähän (Obolonski 1999: 35). Näin on ollut, vaikka kysymykset 
hallinnasta, järjestyksestä, ohjattavuudesta ja integraatiosta ovat hyvin 
keskeisiä Venäjän yhteiskunnan piirteiden ja kehitysvaikeuksien ymmär-
tämiseksi. On perustellusti esitettävissä, että demokratia, oikeusvaltio ja 
tehokkaat julkiset instituutiot ovat perusta transitiomaiden talouden ja so-
siaaliolojen kehitykselle (Aligica 1997: 48; Venäjä 2000).

Hallinto on tutkimuksen ja kehittämisen kohde sinänsä. Toisaalta hal-
linto ja yhteiskunnan johdettavuus laajempana kysymyksenä ovat kes-
keinen väline, jotta yhteiskunnan tavoittelemia arvoja voidaan toteuttaa 
tuloksellisesti. (Hesse 1993: vi.) Eräiden tarkastelujen mukaan transitio-
alueen maiden joukossa ne valtiot, jotka ovat transition aikana onnis-
tuneet ylläpitämään julkisten instituutioiden toteuttaman tuotannon ja 
säätelyn edes tyydyttävällä tasolla, ovat selviytyneet yhteiskunnan muu-
toksesta vähimmin ongelmin (MOCT... 1998: 3). Valtiorakenne ja hallinto 
ovatkin vähittäin nousseet Venäjään kohdistuvan kiinnostuksen keskei-
seksi kohteeksi talouden painottamisen ohelle (Hesse 1993: vii; Huskey & 
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Obolonski 2003: 22, 26; Kahn 2002; Legal aspects… 1996; Nunberg et al. 
1999; Ryavec 2003; Tacis… 2000; White 2000). Hallinnon kapasiteetti pal-
jolti asettaa reunaehdot, miten menestyksellisesti talousuudistuksissa ja 
muiden transition tavoitteiden toteutuksessa on mahdollista edetä (Hesse 
1993: vi; Lobanov 2000: 20; Rice 1992: 118; Riggs 1961: 11, 40).

Venäjän hallinnon kapasiteetti toimeenpanna poliittisia tavoittei-
ta, ylläpitää järjestystä, luoda toimintaedellytyksiä yrityksille ja palvella 
kansalaisyhteiskuntaa on ollut varsin kyseenalainen (Krasnov 2001; vrt. 
Wolfensohn 1999: 9). Venäjän valtiorakenteen ja yhteiskunnan eri sekto-
reiden tehokkuusvajeiden ymmärtäminen edellyttää kokonaisvaltaista in-
stituutioihin pureutuvaa tarkastelua kapeampien esimerkiksi yksinomaan 
poliittisen elämän tai talouden tarkasteluiden sijasta (vrt. Mälkiä 1993; 
Nystén-Haarala 2001: 2; Wolfensohn 1999: 5). Tutkimuksen tavoitteena 
on selittää Venäjän hallinnon ja laajemmin yhteiskunnan instituutioiden 
heikkouksia eli dysfunktioita (ks. Salminen 1983: 69) ja näistä tunnetuinta 
eli korruptiota. Tämän saavuttamiseksi tutkimus pyrkii laajemmin ym-
märtämään hallinnan ja järjestyksen instituutionaalista luonnetta Venä-
jällä, minkä avulla hallinnon rakennetta ja toimintajärjestelmiä voidaan 
tehdä ymmärrettäväksi. Venäjän hallinnon heikkouksien ymmärtäminen 
edellyttää syvempää teoreettista kuvaa, miksi yleisesti eräissä oloissa hal-
linto toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti, mutta toisaalla rakenteiden 
funktionaalisuuden jatkuvaa vahvistumista ei tapahdu. (Linkola & Luhtala 
2001: 2; vrt. Riggs 1961: 58.)

Tutkimus tarkastelee järjestyksen, hallinnan, integraation ja johtami-
sen instituutioita, jotka konstruoivat hallinnon rakenteita ja käytäntöjä. 
Transition ytimen nähdään olevan poliittis-hallinnollisen järjestelmän 
muutoksessa. (Hesse 1993: vii; Kashpur 1999: 12; Putin… 1999; Saunders 
2001.) Hallinnon tutkimus on paljolti menetelmän asemassa suhteessa 
muihin aloihin. Heikko valtiorakenne on keskeinen, ellei keskeisin yhtei-
nen nimittäjä lähes kaikille Venäjän ongelmille (HS 9.7.2000 C1; Krasnov 
2001; Vystuplenije… 2000b). Poliittisen järjestelmän asettamia tavoitteita 
ei saavuteta, jos hallinto ei toimeenpane lakeja, eikä talouden kasvua voi 
olla ilman vakaata toimintaympäristöä (HS 9.7.2000 C1; Nissinen 1999b: 
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264; Tacis… 2000). Valtiorakenteen ja hallinnon institutionaalisten heik-
kouksien vuoksi hyvin monet yhteiskunnan alajärjestelmät toimivat va-
jaatehoisesti (Krasnov 2001). Ilman instituutioiden, hallintajärjestelmän 
ja hallinnon vahvistumista yhteiskunnan on vaikea saavuttaa pysyvää uraa 
modernisaatiolle ja talouskasvulle (North 1997a: 17; Pirttilä 1999). 

Hallinnollisen näkökulman merkittävyys Venäjän kehitykseen vaikut-
tavana tekijänä on ollut ristiriidassa sen kanssa, että hallintoa on tutkittu 
vähän. Venäjään kohdistuva tutkimus on paljolti ollut “sektoritutkimus-
ta”: tutkimus on kohdistunut yksin talouteen, poliittiseen järjestelmään 
ja arkielämään sekä eri aloihin, kuten kansainvälisiin suhteisiin, ympä-
ristöongelmiin, maatalouteen, muttei poikkileikkaaviin näkökulmiin, 
kuten instituutioihin. Talouden tarkastelut eivät niinkään ole kohdistu-
neet viranomaistoiminnan ja oikeusjärjestyksen dysfunktioihin, vaik-
ka nämä ovat talouden myönteisen kehityksen keskeinen ellei keskeisin 
taustamuuttuja (MOCT... 1998: 1-3). Tutkimuksen näkökulman mukaan 
merkittävin kehityksen mittari on, missä määrin yhteiskunta voi valita 
erilaisten kehitysvaihtoehtojen välillä ja toteuttaa näitä valintoja. Valtion 
johdettavuuden ja hallinnon yksiköiden kapasiteettien toteuttaa tavoittei-
ta on vahvistuttava, jotta substantiaalisempia näkökulmia on mielekästä 
huomioida. (Riggs 1973: 34.)

On erotettavissa yhtäältä kysymys julkisesta johtamisesta Venäjällä 
yleisesti ja toisaalta erityisenä kysymyksenä muutoksen johtaminen eli 
rakenteiden kehittäminen. Venäjän instituutioita on haluttu kehittää Ve-
näjälle suunnatun teknisen avun keinoin. Tämä toiminta on muistuttanut 
otteiltaan varsinaisiin kehitysmaihin erityisesti aiemmin suunnattua tek-
nistä apua, jossa on uskottu, että kehittymättömyys voidaan poistaa, kun 
kohdemaihin istutetaan OECD-maiden toimintajärjestelmien välineelli-
set arvot, rakenteet ja toimintatavat (vrt. Mälkiä 1996: 117). Kokonais-
valtaisen näkemyksen puututtua Venäjälle suunnattu tekninen apu ei ole 
voinut ymmärtää Venäjän (hallinnon) käytäntöjä erityisen hyvin eikä tek-
nisessä avussa ole siksi saavutettu hyviä tuloksia (Aligica 1997: 47; Haav 
2000: 2; Hesse 1993: vii; Stoner-Weiss 1997: 3). Myös pyrkimykset kehittää 
hallintoa venäläisten itsensä toimesta ovat olleet pääsääntöisesti melko tu-
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loksettomia. (Hallinto)reformeja ei ole voitu toimeenpanna eikä tuloksia 
rakenteiden ja instituutioiden muuttamiseksi ole saavutettu (Obolonski 
1999: 326).

(Hallinnon) kehittämistarve on Venäjällä yleisesti tunnustettu ja val-
miita reformiehdotuksia on runsaasti, mutta (hallinnon) kehittymistä ei 
ole juurikaan tapahtunut (vrt. Hesse 1993: v). (Hallinnon) dysfunktioihin 
kohdistetusta runsaasta huomiosta huolimatta kohdetta ei ole voitu muut-
taa, kun ei ole tunnettu, miten se toimii ja miten siihen on mahdollista 
vaikuttaa. (Kunttu & Nylander 1993; Obolonski 1999: 307; Vystuplenije… 
2000.) Tutkimus tarjoaa vastauksia tähän tarpeeseen. Venäjän hallinnon 
ymmärtämiseksi on ollut tarjolla varsin vähän selityskyvyltään merkittä-
viä näkökulmia. Teoretisointi on ollut pääosin melko pinnallista ja stra-
tegisia teoreettisia läpimurtoja ei ole saavutettu (Graham 2000; Linkola 
2000: 15; Ruutu 1996; Tacis… 2000; Temmes, Sootla & Larjavaara 2004). 
Jos Venäjän hallinnon uudistamisessa todella toivotaan onnistuttavan, 
tämä vaatii hallinnon toimintadynamiikan eli instituutioiden ymmärtä-
mistä. Tämä pätee hallinnon kehittämisen ohella myös muuhun sitä si-
vuavaan toimintaan, kuten kaupan esteiden helpottamiseen. Ongelmana 
on myös ollut, että hallinto on hyvin sensitiivinen ja politisoitunut alue 
(Huskey & Obolonski 2003: 22). Poliittista halua hallinnon kehittymiseen 
ei ehkä ole ollut ja siksi tekninen apu on paljolti valunut hukkaan. (Haav 
2000: 2; Krasnov 2001; Linkola 1997: 8; Obolonski 1999: 309; Temmes, 
Sootla & Larjavaara 2004.)

Venäjän hallinnon ja oikeusjärjestelmän piirteet ovat jatkuvasti esillä 
Suomen venäjänkaupassa. Kaupalla pitäisi olla vakaa toimintaympäristö, 
mutta Venäjän hallinnon viranomaiskäytännöt ovat merkittävä ongelma, 
johon ei pyrkimyksistä huolimatta monissa tapauksissa ole voitu saada 
tyydyttäviä pysyviä ratkaisuja. Kokemustietoa dysfunktioista on runsaas-
ti, mutta Venäjän hallinnon toimintaa on varsin heikosti kyetty ymmärtä-
mään syvemmin. Kaupan, omistamisen ja investointien esteitä muodosta-
via hallintokäytäntöjä Venäjällä on kuvattu lukuisissa selvityksissä, mutta 
niiden taustoja ei ole voitu selittää eikä niitä ole voitu helpottaa pysyvästi. 
(Esim. Larjavaara 1999; Linkola 1997: 8; Popov 1996; Tacis… 2000.)
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Sen ohella, että hallinto ei parhaalla tavalla palvele politiikkaa ja talo-
utta, hallinnon on nähty vaikuttavan yhteiskuntaan osin jopa vahingolli-
sesti (Kontseptsija… 1998). Sen sijaan, että hallinto olisi institutionaalisen 
muutoksen ja sen myötä talouden kehityksen käynnistäjä, yhteiskunnan 
institutionaalinen inertia ja rapautuminen ovat osin olleet lähtöisin juuri 
hallinnosta. On kuvattu, että transition aikana kaikki muu Venäjällä on 
muuttunut paitsi hallinto. (Kontseptsija… 1998; Obolonski 1999: 311.) 
Politiikan ja talouden muututtua täysin hallinto on säilynyt neuvostoajan 
hallinnon vain pintapuolisesti reformoituna muunnelmana ja yleisesti 
johtamismenetelmiltään alkeellisena (Batšilo 1998: 9; Obolonski 1999: 
307; Porjadok… 1997; Vinogradova et al. 2000: 6). Virkamiesten (samoin 
kuin tuomareiden) palkkaus on useilla hallinnonaloilla heikko, kyvyk-
käät virkamiehet ovat siirtyneet liike-elämään ja hallinnon henkilöstö on 
ikääntynyttä.

Hallinnon tehokkuuden on arvioitu 1990-luvulla kaikkiaan vain hei-
kentyneen (Huskey & Obolonski 2003: 23; Jakobson 2000: 242; Lesage 
1993: 131; Obolonski 1999: 308; Turtšinov: 2003; Vinogradova et al. 2000: 
10-11; Vystuplenije… 2000c). Samoin on arvioitu, että neuvostoajan vir-
kamiesmoraalin ja hallinnon poliittisen kontrollin heikennyttyä hallin-
to on transition aikana etääntynyt kansalaisyhteiskunnasta entisestään 
(Batšilo 1998: 10; Graham 2000; Haav 2000: 13; HS 19.1.2000; Nozdratšev 
1999: 19; Obolonski 1999: 308; Vlasova 1998: 9). 1990-luvun ja Putinin 
hallinnon aikana hallinnon rakenteita on pyritty uudistamaan useassa 
vaiheessa, mutta tulokset ovat olleet epäonnistuneita. Lähes säännönmu-
kaisesti epäonnistuneiden oikeus- ja hallintoreformien historia Venäjällä 
yltää aina 1700-luvulle (Huskey & Obolonski 2003: 22; Obolonski 1999: 
310; Tiihonen 1994).

Hallinto on säilynyt Venäjän keskeisenä ongelma-alueena (Batšilo 
1998: 7, 20; Mirošin 1998; Obolonski 1999: 35, 326; Porjadok… 1997; 
Vinogradova et al. 2000: 3). Hallintaongelmien ja hallinnon dysfunktioi-
den voi nähdä olevan Venäjän jopa keskeisin ja ehkä myös hyvin pysyvä 
”vaje” (Intervju... 2000; Jakobson 2000: 247). Poliittisen järjestelmän ky-
vyttömyys ohjata yhteiskuntaa, oikeusjärjestyksen dysfunktiot sekä epä-
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vakaa, politisoitunut ja heikosti resursoitu hallinto selittävät mm. pysyväs-
ti vaikeaa keskushallinnon ja alueiden suhdetta, kyvyttömyyttä ratkaista 
ympäristöongelmia, investointien niukkuutta ja siten infrastruktuurin 
rapautumista, sosiaali- ja koulutussektoreiden resurssien niukkuutta ja 
markkinoiden vaatiman luottamuksen heikkoutta. (Jakobson 2000: 247; 
Krasnov 2001; Linkola 1997: 8; Vystuplenije… 2000.) Keskeinen kysymys 
onkin, miten selitetään Venäjän hallinnon ja instituutioiden dysfunktioita 
ja vaikeuksia kehittää niiden rakenteita? Miten hallintajärjestelmän ja hal-
linnon instituutioiden ja rakenteiden objektiivista - hallinto on muuttunut 
Venäjällä paljolti vain juuri ”objektiivisesti” - rakenteellistumista pitäisi 
tarkastella? 

Tutkimus etenee seuraavasti:
→Luku 1. esittelee tutkimuksen menetelmiä ja teoreettisia näkökulmia. 
→Luku 2. tarkastelee hallintajärjestelmiä yleisellä tasolla eli kuvaa hal-

lintoa osana ympäristöään eli osana erilaisten hallintajärjestelmien 
instituutioita ja rationaliteettia.

→Luku 3. tarkastelee liberaalidemokraattista hallintajärjestelmää ja sille 
ominaisen hallinnon eli neutraalin byrokratian ideaalityyppiä.

→Luku 4. määrittelee Venäjälle ominaista henkilösuhdekulttuuria hal-
linnan näkökulmasta ja henkilösuhdekulttuurista seuraavia hallin-
non piirteitä.

→Luku 5. määrittelee keskitetyn hallintovaltion ideaalityyppiä ja tälle 
ominaisia hallinnon toimintajärjestelmiä.

→Luku 6. määrittelee edellisten lukujen yhteenvetona transitionaalisen 
yhteiskunnan instituutioita ja transitionaalisen yhteiskunnan teoriaa 
hallinnan, integraation ja hallinnon rakenteiden näkökulmista.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on siis selittää Venäjän hallinnon rakenteita ja 
toimintajärjestelmiä. Tutkimus tarkastelee, mitkä tekijät ja prosessit tuot-
tavat sellaisia instituutioita ja hallinnon rakenteita, joita Venäjällä nyky-
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hetkellä esiintyy (vrt. Vartola 1979: 57). Venäjän hallinnon (dysfunktio-
naalisia) toimintatapoja on pidetty pysyvinä ja selittämättöminä. Venäjän 
hallinnon dysfunktionaaliset piirteet ovat korostuneet erityisesti nk. tran-
sition aikana ja saaneet aiempaa laajempaa merkitystä. Tutkimus pyrkii 
eräitä keskeisiä yhteiskunta- ja hallintoteorioita hyödyntäen tarkastele-
maan, miten hallinnon rakenne (siinä määrin missä rakenteista Venäjän 
hallinnon kohdalla voidaan kovinkaan vahvasti edes puhua) Venäjällä 
mahdollisesti määrittyy ja millä edellytyksillä se muuttuu. Tutkimuksen 
keskeinen näkökulma on, että hallinnon rakenteiden määrittyminen ja 
niiden selittäminen seuraa hallintoa itseään laajemmista kokonaisuuk-
sista, kuten yhteiskunnan taloudesta ja poliittisesta järjestelmästä (Hesse 
1993: vi; Huskey & Obolonski 2003: 24; Pekonen 1984: 5; La Porta et al. 
1998: 3; Riggs 1961). Tutkimuksessa pyritään laajaan analyysiin, jossa 
hallintoa tarkastellaan osana politiikan ja talouden keskinäissuhteita ja 
näiden suhteita hallintojärjestelmään. Yhteiskunnan kriisit näyttäytyvät 
hallinnossa ja rakenteiden kehitystä voidaan saavuttaa lähinnä vain osana 
kokonaisuutta (vrt. Salminen & Hyyryläinen 1989: 170). 

Keskeistä on löytää selityskykyisiä näkökulmia ja tarkastelutapoja, mi-
ten Venäjän instituutioiden dysfunktioita olisi ymmärrettävä. Teoreettinen 
vastaus tutkimuskysymykseen tässä tutkimuksessa on julkisten organisaa-
tioiden poliittinen taloustiede, joka selittää hallintoa yhteiskunnan koko-
naisuuden kautta (Vartola 1979: 92). Tutkimuksen soveltama teoria-aines 
esittää, mitä hallinto niiden mukaan on. Vastaamalla kysymykseen, mit-
kä tekijät tuottavat hallintorakenteita, voidaan ymmärtää, miksi Venäjän 
hallinto rakentuu nykyisen kaltaiseksi. Tavoitteena on selittää hallinnon 
muuttumattomuutta: Miksei hallinto Venäjällä muutu tavoiteltujen ar-
vojen, kuten välineellisen tehokkuuden, avoimuuden, korruption häviä-
misen jne. suuntaan? Ongelmana on siis tilanne, jossa koetaan hallinnon 
muutostarve, mutta jossa mm. korruptio ei kuitenkaan poistu (vrt. Vartola 
1979: 58). 

Tutkimus pyrkii tuottamaan hypoteeseja ja teorioita, jotka selittävät 
Venäjän instituutioita. Jotta tutkiminen voi edetä, tutkimuskohteesta on 
luotava alustavia hypoteeseja ja mallinnuksia. Tutkimus pyrkii selittämään 
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Venäjän hallinnon dysfunktionaalisuutta, koska juuri hallinnon dysfunk-
tiot vaativat ymmärtämistä, ja hallintoa voidaan kehittää dysfunktioiden 
ymmärtämisen pohjalta. Tarkastelun painottaminen hallinnon puutteisiin 
ei tarkoita, että tutkimus esittäisi hallinnon Venäjällä toimivan pääosin 
korruptoituneesti. Tutkimus ei tarkastele, miten dysfunktionaalista hallin-
to kvantitatiivisesti on (ks. World Bank 2003). Tutkimuksen lähtökohta-
na tyydytään siihen tunnettuun yleiseen kuvaan, että Venäjän hallinto on 
osin varsin korruptoitunutta ja toimii muuten osin epätarkoituksenmu-
kaisesti (HS 4.10.1999; Intervju... 2000; Jakobson 2000: 250; Nozdratšev 
1999: 19; Rose 1998: 37; Vystuplenije… 2000).

Tutkimus on painottunut selittämään hallinnon ja instituutioiden val-
litsevia rakennepiirteitä muutoksen analyysin sijasta. Syvemmät tarkaste-
lut hallinnon ja yleisesti instituutioiden muuttumisen edellytyksistä jäävät 
myöhempien tutkimusten varaan. Tutkimus ensisijaisesti siis tarkastelee, 
miksi Venäjällä on korruptiota ja miksi esimerkiksi omistusoikeus on 
heikko ja toissijaisesti pohtii, miten instituutiot vahvistuisivat.

1.3 Tutkimuksen lähestymistavat ja 
menetelmät

Tutkimuksen tehtävä asettaa vaatimuksia, miten tutkimuksen kysymyk-
siin voidaan saavuttaa mielekkäitä vastauksia. Tutkimuksen lähtökohdat 
ja tavoitteet huomioiden empiirinen käsittelytapa ei voi parhaalla tavalla 
tarjota tutkimuskysymyksiin vastauksia. (Alasuutari 1993: 66, 190-191, 
238.) Empiristinen tutkimustapa ei mahdollista “liian suurten” kysymys-
ten tarkastelua. Kun tavoitteena on hahmottaa peruskuva Venäjän val-
tionhallinnon rakentumisesta ja dysfunktioista, vastaukset voivat löytyä 
lähinnä teoreettisista tarkasteluista. Empirismin avulla ei ole mahdollista 
tuottaa mallinnuksia instituutioiden makrorakenteista.

Tutkimuksen onkin oltava pääosin käsitteellinen ja teoreettinen, jotta 
se voi vastata asetettuihin kysymyksiin. Tutkimuksen tutkimusstrategia-
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na on luoda tutkimuskohteesta peruskuva hakemalla vastauksia tutki-
muskysymyksiin teoreettisista käsitejärjestelmistä. Makroteorioita, joita 
tutkimus soveltaa, makrorakenteita, joita tutkimus tarkastelee, ja mak-
rotasoisia malleja, jotka ovat tutkimuksen tuloksia, ei ole mahdollista tai 
ainakaan mielekästä yrittää tarkastella empiirisesti. Tutkimus ei kuvaa 
”totuutta” tutkimuskohteesta, vaan mallintaa sen toimintadynamiikkaa 
teoria-aineksella ja empiirisillä viitteillä. Tutkimus on osin luonteeltaan 
eräänlainen kodifikaatio olemassa olevan runsaan empiirisen tutkimuk-
sen hajanaisista teoriatyyppisistä havainnoista, jotka on pyritty tutkimuk-
sessa yhdistämään johdonmukaiseksi teoriaksi.

Tutkimuksen teoreettista tarkastelua tukee monipuolinen empiirinen 
aineisto. Keskeisimmän aineiston muodostavat tutkijan toteuttamat Ve-
näjän (hallinnon) eri sektoreita tarkastelevat suppeammat tutkimukset 
(Larjavaara 1998; Larjavaara 1999; Larjavaara 2001; Larjavaara 2004; 
Temmes, Sootla & Larjavaara 2004). Empiirisellä aineistolla on teoreettis-
ta tarkastelua tukeva luonne. Empiria ohjaa huomaamaan, mihin piirtei-
siin kohteessa on syytä kiinnittää huomiota ja mitkä teoreettiset näkökul-
mat ovat merkittäviä. (Uusitalo 1991: 54.) Tutkimus ei ole suoranaisesti 
empiriaan tukeutuva ja empiriasta johtopäätöksiä saavuttava. Tutkimus 
on teoreettinen näin tieteellinen siten, että sen lähtökohtana ja tavoitteena 
ovat teoriat ja mallinnukset. Tutkimus on kuitenkin empiirinen siten, että 
sen tutkimuskohde on empiirinen; tutkimus ei tutki teorioita. (Vrt. Uusi-
talo 1991: 60.)

Tutkimustoiminnan vaiheita ovat (i) uusien oivallusten syntyminen 
ja tuottaminen (discovery) ja (ii) havaintojen ja väitteiden todentami-
nen (justification). Käsillä oleva tutkimus on painottunut ensimmäiseen 
vaiheeseen. Tutkimuskohde on siinä määrin heikosti tunnettu, että tut-
kimuksen teoreettinen ja mallintava ote on perustelluin valinta. Jos tut-
kimuskohde on heikosti tunnettu, tutkimustoiminnan ensi vaiheessa on 
mielekästä tuottaa tutkimuskohdetta selittäviä hypoteeseja. (Alasuutari 
1993: 176, 213; Uusitalo 1991: 37, 61.) Vasta kun hypoteeseja jo on, nii-
den arvoa on mahdollista tarkastella. Kohdetta ei voi tutkia, ellei perus-
kuvaa siitä ole. Kuten aiemmin on lisäksi todettu, Venäjän instituutioiden 
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tuntemuksen vaihe kaipaa juuri teoreettisia selityksiä. Venäjän hallinnon 
(dysfunktionaalisia) piirteitä tunnetaan kokemusperustalta hyvin, jolloin 
kontribuution muodostavat juuri ymmärrystä lisäävät mallinnukset ja se-
litykset. (Uusitalo 1991: 82.)

Tutkimusta voi luonnehtia salapoliisityön ensimmäiseksi vaiheeksi. 
Tutkimuskohteesta muodostetaan monipuolista aineistoa käyttäen tut-
kittavia ilmiöitä kuvaavien olettamusten joukko eli mallinnus. Tavoitteen 
saavuttamiseksi keskeistä on aineiston runsaus, rikkaus ja monipuolisuus, 
sillä tämän avulla saadaan runsaasti viitteitä tutkittavan kohteen mah-
dollisista ominaisuuksista. Salapoliisin muodostaessa kuvaa kohteesta 
kaikki viitteet ovat arvokkaita. Tutkimuksen tulokset eivät ole todistettuja 
vastauksia tutkimuskysymyksiin, vaan mielekkäitä ja perusteltuja hypo-
teeseja. Riittäväksi tutkimuksessa on katsottu, että saavutetut hypoteesit 
vaikuttavat osuvilta ja että niitä voidaan perustella empiirisillä viitteillä. 
(Alasuutari 1993: 15, 196, 203; Uusitalo 1991: 24, 36, 62.) Tutkimus ei siis 
pyri lähestymään kohteen ”objektiivista todellisuutta”. Tämän sijasta tut-
kimus tarjoaa kohteen tarkasteluun subjektivistisia käsitejärjestelmiä ja 
mallinnuksia. 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkimuskohteen keskeisten ilmiöiden 
mallintaminen ja kokonaiskuvan saavuttaminen. Tutkimuksen kontribuu-
tio ovat sen tuottamat teoreettiset näkökulmat ja mallinnukset. Mallinnus 
muistuttaa teoriaa, mutta on tavoitetasoltaan vaatimattomampi. Mallin-
nus on idealisoiva ja yksinkertaistava oletus kohteen toiminnasta. Mallin-
nus on aina epätarkka ja kohteen vain osittain kattava. Tärkeintä on, että 
mallinnus valaisee tutkittavan kohteen keskeisiä piirteitä. Mallinnuksen 
kontribuution muodostaa, että mallinnuksen avulla kohdetta voidaan 
ymmärtää rikkaammin. Hallinto erityisesti on kohde, jota on mielekästä 
tarkastella mallintavien ideaalityyppien avulla. Hallinnon tutkimus pyrkii 
ymmärtämään toiminnallisia kokonaisuuksia ja tarkastelemaan kokonai-
suuksien rationaalisuutta. Tutkimuksen rakenteen kannalta merkittäviä 
analyyttisia kokonaisuuksia eli hallintajärjestelmiä tarkastellaan tutki-
muksen myöhemmissä luvuissa. 

Tutkimusote on luonteeltaan divergentti. Tutkimus pyrkii nostamaan 
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esille uusia kysymyksiä ja käsitejärjestelmiä Venäjän transition ymmärtä-
miseksi. (Uusitalo 1991: 22.) Tutkimus seuraa näin sen keskeisen teoreet-
tisen lähtökohdan F. W. Riggsin esimerkkiä (Mälkiä 1996: 111, 120). Käyt-
täessään teorioita kohteen ymmärtämiseen tutkimus ei ahtaasti pitäydy 
teorioiden “sanaan”, vaan tarkastelee kohdetta teorioiden ydinsisältöjen 
kautta. Keskeiseksi on nähty teorioiden hyödynnettävyys ja hedelmälli-
syys (Denhardt 1984: 10). Tutkimus tarkastelee, millaisia mahdollisuuksia 
teorioiden keskeiset ajattelutavat voivat antaa kohteen tarkasteluun. Tut-
kimus käy sovellettujen teorioiden ja kohteen piirteiden välistä vuoropu-
helua. Venäjän instituutiot on näin kytkettävissä yleisempiin kehitysilmi-
öihin.

Tutkimuksen lähestymistapana on hallinnon ekologinen tarkastelu. 
Jos yhtäältä hallinto vaikuttaa ympäristöönsä, niin toisaalta hallinnon 
rakentuminen riippuu sen sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista ym-
päristötekijöistä. (Batšilo 1998: 11; Hesse 1993: vi; Riggs 1961; Salminen 
& Hyyryläinen 1989: 171.) Kun hallinto ei Venäjällä ole täysin eriytynyt 
erityiseksi funktionaaliseksi osajärjestelmäkseen, ekologinen tarkastelu 
on hyvin perusteltua. Oloissa, joissa talous, politiikka ja hallinto ovat vah-
vasti kietoutuneita, hallintoa on ymmärrettävä osana kokonaisuutta. Aja-
tus hallinnon erillisestä ja itsenäisestä asemasta, joka on modernille hal-
lintotieteelle ominainen, ei Venäjällä ole toimivaa todellisuutta osittaisen 
funktionaalisen eriytymättömyyden vuoksi. Venäjän hallinto ei ole (ai-
nakaan täysimääräisesti) legalisoitu, tehokkuuteen välineellisesti pyrkivä 
ja poliittiselle järjestelmälle alisteinen epäpoliittinen toimintajärjestelmä, 
jonka rakennetta voidaan muuttaa voluntaristisilla päätöksillä, jollaisia 
hallintojärjestelmät OECD-maissa varsin pitkälle ovat.

Kun hallinto-organisaatiot ovat Venäjällä osin poliittisia, niiden ra-
kenteiden kehitettävyys voi olla heikkoa, kuten myöhemmin erikseen 
tarkastellaan. Yksinomainen hallinnon organisaatiorakenteiden kehit-
täminen tuskin tuottaa Venäjällä kovinkaan onnistuneita lopputuloksia, 
koska hallinto-organisaatioiden tehokkuus paljolti määrittyy osana niiden 
ympäristön instituutioita ja näiden muutoksia. Kun yhteiskunta on funk-
tionaalisesti eriytymätön, rakenteiden kehittämistä on toteutettava systee-
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mitasolla, jotta kehittämisessä voidaan onnistua parhaalla tavalla. (Hesse 
1993: vi-vii.) Oloissa, joissa hallinto on politisoitunut ja oikeusvaltiokehi-
tys on puutteellinen, kysymys hallinnon poliittisen luonteen järjestämi-
sestä eli kysymys hallintajärjestelmästä voi olla hallinnon (tehokkuuden) 
kannalta keskeisempi kuin hallinnon puhtaasti rakenteelliset eli hallinnol-
liset kysymykset. 

Tutkimus tarkastelee hallintoa (poliittisen) hallintajärjestelmän tarkas-
telun kautta eli tutkimus tarkastelee hallintoa suhteessa valtion luontee-
seen ja kehitysvaiheeseen Venäjällä (vrt. Vartola 1979: 38). Hallintojär-
jestelmien kehitystaso vastaa eri kehitysvaiheissa (historiallisesti) olevia 
valtioita. Lähestymistapa, joka analysoi yhteiskunnan koko hallintajär-
jestelmää, sopii näin erinomaisesti Venäjän olojen tarkasteluun. Kysymys 
hallintajärjestelmistä sivuaa useampia tieteenaloja ja tarkastelu laajenee 
hallinnon tarkastelusta “transitioteorian” hahmotteluun.

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat
→ instituutiot ja
→ rakenteet.
Instituutioilla tarkoitetaan (kulttuurisia) toimintatapoja ja -järjestelmiä 

(vrt. North 1997a: 2) ja rakenteilla instituutioista kehittyneitä vakiintunei-
ta institutionalisoituneita (hallinnollisia) toimintajärjestelmiä. Tutkimus 
siis etenee käsitteellisemmistä tarkasteluista kohti hallintokäytännön se-
littämistä:

→ Hallinnon fyysiset, kulttuuriset ja taloudelliset määrittäjät eli hallin-
non ympäristö.

→ Valtion johtaminen (governance) ja organisaatioiden väliset suhteet.
→ Hallinnon, hallinnon organisaatioiden, yritysorganisaatioiden ja 

henkilöiden johtaminen (management).
Organisaatioiden tarkastelun lähtökohtana on organisaation ja sen 

ympäristön kiinteä vuorovaikutus. Makrotason nähdään määrittelevän 
tehokkuuden edellytyksiä mikrotasolla. Jos yhteiskunnassa ei ole vahvaa 
oikeusjärjestystä, ei tätä ole organisaatioiden sisälläkään (Batšilo 1998: 
14). Hallinto kykenee toimeenpanemaan tavoitteita, mikäli yhteiskunta 
on johdettavissa ylipäätään.
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1.4 Kulttuurinen ja positivistinen näkökulma

Hallintoa Venäjällä voidaan lähestyä kahden näkökulman kautta: (i) posi-
tivistisesti tai (ii) kulttuurisesti. Näkökulmien välinen jännite ja keskustelu 
on ollut eri muodoissa Venäjällä perinteinen ja keskeinen. Näkökulmien 
jännite ilmenee useilla tasoilla: (i) Yhteiskunnan ja hallinnon reaalipro-
sessit (positiivinen taso). (ii) Keskustelu yhteiskunnan ja hallinnon kehi-
tyksestä (normatiivinen taso). (iii) Yhteiskunnan ja hallinnon tieteellinen 
tarkastelu (metodologinen taso). Poliittisella tasolla jännite on esiintynyt 
Venäjällä perinteisenä “slavofiili” ja “sapadnikki” -asetelmana.

Hallinnon osalta asetelma on tarkoittanut kysymystä, onko kehitys 
neutraaliin byrokraattiseen hallintoon mahdollinen, odotettavissa oleva 
ja suositeltava Venäjällä. Valtaosin tämän kehityksen vääjäämättömyyt-
tä, “objektiivisuutta” ja suositeltavuutta on pidetty selvänä. Toisaalta on 
esitetty, että Venäjän perinteiden vuoksi hallinnon kehitys neutraaliksi 
byrokratiaksi ei ole mahdollista eikä siten suositeltavaa. Ei-modernit pe-
rinteet olisivat Venäjällä siinä määrin vahvat, ettei legalisoitunutta hallin-
toa Venäjälle koskaan todennäköisesti kehity. Keskeinen kysymys tällöin 
on, voiko talousjärjestelmä saavuttaa korkean tehokkuuden ilman kehit-
tynyttä oikeusvaltiota ja tämän seurauksena vastaavaa neutraalin byro-
kraattista hallintoa. Keinotekoisesta modernisaation yrittämisestä voi olla 
seurauksena epätasapainoilmiöitä ja instituutioiden dysfunktioita. (Vrt. 
Venäjäkirja 1998: 110, 164-65.)

Menetelmällisellä tasolla positivistinen tarkastelu tarkoittaa, että Ve-
näjää pidetään lähtökohtaisesti läntisiä tai yleisesti muita yhteiskuntia 
muistuttavana. Kaikkien yhteiskuntien ja niiden instituutioiden piirteissä 
ja piirteiden muuttumisessa olisi jotain säännönmukaisuutta. Toiminta-
järjestelmiä voidaan vertailla eri yhteiskuntien välillä. Menetelmällisellä 
tasolla kulttuurinen näkökulma tarkoittaa, että yhteiskunnat ja niiden 
hallintojärjestelmät olisivat omaleimaisia kokonaisuuksia ja niitä tuskin 
on vertailtavissa. Hallinnon tutkimus olisi hallinnon geneettistä eli histo-
riallis-kausaalista selittämistä ja kyseisen hallinnon piirteiden idiografista 
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kuvailua. Tämän näkökulman mukaan Venäjän instituutiot olisivat esi-
merkiksi keskeisellä tavalla lähtöisin mongolivallan kaudelta. Venäjää olisi 
mahdollista ymmärtää vain tekemällä tapaustutkimusta ja tutustumalla 
Venäjään omaleimaisena kulttuurisena kokonaisuutena. Mitä lähemmäk-
si kyseessä olevaa yhtä tapausta päästään eli mitä syvemmin kulttuuriin 
tutustuu, sitä paremmin kohdetta on mahdollista ymmärtää. 

Toinen hallintojärjestelmien tarkastelun kannalta merkittävä jako on 
hallintojärjestelmien byrokraattisuus neutraalin byrokratian kehitysas-
teen saavuttamisen mielessä. Tällöin tarkastellaan, onko hallintojärjestel-
mä vielä 

→ ”esi-modernissa” tilassa vai onko hallintojärjestelmä jo saavuttanut 
→ neutraalin byrokratian kehitysasteen. (Länsimaissa hallintojärjestel-

mät ovat nykyisellään jo 
→ ”post-modernissa” kehitysvaiheessa.) (Denhardt 1984: 66; Jakobson 

2000: 242; Kauhanen 2003: 75; Obolonski 1999: 310; Vartola 1979: 
46.) 

Jako on jokseenkin yhteneväinen sen kanssa, ovatko tarkasteltavan 
yhteiskunnan ja hallinnon funktionaaliset alajärjestelmät (i) funktionaa-
lisesti eriytyneitä vaiko vielä (ii) funktionaalisesti eriytymättömiä. Tämä 
näkökulma on tutkimuksen keskeisin viitekehys ja sitä tarkastellaan myö-
hemmin. 

Tutkimus esittelee menetelmällistä näkökulmaa, että Venäjän hal-
lintoa olisi ymmärrettävä ja kehitettävä näkökulmasta, jonka mu-
kaan Venäjän yhteiskunta ja hallinto eivät ole saavuttaneet byrokra-
tisoitumisen ja funktionaalisen eriytymisen kehitysastetta. Näiden 
piirteiden vuoksi Venäjän hallinto toimii ja sitä on ymmärrettävä 
varsin erilaisten lähestymistapojen kautta, kuin miten hallintoa tar-
kastellaan “normaalitieteessä”. Funktionaalinen eriytyminen ja neut-
raali byrokratia - karkeasti kuvattuna - ovat keskeisiä läntisiä yhteis-
kuntia ja niiden hallintojärjestelmiä luonnehtivia ominaisuuksia, jotka 
- karkeasti kuvattuna - puuttuvat Venäjältä. 

Tämä tilanne ei kuitenkaan tarkoita, että tutkimuksen näkökulmana 
olisi kulttuurinen näkökulma ja että Venäjän tarkastelun tulisi olla tar-
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kastelua Venäjän kulttuurisesta erityislaadusta. Venäjän hallinto on sen si-
jaan tarkasteltavissa suhteessa esiintyviin ja historian aikana esiintyneisiin 
hallinnollisiin muodostelmiin, jotka eivät ole funktionaalisesti eriytyneitä 
neutraaleja byrokratioita. Tutkimus edustaa siis vertailevaa positivistista 
näkökulmaa, jossa tarkastellaan (ulkoeurooppalaisten) esirationaalisten 
yhteiskuntien (hallinnollisia) ongelmia ja realiteetteja. Tutkimuksen läh-
tökohtana toimiva funktioteoria pyrkii tarjoamaan teoreettisia välineitä 
hyvin eri kehitysasteilla olevien instituutioiden vertailemiseksi. Tämä teo-
ria osaltaan liittää Venäjän piirteiden selittämisen universaaleihin käsittei-
siin ja kehitysprosesseihin. 

Edellisten jaotteluiden ohella keskeinen kiinnostuksen kohde sijoi-
tettaessa Venäjän hallintoa ja sen tarkastelua eri hallintojärjestelmien ja 
tutkimussuuntien kenttään erityisesti ajatellen positivistista ja kulttuuris-
ta näkökulmaa on kysymys yhteiskuntien ja niiden hallintojärjestelmien 
transitionaalisuudesta. Venäjän ja Itä-Euroopan valtioiden hallintojär-
jestelmien transitiota voidaan lähestyä vastaavasti kuten edellä esitettiin. 
Transitiota voi pitää ainutkertaisena tapahtumasarjana tai transitioita voi 
tarkastella nomoteettisesti, jolloin niitä vertaillaan tapahtuneisiin transiti-
oihin ja modernisaatioprosesseihin, jotka OECD-maissa esimerkiksi olisi 
jo aiemmin läpikäyty. (König 1993: 135.) Transitiolla olisi siis historialli-
sia ja maantieteellisiä vertailukohtia ja transition kehitysongelmat olisivat 
universaaleja modernisaatio-ongelmia. 

Transitio on luonnollisesti erilainen prosessi kuin vähittäinen moder-
nisoituminen traditiosta moderniin yhteiskuntaan. Itä-Euroopan valtiot 
ovat monin tavoin eri asemassa kuin varsinaiset kehitysmaat. Historialli-
set eri osissa maailmaa tapahtuneet modernisaatioprosessit ovat kuiten-
kin olleet transitionaalisia varsin samalla tavoin kuin Itä-Euroopan tran-
sitiomaat ovat tätä (Afrikan ja Aasian valtioiden kehitys siirtomaavallasta 
irtautumisen jälkeen). (König 1993: 136.) Länsi-Euroopan yhteiskuntien 
kehitykselle kapitalismin syntymisestä liberaalidemokratian vakiintumi-
seen oli ominaista eritasoisten ja tasapainottomien elementtien yhtäai-
kainen läsnäolo (moderni kapitalismi vs. alkuun modernisoitumaton ja 
hitaasti modernisoitunut poliittinen hallintajärjestelmä), joka on ollut 
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myös Venäjällä ominaista. (Riggs 1964; Sutyrin 1999: 31.) Saksan tilan-
netta 1920-luvulla on pidetty pitkälle Venäjän tilannetta vastaavana, vaik-
ka Euroopassa transitionaalisia vaiheita läpikäyneet valtiot ovat yleensä 
selviytyneet kehityshaasteista menestyksellisesti, kuten Espanja Francon 
kauden jälkeen. 

Voimakkaat dysfunktiot, jotka eivät ole (hallinto)järjestelmien nor-
maaleja ilmiöitä, ovat transition aikana olleet Venäjän hallinnolle ominai-
sia. Vastaavia ilmiöitä kuitenkin esiintyy valtioissa, joiden lähtökohdat ja 
kehitysvaihe muistuttavat Venäjän tilannetta. Voimakkaat dysfunktiot oli-
sivat siis säännönmukaisia yhteiskunnille, jotka kokevat vastaavia kehitys-
vaiheita kuin Venäjä. (Kontseptsija… 1998.) Kehitysmaista Venäjää osin 
vastaavia esimerkkejä ei ole vaikea löytää. Venäjä ei olisikaan erityisen 
häiriintynyt tapaus, vaan paljastava tapaus tietyn tyyppisistä valtiollisis-
ta muutoksista. F. W. Riggs kuvasi jo 1964 ilmestyneessä pääteoksessaan, 
että: ”The dominant type of development in the transitional societies is 
negative. [...] Why should this be so?” (Riggs 1964: 117, 120), joten lain-
kaan uudesta ilmiöstä ja käsitteestä transitiossa ei ole kyse.

Venäjän kehityksessä voidaan siis nähdä vastaavuutta muihin yhteis-
kuntien ja hallintojärjestelmien transitio- ja muutosprosesseihin. Transi-
tioprosessit ja näihin liittyvät ongelmat Venäjän transitio mukaan lukien 
voidaan suurelta osin nähdä osaksi yleistä modernisaatiokehitystä ja tälle 
ominaisia ongelmia. Transitio liittääkin osaltaan Venäjää yleiseen mo-
dernisaatiokehitykseen. (Vrt. König 1993: 136; Salminen & Hyyryläinen 
1989: 169.)

1.5 Tarkastelun teoreettinen näkökulma

1.5.1 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Tutkimus soveltaa keskeisiä yhteiskunta- ja hallintoteorioita. Keskeisin 
tutkimuksen näkökulmista on T. Parsonsin rakenne-funktionalistinen 
teoria, jota käytetään Venäjän (hallinnon) dysfunktioiden ymmärtämi-
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seen muodossa, jossa F. W. Riggs on käyttänyt Parsonsin teoriaa kehittyvi-
en maiden (hallinto)järjestelmien tarkasteluun. Rakenne-funktionalismia 
on laajemminkin sovellettu kehitysongelmien ymmärtämiseen. Transitio-
maiden yhteiskuntien ja hallinnon tarkasteluun rakenne-funktionalismia 
on toistaiseksi käytetty melko vähän (vrt. Alanen 1996: 297; Salminen & 
Temmes 2000: 43-44), vaikka näkökulmalla olisi ilmeisesti merkittävääkin 
käyttöarvoa. Suomessa Itä-Euroopan järjestelmien transitiota ovat tarkas-
telleet funktioteoreettisesti Risto Sänkiaho ja Ilkka Alanen. 

Toinen keskeinen tutkimuksen hyödyntämä teoria on Max Weberin by-
rokratiateoria, jota tutkimuksessa myös käytetään varsin ”rakenne-funk-
tionalistisesti”. Weberin käsitteiden soveltamista tutkimuksen tarkoituk-
siin kuvataan jäljempänä. Tutkimus soveltaa Max Weberin teoriaa paljolti 
Juha Vartolan (Vartola 1979) toteuttaman tarkastelun mukaisella tavalla. 
Tutkimus toteutuu otteeltaan lähinnä heuristisena. Tutkimus tunnuste-
lee käytettävien teorioiden istuvuutta kohteen analysointiin ja tarkastelee 
millaisia mahdollisuuksia ymmärtää hallintoa ja taloutta Venäjällä käytet-
tyjä teorioita soveltamalla avautuu. 

Parsonsin ja Weberin teoriat tarkastelevat yhteiskuntaa ja sen muutos-
ta kokonaisuutena. Teoriat soveltuvat Venäjän tarkasteluun tämän vuoksi 
erittäin hyvin. Yksityiskohtien, kuten hallinnon käytäntöjen, ymmärtä-
miseksi tarvitaan kokonaisrakenteen haltuunottoa. Venäjän kehitystä on 
tarkasteltu kokonaisvaltaisten teorioiden avulla hyvin vähän (erityisesti 
suomalaisessa tutkimuksessa). Tutkimus pyrkii korjaamaan tätä puutetta. 
Parsonsin ja Weberin teoriat mahdollistavat talouden, poliittisen järjes-
telmän ja oikeusjärjestelmän keskinäissuhteiden analysoinnin. Teorioiden 
avulla on mahdollista löytää perusrakenteita ja näin määritellä, mitä hal-
linto on eli esimerkiksi tarkastella talouden ja hallinnon ja politiikan ja hal-
linnon suhteita ja siten selittää hallinnon dysfunktioita. (Alanen 1996: 300; 
Lyden 1975: 59; Nissinen 1999a; Vartola 1979: 58, 116.) Molemman teo-
rian avulla on mahdollista tarkastella muutosta tuottavia tekijöitä, vaik-
ka funktioteoriaa on pidetty staattisena ja kykenemättömänä selittämään 
muutosta (vrt. Vartola 1979: 121). Teoriat tarkastelevat yhteiskunnan 
muutosta yksinkertaisemmista kehittyneempiin muotoihin tavalla, joka 



26

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

valaisee hallinnon funktionaalisuutta osana kokonaisuuden modernisaa-
tiota. 

1.5.2 Funktionaalisen näkökulman lähtökohdat 

Parsonsin mukaan yhteiskunnan voi jakaa neljään funktionaaliseen osajär-
jestelmään (Parsons & Smelser 1964: 18-19; vrt. Vartola 1979: 45). Kaikkia 
sosiaalisia ja siten myös hallinnollisia järjestelmiä voitaisiin analysoida 
funktionaalisen nelijaon avulla (Parsons & Smelser 1964: 18). Funktio-
nalismin ajattelutapa on, että yhteiskunnan kokonaisuuden ja sen osajär-
jestelmien toimivuus vaatii kaikkien neljän funktionaalisen vaatimuksen 
täyttymistä (Alanen 1996: 299; Parsons & Smelser 1964: 16). Yhteiskuntaa 
ylläpitävä arvojärjestelmä, taloudellisuuden toteutuminen, poliittisten ta-
voitteiden saavuttaminen ja yhteiskunnan eri osien integraatio ovat yhteis-
kunnan toimivuuden välttämättömiä vaatimuksia (vrt. Vartola 1979: 46). 
Kysymys on perimmältään siitä, miten asiat tulevat toteutetuiksi ja miten 
tehokasta toteutus on (Rose 1998: iii; Salminen & Hyyryläinen 1989: 172; 
Vartola 1979: 78). Funktioanalyysi tutkii sosiaalisten järjestelmien raken-
teita tarkastellen, miten ne myötävaikuttavat järjestelmien integraatioon 
tai disintegraatioon tyydyttäessään tai epäonnistuessaan tyydyttämään 
kokonaisuuden tarpeita. Keskeistä on, että funktioita voidaan tuottaa ja ne 
toteutuvat hyvin eri tavoin. Kokonaiskuva transitiosta voidaan muodostaa 
sen kautta, että funktioanalyysilla voidaan tarkastella hyvin erilaisia raken-
teita, miten funktioita tuotetaan (Salminen & Hyyryläinen 1989: 172). Yh-
teiskunnan funktionaalisia osajärjestelmiä voi Parsonsia mukaillen kuvata 
seuraavasti (Parsonsin alkuperäiset termit sulkeissa, ks. kuva 1.5.2.1):

→Jatkuvuuden ja järjestelmän ylläpidon vaatimus (pattern maintenan-
ce, tension management) edellyttää, että yhteiskunnassa on oltava 
yksilöiden toimintaa ohjaava arvojärjestelmä. Kulttuurin funktio-
naalinen merkitys on, että sen tulisi minimoida sosiaalisesta kans-
sakäymisestä johtuvia jännitystiloja. Arvojärjestelmän muuttuvuus 
estää jännitystilojen syntymisen ja näin järjestys yhteiskunnassa säi-
lyy. Yhteiskunnan olosuhteet muuttuvat ja yhteisymmärryksen kos-
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kien arvoja on säilyttävä muutoksen tahdissa. Kulttuuri määrittää, 
miten ympäröivä maailma koetaan ja millä keinoin taloudellisiin ja 
poliittisiin päämääriin pyritään. Yksilöiden ja ryhmien intressien to-
teutusta ohjaava ja näitä motivoiva arvojärjestelmä paljolti määrittää 
yhteiskuntien instituutioita ja rakennetta. Yksilöiden toimintaa oh-
jaavat merkitykset, odotukset, asenteet, ajattelutavat, uskomukset ja 
olettamukset ja näin yksilöiden valinnat vaihtelevat ja tämän kautta 
yhteiskunnat konstruoituvat erilaisiksi. (Vrt. Kavran & Radinovich 
1998.) Esimerkiksi korruption vähentyminen voi edetä juuri ar-
vojen sopeutumisesta uuden modernin poliittisen järjestelmän ja 
oikeusjärjestyksen vaatimuksiin. Kollektivistiset talonpoikaisarvot 
eivät voi integroida modernia yhteiskuntaa (Nystén-Haarala 2001: 
8). Tähän lohkoon viitataan tutkimuksessa jatkossa yksinkertaisilla 
nimityksillä yksityiselämä, kansalaisyhteiskunta tai kulttuurijärjes-
telmä. (Nystén-Haarala 2001: 8-9; Parsons & Smelser 1964: 16-17; 
Reinboth 1995: 33.)

→Talous (adaptation) eli kysymys toimintajärjestelmistä, jotka tuotta-
vat yhteiskunnan taloudellisuutta. Adaptaatiovaatimus edellyttää 
järjestelmän etsivän resursseja, tuottavan niitä ja jakavan ne muille 
järjestelmän osille. Tehtävää hoitavat lähinnä talouden instituutiot. 
Talousjärjestelmä on siltä osin lähellä edellistä osajärjestelmää, että 
taloutta toteuttavat yksiköt ovat monissa tapauksissa yksityisoikeu-
dellisia kansalaisyhteiskuntaan kuuluvia toimijoita. 

→Politiikka (goal gratification) eli kysymys toimintajärjestelmistä, jot-
ka toteuttavat yhteiskunnan poliittisia tavoitteita. Järjestelmän pitää 
asettaa ja aggregoida tavoitteita, hankkia resursseja tavoitteiden saa-
vuttamiseksi ja johtaa tavoitteet tuloksiksi. Tehtävään sopivat poliit-
tiset laitokset ml. hallinto.

→Integraatio (integration) eli kysymys toimintajärjestelmistä, jotka luo-
vat yhteiskuntaan ja sen organisaatioihin integraatiota. Integraatio 
alafunktiona sovittaa yhteen eri tehtäviä toteuttavia yhteiskunnan 
osajärjestelmiä, organisaatioita ja yksilöitä, jotta nämä toimivat ko-
konaisuuden hyväksi. Järjestelmän tulee ylläpitää kiinteitä suhteita 
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osiensa välillä, jotta yhteiskunta yhteisönä muodostuu ja jotta se 
saavuttaa kokonaisfunktionaalisuuden. Moderneissa yhteiskunnis-
sa integraatiofunktiota toteuttaa pääosin oikeusjärjestelmä, mutta 
muutkin ratkaisut ovat mahdollisia. (Riggs 1964: 157.)

Kuva 1.5.2.1 Yhteiskunnan osafunktiot Parsonsin mukaan 

Funktionaaliset osajärjestelmät ovat keskenään kytkeytyneitä. Osajärjes-
telmien keskinäiset suhteet toteutuvat niiden välisten vaikutuskanavien 
kautta (Salminen 1983: 41). Osajärjestelmät ohjaavat ja kontrolloivat toisi-
aan mm. informaation, taloudellisten resurssien ja normien avulla. Kaikki 
funktiot ovat enemmän tai vähemmän politiikkaa ja hallintoa suhteessa 
toisiinsa. Kansalaisyhteiskunta esimerkiksi ohjaa ja kontrolloi ja varustaa 
resursseilla poliittista järjestelmää (Krasnov 2001). Poliittinen järjestelmä 
ohjaa ja kontrolloi taloutta sekä ohjaa ja kontrolloi ja varustaa resursseilla 
hallintoa (Rice 1992: 116).

Osajärjestelmien funktionaalisuus ilmentyy niitä järjestyksessä seu-
raavien funktioiden kautta: kansalaisyhteiskunta saavuttaa tuloksia vain 
järjestäydyttyään poliittiseksi järjestelmäksi. Pelkät hyvät arvot eivät riitä, 
vaan arvot on aggregoitava ja toteutettava poliittisen järjestelmän toimes-
ta poliittisiksi tuloksiksi. Tämä on ollut ongelma Venäjällä. Vaikka esimer-
kiksi parempia instituutioita yleisesti toivotaan Venäjällä, institutionaalista 
muutosta ei ole saavutettu. Poliittisen järjestelmän funktionaalisuus tulee 
esiin paljolti sen kautta, että poliittinen järjestelmä luo yhteiskuntaan in-
tegraation eli järjestyksen poliittisen konsolidaation tuloksena (Gligorov 
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1994; Legal aspects… 1996). Tämä näkökulma on tutkimuksen eräs kes-
keisin argumentti, jolle on löydettävissä runsaasti tukea teoreettisesta kir-
jallisuudesta. Integraatiofunktio toteuttaa funktioiden keskinäistä vaikut-
tamista ja siksi integraatiofunktio, mikäli tämä on voitu saavuttaa, hyvin 
keskeisesti tuottaa muiden järjestelmien funktionaalisuutta. Integraatiota 
taas toteutetaan hallinnon avulla. Ohjausta, kontrollia ja resursointia on 
olemassa sen kautta, että hallinto toimeenpanee lakeja.

Funktiot ovat siten kytkeytyneitä ja keskinäisesti riippuvaisia, että 
kunkin funktion läsnäolo on välttämätöntä kussakin muista funktioista, 
jotta nämä ovat funktionaalisia. Jotta järjestelmä täyttää funktionaalisia 
vaatimuksia, eri alajärjestelmien on tuettava toisiaan (Lyden 1975: 65). 
Funktiot paljolti tuottavat toisensa eli ne ovat toistensa ”funktioita”. (Legal 
aspects… 1996.) Markkinatalous, demokratia ja oikeusvaltio ovat paljolti 
toistensa funktioita. Talous esimerkiksi saavuttaa funktionaalisuuden eli 
taloudellisuuden poliittisen järjestelmän funktionaalisuuden kautta. Po-
litiikan on kyettävä ohjaamaan taloutta, jotta talous olisi funktionaalista 
(esim. Alanen 1996: 306; Vartola 1979: 46). Talous, joka ei ole poliittises-
sa kontrollissa, ei ole funktionaalinen ja saattaa toimia yhteiskuntaa va-
hingoittavasti. Poliittinen järjestelmä ei puolestaan parhaalla tavalla ole 
kyennyt ohjaamaan ja kontrolloimaan taloutta, koska tämä ei itse ole ollut 
riittävän funktionaalisessa tilassa. 

Perusfunktioiden piirteinä Venäjällä on ollut: 
→Kansalaisyhteiskunta. Vaikka kansalaisyhteiskunta on heikko, yksilöi-

den arvoilla ja päämäärillä on näkyvä vaikutus: poliitikot ja virka-
miehet tunnetusti tavoittelevat aktiivisesti henkilökohtaisia etuja.

→Talous. Vaikka markkinat ovat osin heikot, yhteiskunta on toisaalta 
vahvasti kaupallistunut yleisesti ja usein “väärissä paikoissa”: polii-
tikot ja virkamiehet voivat toteuttaa aktiivista liiketoimintaa (po-
litiikkaan ja hallintoon kuuluvilla alueilla) (HS 28.4.1998 B7; HS 
19.2.1999; Porjadok… 1997). Venäjällä lähimain kaikki mahdolli-
nen on ostettavissa ja pitää ostaa rahalla (vrt. Riggs 1964: 114).

→Politiikka. Vaikka poliittinen ohjaus on heikkoa, yhteiskunta on toi-
saalta hyvin politisoitunut yleisesti ja usein “väärissä paikoissa”: talo-
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uselämällä on poliittista vaikutusvaltaa ja virkamiehet menettelevät 
mielivaltaisesti (Haav 2000: 1; Nozdratšev 1999: 18).

→Oikeusjärjestelmä. Vaikkei oikeusjärjestys ole vahva, lainsäädäntöä on 
paljon ja hallinto on hyvin ”byrokraattista” (Nikula 2001; Porjadok… 
1997).

→Hallinto. Yhteiskunta ei ole vielä demokratisoitunut riittävästi ja oi-
keusvaltio ja markkinat ovat vielä heikot. Seurauksena on, että yh-
teiskunta toimii ja muuttuu vastoin kansalaisyhteiskunnan toiveita 
ja tavoitteita, yhteiskunta ja sen organisaatiot ovat epätaloudellisia, 
poliittisen järjestelmän ohjauskyky on heikko (Batšilo 1998: 35) ja 
yhteiskunnassa ei ole sitä riittävästi integroivaa (oikeus)järjestystä. 
Keskeinen kysymys Venäjän osalta onkin, miten yhteiskunta voi saa-
vuttaa tehokkaan, ohjatun ja integroidun tilan.

Mitä vahvemmin funktiot ovat kytkeytyneitä ja mitä voimakkaammin 
ne tukevat toisiaan, sitä vahvempaa yhteiskunnan kokonaisfunktionaali-
suus on (Parsons & Smelser 1964: 18). Mitä voimakkaampi integraatio-
funktio on, sitä paremmin talous voi toimia (Riggs 1961: 10-11; Åslund 
1995: 189). Poliittinen järjestelmä paljolti tuottaa integraatiofunktion ja 
näin poliittisen funktion vahvistuminen vahvistaa integraatiofunktiota. 
Yhtenäinen ja legitiimi oikeusjärjestys saavutetaan yhtenäisen ja legitii-
min poliittisen järjestelmän kautta, mitä Venäjällä riittävässä muodossa 
ei ole ollut (vrt. Lesage 1993: 130). Kansalaisyhteiskunnan voimistumi-
nen ja kulttuurijärjestelmän muuttuminen vahvistavat poliittista järjes-
telmää. Kansalaisyhteiskunnan ja talousjärjestelmän (taloudellinen) tuki 
poliittiselle järjestelmälle voimistuu, mikäli poliittinen järjestelmä ky-
kenee tuottamaan talouskasvua (Legal aspects… 1996; Nissinen 1999a; 
Nystén-Haarala 2001: 115; Pirttilä 1999; Tacis… 2000; Vartola 1979: 46; 
Vystuplenije… 2000c; Åslund & Layard 1993: 85). Yksilötoimijat tukevat 
hallintajärjestelmää (ja noudattavat sen laatimaa normistoa), jos järjestel-
mä tuottaa talouskasvua.

Tuloksena on yhteiskunnan kokonaisfunktionaalisuutta vahvistava 
neidonkehä, jossa yksilöiden rationaalisuus yhdistyy kokonaisjärjestel-
män rationaalisuuteen (Kavran & Radinovich 1998). Keskeinen kysymys 
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Venäjällä on, miten kokonaisjärjestelmän funktionaalisuutta voidaan vah-
vistaa ja miten neidonkehä käynnistyy ja vahvistuu (Nystén-Haarala 2001: 
7; Piirainen 1997). Funktionaalinen vahvistuminen voi olla lähtöisin kai-
kista osajärjestelmistä. Perinteinen lähtökohtainen keino Venäjällä pyrkiä 
vahvistamaan kokonaisfunktionaalisuutta on ollut (autoritaarisen) poliit-
tisen hallinnan eli poliittisen funktion voimistaminen. Kuitenkin myös 
taloudella ja kulttuurijärjestelmällä voi olla keskeinen rooli funktionaali-
suuden vahvistumisessa. 

Mahdollinen on myös suuntaus yhteiskunnan disintegroitumiseen 
eli noidankehä. Talouden heikkenevä suorituskyky vähentää poliittisen 
järjestelmän legitimiteettiä. Kansalaisyhteiskunnan heikkenevä tuki po-
liittiselle järjestelmälle heikentää integraatiojärjestelmää ja siten politii-
kan kykyä johtaa taloutta ja näin myös talouden rationaalisuutta (Legal 
aspects… 1996; Nystén-Haarala 2001: 7). Tuloksena on yhteiskunnan 
pirstaloitumiseen ja institutionaaliseen taantumiseen johtava kierre, jol-
laista Venäjällä transition aikana on voitu seurata (Legal aspects… 1996; 
Lehmbruch 1999: 7; Piirainen 1997; Sutyrin 1999: 17; Toonen 1993; 
Åslund 1995: 197). Supistuva talous heikentää virkamiesten lojaaliutta ja 
siten hallinnon funktionaalisuutta ja hallinnon kykyä johtaa taloutta. Yh-
teiskunnan osajärjestelmien funktionaalisuus ja niiden kapasiteetti tukea 
muita osajärjestelmiä heikkenee toisten funktioiden heikkenevän funktio-
naalisuuden vuoksi.

Funktionaaliset osajärjestelmät voivat tämän myötä vaikuttaa toisiin-
sa jopa vahingollisesti. (Parsons & Smelser 1964: 18.) Erityisesti siis juu-
ri hallinnon Venäjällä on kuvattu säteilevän ympäristöönsä vahingollista 
partikulaarista oman edun tavoittelua ja kehityksen seisahtuvan Venäjällä 
osin juuri hallintoon. Kaikkien yhteiskunnan funktioiden ollessa enem-
män tai vähemmän dysfunktionaalisessa tilassa kokonaisfunktionaalisuus 
on alhainen ja mahdollisuudet institutionaalisen nousun ja sen tuloksena 
tuotannon korkean tason saavuttamiseen ovat heikot. Ainoaksi edes jo-
tenkin toimivaksi menettelyksi tuottaa funktionaalisuutta voidaan nähdä 
autoritaarisen hallinnan muodostaminen (Nozdratšev 1999: 313). Venä-
jän kehitys on merkittävällä tavalla tarkasteltavissa juuri institutionaalisen 
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noidankehän ja neidonkehän näkökulmien kautta.
Tavanomaisimman lähinnä politologisen näkökulman mukaisesti 

osajärjestelmien keskeisimmät vaikutuskanavat kulkevat - karkeasti ku-
vaten - seuraavasti: Kansalaisyhteiskunta toteuttaa arvojaan ja järjestää 
taloudelliset suhteensa poliittisen järjestelmän avulla. Politiikka muotoil-
laan lainsäädännöksi, joka toimeenpanee politiikan tavoitteet ja tuo kan-
salaisyhteiskuntaan ja talouteen järjestystä. Kansalaisyhteiskunta ja talo-
usjärjestelmä arvioivat lainsäädäntöä jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa 
ja kehittävät sitä poliittisen järjestelmän avulla. Osajärjestelmien keskinäi-
nen vaikuttaminen tapahtuu tällöin seuraavasti (ks. kuva 1.5.2.2):

1) kansalaisyhteiskunta ja talous ▶
2) poliittinen järjestelmä ▶
3) oikeusjärjestelmä ▶
4) kansalaisyhteiskunta ja talous jne. 
Edellinen näkökulma on kuitenkin institutionaalisia oletuksia sisältävä 

eikä se sovellu kuvaamaan oloja, joissa vahvaa arvoja artikuloivaa, aggre-
goivaa ja muodostavaa poliittista järjestelmää ei ole. Yhteiskunnan osa-
järjestelmien keskinäinen vaikutus voi toteutua myös esimerkiksi seuraa-
vasti: Kulttuurisista arvoista muodostuu normeja, jotka säätelevät, miten 
taloudellisia päämääriä tavoitellaan poliittisesti. Tämä enemmän determi-
nistinen vaikutusketju voi valaista Venäjän olosuhteita onnistuneemmin 
kuin edellinen. Tällöin järjestelmien keskinäinen vaikutus tapahtuisi seu-
raavasti (ks. kuva 1.5.2.3):

1) kansalaisyhteiskunta ja kulttuuri ▶
2) normit ▶
3) politiikka ▶
4) talous 
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Kuva 1.5.2.2 Funktionaalisten osajärjestelmien merkittävimmät keskinäisyh-
teydet liberaalidemokratioissa

Kuva 1.5.2.3 Funktionaalisten osajärjestelmien eräs mahdollinen vaikutusket-
ju

Kaikki funktiot ovat kuitenkin enemmän tai vähemmän kytkeytyneitä ja 
tuottavat toistensa funktionaalisuutta (ks. kuva 1.5.2.4). Vaikutussuhteita, 
joissa on kysymys funktionaalisten osajärjestelmien sisäisistä alafunkti-
oista, on tarkasteltavissa monin eri tavoin (vrt. Lyden 1975: 64-65): 

→Kulttuurijärjestelmän ja talouden suhde toteutuu kysyntänä ja tarjon-
tana markkinoilla, mikä tuottaa talouden funktionaalisuutta. Tätä 
mekanismia suunnitelmataloudessa ei ollut. 
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→Poliittisen kilpailun on tapahduttava oikeudellisen normiston puit-
teissa. Kuten talouden markkinat, myös politiikan markkinat vaati-
vat oikeusjärjestystä. Lakeja venyttäen ja ohittaen tapahtuva poliitti-
nen kilpailu ei ole funktionaalista. Ellei riittävää politiikkaa ohjaavaa 
oikeusnormistoa ole, poliittisessa kilpailussa käytetään kaikkia me-
netelmiä, kuten pyritään kyseenalaistamaan politiikkaa sääteleviä 
normeja. 

→Ollakseen aito ja tehokas poliittisen järjestelmän on oltava alisteinen 
kansalaisyhteiskunnalle. Funktionaalisuuden saavuttamiseksi ei rii-
tä, että poliittisesti johdettu hallinta on vahva sinänsä, kuten Venä-
jällä on nähtävissä. Järjestystä on vaikea luoda, poliittiset tavoitteet 
eivät ole erityisen hyvin toimeenpantavissa ja nämä voivat olla har-
hautuneita ja korruptoituneita, ellei hallinta perustu kansalaisyhteis-
kuntaan. 

→Poliittisen järjestelmän on oltava talouden suunnalta ohjattu. Ellei 
näin ole, seurauksena on epätaloudellisesti investointeja toteuttava 
ja resursseja käyttävä poliittisesti johdettu talous, jollainen talous 
Neuvostoliitossa oli. (Nironen 1994: 19; Rice 1992: 123; Tervonen 
1995: 53.)

→Integraation on nojattava kulttuurijärjestelmään. Ollakseen ohjausky-
kyinen oikeusjärjestelmä ei voi ohittaa yhteiskunnassa tavanomaise-
na pidettävää käyttäytymistä. Yhteiskuntaa ei voi muuttaa kulttuuri-
järjestelmän arvojen muutosta nopeammin.

→Integraatiojärjestelmän on oltava alisteinen poliittiselle järjestelmälle. 
Ei riitä, että yhteiskunnassa noudatetaan kansalaisyhteiskunnan ar-
voja ilman, että nämä vahvistetaan lainsäädännöksi. 

→Integraatiojärjestelmän on oltava taloudellinen, jottei esimerkiksi 
hallinto yliorganisoidu, kuten Neuvostoliitossa hyvin näkyvästi ta-
pahtui. Kehittyvä integraatiojärjestelmä johtaa pienentyviin transak-
tiokustannuksiin eli oikeusjärjestelmä tuottaa talouden funktionaa-
lisuutta.
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Kuva 1.5.2.4 Funktionaalisten osajärjestelmien kaikki keskinäiset vaikutussuh-
teet

1.5.3 Hallinnon rakenteen konstruoituminen funktionaalisesti 
tarkasteltuna

Funktionaalisten osajärjestelmien toisiin osajärjestelmiin kohdistama 
vaikutus toteutuu eri tavoin. On erotettavissa (i) funktioiden jatkuva in-
formaation siirto toisiin funktioihin ja (ii) funktioiden toisiin funktioi-
hin kohdistama rakennetta konstruoiva vaikutus. Poliittinen järjestelmä 
esimerkiksi toteuttaa kansalaisyhteiskunnan arvoja tuottamalla näistä 
lainsäädäntöä ja toimeenpanemalla tätä, mutta toisaalta kansalaisyhteis-
kunnan kulttuurijärjestelmä vaikuttaa, millaiseksi poliittinen järjestelmä 
muotoutuu. Poliittinen järjestelmä tuottaa yhtäältä uutta normistoa (nor-
miston substanssi). Poliittinen järjestelmä vaikuttaa toisaalta integraatio-
järjestelmän rakentumiseen (oikeusjärjestelmän muoto). Autoritaarista, 
demokraattista tai hajanaista poliittista järjestelmää seuraa niitä vastaava 
integraatiojärjestelmä (hierarkia, oikeusvaltio, epäviralliset ja paikalliset 
normit jne.). Pyrittäessä osajärjestelmien funktionaalisuuden voimistami-
seen osajärjestelmät ovat paljolti tavoitesektorin asemassa suhteessa toi-
siinsa. Mikäli poliittista järjestelmää halutaan vahvistaa, on suunnattava ja 
vahvistettava kansalaisyhteiskunnan kulttuurisia toimintatapoja. Hallin-
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non kehittyminen riippuu merkittävästi poliittisesta hallintajärjestelmästä 
jne.

Hallinnon toimintatapojen ja rakenteiden ymmärtämiseksi on tarkastel-
tava yhteiskunnan perusfunktioiden instituutioita ja toimintaa. Kulttuuri, 
talous, poliittinen järjestelmä ja integraatiojärjestelmä konstruoivat hal-
linnon rakennetta ja toimintatapoja. Yhteiskunta ja hallinto muuttuvat, 
kun kulttuurijärjestelmä muuttuu. Selvää on myös, että politiikka on mer-
kittävä hallintoon vaikuttava järjestelmä. Hyvin tunnetut tarkastelut hal-
linnon konstruoitumisesta löytyvät Weberin analyyseista, joissa kuvataan, 
kuinka kapitalismin syntymisen myötä yleistynyt ja vakiintunut moderni 
taloudellinen rationaliteetti lukuisten muiden siitä seuranneiden proses-
sien kautta oli viime kädessä keskeisin neutraalin byrokratian tuottanut 
kehitystekijä (vrt. Pekonen 1984: 126; Vartola 1979). Kun teknologisten 
innovaatioiden myötä talousjärjestelmä suuntautui kapitalistiseen tuo-
tantoon ja siitä seuraavaan yhteiskunnan yleiseen rationalisoitumiseen, 
talouden rationaliteettia noudatteleva ja sen vaatimuksia vastaava po-
liittinen hallintajärjestelmä ja sitä myöten hallintoinstituutio kehittyivät 
samoin. Talousjärjestelmän muutoksen taustalla oli fyysisen järjestelmän 
muutoksia. Talous ja teknologia näin viime kädessä konstruoivat hallintoa 
ja hallinnon on voitava jatkuvasti konstruoitua uudelleen tuotantoedelly-
tysten optimaalisen hyväksikäytön mahdollistavalla tavalla (North 1997a: 
9).

Näkökulmaa, kuinka talous konstruoi toimintajärjestelmiä yleisesti ja 
hallintoa tutkimuksen tarkastelukohteena erityisesti, voidaan yrittää so-
veltaa myös Venäjän tarkasteluun. Hallinnon rationaliteetti olisi näin sama 
kuin (talouden) rationaliteetti yhteiskunnassa yleisesti ja hallinto muuttuu 
funktionaalisemmaksi, jos talouden rationaliteetti voimistuu. Talous sekä 
yhtäältä tarvitsee tietyn tyyppistä hallintajärjestelmää, että se konstruoi 
tätä. Täysin kehittynyttä talouden rationaalisuutta varsin epärationaalisen 
suunnitelmatalouden ja sitä seuranneen paljolti henkilösuhdekulttuuriin 
ja arvon jakamiseen perustuneen talouden oloissa ei Venäjällä ole ollut. 
(Vrt. Parsons & Smelser 1964: 8; Riggs 1961: 39-40.) Jos vielä Venäjän 
talouden instituutiot seuraavat niitä enemmän tai vähemmän ”objektii-
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visesti” määrittävistä tekijöistä, kuten fyysisestä ympäristöstä, saadaan jo 
kuvaa, miten moninaiset tekijät kaikkiaan konstruoivat hallintoa ja insti-
tuutioita Venäjällä. 

Kaikki funktionaaliset osajärjestelmät konstruoivat kaikkia muita, 
mutta jotkin osajärjestelmien keskinäiset vaikutussuhteet voivat olla mui-
ta yhteyksiä merkittävämpiä. Seuraava hypoteettinen ja karkea listaus esit-
tää, miten osajärjestelmät konstruoivat ”objektiivisesti” toisiaan ja siten 
myös hallintoa (ks. kuva 1.5.3). Konstruoitumisen järjestys on sama kuin 
se, miten osajärjestelmät siirtävät toisilleen informaatiota ja resursseja. 
Weber kuvasi teoriassaan kokonaisvaltaisen modernisoitumisprosessin, 
miten moderni yhteiskunta ja sen osana neutraalin byrokraattinen hal-
linto muodostuivat tämän kehitysjärjestyksen mukaisesti. (Alanen 1996: 
300; Batšilo 1998: 38; Parsons & Smelser 1964: 27; Schmitt 1997: 89; Sto-
ner-Weiss 1997; Vartola 1979: 17, 32, 56, 72, 75, 76.)

→Sosiaalisten järjestelmien teknillis-fyysinen ympäristö. Fyysistä ym-
päristöä voi pitää ensisijaisimpana yhteiskunnan ja siten hallinnon 
konstruoitumisen lähtökohtana. ”Objektiiviseen” fyysiseen ympä-
ristöön kuuluvat mm. ilmasto, luonnonvarojen määrä ja sijainti, 
kuljetusyhteydet ja tuotantomahdollisuuksia tarjoavat innovaatiot. 
(Elster et al. 1998; Kauhanen 2003: 124; Luukkanen 2001: 35; North 
1997a: 12, 14; Parsons & Smelser 1964: 27.)

→Kulttuuri. Kansalaisyhteiskunnan kehittyneisyys, kansalaisyhteiskun-
nan kulttuuriset toimintamallit sekä virkamiesten, poliitikoiden ja 
liikemieseliitin ajattelutavat ovat myös ensisijainen ja autonominen 
yhteiskuntaa ja hallintoa konstruoiva alue. ”Protestanttinen etiikka” 
on mainittu erääksi sekä Euroopan että Yhdysvaltojen taloudellisen 
menestyksen lähtökohdaksi. (Alanen 1996: 301; Denhardt 1984: 63; 
La Porta et al. 1998: 13; Sutyrin 1999: 38; Vartola 1979: 146-47.)

→Talous. Kulttuuri ja esimerkiksi luonnonvarojen saatavuus määrittä-
vät, millaista taloudellinen aktiivisuus on. Venäjän alueet eroavat 
taloudelliselta rakenteeltaan, mikä voi johtaa niiden eriytyvään so-
siaaliseen ja poliittiseen kehitykseen. Hallintajärjestelmän ja siten 
hallinnon keskeinen ellei keskeisin tavoite on talouden johtaminen. 
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Yhteiskunnan talousjärjestelmän luonne, muutos ja tavoitetila mää-
rittää hallintajärjestelmän luonnetta, muutosta ja tavoitetilaa. Ve-
näjällä saatavissa oleva, kehittyvä ja vaadittava hallintajärjestelmä 
riippuu näin täällä hallitsevasti harjoitettavan tuotannon luonteesta, 
joka ei välttämättömästi merkitse byrokraattisen hallintajärjestel-
män tarvetta ja kehittymistä.

→Politiikka. Poliittinen järjestelmä on paljolti taloutta heijastava insti-
tuutio. Tuotantojärjestelmä keskeisellä tavalla konstruoi sen, mitä 
politiikka on. Tuotantosuhteet ja näistä seuraava politiikka ovat seu-
rausta tuotantotavasta. Metsästystaloutta toteuttavan yhteisön po-
liittinen järjestelmä on erilainen kuin monimutkaiseen työnjakoon 
perustuvan teollisuusyhteiskunnan. (Bellamy & Baehr 1993; Vartola 
1979: 108, 114.)

→Integraatio. Yhteiskunnan integraatiojärjestelmä instituutiona on hei-
jastuma poliittisesta järjestelmästä, mutta myös suoraan kulttuuri-
järjestelmästä ja taloudesta. Ennen kaikkea juuri poliittinen demo-
kratia luo oikeusvaltion. (Alanen 1996: 306; Legal aspects… 1996; 
Riggs 1964: 182; Tolonen 1998: 324.)

→Hallinto. Hallinto lopulta on seuraus lähinnä yhteiskunnan integraa-
tiojärjestelmästä ja poliittisesta järjestelmästä. Konstruoitumispro-
sessin eräs keskeinen tulos on hallinto, joka toimeenpanee funktiot 
ja koordinoi näiden välisiä yhteyksiä. Hallinto esimerkiksi merkit-
tävältä osaltaan takaisinkytkevästi mahdollistaa teknologisten inno-
vaatioiden maksimitehoisen hyödyntämisen (vrt. North 1997a: 9).
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Kuva 1.5.3 Hallinnon konstruoituminen funktionaalisten osajärjestelmien ken-
tässä

Luonnonvarat, ilmasto, kuljetusmahdollisuudet, teknologiset innovaatiot 
jne.

Järjestyksessä ensimmäiset osajärjestelmät ovat enemmän ”objektiivises-
ti” konstruoivia kuin konstruoituja. Ensimmäiset osajärjestelmät ovat 
lähinnä instituutioita ja jälkimmäiset lähinnä rakennemalleja. Kulttuuri-
funktio on autonominen eli se konstruoi voimakkaasti muita, se muut-
tuu hitaasti ja sitä voi olla vaikea muuttaa. “Kulttuurivallankumoukset” 
yhteiskunnassa ja hallinnossa ovat yleensä epäonnistuneet. Yhteiskunnan 
integraatiofunktio ja hallintofunktio konstruoituvat siis muista funktiois-
ta käsin. Nämä funktiot ovat institutionaalisen kehityksen (tai taantumi-
sen) ”maaleja” eli ne ovat tavoitesektorin asemassa. (Legal aspects… 1996; 
Lyden 1975: 63; Sutyrin 1999: 15; Toonen 1993.) Keskeistä yhteiskunnan 
kannalta on, millaisia poliittinen järjestelmä, integraatiojärjestelmä ja hal-
linto ovat, koska nämä järjestelmät toimeenpanevat kokonaisjärjestelmän 
tavoitteita ja toteuttavat integraatiota eli ylläpitävät funktioiden välisiä 
vaikutuskanavia (vrt. Lyden 1975: 65). Osajärjestelmien välisen integroi-
dun ja siten kokonaisfunktionaalisen tilan saavuttaminen on keskeinen 
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tavoite Venäjällä (Elster et al. 1998; Riggs 1973: 7; Salminen 1983: 13). Yh-
teiskuntien funktionaalisuuden heikentyminen vastaavasti johtaa lopulta 
nimenomaan niiden disintegroitumiseen eli hajoamiseen.

Jälkimmäiset osafunktiot edustavat järjestelmän ”subjektiivista” puolis-
koa, jonka avulla järjestelmä voi saavuttaa subjektiivisen johdettavuuden, 
joka kohdistuu keskeisesti juuri sosiaalisten ja taloudellisten prosessien 
hallintaan. Hallintotieteen ydin olisi paljolti vastaamista kysymykseen, 
millaisten (kulloistenkin) organisointiperiaatteiden ja -rakenteiden avulla 
kohde voi (parhaimmin) saavuttaa ”subjektiivisen” eli ohjatun tilan yhteis-
kuntien ollessa jatkuvan teknologisen, kulttuurisen ja talousjärjestelmän 
”objektiivisen” muutoksen alaisena. Tutkimuksen eräs keskeinen näkökul-
ma ja hypoteesi on, että hallinto Venäjällä ei yksinomaan tai ei niinkään 
kehity uusilla organisaatiorakenteilla tms. ja oikeusjärjestys uudella lain-
säädännöllä, vaan integraatiojärjestelmän kehitys riippuu laajemmasta 
kontekstista (vrt. Vartola 1979: 48). Kysymys on karkeasti siitä, että talous 
vaatisi poliittisen järjestelmän ”subjektiivista” ohjausta, mutta poliittisen 
järjestelmän kapasiteettien kehitys saattaa riippua talouden ”objektiivises-
ta” vaikutuksesta. Poliittinen järjestelmä vaatisi oikeusjärjestyksen kont-
rollia (North 1997a: 16), mutta oikeusjärjestyksen kehitys riippuu merkit-
tävästi poliittisesta järjestelmästä (vrt. Krasnov 2001). 

On mahdollista nähdä valtioiden eri kehitysvaiheissa ja eri hallintajär-
jestelmissä jonkin yhteiskunnan osajärjestelmän toimivan yhteiskuntaa 
ensisijaisesti johtavassa ja integroivassa (ja mahdollisesti liian dominoi-
vassa) roolissa. Näin tarkastelemalla voidaan ymmärtää yhteiskuntien 
modernisoitumista ja transitionaalisuutta. Hallintajärjestelmät siirtyvät 
(jolloin funktionaalisten osajärjestelmien vaikutussuhteet vastaisivat edel-
lä hahmoteltua vaikutusjärjestystä) eri vanhemmista ja yksinkertaisemmis-
ta muodoista legaalis-rationaaliseen hallintaan (vrt. Riggs 1961: 52; Riggs 
1964: 123; Salminen & Hyyryläinen 1989: 176).

→Kulttuuri. Yhteiskuntien rakenteen alkutila on traditionaalinen jär-
jestys (tai jokin uudentyyppinen henkilösuhdekulttuuri), jossa yh-
teiskunnan johtava ja ainoa (osa)järjestelmä on arvojärjestelmä eli 
yhteiskunta perustuu kulttuuriseen järjestykseen. Yhteiskunnan 
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johtava ryhmä on papisto.
→Talous. Modernisaatio käynnistyy yhteiskunnan taloudellisesta jär-

jestelmästä. Talousjärjestelmä eriytyy vähittäin muusta sosiaalisesta 
järjestelmästä ja kaupallistuu erilliseksi toiminta-alueeksi. Yhteis-
kunnan eri tavoin keskeisin järjestelmä on tässä kehitysvaiheessa 
talous: yhteiskuntaa hallitsee taloudellinen järjestys eli rahavalta ja 
yhteiskunta muuttuu talouden objektiivisen dynamiikan mukaisesti. 
Keskeinen kehitysongelma on talouden muutoksen hallitseminen ja 
talouden eriytymiseen liittyvien suhteiden integraatio. Yhteiskunnan 
johtava ryhmä ovat ”kapitalistit”. (Vrt. Alanen 1996: 300; Pekonen 
1984: 108; Vartola 1979: 74.)

→Politiikka. Talouden eriytymistä seuraava ”prismaattinen” eriytymis-
kehitys on yhteiskunnan politisoituminen eli eriytyneen poliittisen 
elämänalueen alkava muodostuminen. Eriytyvän talouden muo-
dostamat tuotantosuhteet johtavat yhteiskunnan politisoitumiseen. 
Tässä kehitysvaiheessa ongelmana on sekä talouden että politiikan 
eriytyvien alueiden integroituminen. Integraatio-ongelmat ja -vaa-
timukset saattavat kärjistyä siinä määrin, että ainoaksi ratkaisuksi 
vahvistaa integraatiota voidaan nähdä keskitetty poliittinen hallinta 
(diktatuuri), jolloin poliittisen alueen rooli yhteiskuntaa johtavana 
järjestelmänä ja hallinnan luonne poliittisena järjestyksenä on hyvin 
ilmeinen. Yhteiskunnan johtavia ryhmiä ovat poliitikot ja upseerit. 
(Alanen 1996: 300; Pekonen 1984: 26; Riggs 1961: 30, 37, 40; Vartola 
1979: 74.)

→Oikeusjärjestelmä. Mikäli yhteiskunnan kehitys etenee myönteisesti 
taloudellisesti ja poliittisesti eriytynyt yhteiskunta kykenee integroi-
tumaan, jolloin sekä talous että politiikka (ja siten myös hallinto) 
näistä järjestelmistä käynnistyvän kehityksen tuloksena integroitu-
vat toimimaan oikeusjärjestyksen puitteissa. Yhteiskunnan merkit-
tävin järjestelmä on tällöin funktionaalisesti eriytynyt oikeusjärjes-
tys ja transitiokehitys traditiosta moderniin päättyy. Yhteiskunnan 
keskeinen ryhmä ovat lakimiehet. (Riggs 1961: 37; Riggs 1973: 5; 
Vartola 1979: 74.)
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1.6 Yhteiskunnan osajärjestelmien 
funktionaalinen eriytyminen tutkimuksen 
näkökulmana

Rakenne-funktionaalisen tarkastelun keskeinen näkökulma on kysymys 
yhteiskunnan osajärjestelmien funktionaalisesta eriytymättömyydestä ja 
eriytyneisyydestä. F. W. Riggs on käyttänyt tätä näkökulmaa kehitysmai-
den (hallintojärjestelmien) dysfunktionaalisten piirteiden selittämiseen. 
Tutkimus tarkastelee, millaisia mahdollisuuksia funktionaalinen näkö-
kulma tarjoaa myös transitiomaiden instituutioiden ymmärtämiseen. 
Teoria vaikuttaa Venäjän oloihin varsin selityskykyiseltä. Kysymys, ovatko 
osajärjestelmien funktiot eriytymättömiä, eriytyneitä vaiko puolinaisesti 
eriytyneitä eli transitionaalisia, vaikuttaa keskeisesti siihen, millaisia yh-
teiskunnan instituutiot ovat ja siten siihen, millaisia hallintajärjestelmän 
rakenteet ja toimintatavat ovat. (Graham 2000; Hedlund 1997: 1-3; Hesse 
1993: v; Hirvensalo 1997: 16; Jakobson 2000: 257; Kontseptsija… 1998; 
Kuivila 2002; König 1993: 136; Larjavaara 1998; Legal aspects… 1996; 
Merkel 1999; Nironen 1994: 18; Nironen 1998: 18; Nissinen 1999b: 17; 
Pakulski 1986: 7; Salminen & Hyyryläinen 1989: 172; Smith 1988: 119; 
Tervonen 1995: 53; Toonen 1993.) 

Yhteiskunnan osajärjestelmät kansalaisyhteiskunta ja kulttuuri, talous, 
politiikka ja integraatiota toteuttava oikeusjärjestelmä ovat Venäjällä 
vahvasti ja läntisistä oloista eroavalla tavalla toisiinsa kytkeytyneitä.

→Funktionaalisesti eriytymättömän yhteiskunnan (modernisoitumaton 
toimintajärjestelmä, Gemeinschaft) sosiaalinen yksikkö toteuttaa 
kaikkia kuvattuja yhteiskunnan perusfunktioita. Sosiaalinen yksikkö 
toteuttaa taloudellisia, poliittisia, oikeudellisia, hallinnollisia ja arvo-
järjestelmän tehtäviä. Funktionaalisesti eriytymättömissä oloissa yh-
teiskunnan kaikki tai useimmat yksiköt ovat luonteeltaan funktionaa-
lisesti eriytymättömiä. (Parsons & Smelser 1964: 27; Riggs 1973: 10.)
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→Funktionaalisesti eriytyneen yhteiskunnan (moderni toimintajärjestel-
mä, Gesellschaft) sosiaalinen yksikkö toteuttaa vain yhtä funktiota. 
Yhteiskunnan sosiaaliset yksiköt ovat siis funktionaalisesti joko vain 
taloudellisia (yrityksiä), poliittisia (esim. puolueita), oikeudellisia, 
hallinnollisia (virastoja) tai yksityiselämään liittyviä yksiköitä. Yh-
teiskunta on yleiskuvaltaan funktionaalisesti eriytynyt, mikäli kaikki 
tai useimmat sen yksiköt toteuttavat valtaosin vain yhtä funktiota. 

→Transitionaalisessa yhteiskunnassa sosiaaliset yksiköt ovat siirtymävai-
heessa funktionaalisesti eriytymättömästä eriytyneeseen tilaan ja/tai 
niissä esiintyy samanaikaisesti sekä eriytymättömiä että eriytyneitä 
piirteitä usein seurauksiltaan nimenomaan dysfunktionaalisella ta-
valla. Transitionaalinen yhteiskunta ja organisaatio on välityyppi eli 
funktionaalisesti puolittain eriytynyt yhteiskunta ja organisaatio.

Funktionaalisesti eriytyneiden yhteiskuntien (Gesellschaft) osajärjestel-
mät toteuttavat vain funktionaalisesti eriytyneitä tehtäviä (vrt. Salminen 
1983: 64) (Luku 3. tarkastelee funktionaalisesti eriytyneitä toimintajärjes-
telmiä):

→Kansalaisyhteiskunta ja kulttuuri. Modernisoituneissa oloissa yksi-
tyiselämä on eriytynyt omaksi osa-alueeksi, joka on erillinen julki-
sesta alueesta. Taloudellinen vaihto tapahtuu pääosin markkinoilla. 
Henkilökohtaisella lojaliteetilla ja verkostoilla ei ole taloudellisessa 
vaihdossa merkittävää painoa. Oikeusjärjestelmä on universaali eli 
sitä sovelletaan yhtäläisesti ilman henkilökohtaisten lojaliteettien 
vääristävää vaikutusta. Organisaatiossa työntekijää arvioidaan väli-
neellisen tehokkuuden mukaan tämän yksityiselämää huomioimatta. 
Hallinnon kansanvaltaisuus toteutuu hallinnon toimeenpanemien 
kansanvaltaisesti määriteltyjen sisältöjen kautta, muttei esimerkiksi 
yksittäistapauksia suosivana sentimentaalisena päätöksentekona tai 
yksityiselämää huomioivina rekrytointiperusteina. Politiikan ja ta-
louden markkinoiden kautta yhteiskunnan kaikki toiminta on kan-
salaisyhteiskunnan ohjauksessa.

→Talous on eriytynyt järjestelmä, joka on vain taloudellisesti ratio-
naalinen. Tuotanto- ja jakelupäätökset tapahtuvat markkinoilla ja 
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siten taloudellisesti eli tehokkaasti. Taloutta ei johdeta poliittisesti. 
Toisaalta poliittinen järjestelmä varjelee ja edistää markkinasuh-
teita. Liikemiehet eivät voi poliitikoilta ja virkamiehiltä rahalla os-
taen suoraan sopia mistään erityisistä toimintaedellytyksistä, mikä 
heikentäisi markkinoita eli rationaalisuutta. Poliittisilla resursseilla 
ei voi edetä talouselämässä. Yrityksen ja liikemiehen on menesty-
äkseen oltava rationaalisia vain taloudellisesti. Tuotannontekijöitä 
parhaimmin yhdistelevä menestyy, mikä on samalla funktionaalista 
yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta. (Riggs 1964: 139.)

→Politiikka. Funktionaalisesti eriytyneissä olosuhteissa yhteiskunnan 
kaikki keskeiset tavoitteet määritellään erityisissä poliittisissa elimis-
sä. Funktionaalisen erikoistumisen myötä erillinen integroitunut ja 
ammatillistunut poliittinen ohjausjärjestelmä muotoutuu. Politiik-
kaa ei toteuteta kaikkialla eikä jatkuvasti (vrt. Graham 2000). Hal-
linto, oikeuslaitos, talouselämä ja yksityiselämä eivät ole poliittista 
aluetta. Kun politiikka on vahvistettu lainsäädännöksi, hallinto ja ta-
lous toimivat tämän mukaisesti eikä politiikan sisältö ole enää neu-
voteltavissa. Poliitikoilla ei ole muita rooleja. Poliitikot eivät kytke 
henkilökohtaista talouttaan poliittiseen rooliin. Poliittinen menes-
tyminen tapahtuu ilman liike-elämästä saatavaa sponsorointia. Po-
litiikka on kuvattavissa universaaleiksi markkinoiksi, jotka ovat pal-
jolti verrattavissa markkinoihin taloudessa. Poliitikkoja arvioidaan 
sen mukaan, miten hyvin nämä poliittisilla markkinoilla politiikan 
kuluttajien näkökulmasta toteuttavat eriytynyttä rooliaan eli politi-
koivat. 

→Integraatio. Yhteiskunnan integraatiojärjestelmä on ammattilaisten 
johtama realistinen, yhtenäinen ja universaalisti sovellettu oikeus-
järjestys. Oikeusjärjestelmä on poliittisesti neutraali, henkilösuh-
teista riippumaton eikä oikeus ole rahalla ostettavissa. Lakien sisältö 
määräytyy politiikasta, mutta oikeusjärjestelmän rakenne ja toimin-
ta on politiikasta eriytynyttä ja riippumatonta. Oikeudenkäyttöä 
toteutetaan tähän erikoistuneissa laitoksissa eikä esimerkiksi osana 
arkielämän käytäntöjä tai poliitikkojen tai virkamiesten toimesta.
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→Hallinto. Byrokraattinen hallintoinstituutio on funktionaalisesti eriy-
tynyt toimintajärjestelmä, joka toteuttaa vain hallintofunktiota eli 
politiikan (ja talouden) markkinoilla määrittyneiden tavoitteiden te-
hokasta toimeenpanoa. Hallinnossa ei ole läsnä muita funktioita eli 
politiikkaa, liiketoimintaa tai yksityisasioita. Hallinto on ammattitek-
niikkaa tavoitteiden johtamisesta tuloksiksi. Virkamiehen on oltava 
roolissaan tehokas ja ammattimainen. Eteneminen organisaatioissa 
tapahtuu sen mukaan, miten tehokkaasti toimija toteuttaa organi-
saation ulkopuolelta määrittyneitä organisaation päämääriä. Tätä ei 
voi ohittaa ystävyys- tai sukulaisuussuhteilla tms. (virka)rooliin liit-
tymättömillä suhteilla. 

Funktionaalisesti eriytymättömissä yhteisöissä (Gemeinschaft) ei ole edellä 
kuvatun kaltaisia erillistyneitä alueita. Eriytymättömät yhteisöt koostuvat 
yksiköistä, joissa kaikkia funktioita toteutetaan yhdessä. Puhtaassa tyypis-
sä eriytymättömässä yhteisössä ei ole mitään eriytyneitä osajärjestelmiä: 
kulttuuri-instituutioita, yksityiselämää, taloutta, politiikkaa, integraatio-
mekanismeja ja toteutusta on yhteisön toimintajärjestelmissä tasaisesti 
yhtä paljon kaikkialla. Traditionaalisissa yhteisöissä sosiaalisen rakentu-
misen perusyksiköitä ovat erilaiset klaanit, kylät, suvut ja perheet jne., 
joiden toimintajärjestelmissä tuotetaan kaikki funktionaaliset vaatimuk-
set. Keskeistä kysymystä, millainen on funktionaalisesti eriytymättömän 
yhteisön sosiaalinen ja hallinnollinen rakenne, jolla funktioita tuotetaan, 
tarkastellaan myöhemmin. 

Kuvat 1.6.1, 1.6.2 ja 1.6.3 havainnollistavat, mitä funktionaalisella eriy-
tyneisyydellä ja eriytymättömyydellä ja näiden välityypillä, transitionaali-
suudella, tarkoitetaan. 1.6.1 kuvaa funktionaalisesti eriytyneen tilanteen, 
jossa yhteiskunnan useimmat organisaatiot toteuttavat vain yhtä funktiota. 
1.6.2 kuvaa (traditionaalisen), funktionaalisesti eriytymättömän tilanteen. 
(Vrt. Parsons & Smelser 1964: 14, 16, 34.) Transitionaalisen yhteiskunnan 
alustava mallinnus on toteutettu kuvassa 1.6.3. Transitionaalisen yhteis-
kunnan kokonaisvaltainen tarkastelu toteutetaan tutkimuksen viimeisessä 
luvussa. 1.6.3 kuvaa organisaatioita, jotka ovat muodollisesti funktionaali-
sesti eriytyneitä, mutta tosiasiassa monifunktionaalisia ja tämän johdosta 
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dysfunktionaalisia (vrt. Salminen & Hyyryläinen 1989: 175). 1.6.3 kuvaa 
toimintajärjestelmiä, joiden kautta funktionaalisesti eriytymättömiksi 
tarkoitettujen rakenteiden monifunktionaalisuus ja siten dysfunktionaa-
lisuus muodostuu (Riggs 1973: 39). Tutkimuksen ajattelutavan mukaan 
transitionaalisen yhteiskunnan organisaatioiden dysfunktionaalisuus se-
littyy sen muodollisesti funktionaalisesti eriytyneiden rakenteiden tosiasi-
allisesta funktionaalisesta eriytymättömyydestä. 
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Kuva 1.6.1 Funktionaalisesti eriytynyt yhteiskunta

Kuva 1.6.2 Funktionaalisesti eriytymätön toimintajärjestelmä



48

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

Kuva 1.6.3 Transitionaalinen yhteiskunta
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1.7 Funktionaalinen eriytyminen ja 
modernisaatio

Yhteiskunnilla on luonnollinen taipumus funktionaalisesti eriytyä (Salmi-
nen 1983: 49). Funktionaalista eriytymistä ja siirtymistä yhä kehittyneem-
pään työnjakoon on pidetty modernisaation keskeisenä piirteenä. (Parsons 
& Smelser 1964: 40.) Yhteiskunnan toiminnot eriytyvät modernisaation 
myötä ja erillisiä funktionaalisia alajärjestelmiä muodostuu (Pekonen 
1984: 12; Salminen 1983: 49-50; Vartola 1979: 111). Vastaavasti kehittyy 
myös erillinen ja ammatillinen integraatiofunktio, joka koordinoi työnja-
koa erikoistuvien sektoreiden välillä (Riggs 1973: 7). Politiikka muodos-
tuu itsenäiseksi sille kuuluvaa tehtävää hoitavaksi osajärjestelmäksi. Poliit-
tinen järjestelmä kehittyy sinänsä ja se differentioituu sisäisesti politiikan 
lohkoon ja hallinnon lohkoon, jotka toimivat niille ominaisten toimin-
tamuotojen, sisäisen dynamiikan ja tehokkuusperiaatteiden mukaisesti 
(Salminen 1983: 53). 

Mitä eriytyneempiä yhteiskunnan alajärjestelmät ovat, sitä tehokkaam-
min ne toimivat. Eriytyessään osajärjestelmät toimivat yhä vahvemmin 
niille ominaisen eriytyneen rationaliteetin mukaisesti. Mitä markkinais-
tuneempaa talous on, sitä tehokkaampaa se on. Mitä puhtaammin hallinto 
toteuttaa vain hallintofunktiota eli välineellisen tehokasta toimeenpanoa 
ilman esimerkiksi hallinnossa tapahtuvaa politikointia tai virkamiesten 
yksityistä liiketoimintaa, sitä paremmin hallinto erikoistuu toteuttamaan 
varsinaista tarkoitustaan. (Riggs 1964, 1973.)

Työnjaon kehittyminen yleisesti ja sen osana integraatiofunktion kehit-
tyminen ovat merkittävässä keskinäisyhteydessä erityisesti transitionaalis-
ten piirteiden ymmärtämisen kannalta. Ehkä keskeisin transitionaalinen 
kehityspiirre on, että funktionaalinen eriytyminen on käynnistynyt, mut-
ta integraatiofunktio puolinaisen eriytymisensä vuoksi (joka voi paljolti 
selittyä poliittisen järjestelmän puutteellisesta eriytymisestä ja ammatil-
listumisesta) ei parhaalla tavalla vielä pysty integroimaan yhteiskunnan 
eriytyviä toimintakokonaisuuksia. Ellei integraatio vahvistu, täysipainois-
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ta työnjaon erikoistumista ei ole mahdollista saavuttaa. (North 1997a: 12; 
Riggs 1964, 1973.)

Funktioteorian mukaan kehityksen onnistumisen keskeisenä piirteenä 
on tai se edellyttää menestyksellistä funktionaalista eriytymistä. Tutki-
musperinne, johon tutkimus liittyy, näkee kehityksen ja transitionaalisuu-
den juuri siirtymisenä funktionaalisesti eriytymättömistä rooleista, orga-
nisaatioista ja hallintajärjestelmistä eriytyneisiin ja että juuri onnistunut 
funktionaalinen eriytyminen on eräs keskeinen kehityksen universaali piir-
re. Tätä universaaliksi nähtyä teoriaa sovelletaan tutkimuksessa Venäjän 
tapaukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan funktionaalisen eriytymisen ja 
funktionaalisuuden vahvistumisen menestyksellisyyttä transition onnis-
tumisen mahdollisena avaintekijänä Venäjällä. (North 1997b: 3; Riggs 
1973: 5.)

Kysymys funktionaalisesta eriytymättömyydestä ja eriytyneisyydestä 
nähdään tutkimuksessa periaatteena, joka tarkastelee tutkittavan koh-
teen keskeisiä ominaisuuksia ja selittää suuren määrän piirteitä. (Uusitalo 
1991: 56.) Tutkimus käyttää yhtäältä näkökulmaa funktionaalisesta eriy-
tymisestä Venäjän hallintajärjestelmän ja instituutioiden tarkasteluun. 
Toisaalta tutkimuksessa tarkastellaan näkökulmaa, että epäonnistuminen 
funktionaalisessa eriytymisessä voisi olla Venäjän ongelmien eräs keskei-
nen selittävä tekijä. Transitionaalisuuteen yhteiskunnassa ja hallinnossa 
liittyvät dysfunktiot Venäjällä selittyisivät juuri tästä piirteestä.

Venäjän kehitystä voidaan tarkastella sen kautta, missä määrin (millä 
keinoin voidaan saavuttaa, että) “funktionaalisuus” eli aito markkinais-
tuminen, poliittisen järjestelmän kapasiteetti ohjata (rakenteellista) 
muutosta, toimivat pelisäännöt, toteutuksen välineellinen rationaali-
suus (hallinto) ja näitä funktioita tukeva arvojärjestelmä vahvistuvat.

Tutkimuksessa tarkastellaan, että juuri funktionaalinen eriytyminen voisi 
toimia Venäjän muutosta selittävän ”transitioteorian” keskeisenä lähtökoh-
tana (Hedlund 1997: 1-2; Jakobson 2000: 257; König 1993: 136; MOCT... 
1998: 1; Riggs 1973: 5; Toonen 1993). Transitio olisi yhtäältä funktionaa-
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lista eriytymistä ja transitiota olisi toisaalta mielekästä tarkastella funk-
tionaalisen eriytymisen näkökulmasta. Funktionaalinen eriytyminen olisi 
yksinkertainen ja informatiivinen transitioteoria, joka selittäisi hyvinkin 
osuvasti Venäjän yhteiskunnan ja hallinnon piirteitä ja dysfunktioita. 

1.8 Universalismi ja partikularismi

Keskeisiä funktionaaliseen eriytymättömyyteen ja eriytyneisyyteen kyt-
keytyviä käsitteitä ovat universalismi ja partikularismi (Hirvensalo 1997: 
14; Kauhanen 2002; Parsons & Smelser 1964: 33; Riggs 1964: 22). Uni-
versalismi on ominaista moderneille yhteiskunnille (Alanen 1996: 304; 
Kauhanen 2002). Partikularismi on leimallista funktionaalisesti eriyty-
mättömille olosuhteille.

Universalismi on suuntautumista yleiseen. Yhteiskunnan kaikille suh-
teille ja osa-alueille (taloudelle, politiikalle, oikeudelle ja hallinnolle) on 
ominaista universaali epäpersoonallisuus. Funktionaalisesti eriytyneessä 
universaalissa järjestelmässä poliittiset päätökset sitovat kaikkia kohteen 
jäseniä, oikeusnormit ovat kaikille yhtäläiset ja yritykset kilpailevat sa-
moista lähtöasetelmista ja siten juuri taloudellisesti. Yksilöiden oikeudet 
koskevat kaikkia, taloudellinen vaihto tapahtuu persoonattomilla mark-
kinoilla ja hallinnossa kaikkiin asiakkaisiin suhtaudutaan yhtäläisesti. 
Politiikka toteutetaan ja lainsäädäntö toimeenpannaan valtioiden tai val-
tioita suurempien yksiköiden tasolla. Virkamieheksi rekrytoituminen on 
mahdollista kaikille ja ylennykset ratkaistaan meriittien pohjalta. Hen-
kilötasoisilla suhteilla ei ole käytännössä merkittävää asemaa ja monissa 
tapauksissa ne ovat kiellettyjä. Henkilötasoiset suhteet voivat täydentää 
formaaleja suhteita lisäten niiden tehokkuutta toiminnan formaaleja läh-
tökohtia kuitenkaan syrjäyttämättä. Markkinoiden, universaalin politii-
kan ja legaalisuuden voimistuessa modernisaation myötä, yhteiskunnan 
ja hallinnon käytännöt muuttuvat vähittäin yhä universaaleimmiksi. 
(Tacis… 2000.)

Partikularismi on suuntautumista erityiseen eli erityistä suuntautumista 
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tiettyihin yksilöihin ja ryhmiin kaikkiin yksilöihin ja ryhmiin yhtäläisen 
suuntautumisen sijasta. Henkilökohtaiset eli partikulaariset lojaliteetit ja 
ryhmälojaliteetit leimaavat yhteiskuntaa ja hallintoa. Talous, politiikka, 
oikeus ja hallinto ovat henkilösuhteiden värittämiä tai niiden hallitsemia. 
Hallinnossa partikulaarisuus johtaa tiettyjen hakijoiden ja asiakkaiden 
suosimiseen. Taloudessa partikulaarisuus ei merkitse yhtäläistä kilpailua 
ja taloudellista laskentaa, vaan vaihtoa muutamien toimijoiden kesken ja 
eri toimijoiden erityisiä toimintaolosuhteita. Mikäli partikulaarisuus on 
täydellistä, universaalit markkinat, politiikka ja oikeus puuttuvat täysin. 
Yhteiskunta muotoutuu kauttaaltaan henkilö- ja ryhmäkeskeiseksi, ver-
kostomaiseksi ja hierarkkiseksi. (Batšilo 1998: 8.)

Muidenkin yhteiskunnan osajärjestelmien instituutioiden ja näiden 
mahdollisen muuttumisen kannalta hyvin merkittävää ilmeisesti on, ovat-
ko juuri poliittiset toimintatavat enemmän luonteeltaan universaaleja vai 
partikulaarisia. Universaalin (käytännössä lähinnä arvoa tuottavan) po-
litiikan oloissa päätöksenteko tapahtuu kaikkien kohteen jäsenten siihen 
osallistuen, normit ovat pysyviä ja päätökset sitovat kaikkia toimijoita ja 
yksittäistapauksia. Hallitsevasti partikulaaristen (käytännössä usein arvoa 
jakavien) toimintatapojen oloissa poliittinen toiminta ei niinkään kohdis-
tu koko järjestelmään, vaan poliittinen toiminta järjestetään yksilö- ja ryh-
mäkeskeisesti ja yksilöihin ja ryhmiin kohdistuen. Päätöksenteko suun-
tautuu paljolti yksittäistapauksiin ja on henkilöiden ja ryhmien välisistä 
yhteyksistä, asetelmista ja tilannetekijöistä riippuvaa. Vaikka horisontaa-
linen kansalaisyhteiskunta ja sitä vastaava universalistinen intressien arti-
kulointi eivät ole kehittyneitä, partikulaarinen vaikuttaminen on Venäjällä 
(ehkä osin vastaavasti) aktiivista. Taloudellinen ja poliittinen lobbaus ja 
oikeuksien vaatiminen tapahtuu ylläpitämällä henkilökohtaisia yhteyksiä 
poliitikoihin ja virkamiehiin tai työorganisaatioiden kautta. Näissä olo-
suhteissa muutosta universaaleihin instituutioihin ei tapahdu helposti. 
(Vrt. Alanen 1996: 299-300; Gilinski 2000; Hedlund 1997: 30; Hirvensalo 
1997: 15; HS 19.1.2000; Intervju... 2000; Kashpur 1999: 12; Kivinen 1998: 
94; Luhtala 2000: 22; Ptšelintsev 2000.)
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1.9 Hallinnon funktionaalinen tarkastelu

Rakenne-funktionaalisen ajattelutavan mukaan toimiakseen tehokkaas-
ti yhteiskunnan kokonaisuutena ja sen osien on siis täytettävä funktio-
naalisia välttämättömyyksiä. Myös hallintoa on mahdollista tarkastella 
tästä lähtökohdasta käsin. Hallinnon on yhtäältä täytettävä funktionaa-
linen osuutensa kokonaisuudessa eli yhteiskunnassa. Tutkimus soveltaa 
rakenne-funktionaalista teoriaa sen selittämiseen, miksei tätä Venäjällä 
mahdollisesti saavuteta. Toisaalta funktionaalista ajattelua seuraten kaikki 
funktiot ovat läsnä myös yhteiskunnan kaikissa osajärjestelmissä. Funktiot 
ovat kytkeytyneitä toisiinsa ja kunkin funktion läsnäolo on välttämätön-
tä kussakin muista funktioista. (Denhardt 1984: 86; Salminen & Temmes 
2000: 44.)

Hallinnolla siis olisi funktionaaliset kytkennät yhteiskunnan kult-
tuurijärjestelmään, talouteen, poliittiseen järjestelmään ja integraatio-
järjestelmään (Hesse 1993: vii; König 1993: 139; La Porta et al. 1998: 4). 
Hallintofunktiolla on kulttuuriset, taloudelliset, poliittiset ja integraatio-
ta toteuttavat alafunktiot (Lyden 1975; vrt. Parsons & Smelser 1964: 19; 
Vartola 1979: 77). Funktioanalyysin avulla voidaan tarkastella, millä ta-
voin hallinnon funktionaalisuus yhtäältä määrittyy sen ympäristöstä ja 
toisaalta, miten hallinnon on oltava funktionaalinen osa ympäristöään. 
Konkreettisesti kysymys on siitä, että hallinto rakentuu ja sitä johdetaan 
erilaisilla välineillä: normeilla, tulosvaatimuksilla, rahalla ja henkilöstö-
politiikalla (Krasnov 2001). Hallinnonkin kohdalla toimii edellä hahmo-
teltu yleinen kehitysjärjestys. Moderni byrokraattinen hallinto on oikeus-
normein johdettu. Hallinnon ohjaaminen (vain) henkilöiden avulla on 
vastaavasti johtamismenetelmänä yksinkertaisin ja lähtökohtaisin. 

Se miten hallinnon alafunktiot järjestyvät, tutkimuksen teoreettista nä-
kökulmaa noudatellen määrittää, millainen hallinto on. Hallintoa voidaan 
tarkastella sen mukaisesti, miten yhteiskunnan perusfunktioiden funktio-
naalisuus toteutuu hallinnossa. Hallinto, kuten koko yhteiskunta ja sen 
kaikki alajärjestelmät, on tehokasta, mikäli se on kaikilta funktionaalisilta 



54

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

suunnilta johdettua. (Lyden 1975.)
Tutkimus tarkastelee, millä edellytyksillä tämä vaatimus Venäjän hal-

linnon osalta voisi täyttyä. Ongelmana Venäjällä on voinut olla, ettei hal-
linto toimeenpane poliittisia tavoitteita riittävän tehokkaasti, se ei toimi 
taloudellisesti, se ei motivoi ja tyydytä henkilöstöään, hallintoa ei monissa 
tapauksissa voi johtaa riittävän tehokkaasti ja sen sisäinen koordinaatio 
voi olla heikkoa (Toonen 1993). Selitystä vaatiikin, miksi näin on. Lyden 
(Lyden 1975; Salminen 1983: 60) on esittänyt, miten rakenne-funktionaa-
lista hallinnon tarkastelua olisi toteutettava (ks. myös Toonen 1993). Ku-
vassa 1.9.1 on säilytetty Lydenin käyttämät alkuperäiset englanninkieliset 
termit.

Kuva 1.9.1 Hallinnon tehokkuuden funktionaaliset vaatimukset
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→Henkilöstö. Hallinnon toiminnan ja sen tarkastelun lähtökohta on hal-
linnon henkilöstö ja hallinnon yhteydet kansalaisyhteiskuntaan ja 
sen arvoihin. Kysymys henkilöstöstä on ensimmäisin ja yksinkertai-
sin näkökulma tarkastella hallintoa ja ilmeisesti osin tämän vuoksi 
Venäjällä tämä hallinnon aspekti on ollut varsin korostunut: hallinto 
ja sen kehittäminen on paljolti nähty juuri henkilöstöpolitiikaksi ja 
-hallinnoksi. Hallinnon organisaatiot ovat sosiaalisia järjestelmiä ja 
viime kädessä niiden toimintatavat muotoutuvat ympäristön kult-
tuurista. Virkamiesten arvot ja asenteet vaikuttavat organisaatioi-
den toimintatapoihin merkittävästi. Hallinto muuttuu, jos kulttuuri 
yleensä muuttuu. Ollakseen tehokasta hallinnon on perustuttava 
funktionaaliseen ja tarvittaessa muuttuvaan arvojärjestelmään, joka 
muuttuvissa olosuhteissa ohjaa henkilöstön käyttäytymistä toivotta-
vaan suuntaan. Kannustimien vahvistumiseksi rakenteiden on toi-
saalta oltava funktionaaliseen käyttäytymiseen rohkaisevia. Hyvin 
yleisen näkemyksen mukaan virkamiesten arvomaailman funktio-
naalisuus on Venäjällä ja muissa transitiomaissa transition aikana 
lähinnä vain heikentynyt (esim. Obolonski 1999: 102). Venäjällä on 
ollut nähtävissä se arvojärjestelmien transitioille ominainen ylei-
nen prismaattinen malli, että siirtymistä yhteisöllisistä yksilöllisiin 
arvoihin on tapahtunut hallinnossa ja yleisesti, mutta uusia todella 
toimivia rakenteita yksilöllisten arvojen hallitsemiseksi ei ole saatu 
luotua vastaavassa tahdissa ja siksi kulttuurijärjestelmän tilanne on 
transition vuoksi lähinnä huonontunut (vrt. Riggs 1964: 114). Osin 
Venäjän oloille varsin omaperäisillä menetelmillä ohjata hallintoa 
juuri henkilöstöpolitiikan keinoin on siis Venäjällä varsin keskeinen 
sija. Hallintoa on ohjattavissa esimerkiksi sen kautta, että hallintoon 
nimitetään hallinnalle lojaalia henkilöstöä.

→Talous. Hallinnon yksiköt ovat monissa tapauksissa luonteeltaan juu-
ri tuotantoa toteuttavia organisaatioita ja hallinnon organisaatiot 
ovat aina tarkasteltavissa taloudellisina yksiköinä. Hallintoon koh-
distetaan talousohjausta, jotta hallinto toteuttaa poliittiset tavoitteet 
taloudellisesti. Taloudellisuutta edellytetään myös hallinnolta, jos 
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yhteiskunnassa on ylipäätään vahvaa taloudellista rationaalisuutta. 
Hallinto markkinaistuu, jos sen ympäristö on markkinaistunut, jota 
se ei Venäjällä vielä täysin ole (vrt. Riggs 1961: 9). Kansalaisyhteis-
kunta edellyttää hallinnolta taloudellisuutta ja talousohjaus toteute-
taan oikeudellisin välinein. Ellei budjetointi ole riittävän oikeudellis-
ta, jota se ei Venäjällä osin ole ollut, hallinnon talouden ohjaaminen 
ei toteudu. Jos poliittinen järjestelmä on heikko, hallinnon talouden 
kontrolli on heikkoa. Talousohjaus ja -kontrolli toteuttavat sen ta-
voitteen, että budjettivarat käytetään valtion poliittisiin prioriteettei-
hin eikä muuhun. Talousfunktion heikkous oli neuvostohallinnon 
selvä piirre ja organisaatiot saattoivat käyttää resursseja hyvin epä-
taloudellisesti. Talousohjauksen merkitys organisaatioita ohjaavana 
tekijänä on kuitenkin Venäjällä nykyoloissa todennäköisesti varsin 
merkittävä, vaikka menetelmät voivat olla varsin erityisiä. Hallin-
toon kohdistuvan normiohjauksen perinteisen heikkouden vuoksi 
hallintoa ohjataan nykyoloissa käytännössä ilmeisesti suurelta osin 
juuri henkilöiden ja rahan voimalla yhteiskunnan yleisiä instituuti-
oita vastaten.

→Politiikka (”governance” käsitteen tavallisimmassa merkityksessä). 
Hallinnon hyvin keskeinen tehtävä on toteuttaa poliittisen järjes-
telmän asettamia tavoitteita. Hallinnon organisaatiot ovat poliittisia 
järjestelmiä ja niiden funktionaalisuuden edellytys on poliittinen 
hallinta ja kontrolli. Hallinto on tehokasta, mikäli poliittinen funktio 
toteutuu eli poliittiset tavoitteet, paine niiden toteuttamiseksi ja tu-
losten kontrolli ja arviointi ovat saatavilla. Hallinto muodostuu dys-
funktionaaliseksi, mikäli esimerkiksi hallinto määrittää poliittisesti 
itse itseään, jollainen tilanne osin on ollut Venäjällä. (Esim. Haav 
2000: 1-2; Obolonski 1999: 317; Riggs 1961: 52; Vartola 1979: 78.)

→Integraatio. Yhteiskunnan integraation toteuttaminen on hallinnon 
eräs keskeisin tehtävä. Hallinnon luonne liittyy näin niihin meka-
nismeihin, joilla integraatiota pyritään toteuttamaan ja joita hal-
linto toimeenpanee. Ollakseen funktionaalisia eli tehokkaita ja 
johdettavia hallinto-organisaatioiden on voitava saavuttaa myös si-
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säisen työnjakonsa integraatio eli koordinaatio (Denhardt 1984: 15; 
Kauhanen 2003: 124; Lyden 1975; Salminen 1983: 14; Vartola 1979: 
77). Tutkimuksen hypoteesina on, että hallinto rakentuu lähtökoh-
taisesti yhteiskunnan yleisistä integraatiomekanismeista (La Porta et 
al. 1998: 5). Yhteiskunnassa saatavilla oleva integraatio mahdollistaa 
hallinnonkin tehokkaan johtamisen, koordinaation ja kontrollin. 
Jotta hallinto olisi legaalista ja siten johdettavissa ja kontrolloitavis-
sa, yhteiskunnan olisi yleisesti toimittava oikeusjärjestyksen mukai-
sesti. Riittävän integraation saavuttaminen on keskeinen hallinnon 
rakenteen, kuten koko yhteiskunnan, ongelma Venäjällä (Hesse 
1993: 226, 331; Karjalan tasavallan … 1997; Krasnov 2001; Lobanov 
2000: 20; Nozdratšev 1999: 19; Putin 1999). Horisontaalisen ja ver-
tikaalisen työnjaon ja koordinaation heikkous on perinteinen piirre 
Venäjän hallinnossa, jota tarkastellaan tutkimuksessa myöhemmin 
(Kontseptsija… 1998; Krasnov 2001; Lobanov 2000: 20; Luhtala 
2000: 22; Ruutu 1996).

Parsonsilla ei ollut funktioteoriassaan eriteltyä teoriaa hallinnosta, vaikka 
tämä tarkastelikin organisaatioita osana yhteiskuntaa ylipäätään (Salmi-
nen 1983: 43). Hallinto ei Parsonsin mallissa ole itsenäinen alajärjestelmä. 
Tätä voi pitää sen ilmentymänä, ettei hallinto ole yhteiskunnan perus-
funktio Parsonsin tarkoittamassa merkityksessä. Avoimeksi kysymykseksi 
tämän johdosta jääkin, mitä hallinto funktioteorian näkökulmasta on.

Hallinto voidaan esimerkiksi nähdä toimintajärjestelmänä, joka to-
teuttaa yhteiskunnan funktioita (Lyden 1975: 62). Jotta yhteiskunta on 
tehokas, siellä on funktioteorian mukaan siis harjoitettava taloudellista 
johtamista, poliittista johtamista, oikeusjohtamista ja arvojohtamista, jota 
toteuttavat lähinnä perheinstituutio ja koulutusorganisaatiot (ks. luvut 3.2 
ja 3.3). Hallinnolla ei olisi itsenäistä merkitystä, vaan hallinto toteuttaa eri 
funktioiden käytännön johtamisen pyrkien toteuttamaan sen mahdolli-
simman tehokkaasti (Lyden 1975: 62). Hallinto toteuttaa poliittisia tavoit-
teita (julkinen johtaminen), taloudellisia tavoitteita (yritysjohtaminen) ja 
arvotavoitteita (kirkollinen johtaminen). 

Hallinto ei siis olisi itsenäinen funktio, mutta hallinnolla olisi mer-
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kittävät yhteydet siihen, miten tehokkaasti perusfunktioita toteutetaan. 
Funktiot eivät toteudu, ellei hallinto toimeenpane niitä. Mikäli funkti-
oiden vaikutus yhteiskunnassa on heikkoa, voidaan pohtia, mikä tällöin 
on hallinnon rooli. Ongelmana Venäjällä on juuri ollut funktionaalisten 
instituutioiden heikkous tai ainakin erilaisuus läntisiin oloihin nähden. 
Hallinto syntyy instituutiona funktionaalisuuden voimistumisen myötä. 
Hallinnon muodolliset rakenteet voi nähdä tekniseksi välineeksi toteut-
taa funktionaalisia tavoitteita. Hallinto voi olla määriteltävissä myös niiksi 
muodollisiksi rakenteiksi, jotka toteuttavat perusfunktioita. 

Voidaan nähdä, että hallinto olisi varsin lähellä integraatiofunktiota. 
Integraatiofunktion tavoitteena (kuten jo on kuvattu) on muiden funkti-
oiden toteutuksen integroiminen ja hallinto toteuttaa yhteiskunnan osa-
järjestelmien välistä ohjausta ja välitystä käytännön tasolla. Hallintoa on 
myös pyritty sijoittamaan lähinnä poliittisen funktion alaisuuteen poliitti-
sen funktion toteuttajaksi (Lyden 1975: 62). 

Perusfunktioita havainnollistavassa Parsonsin kuviossa hallinto sijoi-
tetaan tässä tutkimuksessa osajärjestelmien keskiöön. Kysymyksessä on 
tutkimuksen tavoitteita palveleva vain tässä tutkimuksessa toteutettu rat-
kaisu. Voidaan esittää, että hallinto sijaitsee yhteiskunnassa perusfunkti-
oiden keskiössä tai että ainakin hallinto toimii muiden funktioiden mää-
rittelemässä kentässä. Hallinto integraatiota toteuttavana järjestelmänä 
toimeenpanee politiikkaa, reguloi taloutta ja kansalaisyhteiskuntaa ja toi-
mii oikeusjärjestelmän kontrollissa. Hallinto voidaan lisäksi nähdä, kuten 
aiemmin ehdotettiin, kaikkien funktioiden toteuttavaksi instituutioksi. 
Hallinnon tehokkuus saavutetaan, mikäli hallinto on perusfunktioille 
alisteinen (ks. luku 3.7). Hallinnon sijoittamista osajärjestelmien keskelle 
voi perustella myös metodisesti siten, että hallinto on tutkimuskohde, jota 
tarkastellaan suhteessa perusfunktioihin, jotka mahdollisesti selittävät 
sitä. Funktioteoria on tutkimuksen viitekehys, jonka kautta tarkastellaan 
hallintoa. Kuvassa 1.9.2 on havainnollistettu hallinnon yhteydet sitä mää-
rittäviin funktionaalisiin osajärjestelmiin.
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Kuva 1.9.2 Hallinnon sijoittuminen funktionaalisten osajärjestelmien kentässä. 
Hallinnon yhteydet funktionaalisiin osajärjestelmiin. 
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2 Yhteiskunnan hallinta ja 
järjestys

2.1 Hallinnan ja järjestyksen käsitteistä

Hallinnon tehokkuutta ei ole mahdollista tarkastella irrallaan kokonai-
suudesta, jossa hallinto toimii. Hallintoa on tarkasteltava osana laajem-
paa (käsitteellistä) kokonaisuutta eli yhteiskunnan hallintajärjestelmää. 
(Batšilo 1998: 7; Lyden 1975: 66; Vartola 1979: 83.) Hallinnassa on kyse 
yhteiskunnan yleisestä ohjaus/organisointi-ideologiasta ja -tavasta, jolle 
alisteinen toteuttava rakenne hallinto on. Hallintajärjestelmä vaikuttaa 
hallinnon rakenteeseen ja määrittää sen tehokkuuden ehtoja. Ongelma-
na Venäjällä ovat olleet koko valtiorakenteen instituutioiden heikkoudet 
ja rationaliteettiongelmat (Batšilo 1998: 18, 22; Porjadok… 1997). Koko-
naisvaltaista näkökulmaa hallintajärjestelmästä voi pitää välttämättömä-
nä ja mielekkäimpänä näkökulmana tarkasteltaessa hallinnon ja talouden 
dysfunktioita ja yleisesti transition onnistumista Venäjällä. (Hesse 1993: 
vii; Krasnov 2001; König 1993: 136.)

Keskitetty hallintajärjestelmä on menettänyt merkitystään, mutta kan-
salaisyhteiskuntaan, markkinoihin ja oikeusvaltioon perustuvalle järjes-
telmäkokonaisuudelle ei ole ollut riittäviä edellytyksiä. Yhteiskunnassa 
ei näin ole ollut täysipainoisella tavalla tehokasta hallintaa ja järjestystä. 
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(Legal aspects… 1996; Porjadok… 1997; Åslund 1995: 191.) Luvussa tar-
kastellaan hallinnan ja järjestyksen käsitteitä yleisesti ja erityisesti Venä-
jän olosuhteiden ymmärtämiseksi sekä nykyhetkellä Venäjällä esiintyvän 
hallinnon rakenteen selittämiseksi. Kysymykset hallinnasta ja järjestyk-
sestä ovat yhtäältä yleisesti merkittäviä Venäjän instituutioiden ymmär-
tämiseksi. Toisaalta hallinta siis merkittävällä tavalla konstruoi hallinnon 
rakennetta. 

Hallintajärjestelmiä tarkastellaan tutkimuksessa ideaalityyppeinä. Hal-
lintajärjestelmien mallintaminen on tarpeellista tutkimuksen tavoitteen 
saavuttamiseksi eli transitionaalisen hallinnan ja hallinnon mallintami-
seksi, jossa eri hallintajärjestelmien piirteet yhdistyvät. Ideaalityypit ku-
vaavat hallintajärjestelmien tyypillisiä ominaisuuksia; mallintaminen pyr-
kii ymmärtämään kohteen toimintadynamiikkaa. Ideaalityyppi ei tarkoita, 
että mallinnus kattaa kaikki kohteen yksityiskohdat tai että ideaalityyppi 
kuvaa jotain olemassa olevaa hallintajärjestelmää tai organisaatiota. We-
ber rakensi kuvaamansa ideaalityypit suuresta joukosta historiallisesti 
esiintyneitä yhteiskuntia. (Ks. Denhardt 1984: 28, 176; Vartola 1979: 88; 
Weber 1978: 20-21.)

2.2 Hallintajärjestelmien tyyppejä

Hallintajärjestelmiä voidaan mallintaa eri tavoin. Tässä tutkimuksessa 
tarkastelu etenee paljolti Max Weberin käsitteitä soveltaen. Weberin mu-
kaan hallinta voi olla (Albrow 1970: 40; Pekonen 1995: 21; Vartola 1979: 
90, 93; Weber 1978: 215, 954): 

→Traditionaalinen
→Karismaattinen
→Legaalis-rationaalinen
Hallinta voi siis perustua traditioihin, henkilöihin tai oikeusjärjes-

tykseen. Hallinta tarkoittaa mahdollisuutta saada hallinnan kohteet mu-
kautumaan auktoriteettiin. Hallinnan käsite vastaa kysymykseen: miksi 
hallinnan kohteet tottelevat. Hallinnan keskeinen tekijä on legitimiteetti. 
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Järjestyksen ylläpidon on oltava legitiimiä, jotta järjestys saavutetaan. Kai-
kissa yhteiskunnissa ja organisaatioissa on joitain toiminnan muotoa tai 
sisältöä koskevia arvoja ja normeja, joille ne perustuvat. Weberin mukaan 
(Vartola 1979: 90; Weber 1978: 36, 215) legitimiteetti voidaan saavuttaa:

→tradition
→tunteenomaisen uskon
→arvorationaalisen uskon tai
→legaliteetin kautta. 
Hallinnan legitimiteetti hallinnan eri muodoissa kohdistuisi siis hyvik-

si katsottuihin sisältöihin, rationaalisiksi koettuihin henkilöihin tai legitii-
minä pidettyyn oikeusjärjestykseen. 

Hallinta tuottaa järjestyksen. Järjestyksen saavuttaminen on keskei-
nen tavoite (Krasnov 2001) ja sen olemassaolo on poliittisen hallinnan 
seurausta. Järjestys eli integraatio yhteiskunnassa ja organisaatioissa voi 
siis vastaavalla tavalla perustua perinteisiin arvoihin, muulle ideologialle, 
rationaalisina pidettyjen henkilöiden seuraamiseen tai legitiimiin oikeus-
järjestykseen. 

Vastaavasti on mahdollista tarkastella hallintohenkilöstön mukautu-
mista auktoriteettiin. Weberin mukaan (Vartola 1979: 93; Weber 1978: 
212-213) hallintohenkilöstö mukautuu auktoriteettiin

→tavan
→tunnesiteiden
→aatteellisten motiivien
→materiaalisten intressien perustalta.
Eri motiivien laatu määrittää hallinnan tyypin. (Obolonski 1999: 325.) 

Hallinnan eri tekijät ovat läsnä kaikissa yhteiskunnissa ja eri elementtejä 
tarvitaan tehokkaan hallinnan luomiseksi.

Traditionaalisissa olosuhteissa perinteiset arvot ja roolit ja perinteinen 
tapa määritellä todellisuutta hallitsevat. Toiminnan sisällön ja muodon 
perustana on traditio eli että “asiat tehdään, kuten ne on ennenkin teh-
ty” (Vartola 1979: 98). Traditionaalinen “perinnäisjärjestys” syntyy, kun 
kaikki toimijat seuraavat samoja arvoja (ks. Lyden 1975: 60). Järjestys ha-
joaa, jos perinteisistä toimintatavoista irtaudutaan. Nykyoloissa puhtaasti 
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traditionaalisia yhteiskuntia on vähän. Traditionalismi toiminnan eräänä 
aspektina yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla voi kuitenkin olla 
merkittävää. Yksilötasolla on epämukavaa arvioida jatkuvasti toiminnan 
tarkoitusta ja hyötyä. Tämän vuoksi “asiat tehdään, kuten ne on ennen-
kin tehty”. Myös hallinto-organisaatioissa saatetaan mielellään ylläpitää 
vakiintuneita ajattelutapoja. Varsin monet Venäjän instituutioiden (dys-
funktionaaliset) piirteet selittyvät ilmeisesti lähinnä siten, että nämä ovat 
vain perinteisiä toimintatapoja. “Elämänmuodoilla” ja “perusarvoilla” on 
merkitystä järjestyksen säilymisessä yhteiskuntatasolla myös moderneissa 
yhteiskunnissa. 

Legaalinen ja traditionaalinen järjestys ovat kytkeytyneitä ja niiden 
erottaminen voi olla vaikeaa. Venäjän kehityksen kannalta merkittävä 
piirre on, että lait eivät voi ohittaa kohteessa tavanomaisena pidettävää 
käyttäytymistä ollakseen tehokkaita. Lait paljolti vain täsmentävät ja vah-
vistavat vallitsevia roolijakoja voimatta niitä muuttaa. (Riggs 1961: 44.)

Perinteiden ohella yhteiskunta voi perustua muihin substansseihin. Täl-
löin toiminnan perustana on vallitsevasti tunnustettu uskonnollinen tai 
poliittinen ideologia. Yhteiskunnan integraatio perustuu ideologian yh-
distävään vaikutukseen. Ideologiat esittävät tavoitteita, joihin yhteiskun-
nassa olisi pyrittävä ja miten toimijoiden kanssakäymisen tulisi tapahtua. 
Jos kohteen kaikki jäsenet ovat hartaasti uskonnollisia, muuta järjestyk-
senpitoa ja motivointia ei tarvita. Moraali tekee valtion ja sen organisaati-
ot tehokkaiksi. (Legal aspects… 1996; Riggs 1961: 38.)

Substanssien legitimaatio perustuu niiden kykyyn määritellä todelli-
suutta, esittää keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ja siihen, että tavoitteita 
saavutetaan. Ideologioiden avulla saavutettava poliittinen integroitumi-
nen ja siten rakentuva järjestys on heikko. Ideologioiden kyky vaikuttaa 
toimijoiden käyttäytymiseen käytännössä merkittävällä tavalla voi olla 
heikkoa. Yksilö ja ryhmä voi integroitua substanssien avulla, mutta val-
tiotasolla niiden hallinnan rationaalisuutta lähinnä heikentävä vaikutus 
on ilmeinen. Tämän vuoksi on epäselvää, mitä merkitystä “venäläisellä 
idealla” tms. ideologioilla hallinnan vahvistumiseksi Venäjällä voi todella 
olla (Intervju... 2000; Pursiainen 1999). Ideologioiden ongelma on niiden 
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markkinoita ja innovatiivisuutta kaventava vaikutus (Putin 1999).
Substansseilla voi olla merkittävä asema modernienkin valtioiden hal-

linnassa. Valtioiden toimesta saatetaan esimerkiksi tukea virallisia uskon-
toja. Vaikka hallintajärjestelmää on Suomessa pidetty legaalis-rationaalise-
na, Suomessakin on painotettu nk. maanpuolustustahtoa, kansankirkkoa 
tai Kekkosen aikaista ulkopolitiikkaa, joita kaikkien on edellytetty tuke-
van. Tässä mielessä tilanne on muuttunut Suomessa merkittävästi lähinnä 
vasta 1990-luvulla. Ideologioihin ja utopioihin perustuvan integraation on 
nähty olevan hallintaperinteelle ominaista erityisesti Venäjällä. Legaalis-
rationaalisen hallinnan oltua heikkoa yhteiskuntaa on pyritty ohjaamaan 
ja integroimaan substanssien avulla. Venäläiselle perinteelle ominainen 
dogmaattisuus selittyy juuri tästä rationaliteetista. Yhteiskunta on edel-
leen osin suuntautunut löytämään substantiaalisia ratkaisuja legaalis-rati-
onaalisen järjestyksen vahvistamisen sijasta.

Venäjän tarkastelun kannalta ehkä mielenkiintoisin Weberin esittämis-
tä hallintatyypeistä on karismaattinen hallinta. Tässä tyypissä toiminta 
perustuu ensi sijassa rationaalisena pidetyn johtajan auktoriteetin seuraa-
miseen. Tutkimuksessa tarkastellaan näkökulmaa, että yhteiskunnan ja 
organisaatioiden henkilö- ja johtajakeskeisyys Venäjällä vastaisi Weberin 
kuvailemaa karismaattista hallintatyyppiä. Karismaattinen johtaminen 
olisi ainoa toimiva mahdollisuus tai käytännössä hallitseva toimintatapa 
oloissa, joissa muita hallintatapoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole täysin 
toimivia. Johtamiskykyiset yksilöt tuottavat valtio- ja organisaatiotasolla 
järjestystä ja tuloksellisuutta eli funktionaalisuutta oloissa, joissa riittäväs-
ti toimivaa legaalis-rationaalista järjestystä ja sitä seuraavaa markkinata-
loutta ei ole vielä saavutettu. Tätä näkökulmaa tarkastellaan tutkimukses-
sa myöhemmin syvemmin. Karismaattinen henkilökeskeinen järjestys on 
epävakaa, jollainen hallinta Venäjällä on, ja yleisesti yhteiskuntien transi-
tiovaiheisiin eli hallintajärjestelmien välivaiheisiin kuuluva ilmiö. 

Legaalis-rationaalinen järjestys nojaa legitiimiin lainsäädäntöön. Jär-
jestelmän lähtökohdat muodostuvat kansanvaltaisuudesta, laillisuudesta 
ja moniarvoisuudesta. Keskeistä on, että lainsäädäntö on legitiimiä, jotta 
sitä noudatetaan ja näin järjestys saavutetaan. Lainsäädäntö on legitii-
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miä, jos se on kansanvaltaista. Kansanvaltaisuus on näin viime kädessä 
järjestyksen ja siten toimintajärjestelmien tehokkuuden tuottaja. Järjestys 
ei perustu substantiaalisiin vaan muotorationaalisiin arvoihin ja toimin-
tajärjestelmiin. Järjestys perustuu legitiimiin ja formaalisti rationaaliseen 
oikeusjärjestykseen ilman rationaalisesti perustelemattomia perinnäisiä 
toimintatapoja, epärationaalista henkilöllistä mielivaltaa tai tiettyjen sub-
stanssien epärationaalista suosimista. (Obolonski 1999: 15.)

Legaalis-rationaalinen järjestys on Weberin kuvaamista hallintatavois-
ta ainoa, joka voi integroida tehokkaasti modernia yhteiskuntaa. Johtajat, 
ideologiat tai kauppatapa voivat integroida valtioita pienempiä kokonai-
suuksia tai mahdollisesti rajattuja toiminnan aspekteja, mutta monimut-
kaiseen työnjakoon perustuvaa taloutta näillä välineillä on tuskin tehok-
kaasti hallittavissa. Legaalis-rationaalisen järjestyksen vakiintuminen 
vaatii kehittyneitä oikeudellisia ja hallinnollisia rakenteita. Moderneissa 
oloissa yhteiskunnan ja hallinnon järjestyksen perusta ja luonne on oi-
keusjärjestys (Krasnov 2001; Porjadok… 1997). Oikeusjärjestys on (par-
haimmillaan) legitiimi, rationaalinen ja realistinen ja siksi vakaa ja oikeu-
denmukainen (Krasnov 2001). Oikeusjärjestys tuottaa jäntevän hallinnon, 
joka toimeenpanee oikeusjärjestyksen. 

Toimintajärjestelmät määrittyvät niistä arvoista, joihin yhteiskunta pe-
rustuu. Luvun 1. mukaisesti kysymys on kulttuuri- ja arvojärjestelmästä. 
Järjestyksen saavuttaminen ja säilyminen yhteiskunnassa edellyttää, että 
toimijoilla on jotain yhteistä. (Lyden 1975: 60.) Tehokkaat yhteiskunnat 
ja organisaatiot perustuvat yhteisesti jaetuille arvoille ja normeille. Toi-
minnan sisältöjen ohella on keskeistä ellei keskeisempää, mitä muotoja 
noudattaen toimijoiden keskinäinen kanssakäyminen tapahtuu. Transi-
tionaalisille yhteiskunnille on juuri ominaista, että yhteinen arvojärjestel-
mä voi olla heikko. Kohteessa saattaa olla yhtäaikaisesti useita ristiriitaisia 
roolijärjestelmiä.

Yksilötasolla yhteiskuntamuodot ilmenevät yksilöiden rooleina. Yksi-
löiden roolit yhdistyneenä muodostavat yhteiskunnan elämänmuodon. 
Merkittävää instituutioiden rakentumisen kannalta on, miten toimijat 
kokevat ympäristöään, mille arvoille yksilöt omistautuvat, millaisia roole-
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ja nämä toteuttavat ja miten valtion ja yksilön suhde järjestetään. Yksilöt 
voivat eri tavoin tukeutua esimerkiksi perinteisiin, ystäviinsä, auktoriteet-
teihin, lakeihin tai markkina-arvoonsa. Vastaavalla tavoin virkamiehet 
voivat olla suuntautuneita lähinnä esimerkiksi taloudellisiin etuihin, auk-
toriteetin toteuttamiseen tai aatteiden ja perinteiden edistämiseen. Eräi-
den arvioiden mukaan venäläiselle perinteelle olisi ominaista yksilöiden 
suuntautuminen ensisijaisesti muihin arvoihin kuin oikeusjärjestykseen. 
Venäjällä oltaisi perinteisesti omistauduttu valtiolle, ideologioille ja johta-
jille, muttei niinkään lainsäädännölle (Hirvensalo 1997: 10-11; Jakobson 
2000: 250-51; Obolonski 1999: 306; Tacis… 2000).

Yhteiskunnan ohjaaminen lainsäädännön avulla voi tämän vuoksi olla 
vaikeaa. Muutoksen olisi perimmältään käynnistyttävä juuri arvojärjes-
telmästä, jotta legaalis-rationaalinen järjestys voidaan saavuttaa. Selvästi 
hallitseva asiantuntijoiden näkemys Venäjällä kuitenkin on, että oikeus-
valtion kehitystaso olisi saavutettava Venäjälläkin. Oikeusvaltio edustaa 
varsin vahvasti Venäjällä tavoitetilaa, johon pyrkiminen tarjoaa tulevai-
suudelle suuntaa. 

Erilaisiin toimintajärjestelmiin liittyy niitä vastaava rationaliteetti. Le-
gaalis-rationaaliseen järjestykseen liittyy talouden markkinarationaliteetti, 
universaalin ja neutraalin oikeusjärjestyksen rationaliteetti sekä avoimen 
ja markkinaperustaisen politiikan rationaliteetti (vrt. North 1997b: 11). 
Venäjällä tavoitetasolla esillä oleva markkinarationaliteetti saavutetaan 
ennen kaikkea vasta järjestystä määrittävien instituutioiden rakentuessa 
tietyn tasoisiksi. Lähes vastakkainen on traditionaalinen rationaliteetti 
uskontojen ja muiden perinteiden esittämine ajattelutapoine, joita ei ole 
edes tarkoitettu rationaalisesti arvioitaviksi. Ajatuksena on, että historian 
aikana vakiintuneet toimintatavat ovat rationaalisimpia. Karismaattiselle 
johtaja- ja henkilösuhderationaliteetille (kuten tämä tyyppi tässä yhtey-
dessä pyritään määrittelemään) on ominaista Venäjällä nähtävillä oleva 
henkilökeskeisen johtajuuden, vastavuoroisen vaihdon ja henkilökohtais-
ten lojaliteettien rationaliteetti. 
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2.3 Hallinnan ja järjestyksen syntyminen ja 
vakiintuminen

Hallinnan vakiintuminen edellyttää, että valtasuhteet vakiinnutetaan. 
Hallintajärjestelmissä on kysymys juuri yhteiskunnan poliittisen elämän 
järjestämisestä jonkin poliittista järjestystä toteuttavan periaatteen mu-
kaisesti. Järjestyksen saavuttamiseksi on vastattava kysymykseen, millä 
edellytyksillä valtasuhteet voidaan vakiinnuttaa. Hallinnan piirteet riip-
puvat poliittisen järjestelmän ominaisuuksista. Eri hallintajärjestelmät 
perustuvat erilaiseen kohteen poliittisen elämän järjestämiseen. Perheessä 
tai kansainvälisessä järjestelmässä järjestys saavutetaan eri tavoin.

Traditionaalisissa oloissa vallitsee traditionaalinen lähinnä hierarkki-
nen (poliittinen) järjestys, jota ei kyseenalaisteta. Yhteiskunnan demo-
kratisoituessa tällainen järjestys menettää toimivuutensa (tätä kehitystä 
tarkastellaan myöhemmin). Legaalis-rationaalinen hallinta saavutetaan 
(ainakin teoriassa) “yhteiskuntasopimuksen” avulla. (Batšilo 1998: 8; 
Hedlund 1997: 21; Riggs 1964: 185; Tolonen 1989; Vystuplenije… 2000.) 
Eri poliittiset tahot sopivat (i) pelisääntöjen noudattamisesta (poliittises-
sa kanssakäymisessä) ja samalla myös poliittisesti kaikkia tyydyttävän 
poliittisesti neutraalin kaikkien tavoitteita tehokkaasti toteuttavan (ii) 
hallinnon järjestämisestä. Poliittinen järjestys voidaan saavuttaa myös 
karismaattisen ja rationaalisen johtajan avulla, jonka enemmistö omak-
suu johtajakseen ja jonka johtamista seurataan. Järjestys voidaan ajatella 
saavutettavan myös jonkin poliittisen ideologian avulla. Yhteiskunnassa 
yleisesti omaksuttavan ideologian ja siten arvomaailman yhtenäistymisen 
myötä poliittinen vastakkainasettelu vähentyy ja tapahtuu “kansan yhdis-
tyminen”. 

Luvussa 1. esitettyä päättelyä noudatellen voidaan myös nähdä, että 
poliittinen hallintajärjestelmä ja integraatiojärjestelmä ovat seurausta ta-
loudesta. Weber kuvasi teoriassaan, miten kapitalismi, joka vaati toimi-
akseen tuotantosuhteiden poliittista säätelyjärjestelmää, oikeusvaltiota ja 
ennustettavaa hallintoa, viime kädessä loi nämä järjestelmät. Poliittinen 
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hallintajärjestelmä ei muotoudu sattumanvaraisesti, vaan talousjärjestelmä 
tuottaisi itseään heijastavan poliittisen hallintajärjestelmän (Stoner-Weiss 
1997; vrt. Vartola 1979: 17, 32, 92, 97, 113). Poliittinen konsolidoituminen 
on vastaavasti tehokkaan talouden edellytys. (Nystén-Haarala 2001: 10; 
Riggs 1961: 40, 43.)

Järjestys syntyy ilmeisesti ensi sijassa poliittisesta hallinnasta eikä niin-
kään tai vain oikeusjärjestyksestä, kuten aiemmin jo esitettiin. Vasta kun 
poliittinen järjestys on selvitetty, järjestys voidaan vakiinnuttaa oikeudel-
lisesti. Kohteeseen, jossa on epäjärjestys, jollaiseksi Venäjällä vallinnutta 
tilannetta osin voi kuvata, ei ole mahdollista tuottaa järjestystä vain li-
säämällä ja uudistamalla lainsäädäntöä. Tunnettua on, ettei uusi lainsää-
däntö sinänsä ole vahvistanut toimintajärjestelmiä Venäjällä monissakaan 
tapauksissa. (Bellamy & Baehr 1993; Kontseptsija… 1998; Legal aspects… 
1996.)

Poliittisen järjestyksen konsolidoitumista (Hesse 1993: 222; Nissinen 
1999a; Nystén-Haarala 2001: 105; Porjadok… 1997; Poslanije… 1998; 
Tacis… 2000) seuraa vastaavalla tavalla poliittisen järjestyksen tahtoa to-
teuttavan yhtenäisen valtionhallinnon saavuttaminen (Lesage 1993: 133; 
Pekonen 1984: 6; Stoner-Weiss 1997: xiii; Toonen 1993). Poliittisen kon-
solidaation myötä epäjärjestys järjestäytyy ”hallintajärjestelmäksi”, jolla 
on lähtökohtainen valmius ja tarve muodostaa hallintajärjestelmän tahtoa 
toteuttava tehokas toimeenpaneva rakenne eli hallinto sekä samoin saa-
vuttaa (hyvässä tapauksessa) kansalaisyhteiskuntaan perustuvien (ja siten 
hallinnalla yleisesti hyödyllisiin tuloksiin pyrkivien) konsolidoituneiden 
poliittisten osapuolien hallittavana olevaa kohdetta järjestävä yhtenäinen 
ja neutraali oikeusjärjestys. Hallinto ja oikeusjärjestys instituutioina ovat 
näin paljolti poliittisen hallinnan ja järjestyksen seurausta, kuten myö-
hemmin tarkastellaan (Legal aspects… 1996; La Porta et al. 1998: 20; 
Riggs 1961: 39, 41). Lakeja ja hallintoa on toki niissäkin oloissa, joissa in-
tegroitunutta poliittista hallintaa ei ole, mutta lainsäädännön ja hallinnon 
organisaatioiden merkitys on tällöin epäselvä. Kysymyksessä on eräänlai-
nen “law without order” -tilanne (Porjadok… 1997).

Hallintaa ja järjestystä on tarkasteltavissa sen kautta, mikä toimija on 
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suvereeni taho. Hallinnan lähde voi olla kansalaisyhteiskunta tai valtio. 
Suvereeni voi olla kansalaisyhteiskunta tai jokin autoritaarisen hallinnan 
organisoiva ryhmittymä. Suvereeni on taho, jolla on valta ja joka järjes-
tää tätä toteuttavan hallinnon. Ellei suvereenia tahoa ole, seurauksena on 
epävakaus. Yhden hallitsevan ryhmittymän suvereniteetti ja tämän mu-
kainen hallinto eivät Venäjällä enää toimi, mutta onnistuneesti toimivaa 
kansansuvereniteettia ei ole voitu muodostaa. Kun kansansuvereniteetti 
on perinteisesti puuttunut Venäjältä, ainoa saatavilla oleva hallintaongel-
man ratkaisu on mahdollisesti autoritaarisen keskityksen ja sitä vastaavan 
hallinnon palauttaminen. (Kavran & Radinovich 1998; Legal aspects… 
1996.)

Suvereniteettia on voitava hallintajärjestelmää vastaavan hallinnon 
avulla toteuttaa tehokkaasti. Hallintajärjestelmän pitää voida taata hallin-
non alistus hallintajärjestelmälle sen arvojen toteuttamiseksi. Eri hallinta-
järjestelmät käyttävät niille ominaisia menetelmiä tämän saavuttamiseksi. 
Autoritaarisen hallinnan on voitava pitää hallinto otteessaan, jotta johta-
minen toteutuu sen kautta. Tämä muodosti ongelman erityisesti neuvos-
tojärjestelmän viime vaiheessa. Vastaavasti kansansuvereniteettiin perus-
tuvan järjestelmän on voitava toteuttaa suvereniteettia hallinnon avulla. 
Politiikka ja talous ovat Venäjällä vapautuneet, mutta tilannetta ei ole 
kyetty hyödyntämään rakentavalla tavalla, kun riittävää uutta integraatio-
ta ei ole saavutettu. 

Hallinnan heikkous merkitsee epävakautta ja yhteiskunnassa on läh-
tökohtaisesti anarkia. On mahdollista määritellä, että järjestyksen oloissa 
yhteiskunta on normaalitilassa. Järjestyksen puuttuessa yhteiskunnan voi 
kuvata olevan poikkeustilassa. Tunnetuimmat poikkeustilan analyysit ovat 
tarkasteluja Saksan tilanteesta 1920-luvulla (ausnahmezustand, poikkeus-
tila). Myös Venäjä oli 1990-luvulla paljolti ”poikkeustilassa”. Järjestyksen 
puuttuminen tai heikkous edellyttää, että tutkimuksen on käytettävä lä-
hestymistapoja poikkeustilan ymmärtämiseksi. Tavanomainen yhteiskun-
tatiede tarkastelee yhteiskuntaa normaalitilassa. (Legal aspects… 1996.)

Hallinnan ja järjestyksen ollessa heikentyneessä tilassa niiden vah-
vistaminen on kivuliasta. Hallintajärjestelmät voivat evoluution kautta 
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modernisoitua toisiksi hallintajärjestelmiksi. Esimerkiksi traditionaaliset 
järjestelmät muuntuvat vähitellen legaalisiksi. Sen sijaan tilanteessa, jossa 
mitään järjestystä ei ole, järjestyksen tuottaminen voi olla hyvin vaike-
aa (Legal aspects… 1996; Toonen 1993). Saatavilla olevasta järjestyksestä 
voidaan siirtyä uuteen järjestykseen, mutta epäjärjestyksestä on vaikeaa 
tuottaa järjestystä. (Legal aspects… 1996; Sutyrin 1999: 21.) Hallintajär-
jestelmä merkitsee, että kohdetta voidaan jollain menetelmällä johtaa ja 
järjestystä on mahdollista lujittaa. Hallinta ja järjestys jossain muodossa 
on siksi oltava. Järjestystä on saatettu pitää jopa merkittävämpänä kuin 
hallinnan moraalia tapauksissa, jolloin esimerkiksi liian nopean demo-
kratisoitumisen on nähty voivan vaarantaa järjestyksen säilymisen (Kii-
na) (Aligica 1997: 47; Legal aspects… 1996). Pääsääntöisesti juuri poliitti-
nen demokratia tuo hallintajärjestelmän vakautta ja tehokkuutta, kunhan 
legaalis-rationaalinen hallintajärjestelmä vain on vakiintunut. Autoritaa-
rinen hallinta taas on perinteisesti nähty monesti ainoaksi keinoksi muo-
dostaa epäjärjestys järjestykseksi. 

2.4 Hallintajärjestelmän funktionaalisuus

Hallintajärjestelmän olemassaolo merkitsee perusfunktioiden toteutu-
mista. Vain järjestäytyneet yhteiskunnat ovat tehokkaita. Mikäli yhteis-
kunta on epäjärjestyksessä, funktiot eivät toteudu. (Legal aspects… 1996; 
Obolonski 1999: 102.) Poliittisella järjestelmällä on keskeinen rooli funk-
tionaalisuuden tuottamisessa. Tutkimuksen keskeinen näkökulma on, 
että erityyppisissä hallintajärjestelmissä funktioita toteutetaan eri tavoin. 
Vaihtelevaa on, millä tehokkuudella eri yhteiskuntatyypeissä toteutetaan 
funktioita, mutta hallintajärjestelmien pätevyyden ominaisuus juuri on, 
että funktiot toteutuvat. Yleisen kriisin voittaminen ja transition tavoittei-
den saavuttaminen Venäjällä edellyttää ratkaisujen löytämistä hallintaon-
gelmaan ja hallintajärjestelmän ohjauskyvyn voimistamista (Riggs 1964: 
262). Keskeinen instituutioihin vaikuttanut taustamuuttuja Venäjällä on 
ollut tilanne, että poliittinen hallinta on ollut epävakaassa tilassa; poliitti-
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nen valtataistelu on ollut osin säännötöntä ja poliittista konsolidaatiota ei 
ole voitu saavuttaa (Hesse 1993: vii).

Poliittisen hallinnan syntymekanismi määrittää, millainen yhteiskun-
nan ja sen organisaatioiden integraatiojärjestelmä on (Legal aspects… 
1996). Eri yhteiskuntatyypeissä on näille ominaisia integraatiomekanis-
meja. Integraatiojärjestelmä luo puolestaan edellytykset talouden vaih-
dolle ja johtamiselle. Legaalis-rationaalisen hallinnan oloissa lähtökoh-
tainen yleinen integraatiomekanismi on siis oikeusjärjestys. Tämä johtaa 
oikeudellisesti rakentuneeseen ja koordinoituun hallintoon. Traditionaa-
liseen, ideologiaan nojaavaan tai karismaattiseen hallintaan perustuvassa 
järjestelmässä integraatiomekanismeina voivat olla vastaavasti hierarkiat 
tai jotkin arvojärjestelmät (Lyden 1975: 60). Neuvostojärjestelmässä juuri 
hallinnan ideologinen substanssi muodosti merkittävän integraatioteki-
jän. Nämä instituutiot johtavat hallintoon, joka on toimintajärjestelmil-
tään hierarkkinen ja jossa sovelletaan poliittisia rekrytointiperiaatteita, 
jollaista hallinto oli neuvostoaikana.

Johtajakeskeisessä karismaattisessa järjestyksessä eräänä integraatio-
mekanismina on esimerkiksi vertikaalinen ja horisontaalinen henkilö-
kohtainen lojaliteetti ja luottamus (vrt. Bäckman 1997: 37; vrt. Luukkanen 
2001: 58; vrt. Vartola 1979: 98). Tämän seurauksena hallinto on johtaja-
keskeinen, verkostomainen ja korruptoitunut, jollaista hallinto Venäjäl-
lä nykyoloissa paljolti on. Integraatio ja järjestys ja siten kokonaisuuden 
mahdollinen vakaus syntyvät näin yhdistelmästä sosiaalisia, poliittisia 
ja oikeudellisia tekijöitä. Systemaattisen kuvan luominen järjestystä ja 
integraatiota tuottavista sosiaalisista ja poliittisista prosesseista on insti-
tuutioiden ja näin rakenteiden kehityksen ja kehittämisen avainkysymys 
Venäjällä.

Poliittinen hallinta pyrkii tuottamansa integraation kautta talousjär-
jestelmän tehokkaaseen johtamiseen, jolloin hallintajärjestelmä saavut-
taa “tuloksensa”, jonka mukaan sitä arvioidaan. Jos hallintajärjestelmä on 
heikko, se ei kykene ohjaamaan taloutta. (Riggs 1961: 40.) Eri hallintajär-
jestelmät toteuttavat talouden ohjaamisen niille ominaisilla menetelmillä. 
Järjestyksen ja siten integraatiomekanismien voimassaolon vaikutus on 
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yhteiskunnassa vallitseva toimijoiden välinen luottamus, joka on keskei-
nen tehokkaan talouden edellytys. Järjestyksen oloissa toimijoiden käyt-
täytyminen on ennakoitavaa. Vahva luottamus tuottaa alhaiset transaktio-
kustannukset, mikä on menestyvän talouden edellytys. (Legal aspects… 
1996.)

Eri yhteiskuntatyypeissä luottamus rakentuu eri tavoin. Traditionaa-
lisissa oloissa ovat toiminnassa traditionaalisten arvojen edellyttämät 
käyttäytymismallit. Uskonnot ja perinteiset normit luovat esimerkiksi 
kauppatavan, jota noudatetaan. Legaalis-rationaalisissa oloissa on saata-
villa abstrakti luottamus oikeusjärjestykseen, joka niittaa yhteen funktio-
naalisesti pitkälle eriytyneen ja erikoistuneeseen työnjakoon perustuvan 
modernin yhteiskunnan (Kauhanen 2002; Pasanen 1998; Piirainen 1997; 
Smirnov 2001: 11). Autoritaarisissa hallintajärjestelmissä vakaus taataan 
järjestelmän johdon toimesta. Johtaja ja tämän ryhmittymä takaa esimer-
kiksi ulkomaiset investoinnit. (Vrt. Nironen 1998: 20; Palokangas 1998.) 
Järjestys on kuitenkin epävakaa, sillä autoritaarinen johto voi olla korrup-
toitunut, se voi toimia mielivaltaisesti tai autoritaarinen johto voi kukis-
tua, jolloin järjestys poistuu. Keskeinen ongelma transitiomaissa on ollut, 
että autoritaariseen hallintoon ei ole tunnettu luottamusta (Nozdratšev 
1999: 303, 313). Henkilökeskeisissä järjestelmissä voi olla henkilökohtai-
seen luottamukseen perustuvia toimintatapoja, joiden avulla liiketoimin-
taympäristö voidaan vakauttaa ainakin osin (Bäckman 1997: 12; Bäckman 
1998: 34; Jakobson 2000: 254). Ellei järjestystä ole, tehokkaita integraatio-
mekanismeja ei ole eikä siten tehokasta taloutta. Funktiot ovat edellytyk-
siä toisilleen ja muiden funktioiden voimassaolon eräänä keskeisenä läh-
tökohtana on poliittisen funktion eli poliittisen hallinnan voimassaolo.

Erikoistuneeseen työnjakoon perustuvissa ja tuotannon korkeaan 
tasoon pyrkivissä moderneissa yhteiskunnissa vain siis legaalis-ratio-
naalinen hallinta tarjoaa riittävän perustan yhteiskunnalle ja taloudelle. 
(Obolonski 1999: 33.) Kansalaisyhteiskuntaan, oikeusjärjestykseen ja 
neutraalin byrokraattiseen hallintoon perustuva legaalis-rationaalinen 
hallinta on modernisoituvasta taloudesta seuraava ja sen mahdollistava 
hallintajärjestelmä. Weberin kuvaamat vanhoihin tapoihin, tunnepe-
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räiseen kiintymykseen, ihanneperäiseen solidaarisuuteen perustuvat tai 
muut mahdolliset modernisoitumattomat hallintamuodot eivät tarjoa ta-
loudelle riittäviä toimintamahdollisuuksia.

Ongelmana Venäjällä sekä neuvostoaikana että nykyoloissa on ollut, 
että kehittymätön hallintajärjestelmä ei ole kyennyt ohjaamaan taloutta. 
Neuvostoaikainen poliittis-hallinnollinen johtaminen ei tähän kyennyt 
riittävästi. Osin vielä heikommin talouden johtamisessa on onnistunut 
neuvostojärjestelmää seurannut luonteeltaan melko epäselvä hallinta-
järjestelmä, mikäli hallintajärjestelmästä neuvostojärjestelmän jälkeisen 
tilanteen osalta on edes puhuttavissa. Hallittavana on nyt “oikea” raha, 
mikä on muodostanut hallintatarpeen vaativammaksi tai vähintään hyvin 
erilaiseksi. Hallinta on vahvistunut vasta Putinin hallinnon myötä ja funk-
tionaalisuuden voimistumista on saavutettu, vaikka käynnistynyt talous-
kasvu tähän kehitykseen ei ilmeisesti ole suoraan yhteydessä.

2.5 Hallinto hallintaa toteuttavana rakenteena

Hallintoa on tarkasteltava suhteessa hallintaan. Hallinto on hallinnan 
toteuttamista käytännön tasolla. Hallinto on toimintajärjestelmä, joka 
toteuttaa sitä vastaavan hallinnan tyypin poliittisia ja taloudellisia tavoit-
teita. Hallintajärjestelmät ilmaisevat itseään erilaisin poliittisin ja hallin-
nollisin tavoin ja toimeenpano voi tapahtua hyvin erilaisia muotoja ja kei-
noja noudattaen. Konkreettinen hallinto on oltava, sillä vain sen avulla 
hallintajärjestelmä voi toteuttaa itseään.

Hallinnon rakenteet ja tehokkuus riippuvat hallintajärjestelmästä. Hal-
linnan eri tyyppejä vastaavat niitä vastaavat hallinnon tyypit ja hallinnon 
tehokkuuden määrittäjät. Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka eri hallin-
tajärjestelmille olisi ominaista niitä vastaavat organisaatiotyypit. Funktio-
naalisesti eriytymättömissä oloissa organisaatiot ovat Mintzbergin mää-
rittelyitä seuraten rakenteeltaan lähinnä nk. yksinkertaisia organisaatioita. 
Moderneissa funktionaalisesti eriytyneissä oloissa organisaatiot ovat ra-
kenteeltaan byrokratioita tai näistä kehittyviä asiantuntijaorganisaatioita.
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Kun valtio oli neuvostoaikana yhden ryhmittymän johtama, hallin-
to oli vastaavasti lähinnä johtavan ryhmittymän yksityisarmeija (Lesage 
1993: 121). Hallinnon tehokkuuden edellytys oli puolueen kyky johtaa ja 
kontrolloida tätä yksityistä hallintoansa (Obolonski 1999: 102). Vahvan 
kansalaisyhteiskunnan oloissa hallinto palvelee kansalaisyhteiskuntaa ja 
sen rakenne organisoidaan vastaavasti (Obolonski 1999: 108). Vain mi-
käli yhteiskunnan hallinta on instituutiona reaalisesti legaalis-rationaalis-
ta, hallintokin voi olla moderni ja hallinnon rakennetta voidaan kehittää 
tilanteen mukaisesti. Kun modernisoitumattomissa hallintajärjestelmis-
sä hallinto on osa funktionaalisesti eriytymätöntä kokonaisuutta, kuten 
tutkimuksessa esitetään, transitionaalisen hallinnon ymmärtämiseksi on 
ymmärrettävä eriytymättömien järjestelmäkokonaisuuksien rakennetta.

Hallintajärjestelmien kytkeytyminen hallinnon rakenteen järjestämi-
seen on ilmennyt ja johtanut ongelmiin Venäjällä hallintouudistusten 
suunnittelussa, koska selvyyttä ei edes ole ollut, millainen hallintajärjes-
telmä Venäjällä on ja pitäisi jatkossa tulla olemaan (Batšilo 1998: 9, 425; 
vrt. Hesse 1993: 223; Huskey & Obolonski 2003: 22; Jakobson 2000: 246; 
Krasnov 2001; Obolonski 1999: 308). Hyvänä esimerkkinä eri hallinta-
järjestelmämallien elementtejä hyvin kirjavasti yhdistelleestä ja siksi 
toimimattomasta kokonaisuudesta oli Venäjällä pitkään voimassa ollut 
virkamieslaki “Ob osnovah gosudarstvennoi služby Rossijskoi Federat-
sii”, 31.7.1995 (Huskey & Obolonski 2003: 25). Hallinnon dysfunktiot 
ovat seuranneet hallintajärjestelmän transitionaalisesta tilasta. Venäjälle 
suuntautuvassa konsultoinnissa Venäjälle on tuotu moderneista hallin-
tajärjestelmistä lähtöisin olevia hallintomalleja, jotka ovat erilaisessa in-
stitutionaalisessa ympäristössä saattaneet tuottaa nollafunktionaalisia tai 
epäfunktionaalisia seurauksia.

Hallinnon tehokkuus ei ole suuressa määrin itse hallinnosta teknisessä 
mielessä riippuvaa. Hallinnon tehokkuus on alisteinen sen takana olevan 
hallinnan tarkoitusperille. Neuvostoaikainen hallinto oli (sen oli tarkoitus 
olla) poliittisen hallinnan jatke ilman juurikaan itsenäistä luonnetta. Kun 
hallintoon kohdistunut poliittinen kontrolli neuvostojärjestelmän heiken-
tymisen ja päättymisen myötä menetettiin lähes täysin, hallinnon funk-
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tionaalisuus heikkeni samalla merkittävästi (Lesage 1993: 121; Obolonski 
1999: 307-308). Markkinatalouden vaatima hallinnollinen vakaus ei esi-
merkiksi riipu byrokraattisen hallinnon legaaliudesta, persoonattomuu-
desta ja poliittisesta neutraaliudesta niinkään sinänsä. Hallinnon toi-
minnan ennustettavuus riippuu poliittisen järjestelmän ja oikeusvaltion 
kehittyneisyydestä yleisemmin, joita neutraalin byrokratian rakennepiir-
teet vain ilmentävät ja toteuttavat (puhumattakaan, että toimintajärjestel-
mät vahvistuisivat vain uudella lainsäädännöllä, mitä usein kuvitellaan, 
ilman että instituutiot muuttuvat). Näitä hallinnon funktionaalisuuden 
uusia institutionaalisia edellytyksiä ei ole täysin saavutettu ja siksi neuvos-
tojärjestelmän jälkeisen hallinnon tehokkuus ei ole ollut korkea.

Hallinnan ja hallinnon keskinäissuhdetta on mahdollista tarkastella sen 
mukaan, mihin “palvelu”, lojaliteetti ja vastuu kohdistuvat. Keskeistä on 
määrittää (suvereeni) poliittinen taho, joka muodostaa hallinnan ja joka 
hallitsee resursseja. Palvelu ja vastuu kohdistuvat hallintajärjestelmään ja 
hallinta maksaa lojaalista palvelusta palkkioita. Legaalis-rationaalisessa 
hallintajärjestelmässä virkamies palvelee kansalaisyhteiskunnalle ja sen 
muodostamalle poliittiselle hallinnalle alistettua kansalaisyhteiskunnan 
arvoihin nähden tuloksellisuuteen pyrkivää järjestelmää (Obolonski 1999: 
318, 325). Traditionaalisessa hallinnassa palvelu kohdistuu perinnäiseen 
järjestykseen ja virkamiehet ovat vastuussa esim. jumalille. Substanssia to-
teuttavassa hallinnassa palvelu kohdistuu kyseisen aatteen edistämiseen. 
Hengelliset ja maalliset pyrkimykset saattavat käytännössä jäädä vähem-
mälle huomiolle ja toteuttamatta ja palvelu suuntautuu lähinnä papistona 
esiintyvän johtavan ryhmittymän korporatiivisten etujen palveluun. Kun 
hallinnon ulkopuolista sitä kontrolloivaa poliittista tahoa ei ole, saadaan 
se tilanne, että hallinto on vastuussa vain itselleen, ja sen toiminta on siten 
vailla funktionaalisuutta. Henkilökeskeisessä, karismaattisessa järjestyk-
sessä ja sen johtajavaltaisessa ja hierarkkisessa hallinnossa virkamies ei 
”palvele” lainsäädäntöä ja kansalaisyhteiskuntaa, vaan välitöntä johtajaan-
sa. Mitä lojaalimpaa palvelu on, sitä paremmin hallintajärjestelmä (kansa-
laisyhteiskunta, johtava luokka, hallitsija, johtaja) maksaa palkkioita pal-
velusta. Mitä tehokkaampi hallinta on, sitä enemmän tämä voi maksaa, 
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mikä muodostaa hallinnon ja hallinnan suhteesta neidon- tai noidanke-
hän (Riggs 1961: 12).

Hallinnon suhdetta hallintaan on tarkasteltavissa virkamiesten valin-
taperusteiden kautta. Byrokraattisessa hallinnossa virkamiehet valitaan 
teknisen pätevyyden pohjalta sen lähtökohdan mukaan, miten hakijat 
soveltuvat toteuttamaan tehokkuuteen pyrkivän hallinnon vaihtuvia po-
liittisia päämääriä. Perinteisiin tai muihin substansseihin perustuvassa 
järjestelmässä virkamiehiltä saatetaan edellyttää hengellistä kutsumusta 
tai poliittista sitoutuneisuutta (Obolonski 1999: 319). Hallinto muodostuu 
omalla tavallaan tehokkaaksi, kun henkilöstöksi valitaan asianomaista tai 
yleisesti korkeaa moraalista linjaa edustavia henkilöitä. Johtaja- ja verkos-
toperustaisessa järjestelmässä rekrytoinnin edellytyksenä on käytännössä 
henkilökohtainen luottamus- ja ystävyyssuhde hallinnon johtajistoon.

Keskeistä hallinnon kehittämisen kannalta on, että voi olla hyödytön-
tä siirtää byrokraattisen kohteen (henkilöstöhallinto)malleja kohteeseen, 
jossa hallinnon johtaminen ja henkilöstövalinnat nojautuvat lähtökoh-
taisesti esimerkiksi henkilökohtaiseen lojaliteettiin, jollaisia hallinnon 
toimintajärjestelmät ilmeisesti ovat Venäjällä (Deljagin 2001). Hallinto 
muuttuu, kehittyy ja on kehitettävissä paljolti vain osana kokonaisval-
taista institutionaalista muutosta, jonka myötä henkilöstöjärjestelmäkin 
käytännössä muuttuu. Neutraali byrokratia saavutetaan, jos se politiikan, 
talouden ja arvojärjestelmän muutosten myötä kehittyy ja se onnistutaan 
instituutiona luomaan, mutta yksittäinen uusi toimintajärjestelmä ei ole 
juurrutettavissa keinotekoisesti vieraaseen ympäristöön.

Hallinto ja oikeusjärjestelmä eivät siis niinkään luo järjestystä, vaan ne 
toteuttavat sitä. Lainsäädäntö ja hallinto ovat legitiimejä, yhtenäisiä, rea-
listisia ja tuloksellisia, mikäli poliittinen järjestelmä on tällainen. (Alanen 
1996: 306; Bellamy & Baehr 1993; vrt. Krasnov 2001; vrt. Lehmbruch 1999: 
20; Nystén-Haarala 2001: 105; vrt. Salminen 1983: 14; vrt. Tacis… 2000; 
Tolonen 1997: 65.) Hallinnon ja oikeusjärjestelmän kehittämistoiminta, 
joka pyrkii näiden järjestelmien kehittämiseen ilman hallintajärjestelmä-
kysymyksen tiedostamista ja huomioimista, voi tuskin saavuttaa hyviä 
tuloksia. (Riggs 1964: 426; Vasiljev 1995: 185.) Hallinnon johtaminen, 
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tutkiminen ja kehittäminen muodossa, jossa se tapahtuu OECD-maissa, 
olettaa lähtökohtaisesti hallinnan ja erityisesti tietynlaisen hallinnan eli 
legaalis-rationaalisen hallinnan olemassaoloa. Jos vakiintunut hallinta ja 
erityisesti legaalis-rationaalinen hallinta on saatavilla, vakiintuneen hal-
linnan toteutuksen tehokkuutta on mahdollista kehittää kumuloituvasti. 
Hallinto eriytyneenä instituutiona ja hallintotiede tehokkuutta tarkas-
televana tieteenä ryhtyvät kehittymään (Riggs 1961: 30, 46). Jokainen 
hallintajärjestelmä pyrkii maksimoimaan hallintajärjestelmää vastaavan 
hallinnon tehokkuuden, mikä on ilmennyt Venäjällä puhdistus-, moraali- 
ja kurikampanjoina hallinnon tehostamiseksi. Neuvostoaikaista tietyssä 
määrin vakiintunutta hallintajärjestelmää toteuttanutta hallintoa vastasi 
sen tehokkuutta tarkastellut hallintotiede (ks. Afanasev 1971; Conyngham 
1982; Ellman 1979; Gvishiani 1972). Kun kysymyksiä hallinnasta ja jär-
jestyksestä ei nykyoloissa Venäjällä ole vielä saatu täysin ratkaistua, tutki-
muksen ja kehittämisen olisi kohdistuttava juuri näihin alueisiin.

2.6 Hallintajärjestelmä Venäjällä

Tässä tutkimuksessa hallintaa ja järjestystä Venäjällä tarkastellaan seuraa-
vien tarkastelunäkökulmien kautta (vrt. Aligica 1997: 48; Blondel 1995; 
Jakobson 2000: 258; Larjavaara 2004; Tervonen 1995). Tutkimuksen kir-
joittajan näkemyksen mukaan jaottelu tarjoaa parhaat käytännön mah-
dollisuudet hallinnan ja järjestyksen ja siten myös hallinnon ja talouden 
tarkasteluun Venäjällä: 

1) Byrokraattinen oikeusvaltio 
2) Kollektiivinen henkilövaltio
3) Keskitetty hallintovaltio
4) Transitionaalinen valtio

→Byrokraattisella oikeusvaltiolla tarkoitetaan tutkimuksessa OECD-
maissa ainakin ideaalitasolla vallitsevia kansalaisyhteiskuntaan, 
markkinatalouteen, poliittiseen demokratiaan, oikeusvaltioon ja 
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neutraalin byrokraattiseen hallintoon perustuvia järjestelmiä. ”By-
rokraattinen oikeusvaltio” vastaa Weberin määrittämää legaalis-ra-
tionaalisen hallinnan tyyppiä. 

→Kollektiivisella henkilövaltiolla tarkoitetaan Venäjälle nykyoloissa 
leimallista henkilösuhdekulttuuria, kun henkilösuhdekulttuuria 
tarkastellaan hallinnan ja hallinnon näkökulmista. Tutkimuksessa 
ehdotetaan näkökulmaa, että henkilösuhdekulttuuri hallinnan tyyp-
pinä vastaisi Weberin karismaattisen hallinnan tyyppiä.

→Keskitetyllä hallintovaltiolla tarkoitetaan hallintajärjestelmää, joka 
on vallinnut Venäjällä historiallisesti aina, kun maa ei ole ollut ha-
jaannustilassa. Hallinnalle on ominaista johtamisen keskittyneisyys, 
poliittisesti luotu järjestys, hallinnan perustuminen ideologioille, 
hierarkkinen hallinto ja yleisesti tietyllä tavoin vahva valtio. Täl-
le hallintajärjestelmälle on vaikea löytää selvää vastinetta Weberin 
luokituksissa, mutta sen voi nähdä osin vastaavan traditionaalisen 
hallinnan tyyppiä.

Transition ymmärtäminen tapahtuu tutkimuksessa erilaisia hallintajär-
jestelmiä ymmärtämällä. Perinteisesti transitiot on ymmärretty moderni-
saationa eli vähittäisenä siirtymisenä traditionaalisista oloista markkina-
talouteen ja oikeusvaltioon. Venäjän tapauksessa on paremminkin kyse 
siirtymisestä hallintovaltiosta oikeusvaltioon. Transition tarkastelu on sen 
tarkastelemista, miten funktioiden tuotanto erityyppisissä hallintajärjestel-
missä toteutetaan ja miten muutokset ovat mahdollisia. 

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana toimivan funktioteorian mu-
kaisesti toimintajärjestelmät on mahdollista jakaa hyvin karkeasti kahteen 
ryhmään. Toimintajärjestelmät voivat olla:

→funktionaalisesti eriytymättömiä tai
→funktionaalisesti eriytyneitä

Legaalis-rationaalinen toimintajärjestelmä on funktionaalisesti eriytynyt. 
Muiden toimintajärjestelmien ja hallintatapojen instituutiot ovat funktio-
naalisesti eriytymättömiä. Historiallisesti funktionaalinen eriytymättö-
myys on esiintynyt hyvin erilaisina toimintajärjestelminä ja hallintamuo-
toina. Erilaiset esi-modernit traditionaaliset, ideologiset, karismaattiset 
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ja autoritaariset toimintajärjestelmät ovat funktionaalisen eriytymättö-
myyden eri ilmenemismuotoja. Näillä on funktionaalisen eriytymättö-
myyden vuoksi kuitenkin yhteisiä piirteitä, joita on Venäjälläkin selvästi 
nähtävissä, kuten mm. henkilökeskeisyys ja substantiaalisuus, muutoksen 
ohjaamattomuus ja talouden yleisesti heikko suorituskyky. (Salminen & 
Hyyryläinen 1989: 174.)

Tutkimuksessa siis tarkastellaan näkökulmaa, jonka mukaan toimin-
tajärjestelmille Venäjällä olisi enemmän tai vähemmän ominaista juuri 
funktionaalinen eriytymättömyys ja tämä piirre olisi keskeinen yhteiskun-
nan johtamisongelmia, instituutioiden tehottomuutta ja transitionaalisia 
ilmiöitä muodostava tekijä. Ongelmana on sekä yhtäältä funktionaalinen 
eriytymättömyys sinänsä, että toisaalta funktionaalisen eriytymättömyy-
den esiintyminen yhteiskunnassa ja sen organisaatioissa yhtäaikaisesti 
funktionaalisesti eriytyneiden instituutioiden kanssa eli transitionaalisuus, 
mikä tuottaa dysfunktionaalisia seurauksia (Salminen & Hyyryläinen 
1989: 174). Moderni markkinatalous (toimintajärjestelmätaso) ei voi toi-
mia toivotusti osin lähes feodaalisessa poliittis-hallinnollisessa ympäris-
tössä (institutionaalinen taso). Keskeisenä kehittymishaasteena Venäjällä 
olisi vastaavasti viivästyneen modernisaation voittaminen eli funktionaa-
lisen eriytymisen saavuttaminen ja näin transitionaalisten dysfunktioiden 
vähentyminen. 

Tutkimuksen luvuissa 4 ja 5 tarkastellaan kahta funktionaalisen eriyty-
mättömyyden ilmentymää Venäjällä eli keskitettyä (i) hallintovaltiota (saa-
vutettavissa oleva valtion [ hallintajärjestelmän ] rakenne institutionaali-
sesti kehittymättömissä lähtökohdissa) ja hajaannuskaudelle ominaista 
henkilösuhdekulttuurista muodostuvaa kollektiivista (ii) henkilövaltiota. 
Nämä kaksi toimintajärjestelmää esiintyvät venäläisessä hallintatavassa 
paljolti myös samanaikaisesti ja toisiaan tuottaen: valtio on ollut Venä-
jällä samanaikaisesti sekä autoritaarinen, ylikeskitetty, yliorganisoitu ja 
ylikontrolloitu että ohjaamaton, fragmentoitunut ja korruptoitunut. Toi-
saalta henkilösuhdekulttuuri saattaa myös täydentää hallintovaltion toi-
mintajärjestelmiä.

Vaikka luvut 4 ja 5 luovatkin kuvaa kahdesta erillisestä ideaalityypistä, 
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jako on jossain määrin keinotekoinen ja siirtymäluonteinen, sillä kum-
massakin tapauksessa mallintamisen kohteena on sama instituutioiltaan 
funktionaalisesti eriytymätön toimintajärjestelmä. Molemmat luvut pyr-
kivät saavuttamaan kuvaa funktionaalisesti eriytymättömän toimintajär-
jestelmän dynamiikasta ja funktionaalisen eriytymättömyyden tuottamis-
ta rakenteista (vrt. Riggs 1973: 30). Tutkimuksen “puuttuva tyyppi” on 
traditionaalisen toimintajärjestelmän tarkastelu. Traditionaalisen valtion 
kuvauksella ei tutkimuksen kannalta kuitenkaan olisi suoraa käyttöarvoa 
ja traditionaalisen toiminnan tarkastelua sisältyy lisäksi tutkimuksen lu-
kuihin 4 ja 5.

Tutkimuksessa toteutettavalla useiden tutkimuksen tavoitteiden kan-
nalta relevanttien toimintajärjestelmien mallintamisella tähdätään tut-
kimukseen viimeiseen vaiheeseen eli transitionaalisen yhteiskunnan ja 
talouden mallintamiseen. Ideaalityyppien avulla tapahtuvalle kuvaukselle 
ominainen toimintakokonaisuuksien järjestelmädynamiikan mallintami-
nen juuri mahdollistaa transitionaalisen valtion ja sen hallinnon toimin-
tajärjestelmien ymmärtämisen, joissa esiintyy yhtäaikaisesti - usein dys-
funktionaalisella tavalla - useista eri hallintajärjestelmistä lähtöisin olevia 
elementtejä.
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3.1 Tarkastelun tavoitteet

Luku kuvaa nk. liberaalidemokraattisen yhteiskuntajärjestelmän ja tälle 
ominaisten instituutioiden rakenteita ja toimintatapaa. Liberaalidemo-
kratian tarkastelu tutkimuksen yhteydessä on tarpeellista Venäjän kehi-
tyksen ymmärtämiseksi yleisestä näkökulmasta ja tutkimuksen tavoittee-
na olevan transitionaalisen järjestyksen ja hallinnon määrittelemiseksi. 
Liberaalidemokraattisen hallintajärjestelmän keskeisten instituutioiden 
hahmottelu on edellytyksenä tämän järjestelmän hallinnon eli neutraa-
lin byrokratian määrittelemiseksi. Liberaalidemokratia ja neutraali byro-
kratia ovat varsin vahvasti edustaneet Venäjällä tavoitetilaa. Kun Venäjän 
nähdään pyrkivän markkinatalouden, poliittisen demokratian ja oikeusval-
tion saavuttamiseen, olisi oltava esitettävissä, millainen tavoitetila keskei-
siltä ominaisuuksiltaan on. (Batšilo 1998: 8-9; Salminen & Temmes 2000: 
10; Tacis… 2000; Tervonen 1995: 55; Åslund 1995: 187.)

Liberaalidemokratiaa on sen ajatellussa ideaalityyppisessä muodossa 
pidetty määrätynlaisena ideaalitilana eli tunnetuista hallintajärjestelmistä 
kehittyneimpänä ja yleisesti tavoiteltavana järjestyksen kohteena. Venäjän 
valtiorakennetta ja instituutioita ei ole mahdollista tarkastella ja kehit-
tää, ellei jäsentynyttä kuvaa kehityksen päämäärästä ole. Transitiomaihin 
suuntautuneessa kehittämisessä liberaalidemokratian instituutioita on 



82

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

voitu tuntea osin hyvin puutteellisesti. Venäjällä tapahtuvassa rakentei-
den kehittämisessä ja Venäjälle suunnatussa muussa teknisessä avussa on 
yleisesti kuvattu tavoiteltavan markkinatalouden, poliittisen demokratian 
ja oikeusvaltion varaan rakentuvaa toimintajärjestelmää (Hesse 1993: 224; 
Krasnov 2001; Nystén-Haarala 2001: 1, 9; Public Management…1999: 46; 
Vartola 1979: 56).

Luvussa kuvataan, miten liberaalidemokratian ideaalimallin mukainen 
järjestys rakentuu ja mitä edellytyksiä sen instituutioiden saavuttamiselle 
on. Toisaalta Venäjällä esiintyvien “transitionaalisten” toimintajärjestel-
mien ja dysfunktioiden tulkitseminen ja transitionaalisen yhteiskunnan 
ja hallinnon määrittely ja ymmärtäminen vaativat liberaalidemokratian 
perusrakenteiden tuntemista. (Temmes 1999.) Tämän yhteiskuntatyypin 
toimintajärjestelmiä on siirretty Venäjälle ja siksi liberaalidemokratian 
käytännöt ovat täällä jo osin toimivaa todellisuutta. Liberaalidemokratian 
ideaalimallin keskeiset instituutiot ovat lisäksi varsin vaivattomasti kuvat-
tavissa ja Venäjän transitionaalisia oloja voidaan tarkastella tähän ideaa-
limalliin nähden. 

Luvussa toteutettava tarkastelu on ideaalityyppi, joka palvelee tutki-
muksen tavoitteita. Tarkastelun merkityksenä on palvella tutkimuksen 
kokonaisrakennetta eli auttaa luomaan kokonaiskuvaa siitä kentästä, jossa 
Venäjän instituutioiden rakentuminen tapahtuu. Ideaalityypin hahmotte-
luun perustuvan tarkastelun ajatuksena on kuvata kohteena olevan järjes-
telmän keskeisimmät toimintapiirteet. Käytännössä esiintyvät yhteiskun-
nat vain lähestyvät niistä tyypiteltyjä ideaalimalleja. Luvun tavoitteena on 
saavuttaa tutkimuksen kokonaisuutta palveleva havainnollinen ja analyyt-
tinen näkökulma. Luvun tavoitteena ei ole esimerkiksi esittää, että “kapi-
talismi on hyvä järjestelmä” tms. Tavoitteena on kuvata, miten legaalis-ra-
tionaalinen toimintajärjestelmä ja sille ominainen rationaliteetti toimivat. 
Kuvattavan ideaalityypin ja OECD-maissa käytännössä esiintyvien yhteis-
kuntien ja hallintokäytäntöjen välillä on kuitenkin melko selvä yhteneväi-
syys (Riggs 1961: 58). 

Liberaalidemokratioiden keskeisimmät rakennepiirteet ovat kuvailta-
vissa juuri pitkälle institutionalisoituneen funktionaalisen eriytyneisyyden 
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ansiosta. Liberaalidemokratia on toimintajärjestelmä, jonka funktionaa-
liset osajärjestelmät ovat vahvasti eriytyneitä ja funktioiden tuottaminen 
on voimakasta. Yhteiskunnan ja sen organisaatioiden toiminta on pitkälle 
legalisoitua ja rakenne on näin tarkasteltavissa lainsäädännön kautta. Yh-
teiskunnan talous toimii pitkälle markkinaperustaisesti ja siten ennustet-
tavasti (vrt. Intervju... 2000).

Keskeinen analyyttinen kysymys on liberaalidemokraattisen hal-
lintajärjestelmän ja neutraalin byrokratian suhde Weberin käsitteisiin 
(Obolonski 1999: 14). Liberaalidemokraattista hallintajärjestelmää ja 
sen hallintoa kuvataan luvussa paljolti juuri Weberin esittämin käsittein. 
Tämä on perusteltua, sillä juuri Weber hyvin onnistuneella tavalla kuvasi, 
millaisia liberaalidemokraattisten yhteiskuntien keskeisimmät instituutiot 
ovat ja miten nämä ovat kehittyneet historiallisesti. (Salminen 1988: 292; 
Vartola 1979: 14, 16, 18, 56.) Weberin käsitteet ovat niiden osuvuuden 
vuoksi arvostettuja. Venäjän instituutioiden tarkastelu Weberin käsittein 
on eräs tutkimusperinne (esim. Pakulski 1986), jonka varaan tutkimuk-
sessa toteutettava tarkastelu osaltaan rakentuu. Neuvostojärjestelmän 
päättymisen jälkeisenä kautena Weberin käsitteitä Venäjän tarkasteluun 
on käytetty toistaiseksi melko vähän, vaikka näillä olisi aivan ilmeisesti 
merkittävää analyyttista arvoa.

Liberaalidemokratiaan ja neutraaliin byrokratiaan on varsin vahvasti 
liittynyt näkemys näiden instituutioiden luonteesta “historian viimeisenä 
sanana” (esim. Beetham 1991: 189; vrt. Kauhanen 2002). Neutraalia by-
rokratiaa on hallintotieteessä pidetty hallintoinstituutioiden (tai ainakin 
niihin kohdistuvan tutkimuksen) historiallisen kehityksen keskeisimpänä 
etappina (Obolonski 1999: 14). Tutkimus operoi menetelmällisellä tasolla 
pitäen keskeisenä lähtökohtana Weberin käsitteisiin nojautuvaa liberaa-
lidemokratian ja neutraalin byrokratian ideaalityyppiä, jonka suhteen 
yhteiskunnan ja hallinnon kehitystilannetta Venäjällä tarkastellaan. On 
huomattava, että esitettävässä tarkastelussa liberaalidemokratian raken-
nepiirteet kuvataan kirjoittajan “omin sanoin” ilman kiinteää pitäytymistä 
alkuperäislähteisiin. 

Liberaalidemokratian rakenneosat markkinatalous, poliittinen demo-
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kratia, oikeusvaltio, legaalis-rationaalinen hallinta ja vallanjako ovat kes-
kenään kytkeytyneitä. Niiden muodostamaa kokonaisuutta ja yhteyksiä on 
ymmärrettävissä Weberin käsitteillä. Liberaalidemokratioiden instituutiot 
eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan eräissä osissa maailmaa onnistuneiksi 
osoittautuneet instituutiot ovat historiallisia muodostelmia. Jotta Venäjä 
kehittyisi vastaavasti, oleellista on nähdä, miten liberaalidemokratioiden 
instituutiot ovat historiallisesti rakentuneet. Weberin teoriat, joissa yhteis-
kuntien vahvistuva modernisoituminen ja rationalisoituminen ovat mer-
kittäviä teemoja, ovat tässä suureksi avuksi. Keskeisiä tarkastelukohteita 
ovat edellytykset ja kehitysvaiheet, miten yhteiskunnat modernisoituvat 
ja rationalisoituvat ja liberaalidemokratioiden instituutiot on mahdollista 
saavuttaa. Luvussa tarkastellaan näitä näkökulmia suhteessa Venäjän ke-
hitykseen. Liberaalidemokratian historian tunteminen ja tästä saatavissa 
olevien opetusten soveltaminen Venäjän olosuhteisiin on transitiossa on-
nistumisen ja sen ymmärtämisen eräs avainkysymys. 

Kuten aiemmin on kuvattu, keskeinen kysymys Venäjällä on, miten 
yhteiskunta, jossa talous on vapautunut, saavuttaa tasapainoisesti in-
tegroituneen tilan poliittisen hallintajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja 
neutraalin byrokratian vastaavan modernisaation eli funktionaalisen eriy-
tymiskehityksen kautta (Vartola 1979: 74). Tämän länsimaissa aiemmin 
tapahtuneen kehityksen pitäisi onnistua myös Venäjällä, jotta kroonises-
ta kriisistä on mahdollista irtautua. Weberin teorioiden merkitys on, että 
Weber kuvasi, miten kehitys kapitalismin synnystä liberaalidemokratian 
vakiintumiseen länsimaissa tapahtui (Vartola 1979: 56).

Onnistunut modernisaatio ja sen tuloksena saavutettu yhteiskunnan 
funktionaalisesti tasapainoinen tila ei ole siten objektiivinen kehitys, että 
se tapahtuisi ennemmin tai myöhemmin kaikkialla. Modernisaation on-
nistuminen voi riippua tilannetekijöistä; modernisaatio on onnistuttu 
tietyissä oloissa läpikäymään, mutta toisaalla ei. Modernisaatiossa onnis-
tumiselle voi olla myös erilaisia ”objektiivisia” selityksiä. Venäjällä moder-
nisaatiossa ei ole onnistuttu, mikä selittää kehitysvaikeuksia ja tasapai-
nottomuutta hyvin keskeisellä tavalla. Keskeinen haaste onkin tarkastella, 
miten instituutioiden modernisoitumista on mahdollista tukea (esim. vain 
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teknisen avun ohella ja sijasta). Myöhästyneen ja epäonnistuneen moder-
nisaation kautta on toisaalta mahdollista selittää yhteiskunnan ja hallin-
non ongelmia Venäjällä, mikä juuri on tutkimuksen keskeinen teema. 

Modernisaatiokehitys liberaalidemokratian instituutioihin, joita luvus-
sa kuvataan, edustaa Venäjän aatehistoriassa nk. länsimielisten edustamaa 
Venäjän kehityksen suuntaa. Toisaalta on esitetty, että “objektiivinen” 
modernisaatio ja kehitystavoite olisivat joidenkin Venäjälle omaperäisten 
kulttuuristen instituutioiden voimin korvattavissa. Tässä tutkimuksessa si-
sällöltään yleensä täysin sumeaksi jäänyt kysymys modernisaatiosta Venä-
jällä täsmennetään juuri kysymykseksi funktionaalisesta eriytymättömyy-
destä ja eriytymisestä (vrt. Venäjäkirja 1998: 110, 164-65). Ongelmana on 
yhteiskunnan johdettavuuden ja integraation käytännön taso, jonka saa-
tavuus ilman modernisoitunutta integraatiojärjestelmää eli oikeusvaltiota 
voi olla vaikeaa. Venäläisten asiantuntijoiden hallitseva (i) normatiivisen 
tason näkökulma kehityksen suunnasta on varsin selvä: tavoitteena on 
oikeusvaltion ja sitä vastaavan byrokraattisen hallinnon saavuttaminen 
Venäjällä ennemmin tai myöhemmin. Käsillä oleva tutkimus seuraa kä-
sittelyssään (ii) menetelmällisellä tasolla juuri oikeusvaltion ja neutraalin 
byrokratian kautta tapahtuvan yhteiskunnan integroitumisen mukaisen 
kehitysnäkökulman kaltaista tarkastelua. Eri asia on, tullaanko moderni-
saatiossa (iii) positiivisella tasolla koskaan onnistumaan ja siksi voi olla 
perusteltua tarkastella Venäjää pysyvästi transitionaalisena kohteena.

Venäjän hallinnon rakentumisen ja tarkastelun kannalta kysymys neut-
raalin byrokratian institutionaalisesta konstruoitumisesta on ensiarvoisen 
keskeinen näkökulma (Temmes 1999). Juuri neutraalin byrokratian insti-
tutionaalisen rakentumisen vajeet selittävät Venäjän hallinnon tunnettu-
ja (taloutta häiritseviä) dysfunktioita. Vain uuden lainsäädännön avulla 
Venäjän talouden toimintaedellytykset eivät esimerkiksi ole parantuneet 
lainkaan tyydyttävästi, kuten vielä myöhemmin tarkastellaan, vaan kysy-
mys on nimenomaan (mahdollisesti) kehittyvistä funktionaalisista toi-
mintatavoista, jotka voivat tuottaa säännönmukaisia hallintokäytäntöjä. 
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Neutraali byrokratia on hallintoinstituutio, jonka oloissa hallinto toimii 
kontrolloidusti, säännönmukaisesti ja ennustettavasti. Tällainen hallin-
to puolestaan on keskeinen edellytys talouden kehitykselle Venäjällä. 
Merkittävää onkin selvittää, miten ja miksi neutraalin byrokraattinen 
hallinto rakentuu.

Tutkimuksessa perustellaan näkökulmaa, jonka mukaan edellytyksenä on 
liberaalidemokraattisen yhteiskunnan institutionaalisten piirteiden koko-
naisuuden kehitys, jotta myös tälle yhteiskuntatyypille sen kehittyneessä 
muodossa ominainen hallinto eli neutraali byrokratia muodostuu. Kes-
keisiä ovat institutionaaliset ja historialliset kehitysprosessit ja tilanneteki-
jät, joiden tuloksena tietyissä oloissa hallinnolliset järjestelmät konstruoi-
tuvat legaalisiksi, ennustettaviksi ja korruptoitumattomiksi, mutta toisissa 
oloissa eivät. Luvussa tarkastellaan neutraalin byrokratian institutionaa-
lisia ominaisuuksia ja näiden rakentumista sekä neutraalin byrokratian 
institutionaalisten määrittäjien kytkeytymistä sille ominaisiin organisaa-
tiorakenteisiin. 

3.2 Liberaalidemokratian ja neutraalin 
byrokratian funktionaalinen tarkastelu 

Liberaalidemokraattista yhteiskuntaa ja sen hallintoa on siis mahdollista 
tarkastella tutkimuksen käyttämällä rakenne-funktionaalisella näkökul-
malla. Moderni yhteiskunta on funktionaalisesti eriytynyt ja kaikki pe-
rusfunktiot ovat täysin kehittyneitä. Modernisoitumisen häiriöt liittyvät 
funktionaalisen eriytymisen vaikeuksiin ja puutteisiin. Funktionaalisen 
eriytymisen tunnetuin teoreettinen ja käytännön ilmentymä on vallanjako. 
Vallankäyttö ei keskity, kun lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeen-
panovalta on erotettua. Lainsäädännön neutraalius on saavutettavissa 
sen kautta, että lakeja säätävät ja tulkitsevat toimijat ovat eri tahoja. Kes-
keistä ”ominaisuuksien” saavuttamiseksi on tosiasiallinen toiminnallinen 
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funktionaalinen eriytyminen ja sen tuottavat tekijät eikä esimerkiksi vain 
hallinnan organisaatioiden muodollinen organisatorinen eriyttäminen, 
joka on Venäjällä johtanut käytännössä valtioelinten väliseen valtataiste-
luun. (Albrow 1970: 34, 47; vrt. Bellamy & Baehr 1993; Piirainen 1997; 
Riggs 1964: 55; Salminen & Temmes 2000: 103; Venäjä… 1995: 61, 64, 67; 
Vlasova 1998: 9.)

Osajärjestelmien funktionaalinen eriytyminen luo niiden funktionaa-
lisuuden eli tehokkuuden. Osajärjestelmä saavuttaa funktionaalisuuden, 
vasta kun se saavuttaa funktionaalisen eriytyneisyyden. Vasta kun talous 
menettää muut piirteensä ja se toimii vain taloudellisesti, se määritelmäl-
lisesti on funktionaalista. Talous, joka on osaksi poliittista, on heikommin 
taloudellista eli funktionaalista. Funktionaalisesti eriytymätön kohde ei 
ainakaan lähtökohtaisesti ja samassa merkityksessä ole tehokas eli funk-
tionaalinen kuin funktionaalisesti eriytynyt. Kun yhteiskunnan sektorit 
eriytyvät, ne toimivat yhä voimakkaammin niille ominaisen dynamiikan 
mukaisesti ja siten yhä tehokkaammin.

Tämä näkökulma on funktioteorian mukaan funktionaalisesti eriyty-
neiden modernien yhteiskuntien tehokkuutta merkittävällä tavalla selittä-
vä tekijä (ulkoeurooppalaisiin oloihin verrattuna) ja näkökulma selittäisi 
merkittävällä tavalla funktionaalisesti eriytymättömien ja osaksi eriyty-
neiden eli transitionaalisten yhteiskuntien tehokkuusvajeita. Keskeinen 
näkökulma tehokkuuden kohottamiseksi funktionaalisesti puolittain eriy-
tyneissä eli transitionaalisissa yhteiskunnissa olisi funktionaalisen eriyty-
misen tukeminen ja sen tarkastelu, mitkä tekijät tuottavat eriytymistä.

Funktionaalisesti tarkasteltuna markkinatalous, poliittinen demokratia 
ja oikeusvaltio määritelmällisesti syntyvät ja vahvistuvat funktionaali-
sen eriytymisen myötä.

Funktionaalisen eriytymisen näkökulman avulla voidaan analysoida 
markkinatalouden, poliittisen demokratian ja oikeusvaltion rakennepiir-
teitä, kehitysvaihetta, keskinäissuhteita ja saavuttamismahdollisuuksia Ve-
näjällä (vrt. Legal aspects… 1996). Ellei funktionaalinen eriytyminen ete-
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ne, Venäjä säilyy funktionaalisesti puolittain eriytyneenä lähtökohtaisesti 
ei-modernina ei-funktionaalisena henkilösuhdekulttuurina (Jakobson 
2000: 257). Tutkimuksen myöhemmissä luvuissa tarkastellaan, kuinka 
yhteiskunnan kokonaisrakenteen ja sen osajärjestelmien funktionaalisuus 
on (hallinta)järjestelmän kokonaisuuteen ja tilannetekijöihin liittyvä ky-
symys. Funktiot voi toteuttaa eri tavoin ja myös eriytymättömät toiminta-
järjestelmät voivat olla funktionaalisia. 

Modernin yhteiskunnan hallinto on järjestelmänä funktionaalisesti 
eriytynyt. Modernisoitumisen edetessä hallinto muodostuu erikoistu-
neeksi instituutioksi ja toimintajärjestelmäksi, joka toteuttaa vain toi-
meenpanoa. Funktionaalisesti eriytyneet osajärjestelmät tuottavat tois-
tensa eriytyneisyyttä. Osajärjestelmien funktionaalinen eriytyneisyys ja 
eriytyneisyyden voimistuminen on paljolti toisten osajärjestelmien eriy-
tyneisyyden ja sen lisääntymisen seurausta. Jollain sektorilla (Putinin hal-
linnon voimistunut poliittinen ote, käynnistynyt talouskasvu) tapahtuva 
funktionaalisuuden vahvistuminen voi tuottaa kehitystä myös muilla sek-
toreilla (Legal aspects… 1996). Osajärjestelmien funktionaalinen eriyty-
mättömyys vastaavasti ylläpitää muiden osajärjestelmien funktionaalista 
eriytymättömyyttä. Jos yhteiskunta yleisesti toimii autoritaarisena hen-
kilösuhdekulttuurina, koko yhteiskunta on tätä. Jos edellytyksiä markki-
noille ja normijohtamiselle on, nämä toimivat kaikissa osajärjestelmissä 
niiden sisäisinä alafunktioina. Liberaalidemokratioissa jopa perheen ra-
kenne on yleensä demokraattinen (Kauhanen 2002). Toisaalta transitio-
naalisuuden tunnuspiirre on epätasainen eriytyminen. Talous on lähtenyt 
kaupallistumaan, mutta poliittinen järjestelmä on vielä melko alkeellinen, 
jolloin seurauksena on ongelmia.

Neutraali byrokratia eli funktionaalisesti eriytynyt hallintoinstituutio 
saavutetaan Venäjällä vain yhteiskunnan yleisesti etenevän funktionaa-
lisen eriytymisen myötä. Keskeinen kysymys onkin, miten eriytyminen 
saavutetaan.
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Kun yhteiskunnan osajärjestelmät järjestyvät ihanteellisesti, osajärjes-
telmät tukevat toisiaan, ne konstruoivat toisten osajärjestelmien ja koko 
kokonaisuuden funktionaalisuutta. Osajärjestelmien on oltava yhtäältä si-
nänsä funktionaalisia ja niiden on toisaalta oltava toisiinsa integroitunei-
ta, mikä riippuu integraatiofunktion kehittyneisyydestä. Eräs keskeinen 
vaikutussuhde on, että poliittisen järjestelmän on kyettävä ohjaamaan ta-
loutta. Modernisoituneelle yhteiskunnalle ominaiset eriytyneet osajärjes-
telmät ovat yhtäältä erillisiä eli autonomisia, mutta toisaalta ne ovat toisis-
taan riippuvaisia. Vaikka politiikan ja oikeusjärjestelmän toimintalogiikat 
ovat sinänsä hyvin erilaiset, oikeusvaltio ei ole mahdollinen ilman kehit-
tynyttä kansalaisyhteiskuntaa ja integroitunutta eli funktionaalisesti eriy-
tynyttä poliittista järjestelmää. Talouden “autonomiset” lait voivat toimia 
vasta riittävien edellytysten oloissa. Talous vaatii ennustettavaa hallintoa 
ja tuotantosuhteiden poliittista säätelyä. Mitä vahvempaa legaalisuus on, 
sitä paremmin talous voi toimia. Mitä vahvempia poliittinen järjestelmä ja 
kansalaisyhteiskunta ovat, sitä neutraalimpaa on hallinto ja sitä yksityisty-
neempää on yksityiselämä. 

Funktionaalisen eriytymisen seuraus on riippuvuus yhteiskunnasta. 
Eriytymisen edetessä yhteiskunnan osat tulevat yhä riippuvaisemmiksi 
yhteiskunnan muiden järjestelmien tuottamista palveluista. Yksilöiden 
selviytyminen on voimakkaasti riippuvaista yhteiskunnan palveluista ja 
organisaatiot ovat riippuvaisia muiden organisaatioiden tuottamista suo-
ritteista. Yksilöt eivät ole innokkaita tukemaan toisiaan, vaan valtion ole-
tetaan toteuttavan nämä tehtävät. Funktionaalisesti eriytymätön yhteisö 
tuottaa itselleen kaikki tarvittavat suoritteet. Mitä pidemmälle ja moni-
mutkaisemmaksi eriytyminen etenee, sitä keskinäisriippuvaisempia eriy-
tyneet osajärjestelmät ja toimijat ovat.

Eriytymisen luonnollinen eteneminen vaatii ja tuottaa integraation voi-
mistumista eli tämän funktion eriytymistä. Eriytyminen ja siten talouden 
tehostuminen ei voi edetä, ellei integraatiojärjestelmä vahvistu. Eriytyneen 
integraatiojärjestelmän ja politiikan vahvistuminen seuraa eriytyneen 
politiikan ja talouden syntymistä, jotka tarvitsevat ja tuottavat erityisen 
poliittisen järjestelmän ja oikeusjärjestyksen. Näitä ilmiöitä havainnollis-
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taa erinomaisesti Riggsin luoma käsite modernisaatiosta “prismaattisena” 
kehityksenä (esim. Riggs 1973: 10). Oma kysymyksensä on eriytymisen 
keinotekoinen estäminen, mistä Venäjän oloissa ilmeisesti osin on ollut 
kysymys (vrt. Alanen 1996: 302 ja Merkel 1999).

Yhteiskunnan osajärjestelmät pyrkivät mielellään horjuttamaan keski-
näistä tasapainoaan ja parhaita keskinäisiä vaikutussuhteita pyrkien alis-
tamaan muita osajärjestelmiä. Funktionaaliset epätasapainot johtuvat il-
meisesti paljolti kansalaisyhteiskunnan heikkoudesta (Åslund 1995: 201). 
Vaikka politiikan pitäisi olla kansalaisyhteiskunnalle alisteista, suhde voi 
kääntyä päinvastaiseksi ja poliittinen järjestelmä pyrkii käyttämään kan-
salaisyhteiskuntaa omiin tarkoituksiinsa. Vaikka politiikan tulisi johtaa 
taloutta, talous pyrkii usein hyödyntämään poliittista järjestelmää. Vaikka 
politiikan tulisi ohjata hallintoa, virkamiehet pyrkivät mielellään hallitse-
maan ympäristöään (“byrokratia” käsitteen negatiivisessa merkityksessä) 
(Riggs 1961: 44; Riggs 1979). 

Funktionaalisten osajärjestelmien ominaisuus on, että ne ohjaavat ja 
kontrolloivat toisiaan. Kaikki yhteiskunnan osajärjestelmät toimivat kan-
salaisyhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän oikeusjärjestelmän avulla 
toteutetussa ohjauksessa taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa toimi-
en. Kansalaisyhteiskunta ja talousjärjestelmä ohjaavat ja kontrolloivat po-
liittista järjestelmää; poliittinen järjestelmä ohjaa ja kontrolloi hallintoa; 
hallinto ohjaa ja kontrolloi kansalaisyhteiskuntaa ja taloutta. Osajärjes-
telmien toisille osajärjestelmille myöntämä toimivalta ja tämän kontrolli 
tuottavat niiden funktionaalisuutta. Politiikka on funktionaalista, koska 
kansalaisyhteiskunta kontrolloi sitä; hallinto on funktionaalista, koska po-
litiikka kontrolloi sitä (Obolonski 1999: 108; Riggs 1961: 21; Smith 1988: 
126).

Keskeinen funktionaalisuuden ja modernisaation tuottaja on kansa-
laisyhteiskunta, joka on lähtökohtainen ohjauksen ja kontrollin lähde 
(vrt. Batšilo 1998: 14; Jakobson 2000: 261; Krasnov 2001; Nystén-Haarala 
2001: 15; Riggs 1961: 19; vrt. Ruutu 1996; Salminen & Temmes 2000: 44; 
Venäjäkirja 1998: 165; Vlasova 1998: 9; Vystuplenije… 2000b). Ellei integ-
roitunutta kansalaisyhteiskuntaa ole, valtion toimintaa ei ohjaa, rahoita 
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ja kontrolloi kukaan eikä funktionaalisuutta saavuteta (Obolonski 1999: 
108). Liberaalidemokratioita on tosin kritisoitu siitä, että kansalaisyhteis-
kuntaa ei kontrolli kukaan sitä viisaampi taho. Kansalaisyhteiskunnan 
puuttuessa lähtökohtainen ohjaava ja kontrolloiva taho voi olla valtio, jo-
hon itseensä ei tosin kohdistu kontrollia. 

Liberaalidemokratiassa kaikki järjestelmät toimivat oikeudellisten peli-
sääntöjen mukaisesti. Oikeusjärjestelmä toteuttaa muiden osajärjestelmien 
tuottaman ohjauksen ja kontrollin ja vahvistaa kullekin osajärjestelmälle 
sen funktionaalisen roolin. Kansalaisyhteiskunnan ja valtion suhteessa on 
keskeistä, että valtion kaikkea toimintaa rajoittaa oikeusjärjestys. Poliit-
tinen kilpailu ja poliittinen johtaminen tapahtuvat oikeudellisen toimi-
vallan rajoissa. Poliittisten järjestelmien funktionaalisuus riippuu paljolti 
siitä, missä määrin konsensus poliittisessa toiminnassa noudatettavista 
pelisäännöistä on saatavilla. (Riggs 1973: 37.)

Oikeudellisen ja poliittisen ohjauksen ja kontrollin ohella keskeinen 
hallinnollista funktionaalisuutta muodostava tekijä on asetelma, että eri 
järjestelmät luovuttavat toisten järjestelmien käyttöön resursseja ja arvi-
oivat näiden käyttöä. Kansalaisyhteiskunta ja talouselämä luovuttavat re-
sursseja poliittiselle järjestelmälle ja tämä luovuttaa ne edelleen hallinnolle 
ja oikeushallinnon toiminnan rahoittamiseen. Keskeinen kysymys hallin-
non rakentumisen kannalta on, ketkä tahot hallitsevat resursseja ja voivat 
siten muodostaa omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaista hallin-
toa (Vartola 1979: 120, 130-31). Tilanteena saattaa olla, että taloudelliset 
resurssit ja muut edellytykset käyttää valtaa ja muodostaa hallintoa ovat 
yksinomaan valtion (esimerkiksi oloissa, joissa kansalaisyhteiskunnan 
yksityisomistus on heikkoa) tai mahdollisesti johtavien virkamiesten tai 
poliitikoiden hallussa, joilla näin on parhaat mahdollisuudet muodostaa 
hallintoa (osin omiin yksityisiin tarkoituksiinsa). Toisaalta tilanne voi 
olla, että resurssit ovat suurelta osin esimerkiksi yritysten hallussa, jolloin 
lojaliteetti myös julkisen hallinnon sisältä suuntautuu osin tälle taholle 
korruptiota muodostaen (Hellman et al. 2000a; Hellman et al. 2000b).

Mitä eriytyneempiä yhteiskunnan osajärjestelmät ovat, sitä välineelli-
sempiä eli rationaalisempia ne ovat (Legal aspects… 1996). Mitä täydel-
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lisemmin poliittinen järjestelmä on eriytynyt eli mitä selvemmin poliit-
tinen järjestelmä on suuntautunut yksinomaan yhteiskunnan poliittiseen 
johtamiseen, sitä vahvemmin poliittinen järjestelmä ohjaa ja kontrolloi 
hallintoa ja taloutta ja siten tuottaa niiden funktionaalisuutta. Jos poli-
tiikka ja talous ovat kytkeytyneitä, kuten ne Venäjällä ovat, täysipainoista 
funktionaalista vaikuttamista ei tapahdu. Kummatkaan järjestelmät eivät 
ole sinänsä funktionaalisia ja ohjaa toisiaan. Hallinnon epäpoliittisuus 
merkitsee sen alisteisuutta poliittiselle järjestelmälle ja näin hallinnon joh-
dettavuutta ja kehitettävyyttä eli funktionaalisuutta. Politisoitunutta hal-
lintoa on hankala ohjata, johtaa ja kehittää, kuten tilanne on Venäjällä. 

Funktionaaliset osajärjestelmät yhtäältä eriytyvät, mutta samalla niiden 
eriytyneisyyden ja funktionaalisuuden vahvistuessa ne tuottavat funktio-
naalisen vaikutuksen koko yhteiskuntaan. Kun talous funktionaalisesti 
muodostuessaan kaupallistuu, tällöin ei kaupallistu vain talous, vaan koko 
yhteiskunta. Kun hallinto institutionaalisesti eriytyy, tämä merkitsee kaut-
ta yhteiskunnan tehokkaan ammatillisen toimeenpanon eli välineellisen 
rationaalisuuden voimistumista. Kun funktiot muodostuvat, ne eriyty-
vät pois alueilta, jonne ne eivät kuulu, mutta samalla ne muodostuessaan 
tuottavat funktionaalisen vaikutuksen muihin järjestelmiin. Esimerkiksi 
talouden eriytyminen merkitsee, ettei valtiorakenteessa enää toteuteta 
virkamiesten henkilökohtaista liiketoimintaa eikä oikeus ole rahalla os-
tettavissa, mutta eriytyminen merkitsee samalla, että hallinnolta (kuten 
muiltakin järjestelmiltä) edellytetään yritysmäistä tehokkuutta.

Funktionaalisesti onnistuneesti eriytyneissä ja siten funktionaalisesti 
tasapainoisissa olosuhteissa kaikki yhteiskunnan osajärjestelmät ovat siis 
toisilleen alistettuja ja ne kukin luovat muihin järjestelmiin funktionaa-
lisen vaikutuksen. Yhteiskuntaa kokonaisuutena ja sen organisaatioita 
johdetaan kaikilta suunnilta: kaikki rakenteet ovat legalisoituja, poliit-
tisessa kontrollissa ja taloudellisuuteen pyrkiviä. Yhteiskunnan kaikki 
järjestelmät ovat oikeudellisessa kontrollissa, mitä kautta ne ovat poliit-
tisessa ohjauksessa. Kaikilta organisaatioilta edellytetään taloudellisuut-
ta; markkinaohjautuvuutta pyritään soveltamaan laajasti myös julkisissa 
organisaatioissa. Yhteiskunnan kaikkia järjestelmiä johdetaan yhtäältä 
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lainsäädännön kautta eli poliittisesti ja toisaalta markkinoiden avulla to-
teuttamaan kansalaisyhteiskunnan arvoja. Sen kautta, että hallintoon ta-
pahtuu ohjausta kaikkien järjestelmien taholta, hallinto on oikeusvarmaa, 
poliittisesti tarkoituksenmukaista ja tehokasta (ks. luku 3.7).
Funktionaalisia toiminta-alueita seuraten on mahdollista puhua yhteis-
kunnan ja sen organisaatioiden:

→taloudellisesta johtamisesta ja
→poliittisesta johtamisesta
→oikeudellinen johtaminen (oikeudellisten suhteiden määrittäminen 

ja hallinta) ja
→hallinnollinen johtaminen (toteutuksen tehokas organisointi) ovat 

edellisiä toteuttavaa johtamista
Mitä enemmän poliittista johtamista vahvistetaan, sitä demokraatti-

sempia ja tarkoituksenmukaisempia yhteiskunnan toimintajärjestelmät 
ovat (esim. yksityisoikeudellisten organisaatioiden sisäisten suhteiden 
säätely). Mitä enemmän taloudellista johtamista vahvistetaan, sitä te-
hokkaampia toimintajärjestelmät ovat (esim. julkisten organisaatioiden 
markkinaohjautuvuuden voimistaminen). Oikeusvarmuuden ja hallinnon 
rakenteiden ja johtamismenetelmien vahvistaminen toteuttavat haluttuja 
funktioita. Korkeatasoisilla ohjausmenetelmillä voidaan saavuttaa kaikkia 
arvoja samanaikaisesti. Markkinaohjautuvuuden lisääntymisen ei tarvitse 
merkitä poliittisesti ohjattujen arvojen heikentymistä. Ellei funktionaalis-
ta eriytymistä ole tapahtunut, yhteiskunta ei ole miltään suunnilta johdettu. 
Yhteiskunta ja sen organisaatiot ovat julkisen ja yksityisen organisaation 
välitilassa olevaa funktiotonta “mössöä”, kuten ne Venäjällä transitionaali-
sella tavalla osin ovat. (Haav 2000: 13; Jakobson 2000: 257; Kashpur 1999: 
11; Lesage 1993: 121; Nozdratšev 1999: 303.) 

Funktionaalinen eriytyminen merkitsee myös siis sitä kehitystä, ettei 
funktioita toteuteta kaikkialla, vaan funktioiden toteuttaminen rajau-
tuu niiden omalle alueelle. Keskeinen kehityksen seuraus on julkisen ja 
yksityisen eriytyminen (vrt. Bäckman 1996: 33; Nozdratšev 1999: 308; 
Pekonen 1984: 14). Julkisella alueella ei toteuteta yksityisiä intressejä ja 
niiden toimeenpanoa. Taloudellinen toiminta rajautuu vain talousjärjes-
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telmän omalle sektorille. Yksityisiä taloudellisia ja poliittisia tavoitteita ei 
toteuteta hallinnon ja oikeusjärjestelmän kautta. Politiikka, oikeus ja hal-
linto eivät ole kaupallisia ilmiöitä ja rahalla ostettavissa, jota ne Venäjällä 
osin ovat. Hallinnossa ei tehdä liiketoimintaa eikä partikulaarisia poliitti-
sia sopimuksia ole neuvoteltavissa virkamiesten kanssa.

Politiikkaa ei tehdä torikokouksissa. Kaikki keskeiset poliittiset rat-
kaisut tehdään erityisissä toimivaltaisissa poliittisissa elimissä. Politiikan 
sisällön tultua selvitetyksi politiikka vahvistetaan lainsäädännöksi ja po-
litiikan sisältöä ei ole enää mahdollista muuttaa. Poliitikot eivät osallistu 
hallinnon ja yritysten johtamiseen tai oikeudenkäyttöön. Oikeusjärjestel-
mällä ei ole poliittista luonnetta eikä oikeutta toteuteta kadulla spontaa-
neina lynkkauksina. Poliisit ja upseerit eivät kontrolloi ja jaa määräyksiä 
vapaa-aikanaan ja muuten miten tahansa, vaan nämä toimivat määritel-
lyn toimivallan rajoittamina ja vain toteuttaen poliittisesti vahvistettuja 
tavoitteita. Kontrollia toteuttaa kuitenkin juuri poliisi eivätkä esimerkiksi 
kylän “mummot”.

Hallinnon funktionaalisuus eli tehokkuus määrittyy siis siitä, miten 
funktiot hallinnossa järjestyvät. Funktionaalisesti eriytyneissä oloissa 
hallinto on yhteiskunnan funktionaalisten osajärjestelmien ohjaama. Jos 
hallinto itse on poliittista, se ei siis ole tehokasta. Ollakseen tehokasta hal-
linnon on kuitenkin toimittava poliittisessa kontrollissa. Modernissa orga-
nisaatiossa ei politikoida, koska organisaation tavoitteet ja hallintotoimin-
nan muodot määräytyvät organisaation ulkopuolelta. Jos julkinen hallinto 
toimii kuin liikeyritys, se ei ole tarkoituksenmukainen (Kontseptsija… 
1998; Pirttilä 1999). Toisaalta hallinnon olisi oltava yhtä tehokas kuin lii-
keyritys.

Politiikka ja hallinto eivät toteuta kenenkään yksityisasioita, mutta val-
tio ja hallinto toimivat vain kansalaisyhteiskuntaa varten. Kaikki taloudel-
liset ja poliittiset pyrkimykset kierrätetään politiikan ja talouden mark-
kinoiden kautta. Yksilöillä ei ole poliittista tai kaupallista statusta näiden 
toimiessa organisaatioissa, mutta näillä voi olla poliittinen tai kaupallinen 
status, mikäli nämä toimivat poliittisessa tai kaupallisessa toiminnassa or-
ganisaation ulkopuolella. Yksityinen ja julkinen sektori muistuttavat toi-
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siaan siten, että kummankin sektorin toiminnan sisältö määrittyy mark-
kinoilla - jälkimmäisessä tapauksessa poliittisilla markkinoilla. Politiikka 
kuten talouskaan ei voi toimia monopolina ollakseen tehokasta ja tarkoi-
tuksenmukaista. Markkinat myös ohjaavat näiden järjestelmien toteutuk-
sen eli hallinnon tehokkaaksi.

3.3 Kansalaisyhteiskunta funktionaalisuuden 
lähtökohtana

Instituutioiden tehokkuuden aidoin lähde on hallinnon alistus kansa-
laisyhteiskunnalle, joka edellyttää hallinnolta responsiivisuutta, talou-
dellisuutta ja tuloksellisuutta (Smith 1988: 126). Liberaalidemokratian 
ideaalityypin keskeisin ominaisuus on kansanvaltaisuus. Valtion ja kan-
salaisyhteiskunnan välillä ei pitäisi olla mitään eroa; valtio toimii kansa-
laisyhteiskuntaa varten ja vastaa tälle. Kansalaisyhteiskunnan organisoitu-
minen on kehittynyttä. Jos kansalaisyhteiskunta on vahva, se muodostaa 
funktionaalisen poliittisen järjestelmän ja tämän kautta muut funktiot eli 
instituutiot ja rakenteet näiden toteuttamiseksi, kuten legitiimin oikeus-
järjestyksen. (Tacis… 2000.) Jos vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ei ole, aitoa 
poliittista funktiota ei voi olla eikä siten juuri muitakaan funktioita. Libe-
raalidemokratia on hallintajärjestelmä, jossa kansalaisyhteiskunnasta läh-
tevä valtionmuodostus on toteutettu onnistuneesti ja kansalaisyhteiskun-
ta muodostaa yhteiskunnan suvereenin. Kansalaisyhteiskunta on tehnyt 
yhteiskuntasopimuksen ja siten muodostanut oikeusvaltion ja tehokkaan 
talouden, jota johdetaan tehokkaasti legitiimin oikeusjärjestyksen avulla 
(vrt. Alanen 1996: 309; Riggs 1961: 40; Tacis… 2000). 

Funktioiden eriytyminen kytkeytyy työnjaon eriytymiseen ja siten pro-
fessionalisaatioon. Funktionaalinen eriytyminen on professionalisaation 
edellytys (vrt. Alanen 1996: 300; Riggs 1961: 29-31). Yleisen eriytymisen 
myötä toimijoiden roolit eriytyvät ja näitä arvioidaan eriytyneiden roo-
lien mukaan. Institutionaalisesti eriytyneissä oloissa yksilöiden välinen 
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kilpailu tapahtuu eri funktionaalisten alueiden sisällä (eikä jossain ylei-
sessä hierarkiassa tai täysin säännöttömässä funktionaalisesti eriytymät-
tömässä viidakossa), mikä juuri tuottaa ja ilmentää funktionaalisten aluei-
den eriytyneisyyttä ja funktionaalisuutta. Uralla eteneminen tapahtuu eri 
alojen objektiivisen ammatillisen arvioinnin mukaisesti, johon ei sisälly 
henkilön muuta (esim. yleisen moraalisuuden tai auktoriteettiin sopeutu-
vaisuuden) arviointia. Ammattilaiset täyttävät kyseisen alan ammatillisia 
vaatimuksia, mikä vähentää arvioinnin, organisaatioiden ja yhteiskunnan 
hierarkkisuutta. Ammattilaiset eivät “palvele” johtajiaan tai yhteisön ide-
ologiaa, vaan objektiivista ammattialaansa, joka on moderni integraatio-
tekijä. Yhteiskunnan hallitseva organisaatiotyyppi siirtyy vähittäin yksin-
kertaisesta organisaatiosta byrokraattiseen organisaatioon ja tästä edelleen 
asiantuntijaorganisaatioon. (Bellamy & Baehr 1993; Obolonski 1999: 19.)

Funktionaalisia osajärjestelmiä ja näiden keskinäissuhteita on mah-
dollista tarkastella ajatellussa ideaalitilassa, jolloin funktionaaliset osajär-
jestelmät ovat saavuttaneet täysin eriytyneen luonteen. (Nystén-Haarala 
2001: 3; Riggs 1961: 57; Riggs 1964: 8-9.) Tällöin osajärjestelmät ovat toi-
minnallisesti autonomisia eli ne toimivat niille ominaisen rationaalisen 
sisäisen dynamiikan mukaisesti (Toonen 1993). Vastaavalla tavoin eriy-
tyneet modernit tieteenalat tarkastelevat yhteiskuntien eriytyneitä osajär-
jestelmiä ja niille ominaista dynamiikkaa. Tieteelliset näkökulmat, jotka 
tarkastelevat yhteiskunnan osajärjestelmiä eriytyneessä tilassa ovat:

→Taloustieteessä uusklassinen taloustiede tarkastelee taloutta olosuh-
teissa, joissa talous toimii funktionaalisesti eriytyneesti. 

→Oikeustieteessä oikeuspositivismi edustaa puhtaasti oikeudellista tar-
kastelua, jolloin kulttuuristen ja poliittisten tekijöiden vaikutusta oi-
keusjärjestelmään ei tarkastella. 

→Hallintotieteessä malli neutraalista byrokratiasta tarkastelee hallintoa 
tilassa, jolloin se on funktionaalisesti täysin eriytynyt. 

Kun yhteiskunta on funktionaalisesti eriytynyt, toimintajärjestelmien 
kehittäminen muuttuu eri järjestelmien sisäiseksi insinööritoiminnaksi, 
jota asianomaiset tieteenalat tarkastelevat (esim. Mazmanian & Sabatier 
1983; Parsons & Smelser 1964: 16; Riggs 1964: 25; Toonen 1993). Hallin-
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non kehittäminen on järjestelykysymys ilman, että kohteen kulttuurisia ja 
poliittisia ominaispiirteitä on tarvetta huomioida (Legal aspects… 1996). 
Funktionaalinen eriytymättömyys ja eriytyneisyys ilmenevät toimintajär-
jestelmien (i) toiminnan, (ii) kehittämisen ja (iii) tieteellisen tarkastelun 
tasoilla. On virheellistä tarkastella ja kehittää kohdetta, joka on funktio-
naalisesti lähinnä eriytymätön tai transitionaalinen, funktionaalista eriy-
tyneisyyttä olettavilla lähestymistavoilla (Aligica 1997: 49; Jakobson 2000: 
242; Legal aspects… 1996; Toonen 1993). Tosiasiallinen funktionaalinen 
eriytyneisyys on edellytys näitä olosuhteita olettavien tarkastelutapojen 
ja kehittämisotteiden pätevyydelle. Funktionaalisesti eriytymätöntä tai 
transitionaalista kohdetta on ymmärrettävä vastaavilla kokonaisvaltaisilla 
tarkastelutavoilla ja lähtökohtainen kehittymishaaste on funktionaalisen 
eriytyneisyyden saavuttaminen (Legal aspects… 1996; Toonen 1993). 

3.4 Liberaalidemokratian poliittinen 
järjestelmä 

Liberaalidemokraattinen yhteiskunta ainakin ideaalimuodossaan on siis 
täysin demokratisoitunut. Hallinta on legitiimiä, koska se on kansanval-
taista. Legaalis-rationaalinen hallinta on tehokas verrattuna muihin hal-
lintajärjestelmiin, koska juuri kansanvaltainen hallinta on toimivaa. Lait 
ja hallinto ovat toimivia, kun ne ovat legitiimejä.

Liberaalidemokratiassa poliittinen järjestelmä toimii oikeusjärjestyk-
sen mukaisesti. Politiikkaa ohjaavaa lainsäädäntöä ei normaalioloissa 
kyseenalaisteta. Oikeusjärjestys muuttaa politiikan ja talouden valtatais-
telusta markkinoiksi (Bellamy & Baehr 1993; Hedlund 1997: 16, 21; Legal 
aspects… 1996; Riggs 1961: 40). Oikeusjärjestelmä tuottaa poliittisen jär-
jestelmän eriytyneisyyttä ja integraatiota ja siten funktionaalisuutta. Po-
liittisen järjestelmän tehtävänä on vain yhteiskunnan johtaminen. Poliitti-
nen järjestelmä johtaa yhteiskuntaa poliittisesti neutraalien oikeudellisten 
lähtökohtien mukaisesti näitä perusteita kyseenalaistamatta. Poliitikot ei-
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vät käytä asemaansa yksityisten etujen tavoitteluun. Vastaavasti virkamie-
het ovat vain tehokkaita toteuttajia ilman poliittista valtaa ja taloudellisia 
pyrkimyksiä.

Keskeinen kysymys on, miten politiikan lähtökohtaiset pelisäännöt 
saavutetaan. Merkittävää on erityisesti, että yhteiskunnan eliitti omaksuu 
yhteiset pelisäännöt (Nystén-Haarala 2001: 14). Vastaavalla tavoin talous-
järjestelmästä erillinen oikeusjärjestys organisoi talouden suhteet ja muo-
dostaa näin sen funktionaaliseksi. Kysymyksessä ei ole tilanne, jossa oike-
usjärjestelmä on politiikkaan ja talouteen eriytymättömästi kytkeytynyt, 
näistä riippuvainen ja niiden mukaan muuttuva järjestelmä. Funktionaa-
lisesti eriytymättömässä tilanteessa poliittis-taloudellinen edunvalvonta 
pyrkii mahdollisuuksien mukaan aina kyseenalaistamaan vallitsevat peli-
säännöt partikulaaristen etujen hyväksi.

Toisaalta, kuten jo on esitetty, lähinnä poliittisen järjestelmän konsoli-
doituminen tai jotkin muut lähinnä poliittiset kehityskulut ja järjestelyt, 
kuten poliittinen keskittäminen, luovat edellytyksiä sellaiselle poliittiselle 
integraatiolle, että poliittinen järjestelmä ja yhteiskunta järjestetään toimi-
maan oikeudellisesti. Saatavilla olevaa järjestystä voidaan ylläpitää oikeu-
dellisesti, mutta järjestystä ei pääosin ole mahdollista perustaa oikeudel-
lisesti. Oikeusjärjestelmän funktionaalisuus on paljolti peräisin muiden 
osajärjestelmien kuten poliittisen järjestelmän funktionaalisuudesta.

Funktionaalisella kielellä ilmaistuna politiikan konsolidoituminen on yh-
teiskunnan poliittisen järjestelmän eriytymistä. Politiikkaa ei enää harjoi-
teta kaikkialla, kaikin keinoin, kaikkia rakenteita ja tavoitteita ja jokaisen 
toimijan yksityisiä intressejä koskien, vaan politiikka tapahtuu tietyssä 
paikassa, tiettyjen pelisääntöjen mukaisesti, koskien yleisiä eikä yksityisiä 
asioita ja politiikka päättyy siinä vaiheessa, jolloin lainsäädäntö on vahvis-
tettu. Politiikka eriytetään ja integroidaan yhteiskunnan yleisiä asioita jär-
jestäväksi toiminnaksi sen sijasta, että yksittäiset henkilöt ja ryhmittymät 
politikoivat kaikkialla yksityisiä taloudellisia tavoitteitaan.

Poliittinen järjestelmä säätää universaalit lait ja kohde toimii näiden 
mukaisesti, eikä politiikkaa hallinnossa ja taloudessa enää ole. Jossain 
muualla kuin “laillisissa” poliittisissa elimissä tapahtuva politikointi kiel-
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letään. Funktionaalisesti eriytymätön epäjärjestys järjestäytyy koko yh-
teiskunnan käsittäväksi poliittiseksi johtamiseksi ja yhteiskunta saavuttaa 
johdettavuuden. Sen seurauksena, että politiikkaa on toteutettu Venäjällä 
yhteiskunnassa lähes kaikkialla, on saatu dysfunktioita, kuten ristiriitai-
nen lainsäädäntö sekä tehoton hallinto ja talous. Jos yhteiskunnassa on siis 
yksi integroitunut ja universaali politiikka, siellä on myös integroitunut 
ja universaali oikeusjärjestys. Myös hallinto modernissa merkityksessä 
muodostuu. Talous voi toimia ilman epävarmuutta, että toimintaympäris-
tö muuttuu ennustamattomasti. 

Teoriatasolla oikeusvaltion on nähty syntyvän “yhteiskuntasopimuksen” 
kautta. Yhteisön jäsenet solmivat sopimuksen, miten näiden keskinäiset 
suhteet järjestetään, ja että (poliittisessa) kanssakäymisessä sitoudutaan 
noudattamaan pelisääntöjä. Yhteiskuntasopimus solmitaan, koska legaa-
lisesta yhteiskunnasta ja sen tuomasta järjestyksestä on hyötyä kaikille 
(Alasuutari 1993: 47; Tolonen 1989). Laillisuus vakiinnuttaa yhteiskunnan 
suhteet, mutta legaalisen auktoriteetin tehokkuus riippuu konsensuksesta, 
että legaalista auktoriteettia on syytä totella. Ellei konsensusta hallinnan 
legitimiteetistä ole, hallinta ja siten hallinto ei ole tehokasta (vrt. Nystén-
Haarala 2001: 18). 

Funktionaalisen eriytymisen myötä hallinto ei ole enää poliittinen, vaan 
hallinnolle osoitetaan poliittisen järjestelmän alueella selvitellyt ja vahvis-
tetut tavoitteet, joita hallinnon edellytetään toimeenpanevan tehokkaasti. 
Poliittisesti integroituneissa oloissa vastaavalla tavoin talous muodostuu 
yhteiskuntaa palvelevaksi järjestelmäksi sen sijasta, että talous on Venäjäl-
lä ollut paljolti funktionaalisesti eriytymätön poliittis-taloudellinen taiste-
lukenttä, jossa arvoa lähinnä jaetaan eikä tuoteta. “Yhteiskuntasopimus” 
tai muut poliittisen järjestelmän funktionaalisuutta lisäävät poliittiset jär-
jestelyt näin paljolti muodostavat myös hallinnon, oikeusjärjestelmän ja 
talouden funktionaalisuutta.

Liberaalidemokraattisen yhteiskunnan tehokkuutta ja vakautta tuotta-
vat tekijät ovat funktionaalinen eriytyminen ja eriytyneisyyden onnistunut 
integroituminen. Funktionaalinen eriytyminen on liberaalidemokratian 
keskeinen piirre ja sen menestyksen synnyttäjä. Yhteiskunnan osajärjes-
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telmien funktionaalinen eriytyneisyys ja integroituneisuus tuottavat ja yl-
läpitävät toisiaan, kuten aiemmin kuvattiin. Jos yhteiskunnassa tavoitteita 
selvitellään järjestäytyneesti ja keskitetysti, niitä myös toteutetaan näin. 
Jos tavoitteisiin pyritään hajautuneesti ja partikulaarisesti, niitä myös to-
teutetaan näin, jolloin hallintoa modernissa merkityksessä institutionaa-
lisesti ei käytännössä kovinkaan vahvasti ole olemassa.

Ellei modernia integraatiota ole, hallitsevia toimijoita ovat lähinnä 
jotkin ryhmät ja vahvat yksilöt. Ensimmäisessä tapauksessa politiikka 
ja hallinto ovat eri asia. Jälkimmäisessä tapauksessa ne ovat samaa toi-
mintaa. Liberaalidemokratioissa politiikka on universaalia eli politiikan 
tekemät päätökset sitovat kaikkia poikkeuksetta ja kaikki osallistuvat (ai-
nakin ideaalitasolla) politiikan tuottamiseen, jotta sen legitimiteetti saa-
vutetaan. Kaikki yhteiskunnan keskeisimmät päätökset tehdään poliitti-
sen järjestelmän piirissä eikä merkittävää päätöksentekoa enää muualla 
tapahdu. Lainsäädäntö, joka kattaa yhteiskunnan kaikki keskeiset alueet, 
luo institutionalisoitunutta luottamusta ja siten tehokkuutta. Yhteiskunta 
muodostaa tällöin yhtenäisen universaalisen kokonaisuuden, jota lainsää-
dännön ja hallinnon universaalisuus ilmentävät ja toteuttavat. 

Politiikka toimintana organisoi valtion ja yhteiskunnan yhteyden. Po-
liittinen järjestelmä artikuloi ja aggregoi ”kansan tahdon”, josta muodos-
tetaan politiikka. Ykseys saavutetaan, mikäli poliittinen järjestelmä on 
tehokas. Kansalaisyhteiskuntaan perustuva yhteiskunta on massayhteis-
kunta, joka toteuttaa suvereeniuttaan poliittisten puolueiden ja valtion 
kautta. Massayhteiskunnan piirre on yhteiskunnallisten suhteiden pola-
risoituminen valtioksi ja yksilöiksi eli valtiollistumisen ja yksityistymisen 
samanaikaisuus. Välittävät instituutiot muodostuvat joko osaksi valtiota 
tai kuihtuvat pois. (Pekonen 1984.) Valtion ja yhteiskunnan perusfunkti-
oiden yhteiskunnallistunut toteuttaminen on modernin valtion keskeinen 
ominaisuus. Liberaalidemokratia on tyypillisesti kansallisvaltio, joka on 
ohittanut kansallisvaltiota alkeellisempien valtiotyyppien vaiheet. Toimi-
vuusvaatimusten ja kansanvaltaisuuden vuoksi hallinta suuntautuu toi-
mimaan legitimiteettiä ylläpitävästi. Hallinnan legitimiteetti mahdollistaa 
monimutkaisenkin talouden tehokkaan johtamisen.
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Yhteiskunnallistunut valtio on oikeusvaltio ja juuri oikeusvaltio kes-
keisesti luo yhteiskunnallistuneen valtion. Näiden piirteiden heikkous on 
Venäjällä nykyoloissa selvästi havaittavissa. Vaikka näin ehkä haluttaisiin, 
yhteiskunnallistumista ei erityisen vahvasti ole, koska oikeusvaltiokehitys 
on keskeneräinen. Oikeusvaltiota ei ole, kun ei ole yhteiskunnallistumis-
ta. Valtion syntymistä seuraa myös neutraalin byrokratian syntyminen. 
Neutraali byrokratia on modernin politiikan alakäsite; byrokratia on 
modernin politiikan muotoa ja tulosta. Poliittiseen yhteiskunnallistumis-
prosessiin liittyy sitä vastaavan talouden syntyminen. Yhteiskunnallinen 
tuotantojärjestelmä eli tuotantosuhteiden säätely ja koko valtion käsittä-
vät markkinat muodostuvat. Modernin yhteiskunnan monimutkainen 
tuotantojärjestelmä on riippuvainen rationaalisista instituutioista, jotka 
syntyvät modernin valtion kautta. (Pekonen 1984.)

Poliittisen funktion pätevyys ja voimakkuus siis paljolti tuottaa muita 
funktioita, mikä muodostaa poliittisesta järjestelmästä keskeisen tekijän. Jos 
poliittinen järjestelmä ei kykene täyttämään funktiotaan, myös muut jär-
jestelmät menettävät funktionaalisuuttaan, kuten neuvostojärjestelmässä 
tapahtui. Liberaalidemokratian menestyksen taustalla on siis tietynlaisia 
kansalaisyhteiskunnan arvoja ja toimintatapoja, näistä muotoutuneita po-
liittisen järjestelmän piirteitä ja näistä muotoutuneita hallinnon, oikeuden 
ja talouden funktionaalisia toimintajärjestelmiä. Moderni kansalaisyhteis-
kunta tuottaa modernin poliittisen järjestelmän, jonka avulla markkinata-
louden suhteita hallinnon keinoin hallitaan.

Kuvattujen modernin valtion piirteiden erot Venäjän olosuhteisiin ovat 
hyvin nähtävissä, joissa yksilö ja valtio ovat heikkoja, mutta kollektiivit 
ja verkostot merkittäviä. Yhteiskunnan funktioita toteutetaan suurelta osin 
muilla tavoin kuin valtion avulla. Selkeytynyttä konsensusta politiikan pe-
lisäännöistä ei ole ollut, vaan politiikan pelisäännöt ovat olleet osin poliit-
tisia kysymyksiä. Oikeusjärjestelmän ja hallinnon kaoottisuus on johtunut 
paljolti juuri poliittisen integraation puutteista. Keskeistä Venäjällä olisi-
kin saavuttaa modernin valtion kehitystila.

Liberaalidemokratian vakaus ja ennustettavuus yleisesti ja erityisesti ta-
louden kannalta nojautuu ilmeisesti suurelta osin kansalaisyhteiskunnan 
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ja poliittisen järjestelmän kehittyneisyyteen kuin niinkään oikeusjärjes-
tykseen tai byrokraattiseen hallintoon sinänsä, jotka paljolti vain toteut-
tavat jo saatavilla olevaa vakautta. Liberaalidemokratian vakiintuminen 
liittyy sille ominaisten yksilöiden arvojen ja sisäisen rationaalisuuden 
saavuttamiseen (kulttuurijärjestelmä). Järjestelmän ihmiskuvan mukaan 
kansalaisyhteiskunta voi johtaa itse itseään eikä se tarvitse sitä viisaam-
man hallintajärjestelmän ohjausta. Liberaalidemokratia on vakaa ja me-
nestyvä, koska se on yksilöllinen ja moniarvoinen. Kilpailevat totuudet 
vahvistavat ja tasapainottavat toisiaan.

Liberaalidemokratiassa valtion lainsäädännön ja valtion muun toimin-
nan realistisuus ja legitimiteetti säilyvät ja yhteiskunta ei koskaan päädy 
pahasti “harhaanjohdetuksi”. Järjestelmän harmonia ei synny yhteisten 
intressien kautta, vaan yksilöllisten intressien symmetrisyyden myötä. Jos 
kulttuurijärjestelmä määrääkin rakennetta, myös rakenteet vaikuttavat 
kulttuurijärjestelmään. Liberaalidemokratian rakenteet mahdollistavat, 
rohkaisevat ja pakottavat yksilöt toimimaan korkeaan tuottavuuteen joh-
tavalla tavalla. Liberaalidemokratian instituutiot pystyvät järjestämään 
yksilöiden vaihtelevat arvot ja intressit rationaaliseksi kokonaisuudeksi.

3.5 Liberaalidemokratian integraatiojärjestelmä

Byrokratisoituneen liberaalidemokraattisen yhteiskunnan integraatiojär-
jestelmä on oikeusjärjestelmä. Yhteiskunta ja hallinto toimivat integroitu-
neen järjestyksen luovan oikeusjärjestyksen mukaisesti (Krasnov 2001). 
Kyseessä on nimenomaan ”oikeusvaltio”, jota koordinoidaan ja johdetaan 
oikeudellisesti. Jos lainsäädäntöä noudatetaan, yhteiskunnan integraatio 
toimii. Oikeusjärjestelmä tuottaa yhtäältä hallinnon ja talouden sisäisen 
koordinaation ja johdettavuuden, ja toisaalta poliittinen järjestelmä ohjaa 
hallintoa ja taloutta oikeusjärjestelmän avulla. Oikeusjärjestys on oleelli-
sesti tehokkaampi kuin mitkään muut integraatiomekanismit ja moder-
nin yhteiskunnan ainoa merkityksellinen integraatiomekanismi, kuten jo 
on todettu.
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Yhteiskunnan toimijoiden suhteita määrittää poliittisesti neutraali ja 
systemaattinen oikeusjärjestys. Laki suhtautuu kaikkiin toimijoihin ta-
sapuolisesti ja sitä sovelletaan ilman poikkeuksia. Nämä piirteet luovat 
oikeusjärjestyksen legitimiteettiä ja toimijoiden välistä luottamusta. Juuri 
oikeusjärjestyksen systemaattisuus tuottaa rationaalisuutta, legitimiteettiä 
ja kansanvaltaisuutta. Järjestyksen edellytys on, että kohteessa ei ole aluei-
ta, joita oikeusjärjestys ei määritä eikä lainsäädäntöön kuulu ristiriitaisia 
tai loogisesti perustelemattomia piirteitä.

Oikeusjärjestelmä ja neutraalin byrokraattinen hallinto mahdollistavat 
hyvinkin kompleksisten, laajojen ja taloudellisilta arvoiltaan merkittävi-
en toimintajärjestelmien sisäisten ja niiden välisten vertikaalisten ja ho-
risontaalisten suhteiden hallinnan. Keskeinen osa oikeusjärjestystä ovat 
omistusoikeudet (Alanen 1996: 304). Oikeusjärjestyksen piirre on sen 
epäsuora demokratisoiva vaikutus. Kun lainsäädäntö on lähtökohtaisesti 
kansanvaltaisesti säädettyä ja jos yhteiskunnan ja hallinnon pitäisi toimia 
sen mukaisesti, asetelma tarkoittaa itse asiassa demokratisoitumista. Tämä 
näkökulma on ilmeisesti eräs merkittävä selitys sille, ettei oikeusvaltioke-
hitys ole edennyt Venäjällä parhaalla tavalla. 

Yhteiskunnan oikeudelliseen johtamiseen kohdistuva vaatimus on 
järjestelmän korkeatasoisuus. Tätä voi pitää oikeusjärjestelmän omana 
panoksena yhteiskunnan johtamistehtävään eli oikeusjohtamisena. Lain-
säädännön substanssi on toki täysin poliittinen, mutta merkittävää on, 
että oikeusjärjestyksen formaalit ominaisuudet ja sen toteuttaminen ovat 
epäpoliittista ja ammatillista oikeusjärjestelmän johtamista. Oikeusjohta-
minen on poliittisesti neutraalia ja ammattimaista yhteiskunnan oikeu-
dellista johtamista, jonka ammatillisuuden syntyminen, vahvistuminen ja 
täydellistyminen seuraa funktionaalista eriytymiskehitystä (Kontseptsija… 
1998). Keskeistä on siksi ymmärtää niitä institutionaalisia tekijöitä, jotka 
tuottavat funktionaalista eriytymistä. Poliittinen johtaminen ei yksistään 
ole riittävää, mistä tunnettuna esimerkkinä (myös Venäjällä) ovat vain lä-
hinnä parlamenttien tuottamat tasoltaan heikot lait (Luhtala 2000: 22). 
Elleivät oikeusjärjestelmän systemaattiset piirteet täyty, oikeusjärjestel-
mä ei saavuta tavoitteitaan. Hallinta saavuttaa legitimiteetin ja järjestys 
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yhteiskunnassa vakiintuu sen kautta, että oikeusjärjestelmä on riittävän 
yhtenäinen ja seurauksiltaan ennustettava. Legaalis-rationaalinen hallin-
ta on rationaalista, koska sitä sitovat käsitteellisesti analysoitavissa olevat 
säännöt. Byrokraattinen hallinto on systemaattiselle ja rationaaliselle lain-
säädännölle rakentuvaa hallintoa.

Weberin jaottelua seuraten johtaminen oikeusvaltiossa perustuu legaa-
liseen legitimiteettiin, jonka taustalla on poliittinen demokratia. Webe-
rin mukaan legaalinen legitimiteetti on legitimiteetin modernein muoto. 
Johtamisen auktoriteetti ei perustu perinteisiin tai karismaattisuuteen tai 
muihin epämääräisiin lähtökohtiin. Legitimiteetti on muodollisesti oi-
keisiin hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen syntyneisiin sääntöihin 
perustuvaa. Oikeusjärjestys toimii, mikäli se on formaalisti ja substanti-
aalisesti oikeudenmukaista. Weberin mukaan legaalinen auktoriteetti pe-
rustuu seuraavaan viiteen seikkaan (Albrow 1970: 43; Vartola 1979: 94; 
Weber 1978: 217-18):

→Legal code can be established which can claim obedience from all 
members of the organisation. 

→The law is a system of abstract rules which are applied to particular 
cases and that administration looks after the interests of the organi-
sation within the limits of the law.

→The man exercising authority also obeys this impersonal order.
→Only qua member does the member obey the law.
→That obedience is due not to the person who holds authority but to the 

impersonal order which has granted him this position. 
Keskeistä on, että laki on universaali kaikkia kaikissa tilanteissa sitova 

ilman tapauskohtaisesti vaihtelevaa persoonallista harkintaa. Hallinnan 
formaalissa rakenteessa ei ole henkilölähtöisestä mielivallasta riippuvia 
piirteitä, jolloin yhtenäinen kokonaisuus muodostuu. Keskeistä on myös 
lainsäädännön pysyvyys. Lait ovat toimijoiden suhteita pysyvästi säätele-
viä välineitä. Yhteiskunnassa vaaditaan universaaleja ja pysyviä instituu-
tioita, kuten pysyvä ja universaali hallinto ja universaali lainsäädäntö (si-
sältäen pysyvät omistusoikeudet). Universalismi ja pysyvyys synnyttävät 
tehokkuutta. Yhteiskunnan järjestelmät toimivat markkina- ja meriittipe-
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rustaisesti eli henkilökohtaisen kyvykkyyden pohjalta ja siksi tehokkaasti. 
Abstraktit henkilöistä riippumattomat normit, hallinnan legitimiteetti ja 
pysyvyys tuottavat luottamusta toimijoiden välille, luottamusta saavutus-
ten säilymiseen ja arvon kasautumista. Oikeusvarmuus tuo talouden vaa-
timaa kokonaisuskoa ja luo näin talouden funktionaalisuutta. 

Liberaalidemokratiassa yhteiskunnan jäsenet ylläpitävät oikeusjärjes-
tystä paljolti itse. Yhteiskunta perustuu orgaaniselle legaalisuudelle. Le-
gitimiteetin ylläpitämiseksi oikeusjärjestys nojautuu pitkälle traditioihin. 
Lainsäädäntö ja traditiot ovat paljolti yhtä ja ne tukevat toisiaan. Lainsää-
däntöuudistuksissa noudatetaan varovaisuutta, jottei järjestelmä menetä 
sen toimivuuden kannalta olennaista legitimiteettiä. Integraatio on näin 
osin peräisin arvojärjestelmästä. Kohde on integroitunut, mikäli yhteis-
kunnan jäsenet ovat valmiita sitoutumaan normien noudattamiseen ja 
poliittinen demokratia on saavuttanut toimivan luonteen.

Liberaalidemokratiassa yhteiskunnan integraatio ja johtaminen eivät 
siis lähtökohtaisesti riipu epärationaalisista perinteistä tai sattumanvarai-
sesta henkilöllisestä mielivallasta. Venäjällä on selvästi nähtävissä, mil-
laisia ongelmia legaalisen järjestyksen heikkoudet tuottavat yhteiskun-
nan hallinnassa, integroimisessa ja vastuusuhteiden (kun oikeusjärjestys 
on käytännössä heikko, on epäselvää, kenelle virkamiehet ja eri toimijat 
yleisesti ovat vastuussa) järjestämisessä (Kontseptsija… 1998; Rice 1992: 
122). Pakottamisella, karismaattisuudella ja henkilökohtaisella lojaaliu-
della (tai millä keinoin hyvänsä Venäjää suurelta osin hallitaankaan) ei 
ole saatu erityisen hyviä tuloksia. Keskeinen kehityskysymys Venäjällä 
on oikeudellisen järjestyksen saavuttaminen ja sen institutionalisoitumi-
nen yhteiskuntaan ja hallintoon. “Lain diktatuuria” on toivottu Venäjäl-
lä hyvin hartaasti ilman, että tätä tilaa on läheskään toivotusti saavutettu 
(Vystuplenije… 2000b).
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3.6 Formaalinen ja substantiaalinen 
rationaalisuus

3.6.1 Formaalisen rationaalisuuden lähtökohdat

Merkittävä Weberiltä periytyvä käsite rationalisoituneen modernin yhteis-
kunnan keskeisten piirteiden kuvaamiseksi on formaalinen rationaalisuus 
(Albrow 1970: 62-66; Vartola 1979: 91; Weber 1978: 85-86) eli muotora-
tionaalisuus. Käsitettä on pidetty melko vaikeasti tulkittavana, mutta se on 
hyvin keskeinen sekä liberaalidemokratioiden rakenteiden että Venäjällä 
esiintyvien rakenteiden heikkouksien ymmärtämiseksi. On mahdollista 
nähdä, että formaalin rationaalisuuden heikkous on Venäjän nykyisten ja 
historiallisten rakenteellisten ongelmien eräs keskeisimmistä selittäjistä. 
Formaalia rationaalisuutta Venäjän osalta on alan kirjallisuudessa kuiten-
kin käsitelty toistaiseksi vain viittauksenomaisesti (vrt. Nystén-Haarala 
2001 ja Salminen & Temmes 2000). Käsitettä on tämän vuoksi syytä tar-
kastella. Käsitteet formaalinen ja substantiaalinen rationaalisuus kuvataan 
tässä yhteydessä kirjoittajan oman tulkinnan mukaisesti. 

Formaalin rationaalisuuden lähtökohtia ovat: 
→Talous. Merkittävää ei ole, mitä markkinoilla ostetaan ja myydään eli 

substantiaaliset seikat, vaan markkinat sinänsä ja näiden edellytyk-
set. Keskeinen on oikeudellinen ja hallinnollinen ympäristö, joka 
tuottaa taloudelle alhaiset transaktiokustannukset, jolloin talous 
syntyy ja se voi pyrkiä tehokkuuteen. Tärkeää on, että taloutta ohjaa-
va järjestelmä on tehokas, varma ja hienovarainen sekä positiivisesti 
että negatiivisesti.

→Politiikka. Poliittisen järjestelmän prosessina on oltava tehokas ja 
kansanvaltainen. Poliittinen järjestelmä artikuloi ja toteuttaa kansa-
laisyhteiskunnan arvoja ammatillisesti ja tuloksellisesti. Substanssit, 
jotka kulloinkin läpäisevät järjestelmän tai henkilöt, jotka kulloinkin 
toimivat poliitikkoina, eivät ole merkittäviä. Arvot ja henkilöt vaihtu-
vat, eikä pysyvyyttä näiden kautta muodostu. Kuten taloudessa, poli-
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tiikan markkinoilla kysytään ja tarjotaan mitä vain. Jokin substanssi 
tai henkilö sinänsä ei edusta rationaalisuutta. Rationaalinen on sen 
sijaan järjestelmä, joka etsii kulloinkin rationaalisimmat sisällöt ja 
henkilöt. Merkittävä on järjestelmä ja sen kehitystaso. Pysyviä ar-
voja ovat demokratia, tehokkuus, pelisäännöt ja järjestelmän poliit-
tinen neutraliteetti. Haitallista on, jos järjestelmä on itse poliittinen 
eli substantiaalinen. Tällöin järjestelmän tehokkuus, tasapuolisuus ja 
muutoskyky kärsivät, kuten Neuvostoliitossa nimenomaan tapahtui 
(Salminen & Temmes 2000: 10). Haitallista on tietenkin samoin, jol-
lainen tilanne Venäjällä paljolti on, mikäli politiikan markkinoiden 
pelisäännöt ovat epäselvät tai mikäli esimerkiksi taloudellinen valta 
vääristää politiikan markkinoita.

→Oikeus. Rationaalinen oikeusjärjestelmä rakentuu persoonattomasta 
yleisestä säännöstöstä. Oikeus ei ole missään määrin poliittisista tai 
persoonallisista tekijöistä riippuvaa. Politiikat vaihtuvat, mutta am-
mattilaiset liittävät nämä osaksi oikeuden systematiikkaa. Hallinnon 
virkajärjestelmä tai omistusoikeudet oikeudellisina instituutioina 
säilyvät, mutta niiden haltijat vaihtuvat. 

→Hallinto. Hallinnon tulee toteuttaa tehokkaasti sille osoitettuja ta-
voitteita. Se, mitä hallinto toimeenpanee, on poliittinen kysymys, 
ja vaihtelee suuresti, eikä ole kiinnostava ja merkittävä näkökulma. 
Hallinto-organisaatiot ovat pysyviä oikeudellisia rakenteita. Keskeis-
tä on rakenteiden pysyvyys, epäpoliittisuus ja tehokkuus. Vähemmän 
merkittävää samoin on, ketkä kulloinkin toimivat virkojen haltijoi-
na. Haitallista on, jos poliittiset ja henkilökohtaiset mieltymykset 
vaikuttavat hallintotoimintaan. Henkilökeskeisyys ja tästä seuraava 
mielivalta tärvelevät hallinnon substantiaalisen rationaliteetin.

3.6.2 Formaalinen rationaalisuus ja funktionaalinen 
eriytyminen

Jotta järjestelmä toimii tehokkaasti, pelisääntöjä eli muotorationaalisia 
piirteitä ei pidä kyseenalaistaa. Toimijat eivät kyseenalaista pelisääntöjä, 
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vaan toimivat niiden mukaisesti. Mitä paremmin pelisäännöt ovat vakiin-
tuneet, sitä paremmin politiikassa ja taloudessa on mahdollista keskittyä 
kilpailemaan keinoissa sisältöjen tuottamiseksi. Liberaalidemokratian 
ideaalityypin oloissa valtion ja hallinnon rakenne muistuttaa tehokasta 
konetta, jossa ei ole kitkaa. Koneen rakenne on tehokas ja tehokkuutta 
pyritään kaiken aikaa lisäämään. Vaihtelevaa on, mitä kone tuottaa, mutta 
koneen perusrakenne säilyy muuttumattomana. Muotorationaaliset toi-
mintajärjestelmät kuten markkinat, poliittinen demokratia ja rationaali-
nen oikeusjärjestelmä eivät sinänsä kanna mitään arvoja, mutta ne saavat 
kokonaisuuden toimimaan tehokkaasti. Järjestelmän toimivuuden kan-
nalta oleellista on pelisääntöjen ylläpitäminen ja vahvistaminen. Uudet 
poliittiset tavoitteet ovat hallinnolle kuin tietokoneen näytön värin vaih-
taminen (Jakobson 2000: 248). Itse tietokone ja sen keskeiset toiminnot 
säilyvät ennallaan. Vastaavalla tavalla uuden virkamiehen nimittäminen 
hallinto-organisaatioon on kuin uuden osan vaihtaminen koneeseen en-
tisen tilalle.

Formaalisti rationaaliset rakenteet ovat tehokkaita. Toimijat pyrkivät 
vahvistamaan asemaansa politiikan ja talouden markkinoilla kilpailemal-
la, jonka menetelmänä on johtamisen tehostaminen. Toimijat eivät pyri 
parantamaan talouttaan muuttamalla rakenteita eli vaikuttamalla poliitti-
sesti taloudellisiin oikeuksiin. Kun oikeudelliset ja hallinnolliset rakenteet 
ovat saatavilla, organisaatiot voivat ja näiden täytyy suuntautua tehok-
kuudella kilpailuun tarvitsematta kiinnittää huomiota transaktiokustan-
nuksiin ja ilman kiusausta turvautua korruptioon. Mitä täydellisempää 
rakenteiden kitkaton koneenomaisuus on, sitä tehokkaampi yhteiskunta 
on. Kun tietokone toimii, tutkija voi keskittyä kirjoittamiseen tarvitsemat-
ta kiinnittää huomiota tekniseen välineeseen. Koneenomaisuutta ja siten 
tehokkuutta vähentävä piirre on funktionaalinen eriytymättömyys ja siitä 
seuraava formaalin rationaalisuuden heikentyminen.

Institutionaalisesti kehittymättömissä eli funktionaalisesti eriytymättö-
missä olosuhteissa, kuten Venäjällä, kilpailu voi suuntautua paremmin-
kin rakenteellisiin kuin niinkään substantiaalisiin alueisiin. Politiikassa 
ja hallinnossa ei ole niinkään kyse eriytyneillä politiikan markkinoilla 
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tarjottavista suoritteista ja niiden tehokkaasta toteutuksesta; kyse on sen 
sijaan rakenteisiin kohdistuvasta valtataistelusta. Poliittisessa kamppailus-
sa voittanut taho nimittää virkamiehiksi omat luottomiehensä, tulkitsee 
lainsäädäntöä uudella tavalla, ottaa taloudelliset arvot haltuunsa ja lopulta 
ehkä jopa lakkauttaa demokratian. Taloudessa kilpailu ei niinkään koh-
distu markkinoihin ja tehokkuuteen, vaan toimijat pyrkivät esimerkiksi 
hankkimaan resursseja tai monopoliaseman markkinoilla poliittisin kei-
noin, vaikuttamaan lainsäädäntöön ja virkamiehiin tms. Yhteiskunnassa 
ei ole funktionaalisia osajärjestelmiä, vaan läsnä on funktionaalisesti eriy-
tymätön epäfunktionaalinen epäjärjestys. Pitkäjänteinen tehokkuus ja ra-
kenteiden kehittäminen ei ole institutionaalisesti voimakasta eikä korkeaa 
tuotannon tasoa ole mahdollista saavuttaa. Olennaista institutionaalisen 
uudistumisen kannalta onkin, että toiminnassa noudatetaan pelisääntöjä, 
jolloin funktionaalisuutta voidaan saavuttaa.

Poliittisen integraation ja yhteiskunnan pelisääntöjen vakiintumisen 
seuraus on hallinnon kehittämisen institutionaalinen syntyminen. Kun 
poliittisen järjestelmän institutionaalisen kehityksen kautta oikeusjärjes-
telmän ja hallinnon rakenteiden poliittisuus vähenee, huomio suuntau-
tuu rakenteiden ja välineellisen johtamisen tehokkuuteen. Kun poliitti-
sen ja taloudellisen kilpailun pelisäännöt on sovittu ja pelisäännöt ovat 
poliittisesti neutraaleja, keskeiseksi kysymykseksi nousee oikeudellisten 
ja hallinnollisten pelisääntöjen toimivuus niiden poliittisuuden sijasta. 
Funktionaalisen eriytymisen ja poliittisen konsolidaation myötä poliitti-
nen toiminta tapahtuu yhteiskunnassa omalla sektorillaan. Syntyy tilanne, 
jossa kaikkien kannalta on edullista, että yhteiset rakenteet ovat tehokkai-
ta. Kun integroituneet poliittiset linjaukset on saavutettu, keskitetty val-
tiovalta organisoi neutraalin ja tehokkaan hallinnon, joka toteuttaa nämä 
linjaukset. Poliittisen funktion vahvistuminen luo myös integraatiofunk-
tion, kuten jo aiemmin on argumentoitu. Keskeiseksi kysymykseksi nou-
see, miten korkeatasoisia ovat oikeusjärjestelmä ja hallinto, joiden pitäisi 
palvella kaikkia.

Kun rakenteet eivät enää ole poliittisia, niitä voidaan kehittää ilman po-
liittisia ongelmia. Julkisen hallinnon muodostuttua pysyväksi oikeudelli-
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seksi rakenteeksi, jolloin se ei enää jatkuvasti muutu poliittisten muutos-
ten yhteydessä, kuten Venäjällä tapahtuu, syntyy mahdollisuus keskittyä 
rakenteen kehittämiseen (julkisen hallinnon institutionaalinen vakiintu-
minen funktionaalisen eriytymisen myötä). Kun omistusoikeudet (muun 
oikeusjärjestyksen vakiintumisen ohessa) on selvitetty, ja tilannetta pide-
tään poliittisesti ja oikeudellisesti legitiiminä eikä sitä pyritä kyseenalais-
tamaan, omaisuutta on vastaavasti mahdollista johtaa täysipainoisesti ja 
strategisesti (yksityisen hallinnon institutionaalinen vakiintuminen funk-
tionaalisen eriytymisen myötä). (Batšilo 1998: 37; Nystén-Haarala 2001: 
199.) Keskeistä on siis rakenteiden vakiintuminen funktionaalisen eriyty-
misen kautta, jolloin politiikka tapahtuu erillisesti rakenteiltaan pysyvistä 
ja poliittisesti neutraaleista oikeusjärjestelmästä ja hallinnosta, joita kehi-
tetään tehokkaammiksi.

3.6.3 Formaalinen rationaalisuus ja yhteiskunnan 
hallintajärjestelmä

Formaalisesti rationaalisen valtion formaali hallinta ei tunnusta mitään 
substansseja, kuten virallisia ideologioita tms. (Batšilo 1998: 8, 430). Le-
gaalis-rationaalisen hallinnan (ja tälle hallinnalle ominaisen neutraalin 
byrokraattisen hallinnon) saavuttaessa puhtaimman rationaalisen muo-
tonsa se menettää kaikki henkilölliset ja substantiaaliset piirteet. Mark-
kinat vääristyvät, jos jotkin substanssit tai henkilöt nostetaan muiden 
yläpuolelle. Koneiston läpi kulkee markkinoilla kilpailevia substansseja ja 
henkilöitä. Järjestelmän substanssit muodostuvat markkinakulutuksen ja 
poliittisen demokratian kautta. Keskeisiä ovat yksilöiden arvot ja mielty-
mykset, jotka määrittyvät politiikan ja talouden markkinoilla. Markkinat, 
demokratia, legaalisuus yms. formaalit järjestelmät muodostavat yhteis-
kunnan arvopohjan. Riittävää on, että lakeja noudatetaan, jolloin järjes-
telmä toimii.

Yhteiskuntien substantiaalisen integraation ajalta periytyvät viralliset 
uskonnot tms. menettävät vähittäin merkityksensä. Weberin mukaan 
modernisaatiolle on juuri ominaista substantiaalisten ”lumousten” (ku-
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ten uskonnot ja sosialismi) haihtuminen (vrt. Vartola 1979: 121). Myös 
traditionaalisille yhteiskunnille ominainen viattomuus ja eksoottinen 
“mystinen ilmapiiri” menetetään rationalisoitumisen myötä. Muotoratio-
naalisuus tuottaa länsimaisten yhteiskuntien tehokkaat mutta “hengettö-
mät” ominaisuudet, joihin modernisaatiota epäilevä venäläinen kritiikki 
on kiinnittänyt huomiota (vrt. Karppinen 1999). Toisten edelle asetetut 
substanssit, epärationaalinen henkilökeskeisyys tai traditionaalisuus ei-
vät siis liberaalidemokratiassa saa heikentää formaalista rationaliteettia. 
Nämä voivat täydentää ja vahvistaa sitä. Ideologiat ja perinteet voivat tu-
kea yhteiskunnan ja organisaatioiden funktionaalisuutta, kunhan nämä 
eivät syrjäytä formaalisia piirteitä.

Byrokraattisen yhteiskunnan ja hallinnon piirre on epäpersoonallisuus. 
Henkilölähtöistä mielivaltaa ei esiinny, sillä substanssit määräytyvät mark-
kinoilla sekä kansanvaltaisissa ja kollegiaalisissa elimissä. Nämä ominai-
suudet muodostavat järjestelmästä myös substantiaalisesti rationaalisen. 
Yhteiskunnan toiminnan sisällöt ovat rationaalisia, kun ne ovat markki-
noilla eli demokraattisesti määräytyneitä, eivätkä lähtöisin yksilöllisestä 
päätösvallasta. Vastaavasti hallinnon rakenne on lähtökohtaisesti riippu-
maton henkilöistä ja siten formaalisti rationaalinen. Organisaatioissa ei 
tehdä politiikkaa, vaan se määrittyy markkinoilla. Byrokraattinen organi-
saatio toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti organisaation ulkopuolella 
markkinoilla muodostuneita tavoitteita.

Poliittista yksijohtajuutta ja poliittista hierarkkisuutta liberaalidemo-
kratiassa ei lähtökohtaisesti ole. Henkilökohtainen luonteeltaan poliit-
tinen harkinta ei riko markkinoiden ja toimeenpanon rationaliteettia. 
Hallintoa kehitetään rakenteita kehittämällä eikä tehokkuuden oleteta 
olevan henkilöistä riippuvaa. Keskeisiä ovat formaalit rakenteet, toiminta-
järjestelmät ja instituutiot; rakenteet eivät millään tavoin riipu henkilöistä. 
”Pikkuvirkamiehiksi” toteuttaviin tehtäviin rekrytoidaan organisaatioon 
mukautuvaa henkilöstöä. Mikäli vahvaa hallinnollista johtajuutta on saa-
tavissa, tämä on tehokkuutta voimistava sinänsä myönteinen tekijä (Too-
nen 1993). Kaikki ei-formaali hallinnon kapasiteetteja voimistava aines 
(”manageristinen” hallinnon kehittäminen) on tervetullutta, mutta tämä 
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ei saa kyseenalaistaa hallinnon byrokraattisuutta. 
Muotorationaalisuuden vastinpari on substantiaalinen rationaalisuus 

(sisältörationaalisuus), jossa on kyse arvoista ja päämääristä (Vartola 
1979: 91). Se mitä politiikan ja talouden markkinoilla myydään ja oste-
taan, kuuluu arvorationaalisuuden ja karismaattisuuden piiriin. Moder-
neissakin yhteiskunnissa politiikka on substantiaalista ja karismaattista 
(kuten myöhemmin tarkastellaan), eikä se voi muuta edes olla. Formaali-
sen rationalisoitumisen edetessä substanssit ja henkilöt eivät menetä mer-
kitystään. Funktionaalisen eriytymisen myötä nämä rajautuvat “oikealle 
sektorille” eli talouden ja politiikan markkinoille pois oikeusjärjestelmän 
ja hallinnon rakenteista. Yhteiskunnan “kovat” ja “pehmeät” toimintajär-
jestelmät saavat näin niille kuuluvan roolin. Hallinnolliset ja oikeudelliset 
rakenteet ovat “kovia” yhteiskuntaa ylläpitäviä muotorationaalisia toimin-
tajärjestelmiä. Substanssit ja henkilöt ovat kokonaisuuden “pehmeitä”, 
muuttuvia osia, joiden tuleekin tällaisina säilyä. Muotorationaalinen yh-
teiskunta on hyvin muutoskykyinen ja se on yleiseltä olemukseltaan ink-
rementaalinen (Batšilo 1998: 23; Salminen & Temmes 2000: 10; Temmes 
1999). Substanssit vaihtuvat politiikan ja talouden markkinoilla kysynnän 
ja tarjonnan mukaan.

Muotorationaalisen liberaalidemokraattisen yhteiskunnan vastakohta 
on substantiaalisesti johdettu ja integroitu traditioihin tai ideologioihin 
perustuva substantiaalisesti rationaalinen yhteiskunta, jossa substanssit vi-
rallisten ideologioiden muodossa ovat järjestelmän kiinteä osa. Hallinnon 
rakenteet ja oikeusjärjestelmä saattavat sitä vastoin olla hyvinkin jousta-
via. Tällainen yhteiskunta on suvaitsematon, muutoskyvytön ja tehoton, 
jollainen Neuvostoliitto oli (vrt. Kauhanen 2002). Kolmantena tyyppinä 
tutkimuksessa määritellään siis johtajakeskeinen yhteiskunta- ja orga-
nisaatiotyyppi, jossa järjestelmän keskeisin tai ainoa institutionaalinen 
rakenneosa ovat henkilöt, johon muut toimintajärjestelmät mukautuvat. 
(Pakulski 1986: 14-15; vrt. Salminen & Temmes 2000: 11.)

Rationalisoituvan yhteiskunnan formaalisuuden vahvistuessa riittävästi 
yhteiskunta, sen organisaatiot ja yksilöt ovat pitkälle itseohjautuvia. Muo-
torationaalinen yhteiskunta on vakaa, koska se rakentuu itseohjautuvista 
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järjestelmistä. (König 1993: 138.) Päivittäistä johtamista ei juurikaan tar-
vita. Suomessa tämä kehitys on ilmennyt esimerkiksi presidentin valtaoi-
keuksien vähentämisenä. Kun yhteiskunnan byrokraattiset rakenteet ovat 
saavuttaneet riittävän kehitystason, saatavilla olevien oikeudellisten peli-
sääntöjen mukaan toimiva talous ja poliittinen järjestelmä voivat toimia 
menestyksellisesti parhaassa tapauksessa ilman, että mitään johtamista 
tapahtuu. Kun “kone” on rakennettu ja tämä on toteutettu onnistunees-
ti, kone ei kaipaa rakenteellisia muutoksia, jotka vaarantavat työvirran. 
Järjestelmään siirtyy palautetta sen ympäristöstä eli yhteiskunnasta ja se 
tuottaa suoritteita tämän mukaisesti, mutta muuten järjestelmä toimii 
itsestään. Kun rakenteet institutionalisoituvat, ne muuttuvat itsestäänsel-
vyydeksi, jonka puute huomataan vasta, jos yhteiskunnan rakenteet ro-
mahtavat kriisin vuoksi. Myös asiantuntijat paljolti menettävät tuntuman 
järjestelmän rakentumisen perusteisiin läsnä olevan järjestyksen ja raken-
teiden kehittämisen ollessa huomion kohteena.

Formaalinen rationaliteetti, mikäli se on saavutettu, paljolti ratkaisee 
yhteiskunnan perimmäisen kysymyksen eli kysymyksen substantiaalisesta 
rationaalisuudesta (Pekonen 1984: 120). Formaalisti rationaaliset raken-
teet luovat edellytyksiä, joiden kautta substantiaalinen rationaliteetti to-
teutuu. Markkinat ja poliittinen demokratia artikuloivat “kansan tahdon” 
ja valtiorationaliteetti ja yksilörationaliteetti saavuttavat näin ykseyden. 
Markkinamekanismi ja demokratiamekanismi edellyttävät hallinnolta 
tehokkuutta ja responsiivisuutta. Oikeusjärjestyksen rationaalisuuden ja 
hallinnon legaalisuuden ansiosta toimeenpano onnistuu. Substantiaalisen 
rationaliteetin sisältö ja toteutus tulevat näin ratkaistuiksi. Formaalinen 
rationaliteetti on merkittävästi toimivampi tilanne kuin houkutus “keit-
tää akvaariosta kalakeitto” muodostamalla substantiaalisesti rationaalinen 
eli suoraan parasta substanssia toimeenpaneva yhteiskunta, joka ei lisäksi 
pysty toimeenpanemaan edes omaa aatettaan. 

3.6.4 Rationalisoituminen

Muotorationaalisuuteen liittyy välineellinen tehokkuus yhteiskunnan ylei-
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senä tunnuspiirteenä. Kun pysyviä arvoja ei ole, mutta kylläkin kaikkialla 
markkinat, arvojen sijasta keskeiseksi piirteeksi nousee välineellinen te-
hokkuus. Yhteiskunta on määritelmällisesti rationaalinen formaalisesti, 
muttei niinkään substantiaalisesti. Markkinoiden vuoksi organisaatioi-
hin ja yksilöihin kohdistuu jatkuva paine olla tehokas. Uusia politiikan 
ja talouden markkinoilla myyviä substansseja on kaiken aikaa keksittävä. 
Tieteelliseksi kysymykseksi nousee, miten organisaatioiden välineellistä 
tehokkuutta voidaan kohottaa (Riggs 1961: 30). Organisaatioita säädetään 
toimimaan yhä tehokkaammin, mikä juuri on hallinnon kehittämistä li-
beraalidemokratian oloissa.

Yhteiskunta muodostuu välinpitämättömäksi arvoja kohtaan, mutta 
hyvin kiinnostuneeksi, miten tehokkuutta voi kohottaa ja miten tehokasta 
kunkin organisaation toiminta on. Moderneille yhteiskunnille ominainen 
moniarvoisuuden ja tehokkuuden yhdistelmä syntyy. Markkinoiden ansi-
osta organisaatioiden tehokkuus on mitattavissa rahamääräisesti. Ratio-
naalisuus kulminoituu pörssissä, jossa joka hetki arvioituu, mitkä organi-
saatiot tuottavat juuri sillä hetkellä markkinoilla eniten haluttuja tuotteita 
ja mitkä organisaatiot toteuttavat tämän tehokkaimmin eli missä hallinto 
on kehittyneintä. Kautta erilaisten substanssien kiinnostavaa on vain se, 
mistä sijoittaja saa parhaan tuoton. Pääomat vaihtavat omistajaa täysin 
objektiivisesti eikä niillä monissa tapauksissa ole enää selvää persoonal-
lista haltijaa (institutionaaliset sijoittajat). Vakaa oikeusjärjestys mahdol-
listaa, että suuriakin pääomia voidaan siirrellä turvallisesti. Formaalinen 
rationaalisuus perii voiton henkilöistä ja substansseista. (Riggs 1961: 13.)

Markkinaistuminen vaatii yksilöiltä tehokkuutta. Markkinoiden dyna-
miikan ollessa kaikkialla läsnä organisaatioiden ja yksilöiden on pakko 
olla kilpailussa mukana. Markkinaistuminen vaikuttaa toisaalta yksilöiden 
arvoihin niitä rationalisoivasti. Markkinakilpailun vallatessa alaa kilpai-
lusta ja kaupallistumisesta tulee yhteiskuntaa läpäisevä eetos. (Riggs 1961: 
5.) Kulttuurille tulee ominaiseksi jatkuvasti etenevä rationalisoituminen, 
suorittaminen ja tehokkuus. Rationaalisuuden muodostuttua kulttuurin 
dynamiikaksi siitä ei pääse eroon. Kysymyksessä ei ole enää rationaalisuu-
den neidonkehä, vaan pakottavan tehokas kulttuuriin tunkeutuva “ora-
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vanpyörä” tai “rautahäkki”. Oravanpyörästä on mahdollista irtautua vain 
siitä putoamalla. Jo Weber oli huolissaan rationalisoitumisen myös nega-
tiivisista seurauksista (Pekonen 1984: 105). Kapitalismi on taloudellinen 
järjestelmä, joka tuottaa tavoiterationaalisen toiminnan sisällön. Toiminta 
mukautuu tähän todellisuuteen, koska muuta todellisuutta ei ole. Ratio-
naalinen toiminta on toimintaa ainoassa läsnä olevassa todellisuudessa. 
Toisaalta kulttuuriset tekijät myös sinänsä kuten Weberin kuvaama “pro-
testanttinen etiikka” vaikuttavat instituutioihin (Weber 1978: 436). Talous 
siis näin yhtäältä vaatii tietynlaista kulttuuria ja poliittista hallintajärjes-
telmää ja toisaalta se konstruoi näitä.

Tehokkuus ja kaupallisuus voivat jyrätä alleen selvässä hyödyssä mittaa-
mattomia alueita, kuten tyypillisesti juuri perhearvot. Talous voi muodos-
tua poliittista aluetta vahvemmaksi järjestelmäksi, ja talouden saaminen 
poliittisen hallinnan ohjaamaksi voi olla ongelma. Liberaalidemokraat-
tinen modernisoitunut hallintatapa toimii hyvin sellaisten alueiden hal-
lintajärjestelmänä, joihin liittyy selkeä taloudellinen intressi. Liberaalide-
mokratia on sen sijaan kyvyttömämpi hallitsemaan alueita, jotka eivät ole 
rationaalisen laskennan piiriin kuuluvia ja joiden hallinnan olisi ilmeises-
ti jäätävä kulttuurijärjestelmän piiriin (esim. perhearvot). Tutkimuksen 
seuraavissa luvuissa tarkastellaan muita rationaalisuusnäkökulmia, jotka 
voivat olla Venäjän olosuhteissa hallitsevampia kuin hahmoteltu legaalis-
rationaaliselle järjestykselle ominainen rationaalisuus.

Modernisaationäkökulman mukaan kehityksen pitää olla ja kehitys on 
formaalista rationalisoitumista. Yhteiskuntia ei ole mielekästä tarkastella 
substantiaalisesta näkökulmasta. Substantialismi tuottaa ristiriitoja ja jär-
jestysongelmia. Merkittävää on, miten muodollisesti rationaalisia ja siten 
muutoskykyisiä yhteiskuntajärjestelmät ovat. Toimintajärjestelmät ovat sitä 
kehittyneempiä, mitä vähemmän arvoja niillä on. Tieteellistä ajattelua on, 
onko yhteiskunta järjestetty täsmällisten oikeudellisten käsitteiden mukaan. 
Kunhan institutionaaliset edellytykset ovat saatavilla, oikea menetelmä luoda 
järjestys on oikeuspositivismin mukainen oikeusjärjestys ja neutraalin byro-
kraattinen hallinto. (Tolonen 1989.) Kehittyäkseen Venäjänkin olisi moder-
nisoiduttava kohti formaalin rationaalisuuden ”objektiivisia” piirteitä.
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3.6.5 Sosialismi

Formaalin rationaalisuuden avulla on mahdollista tarkastella sosialismia. 
Weberin mukaan, mitä kookkaampi valtiosektori on, sitä vahvempaa for-
maalin rationaalisuuden on oltava (Vartola 1979: 97; Weber 1978: 225). 
Mitä kookkaampi valtiosektori on, sitä vahvemmin sen on oltava poliit-
tisesti kontrolloitu, sitä täydellisemmin rakenteen on oltava legalisoitu ja 
sitä rationaalisempaa sen talouden on oltava. Sosialismiin kuuluva kookas 
valtiosektori vaatii näin jopa voimakkaampaa formaalista rationaalisuutta 
eli kehittyneempiä instituutioita kuin kapitalismi. (Riggs 1961: 13.) Valtio-
rakennelma, jollainen Neuvostoliitto oli, jossa valtiosektori oli lähes ainoa 
järjestelmä, mutta tämä sektori ei ollut juurikaan poliittisesti kontrolloitu, 
rakenteeltaan legalisoitu ja taloudellisesti rationaalinen, oli näin tuomittu 
kriisiytymään jo lähtökohtaisesti. 

Mitä heikompi valtiorakenteen formaalinen rationaalisuus on, sitä pie-
nemmäksi valtiosektori vastaavan logiikan mukaan pitää karsia. Jos hal-
linto on hyvin dysfunktionaalinen, ja on epätodennäköistä, että dysfunk-
tioita saadaan vähennettyä, (jollainen tilanne voi Venäjällä paljolti olla), 
valtiosektori olisi mielekästä minimoida. Tätä näkökulmaa on pidetty 
esillä uusliberalistisissa ajattelutavoissa rakenteiden kehittämisestä myös 
Venäjällä. Jos virkamiehet käytännössä ajavat paljolti omaa etuaan ja jos 
budjettirahoitusta joka tapauksessa on heikosti saatavissa, voi olla miele-
kästä, että virastoista muodostetaan suoraan yrityksiä. (Jakobson 2000.)

Sosialismin saavuttamiseksi formaalia rationaalisuutta ei siis pidä hei-
kentää, vaan tätä on vahvistettava. Mikäli sosialismia halutaan lisää, tämä 
on toteutettava esimerkiksi verotuksen lisäämisen eikä omistusoikeuksien 
kyseenalaistamisen kautta. Markkinasuhteiden, valtiosektoriin kohdis-
tuvan kontrollin ja rationaalisen oikeusjärjestelmän oloissa sosialistisia 
elementtejä voidaan lisätä hyvällä menestyksellä, kuten Pohjoismaissa on 
tehty. Sosialismia on harjoitettavissa siellä, missä instituutiot ovat vahvat, 
kuten Pohjoismaissa. Sosialismin ei lähtökohtaisesti tarvitse kytkeytyä 
Neuvostoliiton kaltaisiin funktionaalisuuden ja siksi tehokkuuden edel-
lytykset kadottaneisiin valtiorakennelmiin. Sosialismin päätyttyä sama 
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formaalisen rationaalisuuden heikkous, joka romahdutti Neuvostoliiton, on 
vastaavalla tavoin heikentänyt pyrkimyksiä saavuttaa markkinatalous.

3.6.6 Substantiaalinen rationaalisuus

Substantiaalinen rationaalisuus on toiminnan viimekätinen tavoite. Val-
tion on tuotettava yhteiskunnassa arvostettuja päämääriä. Jos hallintara-
kenne on heikko, valtio ei pysty toteuttamaan varsinkaan koko yhteiskun-
taa koskevia päämääriä. Eri yhteiskuntatyypit pyrkivät ratkaisemaan eri 
tavoin keskeisen johtamiskysymyksen, miten substantiaalisia päämääriä 
tavoitellaan eli miten poliittinen funktionaalisuus saavutetaan.

Legaalis-rationaalisen hallinnan oloissa yhteiskunnan substantiaali-
set tavoitteet paljolti siis saavutetaan rakenteiden formaalisten piirteiden 
kautta. Se että virastot tuottavat ennustettavia ja tasalaatuisia suoritteita, 
johtuu siitä, että hallintotoiminnassa noudatetaan muotovaatimuksia. Il-
man ammatillista, neutraalia, legalisoitua ja kontrolloitua eli byrokraat-
tista hallintoa toimeenpanon onnistuminen on epätodennäköistä. Tulosta 
syntyy, mitä enemmän hallinto ja yhteiskunta yleisemmin saavuttavat ko-
neenomaisia piirteitä. Formaalinen rationaliteetti luo näin substantiaalis-
ta rationaliteettia. 

Yhteiskunnan funktionaalinen eriytyneisyys luo substantiaalista ratio-
naalisuutta eli johdettavuutta.

→Jos yhteiskunta on funktionaalisesti eriytynyt, se pystyy johtamaan 
itseään voluntaristisesti.

→Funktionaalisesti eriytymätön yhteiskunta on täysin deterministinen 
eli johtamaton.

→Jos funktionaalinen eriytyminen on toteutunut puolittain, kuten tran-
sitionaalisissa yhteiskunnissa, yhteiskunta on puolittain johdettavis-
sa yleisesti ja eri funktioiden piirissä. Transitionaalinen yhteiskunta 
on puolittain voluntaristinen.

Transitionaalisessa yhteiskunnassa politiikka ja hallinto ovat funktioina 
puolittain olemassa. Kohdetta pyritään johtamaan politiikan ja hallinnon 
avulla, mutta politiikka ja hallinto yhdessä ja erikseen tuottavat runsaasti 
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ei-odotettuja ja ei-toivottuja vaikutuksia. Yhteiskunta on tällöin substan-
tiaalisesti rationaalinen vain osin. (Hesse 1993: vii; Riggs 1964: 56; Riggs 
1973: 41.) Mikäli yhteiskunnan johdettavuutta ja rakenteiden kehitettä-
vyyttä halutaan voimistaa, funktionaalista eriytyneisyyttä on vahvistet-
tava. (Batšilo 1998: 7; Linkola & Luhtala 2001: 2; Merton 1957; Nystén-
Haarala 2001: 2.) 

→Kun politiikkaa tapahtuu vain poliittisen järjestelmän alueella ja yh-
teiskunta on kansanvaltainen, kohde ei muutu mielivaltaisesti kaik-
kialla läsnä olevan poliittisuuden vuoksi. Kun poliittinen toiminta 
on funktionaalisesti eriytynyttä, poliittinen järjestelmä toteuttaa 
poliittista funktionaalisuutta ilman poliittisten toimijoiden henkilö-
kohtaisia etupyrkimyksiä.

→Hallinnon epäpoliittisuus luo sen johdettavuutta ja tehokkuutta. Hal-
linto toteuttaa vain toimeenpanoa ilman latentteja funktioita (Riggs 
1973: 38).

→Vastaavasti talouden funktionaalinen eriytyneisyys tuottaa sen ohjat-
tavuutta. Funktionaalisesti eriytynyt poliittisessa ohjauksessa oleva 
talous toimii talousteorian mukaisesti ja siksi ennustettavasti. Talou-
den rationaalisuus ja ennustettavuus mahdollistavat sen manipuloi-
tavuuden. Talous rationalisoituu vahvistuvan poliittisen ohjauksen 
eli funktionaalisen eriytymisen myötä ja on rationaalistuttuaan oh-
jattavissa. (Vrt. Riggs 1973: 41; Rose 1998: iii.)

Ympäristön rationaalisuus mahdollistaa yksilötoimijoille subjektii-
visuuden toteuttamisen. Rationaalisessa ympäristössä yksilö voi toimia 
tavoitteellisesti eikä tämä ole riippuvainen epärationaalisista perinteistä 
tai mielivaltaisesta auktoriteetista. (Bauman 1979: 187; Bellamy & Baehr 
1993; Hedlund & Sundström 1996: 19; Putin… 1999.) Rationaaliset mark-
kinat, rationaalinen oikeusjärjestys ja neutraali hallinto tuovat yhteiskun-
nan ja hallinnon ennustettavuutta (Bauman 1979: 185; Pakulski 1986: 8; 
Rose 1998: iii). Täydellisyyteen kehittynyt funktionaalinen eriytyneisyys 
merkitsee yhteiskunnan täydellistä voluntarismia. Muutos on aina sitä mitä 
toivotaan. Yhteiskuntia voidaan muuttaa politiikan ja lainsäädännön kei-
noin ja organisaatiot tuottavat, mitä toivotaan.
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3.7 Liberaalidemokratian hallinto: neutraali byrokratia 

Hallinto-organisaatiot ovat hallinnalle oleellisia, sillä valtion jokapäiväi-
nen toiminta tapahtuu virkamiesten viranhoidon varassa. Toisaalta hal-
linto rakentuu paljolti valtion rakennepiirteistä, eikä niinkään hallinnon 
itsensä ominaisuuksista. Kokonaiskuvan saavuttaminen yhteiskunnasta 
on edellytyksenä siellä toimivan hallinnon ymmärtämiseksi. Legaalis-rati-
onaalinen hallintajärjestelmä hallitsee neutraalin byrokratian avulla. Neut-
raali byrokratia on modernin, ammatillisen ja funktionaalisen politiikan 
alakäsite politiikan harjoittamisen muotona ja tuloksena. Neutraali byro-
kratia on sosiaalinen instituutio, jonka saavuttaminen seuraa yhteiskun-
nan markkinaistumista, demokratisoitumista ja oikeusvaltiollistumista. 
Kansalaisyhteiskunnan arvot, rationaalinen talous, poliittinen demokratia 
ja oikeusjärjestelmä vaikuttavat organisaatioiden toiminnan substanssei-
hin ja muotoon. On huomattava, että byrokratia -käsitteellä tarkoitetaan 
tutkimuksessa sen tieteellistä merkitystä eli oikeudellisesti rakentunutta ja 
välineellistä tehokkuutta toteuttavaa (hallinto)organisaatiota. 

Neutraali byrokratia on hallinto, jossa hallinnon kulttuuriset, talou-
delliset, poliittiset ja oikeudelliset alafunktiot toteutuvat. Mikäli yhteis-
kunnan funktionaaliset alajärjestelmät ovat eriytyneitä ja siten funk-
tionaalisia, myös hallinto muodostuu funktionaaliseksi (ks. kuva 3.7). 
Byrokraattinen hallinto on vastaavalla tavoin kuin oikeusjärjestyskin sekä 
itsessään yhteiskunnan poliittisen integraation tuote että yhteiskunnan in-
tegraation tuottaja. Hallinnon legalisoituminen ja siten integroituminen 
seuraa yhteiskunnan poliittisen järjestelmän integroitumista ja oikeusval-
tion kehittymistä. Eriytynyt ja integroitunut poliittinen järjestelmä muo-
dostaa byrokratian käyttöönsä edellyttäen tältä tehokkuutta ja poliittista 
vastuunalaisuutta, jolloin toimeenpanovallan tehtävä yleistä välittävänä 
instituutiona toteutuu. Mitä integroituneempi yhteiskunta on, sitä suu-
remman byrokraattisuuden hallinto saa, jolloin se kykenee ylläpitämään 
integraatiota sitä paremmin. 
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Kuva 3.7 Neutraali byrokratia. Hallinnon institutionaalinen alisteisuus yhteis-
kunnan funktionaalisille osajärjestelmille luo hallinnon funktionaalisuuden li-
beraalidemokratian ideaalityypissä.

Yhteiskunnan ja hallinnon byrokratisoituminen etenevät käsi kädessä. 
Yhteiskunnan rationalisoitumisen edetessä byrokraattiset organisaati-
ot lisääntyvät. Kun keskitetty valtiovalta syntyy ja demokratisoituminen 
etenee, hallinto välineellistetään ja hallinto-organisaatiot pakotetaan po-
liittisesti neutraaleiksi. Kun hallinto-organisaatiot legalisoituvat ja neut-
raloituvat poliittisesti, ne suuntautuvat välineellisen tehokkuuden toteut-
tamiseen ja niillä on siihen rakenteellinen valmius. Keskeinen tekijä tässä 
prosessissa on eriytyvä ja rationalisoituva ja siten koko yhteiskuntaa ja sen 
organisaatioita rationalisoiva talousjärjestelmä.

Funktionaalisen eriytymisen myötä syntyy erityinen sosiaalinen insti-
tuutio, jonka tehtävänä on tehokas toteutus, eli hallinto, joka annetaan am-
mattilaisten tehtäväksi. Yhteiskunnan eriytymisen ja rationalisoitumisen 
edetessä (kilpailun voimistuminen, poliittisen hallinnan fokusoituminen) 
syntyy ja lisääntyy organisaatiotyyppi, joka pyrkii välineellisen tehokkaas-
ti saavuttamaan organisaation ulkopuolelta markkinoilla määriteltyjä po-
liittisia ja taloudellisia tavoitteita käyttäen hyväksi tehokasta organisaatio-
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rakennetta, joka saavutetaan paljolti juuri organisaatioiden legaalisuuden 
avulla. (Denhardt 1984: 77-78, 169; König 1993: 141; Riggs 1961: 9, 17, 
49.) 

Neutraali byrokratia rakentuu (vrt. Nystén-Haarala 2001: 18, 277):
→byrokraattisesta hallintoinstituutiosta ja
→byrokraattisesta organisaatiorakenteesta.
Ensimmäinen aspekti muodostuu lähinnä talouteen ja politiikkaan 

liittyvistä ja jälkimmäinen oikeudellisista tekijöistä. Nämä kaksi periaat-
teessa erillistä mutta kiinteästi toisiinsa kytkeytyvää byrokratian aspektia 
muodostavat byrokratian. (Batšilo 1998: 14.) Byrokraattinen organisaatio 
syntyy yhtäältä institutionaalisen kehityksen tuloksena ja toisaalta se toi-
mii parhaimmin byrokraattisen organisaatiorakenteen kautta.

Yleisin väärinkäsitys on ymmärtää byrokratia byrokraattiseksi organi-
saatiorakenteeksi. Organisaatiorakenne on kuitenkin merkityksetön ilman 
byrokratiaa instituutiona. Ellei neutraalia byrokratiaa institutionaalisesti 
ole saavutettu, johtamisteorioilla operointi hallinnon kehittämiseksi on 
hyödytöntä. (Legal aspects… 1996.) Neutraalin byrokratian institutionaa-
listen edellytysten kehityttyä hallinto saa sellaisen epäitsenäisen luonteen, 
jollaisena tavanomainen hallintotiede sitä tarkastelee. (Riggs 1961: 47.) 
Hallinnon kehittäminen muuttuu insinööritoiminnaksi, jolloin keskeinen 
lähtökohta hallinnon rakenteelle on Weberin ensimmäisenä hahmottele-
ma byrokraattinen organisaatiorakenne.

Neutraali byrokratia instituutiona on edellytyksenä, että hallinto on yk-
sinomaan välineelliseen tehokkuuteen pyrkivää ja että kehittäminen voi 
kohdistua yksinomaan hallintoon ja yksinomaan tehokkuuden kohotta-
miseen. Ellei institutionaalisia edellytyksiä ole, rakenteiden kehittämisen 
on oltava hallintoa laaja-alaisempaa. Paljon toivottu hallinnon byrokrati-
soituminen eli hallintokäytännön legalisoituminen ja vakiintuminen Ve-
näjällä tuskin tapahtuu, elleivät hallinnon ympäristön eli yhteiskunnan 
instituutiot kehity tätä muutosta tuottavasti.

Neutraalilla byrokratialla ei tarkoiteta hallintomallia vaan instituutio-
ta siinäkään mielessä, että instituutioiden kannalta on melko yhdenteke-
vää, millaisia ratkaisuja hallintoelinten järjestelyt ovat. OECD-maista on 
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löydettävissä erilaisia valtioelinten järjestelyitä ja virkamiesjärjestelmiä, 
mutta institutionaalisesta näkökulmasta tällä ei ole oleellista merkitystä. 
Keskeistä on, että hallinto on institutionaalisesti neutraalin byrokratian 
kaltainen eli (edes hallitsevasti) poliittisesti neutraali, legalisoitunut ja 
suuntautunut välineelliseen rationaalisuuteen.

Weber pyrki osoittamaan, miksi tietyn historiallisen kehityksen tulok-
sena syntynyt ja yhteiskunnan taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen 
liittyvä hallinnon organisaatiomuoto on rationaalisempi kuin muut mah-
dolliset organisaatio- ja hallintamuodot. Neutraalin byrokratian tehok-
kuus ei ole hallinnosta teknisesti riippuvaa, vaan hallinnon tehokkuus on 
alisteista sen takana olevan hallinnan tavoitteille. Byrokratian tehokkuus 
on historiallista, koska se liittyy yhteiskuntien teollistumiseen ja demo-
kratisoitumiseen. Byrokratia on tehokas suhteessa yhteiskunnan kehitys-
vaiheeseen eli byrokratia on tehokas teollistuneen yhteiskunnan organi-
saatiomuotona (Alanen 1996: 300; vrt. Albrow 1970: 61; Vartola 1979: 
55), muttei välttämättä taloudelliselta rakenteeltaan tätä edeltäneiden tai 
sellaisenaan sitä seuraavien yhteiskuntien (informaatioyhteiskunta tms.) 
organisaatiomuotona.

Byrokratian tehokkuus ei seuraa organisaatiorakenteesta vaan orga-
nisaatiorakenteen ja hallintajärjestelmän kokonaisuudesta ja keskinäis-
suhteesta (Riggs 1961: 43). Organisointi on tehokasta, kun se perustuu 
poliittiseen demokratiaan ja markkinakilpailuun ja se toteutetaan op-
timaalisen organisaation eli byrokratian avulla. Oikeusvaltio ja byro-
kraattinen hallinto organisoivat demokratiaan ja markkinakilpailuun 
perustuvan yhteiskunnan. Byrokratia organisaatioteoriana merkitsee, että 
organisaatiorakenne suunnitellaan teknisesti tehokkaimmaksi. Legaalisen 
hallinnan ja byrokratian periaatteet takaavat Weberin mukaan, että nämä 
ovat rationaalisin keino hallita ja että byrokraattinen hallinto-organisaatio 
on teknisesti tehokkain organisaatiomuoto. Lainsäädäntöä noudatetaan ja 
auktoriteetteihin mukaudutaan, koska hallinta on legitiimiä ja näin kohde 
saa integroidun ja johdetun tilan (Riggs 1961: 43). Oikeusjärjestelmän ja 
organisaatiorakenteiden tekninen optimaalisuus hallinnan legitimiteet-
tiin ja universaaliuteen yhdistyneinä tuottavat tehokkaan yhteiskunnan ja 
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hallinnon (Riggs 1961: 43). 
Weberin mukaan rationaalinen hallinto muodostuu seuraavasti (ks. 

Albrow 1970: 43; Vartola 1979: 94; Weber 1978: 218-19): 
→Official tasks are organised on a continuous regulated basis.
→These tasks are divided into functionally distinct spheres each fur-

nished with the requisite authority and sanctions.
→Officials are arranged hierarchically. The rights of control and com-

plaint between them being specified.
→The rules according to which work is conducted may be either techni-

cal or legal. In both cases trained men are necessary.
→Resources of the organisation are quite distinct from those of the 

members as private individuals.
→The holder cannot appropriate his office.
→Administration is based on written documents and this tends to make 

the office the hub of the modern organisation.
→Legal authority systems can take many forms but are seen at the pur-

est in a bureaucratic administrative staff.
Byrokraattinen organisaatio rakentuu seuraavasti (Albrow 1970: 44; 

Vartola 1979: 95; Weber 1978: 220-21):
→The staff members are personally free observing only the impersonal 

duties of their offices.
→There is a clear hierarchy of offices.
→The functions of the offices are clearly specified.
→Officials are appointed on the basis of a contract.
→They are selected on the basis of a professional qualification ideally 

substantiated by a diploma gained through examination.
→They have a money salary and usually pension rights. The salary is 

graded according to position in the hierarchy. The official can al-
ways leave the post and under certain circumstances it may also be 
terminated.

→The official’s post is his sole or major occupation.
Selvää on, että mikäli hallinto Venäjällä toimisi legaalisen hallinnan 

periaatteiden ja byrokratian rakennepiirteiden mukaisesti, talouden kehi-
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tysedellytykset olisivat erinomaiset. Venäjän useimmat kehitysongelmat 
liittyvät juuri hallinnon neutraalin byrokraattisuuden puuttumiseen tai 
heikkouteen, mihin puolestaan on syynsä valtion yleisessä rakenteessa. 
Epäpoliittinen, legaalisuuden ansiosta selkeytyneeseen työnjakoon ja toi-
mivaltaan perustuva säännönmukaisesti toimiva hallinto on modernin 
yhteiskunnan perusinstituutio. Byrokratia on prosesseiltaan legalisoitu 
hallinto, joka mahdollistaa talouden vaatiman luottamuksen ja pääomien 
vapauttamisen ja kontrollin.

Kysymys byrokratian institutionaalisen rakentumisen perusteista on 
hyvin keskeinen kehityskysymys Venäjällä. (Vrt. Jakobson 2000: 242; 
Obolonski 1999: 99; Salminen & Temmes 2000.) Max Weberin teorioiden 
arvo Venäjän tarkastelussa perustuu juuri tähän. Keskeistä on hahmottaa, 
miten byrokratia sosiaalisena instituutiona voi vahvistua, ja miksi eräissä 
osissa maailmaa hallintojärjestelmät ovat pääosin byrokraattisia, mutta 
monin paikoin eivät. Hallinto, joka 1900-luvulla vakiintui tietyissä osis-
sa maailmaa, oli täsmällisyydessä, suoritusvarmuudessa ja lojaaliudessa 
omaa luokkaansa verrattuna sitä historiallisesti aiempiin epäluotettaviin 
ja sattumanvaraisiin hallintomuotoihin. OECD-maissa hallintojärjestel-
mät ovat institutionaalisesti enemmän tai vähemmän neutraaleja byro-
kratioita. 

Byrokratia hallitsee käyttäen legaalista auktoriteettia, minkä vuoksi 
keskeistä byrokraattisessa organisaatiossa on menettelyiden oikeellisuus. 
Toiminnan legitimiteetti on laillisuuteen ja hyväksyttyjä menettelytapoja 
noudattaen syntyneisiin sääntöihin perustuvaa. Legaalisen auktoriteetin 
pätevyyden edellytyksistä johdetaan periaatteita, että hallinnon on olta-
va virallisten tehtävien pysyvä organisaatio ja että kaikki hallintotoiminta 
yleisesti on sidottu lainsäädäntöön. Virkamiesten oikeudet ja velvollisuu-
det määritellään täsmällisesti; viranomaiselle on osoitettu työnjaon mu-
kainen toimivalta. Byrokratia soveltaa normeja yksittäistapauksiin määri-
tellyn toimivallan rajoissa. Hallinto on hallinnollista ja ei-poliittista, koska 
se on legaalista. Poliittista päätöksentekoa byrokraattisessa hallinnossa ei 
tapahdu. Koska byrokratia on oikeudellisesti muodostettu pysyvä raken-
ne, hallinto ei muutu poliittisten muutosten seurauksena.
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Byrokraattisuus on keskeinen työnjakoa vahvistava tekijä (Mintzberg 
1979: 306). Byrokratia kykenee toteuttamaan hyvin erilaisia tehtäviä, 
koska erikoistettujen tehtävien toteuttajiksi nimitetään asiantuntijoita. 
Byrokratia on yleisesti vahvasti suuntautunut ammatillisiin ja teknisiin 
ansioihin. Byrokraattisilla organisaatioilla on taipumus vähittäin kehit-
tyä informaatioyhteiskunnalle ominaisimmaksi organisaatiotyypiksi eli 
asiantuntijaorganisaatioksi (vrt. Alanen 1996: 302; Obolonski 1999: 19), 
jossa koordinaatio saavutetaan johtajiston korkean koulutustason ja te-
hokkaiden tietojärjestelmien kautta.

Byrokratia luo hallintoon jatkuvuutta ja jatkuvuus professionaalisuutta. 
Se että ammattilaiset huolehtivat hallinnosta, lisää sen ennustettavuutta. 
Byrokratia on epäpersoonallinen: yksittäisiä henkilöitä ei suosita. Byro-
kratia kehittyy sitä täydellisemmäksi, mitä enemmän se menettää hu-
maaniuttaan. Byrokratia on kone, joka toimeenpanee ennustettavasti ja 
tehokkaasti mitä hyvänsä markkinoilla hyväksyttyjä päämääriä. Virat ovat 
pysyviä ja virkamiehillä ei ole yksinoikeutta virkaansa. Virkamiehet on 
erotettu hallinnon välineiden omistajuudesta. Vaihtuvien substanssien 
ohella virkojen haltijat vaihtuvat hallinnon rakenteen pysyessä muuttu-
mattomana.

Kuten vielä myöhemmin erikseen tarkastellaan, byrokraattinen orga-
nisaatio voi olla hierarkkinen, mutta hierarkkisuus liittyy organisaation 
johtamiseen ja rajattuun toimivaltaan eikä poliittiseen johtamiseen. Ky-
symyksessä on toimeenpaneva, lakeja soveltava hallintotoiminta, jossa 
henkilöstön toimivalta on määriteltyä. Yhteiskunnan ja organisaatioiden 
ensisijaisena koordinaatiomekanismina ei ole hierarkia vaan oikeusjärjes-
tys. Puhtaimmassa muodossa hierarkkisuus häviää täysin ja toimijoiden 
välillä on vain oikeus- ja markkinasuhteita. Yhteiskunnan kaikki toimijat 
ovat enemmän tai vähemmän luonteeltaan yrittäjiä. Yhteiskunnan ja or-
ganisaatioiden toiminta perustuu oletukseen yksilöiden oma-aloitteisesta 
yritteliäisyydestä ja vastuullisuudesta. 

Byrokraattisessa organisaatiossa johtamisen auktoriteetti on oikeu-
dellisen toimivallan mukaista asianomaisiin tehtäviin kohdistuvaa johta-
mista. Määräysten noudattaminen ei perustu henkilön persoonaan, vaan 
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yleisen, persoonattoman lainsäädännön antamaan asemaan. Vastuu koh-
distuu lähinnä oikeusjärjestykseen ja markkinoihin, muttei henkilöihin. 
Virkamiehen lojaliteetti kohdistuu lailliseen järjestykseen ja sitä kautta 
kansalaisyhteiskuntaan, muttei niinkään virkamiehen esimieheen. Byro-
kratian rakennepiirteet motivoivat virkamiestä toteuttamaan tehokkaasti 
valtion poliittisia tavoitteita (Riggs 1961: 20). Hallinto-organisaation po-
liittisuus toteutuu poliittisten tavoitteiden tehokkaana ja määrämuotoi-
sena toimeenpanona. Byrokraattinen hallinto on sen rakennepiirteiden 
ansiosta täsmällistä, luotettavaa, ennakoitavaa ja yhtenäistä. Byrokratia 
mahdollistaa toiminnan tulosten ennustettavuuden organisaation johdol-
le ja asiakkaille.
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”Meillä Venäjällä ei ole lakeja, Venäjällä on vain johtajia.”

Tavallinen venäläinen yleisessä saunassa

4.1 Johdanto

Luvun tarkastelukohteena on yhteisöllinen henkilösuhdekulttuuri, joka 
syntyi Venäjällä neuvostokauden myöhäisvuosina, lähinnä 1960-luvul-
ta alkaen, ja joka jäi lähes ainoaksi läsnä olevaksi toimintajärjestelmäksi 
neuvostokauden poliittisen hallinnan paljolti päätyttyä 1990-luvun alussa. 
Aiempi julkinen alue poistui ja uutta ryhdyttiin vasta rakentamaan. Vielä 
selkeämmin vastaava tilanne on jo aiemmin esiintynyt siirtomaavallasta 
vapautuneissa kehitysmaissa (tai osin jopa Baltian valtioissa), joissa siir-
tomaavaltion poistuttua yhteiskunnan hallintajärjestelmän tila oli heikko 
ja epäselvä. Henkilösuhdekulttuuri on vaikuttanut Venäjällä voimakkaasti 
myös myöhemmässä vaiheessa, jolloin pyrkimyksenä on ollut rakentaa 
uutta liberaalidemokratiaan perustuvaa hallintajärjestelmää. 

Neuvostotalouden rationaalisuus oli heikko, minkä seurauksena sen 
legitimiteetti ja lojaliteetti sitä kohtaan heikkeni. Neuvostojärjestelmä 
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disintegroitui vähittäin ja sen sijalle lähti kehittymään spontaani vaih-
toehtoinen järjestelmä tälle ominaisine pelisääntöineen. Vaihtoehtoinen 
järjestelmä oli osin funktionaalisempi kuin virallinen järjestelmä ja palkit-
si enemmän kuin tämä. Korruptio Venäjällä on näin ehkä paremminkin 
valtion heikkouden seurausta kuin sen syy. (Beetham 1991: 186; Bäckman 
1996: 49, 63, 116; Graham 2000; Kavran & Radinovich 1998; Lehmbruch 
1999: 6; North 1997a: 16; Piirainen 1997; Reinboth 1995: 32; Tervonen 
1995: 55; Vasiljev 1995: 179-80.)

Luvussa pyritään vastaamaan kysymykseen: Miten yhteiskunta on toi-
minut oloissa, joissa neuvostojärjestelmä sille ominaisine toimintajärjes-
telmineen menetti toimivuutensa, mutta joissa uusia vakiintuneita poliit-
tisia toimintamuotoja ja riittävää lainsäädäntöä ei ollut? Toisella tavoin 
samaa kysymystä on lähestyttävissä tarkastelemalla (Legal aspects… 1996; 
Lehmbruch 1999: 6):

Miten funktionaalisesti eriytymätön modernisoitumaton toimintajär-
jestelmä toimii ja rakentuu?

Kohdetta on siis tarkasteltavissa yhtäältä deduktiivisesti olettaen funk-
tionaalisen eriytymättömyyden esiintymistä ja pyrkien määrittelemään, 
miten funktionaalisesti eriytymätön toimintajärjestelmä rakentuu. Toi-
saalta on mahdollista tarkastella induktiivisesti kohteen rakennepiirteitä 
ja yrittää tulkita näitä funktionaalisen eriytymättömyyden näkökulmasta. 
Modernisoitumattoman yhteisön ajateltuna ideaalityyppinä ja lähtökohta-
na on tila (Gemeinschaft), jossa kohteessa ei ole lainkaan funktionaalisesti 
eriytyneitä toimintajärjestelmiä ja eriytyneitä funktioita tuottavia erityisiä 
rakenteita. Miten rakentuu kohde, jossa ei ole (juuri) lainkaan lainsäädän-
töä, poliittisia laitoksia eikä taloudellisen dynamiikan mukaista tuotan-
to- ja jakelujärjestelmää? Jos kohteessa ei ole yhteiskunnan tavoitteita toi-
meenpanevia poliittisia laitoksia eikä toimijoiden suhteita määrittelevää 
oikeusjärjestelmää ja -järjestystä, kohteessa ei myös todennäköisesti ole 
merkittävää tuotantoa ja kauppaa.

Millaisia henkilösuhdekulttuurin toimintatavat rakenne-funktionaali-
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sesti tarkasteltuna ovat? Miten Venäjällä esiintyviä rakenteita on selitettä-
vissä tämän tarkastelun avulla? Henkilösuhdekulttuuriin on kohdistunut 
runsaasti sosiologista tutkimusta, jolloin analyysien melko yksipuolisena 
näkökulmana on ollut verkostotarkastelu. Sosiologisissa tarkasteluissa sa-
maa kohdetta ei olla paljoakaan nähty esimerkiksi vertikaalisesta näkö-
kulmasta. Sosiologisissa tarkasteluissa ei lisäksi erityisen intensiivisesti ole 
pyritty teoreettisiin mallinnuksiin ja tarkastelut ovat rajoittuneet paljolti 
mikrotasoisiin kohteisiin.

Luku ei pyri esittämään empiirisesti todistettua kuvausta kohteestaan, 
vaan rakentamaan kohteesta empiirisillä viitteillä ohjatun mallinnuksen, 
joka auttaa ymmärtämään instituutioita Venäjällä. Käsittelyllä on me-
todinen luonne ja se havainnollistaa osaltaan, miten hallintaa, hallintoa 
ja johtamista sekä toimintajärjestelmiä ja instituutioita yleisesti ja muita 
työn tutkimuskohteita Venäjällä olisi tarkasteltava. Tutkimuksen funktio-
naalista näkökulmaa seuraten henkilösuhdekulttuurin ja tästä seuraten 
hallinnon toimintajärjestelmiä ja näiden välisiä suhteita pyritään ymmär-
tämään suhteessa niihin funktionaalisiin tarkoituksiin, joita ne pyrkivät 
tyydyttämään (vrt. Mälkiä 1993).

Ideaalityypillinen kuvaus ei tarkoita, että kohteen kaikki ominaisuudet 
kuvataan. Luvussa mallinnetaan tarkastelun kohteena olevan järjestelmän 
keskeisiä ominaisuuksia ja tähän liittyen tarkastellaan, miten funktio-
naalisuutta kohteena olevassa toimintajärjestelmässä toteutetaan. Tähän 
kysymykseen vastaaminen auttaa ymmärtämään Venäjällä läsnä olevien 
rakenteiden toimintadynamiikkaa ja rationaliteettia. Idealisoitava toimin-
tajärjestelmä hahmotellaan luvussa mahdollisimman puhtaana tyyppinä. 
Henkilösuhdejärjestelmällä on heikko formaalinen rakenne, mutta toi-
mintajärjestelmän elementeillä on funktionaalisia ominaisuuksia. Henki-
lösuhdejärjestelmän toimintajärjestelmät tuottavat funktionaalisia tarkoi-
tuksia omalla tavallaan.

Millainen on sellaisen kohteen hallinto, jossa ei ole eriytyneitä funkti-
oita tuottavia rakenteita tai eriytyneet funktiot ja rakenteet ovat heikkoja? 
Miten yhteisön jäsenet järjestävät suhteensa oloissa, joissa (vakiintunutta) 
lainsäädäntöä ei ole? Näihin kysymyksiin vastaaminen on paljolti vastaa-
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mista kysymykseen, millaisiksi toimintajärjestelmät muodostuvat, kun ne 
lähtevät rakentumaan spontaanisti “puhtaalta pöydältä”. Eriytyneitä ra-
kenteita ei vielä ole kehittynyt, kuten alkeellisissa historiallisissa oloissa 
ei ollut. Rakenteet ovat saattaneet romahtaa sotien tai vallankumousten 
seurauksena. Viidakossa, autiolla saarella haaksirikon jälkeen tai siirto-
maaisäntien juuri lähdettyä virastoja ja tuomioistuimia ei ole tai ne eivät 
toteuta samankaltaisia tehtäviä kuin kehittyneissä oloissa. 

Jos toimintajärjestelmä on funktionaalisesti eriytymätön, sillä on vain 
yksi eriytymätön rakenne, joka toteuttaa järjestelmän kaikki funktiot. Yh-
teiskunta koostuu esimerkiksi partikulaarisista verkostoista ja hierarki-
oista, joissa kaikki funktiot eli talous, politiikka ja integraatio tapahtuvat. 
Keskeistä on hahmottaa rakenteen ominaisuuksia. Rakennetarkastelu to-
teutetaan tutkimuksessa funktioanalyysin avulla (vrt. Salminen 1983: 66). 
Perinpohjaisen ideaalityypin rakentaminen tästä aiheesta vaatisi laajaa 
historiallisten yhteiskuntamuotojen piirteiden selvittämistä. Modernisoi-
tumattoman toimintajärjestelmän rakennepiirteitä voi Venäjän osalta kui-
tenkin tunnustella, sillä tätä ei vielä toistaiseksi paljoakaan ole tehty.

Luvussa hahmotellaan funktionaalisesti eriytymätöntä ideaalityyppiä 
hallinnollista aspektia korostaen. Tavoitteena on tunnustella, millaisia 
Venäjällä esiintyvän henkilösuhdekulttuurin johtamistavat ja muut ver-
tikaaliset aspektit ovat. Hallinnollisten toimintajärjestelmien idealisoi-
minen niiden yksinkertaisimpaan ja luonnollisimpaan muotoon tarjoaa 
keskeisen avaimen Venäjän rakenteiden ja rakenteiden muutosmahdolli-
suuksien ymmärtämiseen.

Luvussa esitettävän näkökulman tarpeisiin ei ole tarjolla runsaasti 
valmiita mallinnuksia, jotka tukisivat Venäjän olosuhteiden tarkastelua. 
Arvokas näkökulma venäläisen organisaation ymmärtämiseksi on Henry 
Mintzbergin kuvaama “yksinkertainen rakenne”, joka valaisee Venäjällä 
esiintyviä toimintajärjestelmiä hyvin osuvasti. Liberaalidemokratioissa 
”yksinkertainen rakenne” kuvaa lähinnä pienyritysten organisaatioraken-
netta. Kysymyksessä on yksinkertainen organisaatiotyyppi, joka rakentuu 
ensisijassa ja lähes vain vahvan johtajan eli yrityksen perustajan varaan. 
Yleisesti organisaatio syntyessään toimii juuri tällä tavoin, minkä jälkeen 
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organisaation normaalia kehitystä on (jota Venäjällä jostain syystä ei ole 
tapahtunut), että organisaatio kasvaessaan ja ikääntyessään byrokratisoi-
tuu ja professionalisoituu eli saavuttaa säännellympiä ja (siten) ammatilli-
sempia rakenteita. (Mintzberg 1979: 305-13.)

Luvussa hahmoteltava tyyppi ei ole koskaan esiintynyt Venäjällä yksin-
omaisena toimintajärjestelmänä, vaan se on aina ollut sekoittunut kahteen 
muuhun tutkimuksessa hahmoteltavaan tyyppiin eli oikeusvaltioon ja hal-
lintovaltioon joko niiden funktionaalisuutta heikentävänä korruptiona tai 
funktionaalisuutta vahvistavana epävirallisena henkilösuhdejärjestelmä-
nä. Vain 1990-luvun alkuvuodet ovat saattaneet olla tästä poikkeus hal-
lintovaltion ja oikeusvaltion läsnäolon oltua heikoimmillaan. (Hirvensalo 
1997: 11; Pirttilä 1999; Toonen 1993.) 

4.2 Johtajakeskeinen “rule of men” 

Yksilötasolla funktionaalisesti eriytymätön toimintajärjestelmä on henki-
lökeskeinen. Kun eriytyneitä funktionaalisia rooleja ei ole tai ne ovat heik-
koja, yksilöt toteuttavat kanssakäymistä koko persoonallisuudellaan eivätkä 
erityisten roolien haltijoina. Funktionaalinen eriytymättömyys lähtökohtai-
sesti selittää Venäjän yhteiskunnan ja hallinnon henkilökeskeiset piirteet. 
(Albrow 1970: 34; Lyden 1975: 59; Parsons & Smelser 1964: 8, 33; vrt. 
Tolonen 1998: 324.)

Funktionaalisesta eriytymättömyydestä ilmeisesti seuraava eräs orga-
nisaatiorakenteen piirre on johtajakeskeisyys ja hierarkkisuus. Kun neu-
vostotyyppistä yhtä keskitettyä hallintaa ei ole ollut ja vahvasti toimivaa 
oikeusjärjestystä ei vielä ole saavutettu, yhteiskunta ja organisaatiot raken-
tuvat ilmeisesti lähinnä eräänlaisen yleisen johtajakeskeisyyden mukaises-
ti. Kun muutakaan organisoitumisperiaatetta toimivan oikeusjärjestyksen 
ja traditioiden heikkouden oloissa ei ole, ainoaksi saatavilla olevaksi rat-
kaisuksi jää johtamiskykyisten yksilöiden toteuttama funktionaalisuus 
(Mintzberg 1979: 306).

Näissä oloissa auktoriteetti ja järjestys ilmeisesti keskeisellä tavalla muo-
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dostuu karismaattisuudesta Weberin osoittamalla tavalla (Blondel 1995; 
Mintzberg 1979: 309; Pakulski 1986: 7; Weber 1978: 215-16, 241-45, 1111-
19). Venäjän tapauksessa olisi kyse Weberin karismaattisuudella ilmeisesti 
osaltaan tarkoittamasta hallitsevasti johtajakeskeisestä hallintajärjestel-
mätyypistä. Järjestys syntyy, kun vahvoja yksilöitä seurataan oloissa, joissa 
juuri muutakaan järjestyksen lähdettä ei ole ja joissa tottelemattomuudes-
ta olisi seurauksena epäjärjestys. Venäjällä käytännössä hyvin selvästi ha-
vaittavasta johtajakeskeisyydestä on melko vähän tieteellisiä tarkasteluja, 
mutta kysymyksessä on todennäköisesti keskeisin hallintaa luonnehtiva 
tekijä. Kun hyvin järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa sekä riittävän ke-
hittynyttä poliittista järjestelmää ja oikeusjärjestelmää ei ole, valtiotasol-
la on oltava diktaattori tms. vahva johtaja, jotta johdettavuutta voidaan 
saavuttaa (Mintzberg 1979: 313). Päätöksenteon ainoa lähde on johtajien 
eri hierarkian tasoilla toteuttama päätöksenteko (Mintzberg 1979: 306; 
Vinogradova et al. 2000: 41). Tämä muodostaa organisaatioista hierarkki-
sia ja laskee luonteeltaan poliittisen päätöksenteon organisaatioissa funk-
tionaalisesti eriytymättömällä tavalla hyvin alas. Koska johtajavaltaisuus 
olisi ainoa organisointiperiaate, sitä ehkä myös tuetaan kansalaisyhteis-
kunnan suunnalta. Kulttuuriset ajattelutavat muodostuvat autoritaari-
siksi, mutta eivät erityisen legaalisiksi. (Bäckman 1997: 37; Haav 2000: 5, 
13; Kashpur 1999: 8; Kauhanen 2002; Kavran & Radinovich 1998; Kuivila 
2002; Mintzberg 1979: 306-13; Nystén-Haarala 2001: 278; Pakulski 1986: 
8; Pasanen 1998: 36; Pekonen 1984: 14.)

Muiden rakenteiden puuttuessa tai ollessa heikkoja hallinto rakentuu 
ensisijassa henkilöiden varaan. Hallinnan ja organisaatioiden lähtökoh-
taiset “kovat” osat muodostuvat henkilöistä, joihin nähden oikeusjärjestys 
ja poliittiset substanssit ovat toissijaisia. Johtajan ja tämän alaisten sekä 
hallinnan ja kansalaisten välillä ei ole vahvistettuja oikeussuhteita. Puh-
taassa tyypissä mitkään säännöt eivät sido johtajaa eikä johtajan aukto-
riteetti ole oikeudellisesti kyseenalaistettavissa (Hedlund & Sundström 
1996: 23; Salminen & Hyyryläinen 1989: 175). Johtajien valta on hyvin 
korostunut, koska valtion politiikka ja valta organisaatioissa riippuvat yk-
sin johtajasta (Bäckman 1997: 61; Haav 2000: 7; Hedlund & Sundström 
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1996: 24; Intervju... 2000; Kashpur 1999: 9; Linkola & Luhtala 2001: 8), 
minkä vuoksi uusissa transitionaalisissa olosuhteissa rahavirrat ilmeisesti 
päätyvät paljolti vain johtajalle. Kykenemättömyys organisoida modernia 
poliittista hallintaa säilyttää yksijohtajuuden merkitystä (Campbell 1992: 
214; Linkola & Luhtala 2001: 7). Transitionaalisessa tilanteessa kohteessa 
on jo lainsäädäntöä, mutta tämä ei ole vielä saavuttanut funktionaalista 
merkitystä ja siksi järjestelmä toimii edelleen johtajakeskeisesti (Mintz-
berg 1979: 306-13).

Henkilökeskeisessä järjestyksessä ja sen johtajavaltaisissa ja hierarkki-
sissa rakenteissa organisaatio toimii suoran johtamisen, johtajien auktori-
teetin noudattamisen ja johtajien alaisiin kohdistaman kontrollin kautta. 
Organisaatiolla ei ole muuta rakennetta ja ajatus tehokkaasta organisaa-
tiorakenteesta korvautuu johtamisen tehokkuudella. (Linkola & Luhtala 
2001: 15; Mintzberg 1979: 306.) Organisaation keskeinen tai ainoa osa on 
strateginen huippu ja organisaatio on hyvin keskitetty (Alanen 1996: 307; 
Linkola & Luhtala 2001: 8; Mintzberg 1979: 306; Vinogradova et al. 2000: 
42). Tämä piirre oli selvä Venäjällä myös valtiotasolla keskiajalla, jolloin 
valtion rakenne muodostui tsaarista ja tämän orjista eli alamaisista. Itses-
tään toimivia muotorationaalisia toimintajärjestelmiä yhteiskunnassa ja 
organisaatioissa ei juuri ole. Kaikki valta sijaitsee organisaation huipulla ja 
johtaja voi toimia täysin mielivaltaisesti. Johtaja ei ole halukas luopumaan 
vallastaan, mikä on institutionaalisen muutoksen kannalta hyvin merkittä-
vä tekijä (Mintzberg 1979: 307, 309-10; Nystén-Haarala 2001: 278).

Keskeinen organisaatioita ja yhteiskuntaa rakenteellistava periaate on 
hierarkkinen lojaliteetti (Deljagin 2001). Jokainen (virkamies) palvelee 
omaa välitöntä johtajaansa ja on tämän vasalli tai satelliitti (ks. Huskey 
& Obolonski 2003: 24 ja Obolonski 1999: 14). Kun kansalaisyhteiskunta 
ja oikeusjärjestys ovat heikkoja, suhde välittömään isäntään on järjestel-
män keskeisin henkilösuhde (Haav 2000: 13; Kavran & Radinovich 1998; 
Pekonen 1984: 26). Virkamies on vastuussa johtajilleen eikä esimerkiksi 
lainsäädännölle tai kansalaisyhteiskunnalle. (Krasnov 2001; Obolonski 
1999: 20-21.)

Yhteiskunnan kaikki organisoituminen perustuu rationaalisiin yksilöi-
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hin, joiden mukaan organisoitumista ja sen tehokkuutta on tai ei ole (esim. 
Intervju... 2000; Kashpur 1999; Ruutu 1996). Institutionalisoituneiden ra-
kenteiden rationaalisuuden puuttuessa tai ollessa heikkoa vain yksilötoi-
mijat voivat olla (eivät ole) rationaalisia. Organisaatioiden ja valtioiden 
tehokkuus riippuu johtajien henkilökohtaisista ominaisuuksista (Mintz-
berg 1979: 308) ja muista organisaatioperiaatteen asettamista edellytyksis-
tä, kuten mahdollisuudesta hallita alaisia. Johtajat valitsevat alaisia, jotka 
ovat lojaaleja johtajalle ja tehokkaita ja valmiita toteuttamaan kaupallis-
ta/poliittista liiketoimintaa johtajan kanssa (Linkola & Luhtala 2001: 8). 
Organisaation jäsenet ovat vastuussa johtajalle ja johtaja tekee henkilöva-
linnat. Alaisten keskeinen ominaisuus järjestelmän tehokkuuden kannal-
ta on kurinalaisuus, jota näissä pyritään vahvistamaan (Kauhanen 2002; 
Åslund & Layard 1993: 73).

Keskeistä on johtajan auktoriteetin saavuttaminen ja säilyminen. Jos 
johtaja on pystyvä ja tämä voi palkita alaisiaan, johtaja saavuttaa legitimi-
teettiä, tälle ollaan lojaaleja, ja organisaatio toimii. Jos johtaja ei ole rati-
onaalinen, tämä ei pysty hankkimaan legitimiteettiä, jolloin organisaati-
on tuloksellisuus ja myös jatkuvuus on vaakalaudalla. Institutionaalisesti 
modernisoitumattomille yhteiskunnille on tyypillisesti ominaista voima-
kas henkilökultti (Kauhanen 2002). Yrityksen, puolueen ja yhteiskunnan 
menestys riippuu johtajan pystyvyydestä ja karismasta. Vahvoja johtajia 
etsitään jatkuvasti ja nämä etsivät luotettavia ja tehokkaita alaisia. Johta-
jakeskeisen karismaattisen henkilöjärjestelmän pörssi ovat yksilöt (joh-
tajat), jotka ovat joko nousussa tai laskussa (Krasnov 2001; Lehmbruch 
1999: 22).

Jotta tavoitteita voidaan toteuttaa, johtajan lisäksi tarvitaan vahva tii-
mi. Johtajakeskeisyys on ilmeisesti ryhmänmuodostuksen eräs merkittävä 
lähtökohta. (Sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja hallinnolliset) ryhmät 
ja organisaatiot muodostuvat johtajien ympärille. Muiden organisaatioi-
den tavoin poliittiset puolueet ovat Venäjällä paljolti vahvojen johtajien 
ympärille ryhmittyneitä valtaan pyrkiviä joukkueita. Politiikan kohteena 
on etujen saavuttaminen eivätkä niinkään sosiaaliseen rakenteeseen liit-
tyvät poliittiset sisällöt. Poliittisesti saavutettua voittoa jaetaan puolueen 
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jäsenille. (Hedlund 1997.) Myös länsimaissa puolueet olivat puoluejärjes-
telmän varhaisvaiheessa aatelisten johtamia (Pekonen 1984: 111).

Johtajakeskeisen organisointitavan periaatteet ovat hyvin erilaiset kuin 
legaalis-rationaalisessa hallinnassa, jossa hallinnan lähteenä on legitiimi 
lainsäädäntö ja jossa vahvaa johtamista ainakaan puhtaassa tyypissä ei 
esiinny. Modernisoituneissa oloissa karismaattinen johtajuus siis säilyy 
politiikan alueella, mutta sitä täydentää vakinainen oikeusjärjestys. Hen-
kilökeskeisessä järjestelmässä poliittisella osajärjestelmällä olisi näin ta-
vallaan hyvin korostunut rooli. Vaikka lähtökohtaisesti funktionaalisesti 
eriytymättömässä hallinnassa ei ole eriytyneitä rooleja (määräysten nou-
dattaminen kohdistuu johtajaan henkilönä eikä tämän rooliin), toimijoilla 
on tähän järjestelmätyyppiin liittyviä sille ominaisia hierarkkisia rooleja, 
jotka voivat ilmetä esimerkiksi korostuneena auktoriteetin osoittamisena.

Organisoituminen on puhtaassa tyypissä funktionaalisesti eriytymätön-
tä, jolloin siis toimija hoitaessaan valtion taloutta hoitaa myös omaa hen-
kilökohtaista talouttaan ja toimija johtaessaan yrityksen taloutta käyttää 
myös poliittisia menetelmiä. Johtaminen on eriytymätöntä eli johtaessaan 
johtaja toteuttaa samalla moraalisia, taloudellisia, poliittisia, oikeudellisia 
ja hallinnollisia tehtäviä (Riggs 1964: 207). Hallitusvalta on tsaarin tms. 
henkilökohtaista liiketoimintaa ja tämän henkilökohtaisten vakaumusten 
toteuttamista. Poliitikot pyrkivät aina enemmän tai vähemmän omaan 
etuun ja liikemiehet toteuttavat poliittista vaikuttamista partikulaarisilla 
menetelmillä. Menestyneitä liikemiehiä pidetään hyvinä poliitikkoina, 
sillä näiden arvioidaan kykenevän hoitamaan myös julkista taloutta. Va-
rakkaat ja vaikutusvaltaiset “big men” -toimijat hallitsevat politiikkaa ja 
taloutta. 

Johtajakeskeisyys on funktionaalisesti eriytymättömällä tavallaan 
funktionaalista. Johtamalla johtaminen tuottaa perusfunktioita (ainakin 
välttävällä tehokkuudella). Johtaja osoittaa ryhmälle tavoitteita (poliitti-
nen funktio) ja johtamisellaan integroi ryhmän toimimaan tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Johtaja johtaessaan häntä seuraavaa lähipiiriä muodostaa 
suuremman kokonaisuuden, joka kykenee toteuttamaan tavoitteet (hal-
linnollinen funktio). Jos yhteiskunta on epäjärjestyksessä, karismaattinen 
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johtaja voi luoda järjestyksen (integraatiofunktio). Vahva johtaja ja tämän 
ympärille muodostunut vahva ryhmittymä voi muodostaa koko valtion 
kattavan järjestyksen, jolloin saavutetaan seuraavassa luvussa kuvattava 
hallintovaltio.

Organisaation koordinaatio tapahtuu johtamisen avulla ja poliittinen 
johtaja tuottaa integraatiota koko yhteiskuntaan (integraatiofunktio). Pe-
rinteiden ja lainsäädännön puuttuessa tai ollessa heikkoja johtajat ovat ai-
noita yhdistäviä tekijöitä. Johtaja ratkaisee oikeudelliset yksittäistapaukset 
(“who is the law”). Hallitsija ja valtio olivat patrimoniaalisissa oloissa sama 
asia. Keskiajalla pienet ruhtinaskunnat olivat ruhtinaansa omistamia. 
Keskiajalla Venäjällä juuri tsaari omisti valtion. (Government… 1998; 
Hirvensalo 1997: 10; Linkola & Luhtala 2001: 8; Luukkanen 2001: 24; vrt. 
Mintzberg 1979: 313; Obolonski 1999: 18.) Käsitteen ”patrimonialismi” 
eri historiallisia merkityssisältöjä ei tutkimuksessa syvemmin tarkastella, 
vaan käsitettä käytetään ensi sijassa osana tutkimuksen sisäistä teoreettis-
ta viitekehystä.  

Funktionaalisesti eriytymättömässä sosiaalisessa rakentumisessa ja joh-
tamisessa oikeudelliset ilmiöt kytkeytyvät eriytymättömänä osana ylei-
seen eriytymättömään rakenteeseen.

Vaikka henkilölähtöinen johtajuus onkin ilmeisesti eräs mahdollinen hal-
lintatapa, henkilölähtöisessä johtajuudessa yksinomaisena tai hallitsevana 
hallintatapana, ilman sen kytkeytymistä byrokratiaan, on heikkouksia. 
Nämä tekijät ilmeisesti vaikuttavat Venäjällä nykyhetkellä varsin voimak-
kaasti ja ne vaikuttavat myös rakenteiden kehittymismahdollisuuksiin. 
(Järjestelmän) substanssit eivät paljolti ole lähtöisin markkinoilta, vaan 
seurausta mielivaltaisesta päätöksenteosta. Valta, politiikka ja rahankäyttö 
vaihtuu henkilön mukaan ja ylimmällä johtajistolla ei ole vastuuta. Hen-
kilökeskeisen päätöksenteon kytkeytyminen yleiseen intressiin on epävar-
maa ja siirtyminen lähinnä yksityisen intressin toteutukseen on luonte-
vaa. Järjestelmän funktionaalisuus riippuu paljolti siitä, millainen johtaja 
on eli onko tsaari “hyvä” vai “paha”. Keskeinen heikkous siis ilmeisesti on, 
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ettei johtaja halua luopua vallastaan ja vallan tuomista eduista ja siksi ra-
kenteellista muutosta kohti byrokratisoitumista ei tapahdu. Hallintatavalle 
on kaikkiaan ominaista subjektiivinen mielivalta, epärationaalisuus, heik-
ko ennakoitavuus ja institutionaalinen inertia. (Bäckman 1996: 15; Haav 
2000: 11; HS 26.7.1998 D6; Lesage 1993: 130; Linkola & Luhtala 2001: 14; 
Mintzberg 1979: 307; Nystén-Haarala 2001: 278; Obolonski 1999: 14, 27; 
Piirainen 1997.)

4.3 Henkilöjärjestelmän hierarkkisuus

Venäläisen organisaation ja hallintajärjestelmän hierarkkisuus on tunnet-
tu piirre (esim. Bäckman 1997: 60; Haav 2000: 7, 10, 14; Hirvensalo 1997: 
14; Huskey & Obolonski 2003: 25; Karjalan tasavallan… 1997; Kavran 
& Radinovich 1998; Kontseptsija… 1998; Laine 1991: 39; Lehmbruch 
1999: 7; Pasanen 1998; Ruutu 1996; Škatulla 1999: 28; Vasiljev 1995: 179; 
Vinogradova et al. 2000: 41, 45; Vlasova 1998: 9). Keskeistä on pyrkiä se-
littämään hierarkkisuutta, mitä on tehty hyvin vähän. Hierarkioihin Ve-
näjällä on kohdistunut tutkimusta oleellisesti vähemmän kuin esimerkiksi 
verkostoihin. Organisaatioiden ja sosiaalisen järjestelmän hierarkkisuus 
yleisesti on ilmeisesti ymmärrettävissä instituutioiden funktionaalisesta 
eriytymättömyydestä. Kun partikulaarinen henkilö- ja siten johtajape-
rustaisuus on kohteen toiminta- ja hallintaperiaate, toimintajärjestelmät 
rakentuvat hierarkioiksi (Jakobson 2000: 255). Organisaatioita ei niin-
kään johdeta universaalien normien ja markkinoiden, vaan partikulaa-
risten hierarkioiden avulla, jolloin henkilökohtainen suhde johtajaan sekä 
mahdollisuus välittömään kontrolliin (Lehmbruch 1999: 7) toteuttaa or-
ganisaation integraatiota. Alainen toteuttaa johtajan (henkilökohtaisia) 
tavoitteita ja saa tältä (henkilökohtaisia) palkintoja palveluksesta. Funk-
tionaalisesti eriytymätöntä kohdetta modernin integraatiojärjestelmän 
eli oikeusjärjestyksen puuttuessa tai ollessa heikko on ilmeisesti mahdol-
lista johtaa ja koordinoida vain hierarkiana ja siksi toimintajärjestelmät 
muodostuvat hierarkioiksi (Graham 2000; Krasnov 2001; Lyden 1975: 63; 
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Pakulski 1986: 7; Riggs 1964: 176; vrt. Salminen & Temmes 2000: 44) val-
tasuhteiden selkeytymisen myötä. Byrokraattinen yhteiskunta ja sen orga-
nisaatiot ovat lähinnä ja voimakkaammin oikeudellisesti koordinoituja. 

Hierarkia on funktionaalisesti eriytymätön ainakin sellaisessa muo-
dossa, jossa se esiintyy funktionaalisesti eriytymättömissä olosuhteissa. 
Hierarkiassa tietyllä tasolla toimiva toteuttaa eriytymättömästi kaikkia 
johtamisfunktioita. (Vasiljev 1995: 180.) Hierarkian eriytymättömyys eli 
poliittisuus tuottaa hallintaongelmia. Kohteen johtaminen on funktionaa-
lisesti eriytymättömän hierarkian avulla vaikeaa. Hierarkiaa on tavalla tai 
toisella hallinnollistettava, jotta toimeenpaneva “vertikaali” saadaan muo-
dostettua (Vinogradova et al. 2000: 43). Ratkaisuna voi olla eräänlainen 
luonteeltaan lähinnä poliittinen hallinta (jota kuvataan seuraavassa luvus-
sa) eli alaisten on siis oltava poliittisesti lojaaleja johtajistolle tai järjestel-
män aatteelle tai ohjaus voi tapahtua tulosohjauksena, jolloin ohjausta ei 
saavuteta normiohjauksen avulla, vaan haluttuja tuloksia edellyttämällä. 

Hierarkia eräänä funktionaalisesti eriytymättömän rakenteen instituu-
tiona tuottaa funktionaalisuutta. Kun poliittista demokratiaa ja oikeusjär-
jestystä ei ole saatavilla tai ne ovat vielä heikosti toimivia, eräs keino luoda 
integraatiota on siis hierarkia. Hierarkian avulla toteutetaan poliittisia ta-
voitteita ja johdetaan tuotantoa olosuhteissa, joissa horisontaalisen vaih-
don edellytykset ovat heikentyneitä. Hierarkkista integraatiota on eräissä 
arvioissa pidetty jopa keskeisimpänä tuotantoa mahdollistavana integraa-
tion muotona Venäjällä (Lehmbruch 1999: 5; vrt. Linkola & Luhtala 2001: 
3). Jos kohde on funktionaalisesti eriytymätön, erillisiä toiminta-alueita 
(talous, politiikka, oikeusjärjestys, hallinto) ei lähtökohtaisesti siis ole, 
vaan hierarkia osaltaan toteuttaa näiden kaikkien tehtäviä. Hierarkia ins-
tituutiona kuitenkin paljolti vastaa institutionaalisesti eriytyneiden olojen 
hallintoa.

Kuten jo on tarkasteltu, liberaalidemokratioissa hierarkkinen johta-
minen voi säilyä organisaatioiden sisäisenä koordinaatiomekanismina 
yhteiskunnan hallinnan perustuessa legitiimiin politiikkaan ja oikeusjär-
jestykseen, jotka määrittävät organisaatioiden johtamista. Näissä oloissa 
julkisen hallinnon toimeenpanevan johtamisen toimivalta on oikeudellisesti 
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rajattua, epäpoliittista ja vain julkisiin tehtäviin kohdistuvaa eli funktio-
naalisesti eriytynyttä. (Riggs 1961: 47; Smith 1988: 88.) 

Organisaatioiden ja valtiorakenteen hierarkkisesta integraatiosta on 
seurauksena Venäjällä hyvin tyypillisiä horisontaalisia koordinaatio-on-
gelmia (Linkola & Luhtala 2001: 2, 13; Rice 1992: 117; Ruutu 1996). Orga-
nisaatioita voidaan koordinoida sisäisesti, mutta koordinaatio sektoreiden 
välillä on jo vaikeaa. (Beetham 1991: 184; Haav 2000: 11.) Hierarkkinen 
integraatio integraation keskeisenä tyyppinä voi vaikeuttaa työnjaon ra-
kentumista myös organisaatioiden sisällä.

Hierarkiat (kuten myös johtaminen) voivat olla luonteeltaan erilaisia 
riippuen siitä, millaisiin resursseihin ja näistä seuraaviin valta-asetelmiin 
ne perustuvat. Puhtaasti karismaattinen hierarkia on pehmeä ja sitä on 
jatkuvasti uusinnettava (vrt. Pakulski 1986: 9). Hierarkian selkeyttäminen 
on ilmeisesti keskeinen osa järjestyksen ja siten funktionaalisuuden vah-
vistamista. Mitä selkeämpi hierarkia on, sitä tehokkaampaa johtaminen 
on. Hallintajärjestelmä pyrkii institutionalisoimaan valta- ja hallintoraken-
teensa ja hierarkioita ilmeisesti pyritään legalisoimaan ja muuten vahvis-
tamaan, jolloin saavutetaan Venäjällä hyvin perustava organisaatiotyyppi 
eli armeijaorganisaatio. Armeijaorganisaation on kuvattu olevan Venäjäl-
lä varsin toimiva organisaatiomuoto (esim. Larjavaara 1999). Hierarkian 
vahvistamista on tavoiteltu 1990-luvulla uudelleen käyttöön otetun ran-
kijärjestelmän avulla (Laki “Ob osnovah gosudarstvennoi služby Rossijs-
koi Federatsii”, 31.7.1995, № 119-FZ). Puolueen hallintoon kohdistaman 
poliittisen ohjauksen ja kontrollin päätyttyä rankiarvojen palauttaminen 
ilmeisesti on nähty keinoksi tuoda hallintoon hallittavuutta. Hierarkian 
oikeudellinen vahvistaminen ei muuta hallintajärjestelmän perusteita ja 
byrokratisoitumisesta sen varsinaisessa merkityksessä ei näin ole kyse. Lä-
hinnä on kyse pyrkimyksestä vahvistaa vallitsevaa järjestystä eli saatavilla 
olevan (ei-demokraattisen) hallintajärjestelmän byrokratisoitumisesta.

Tärkeää on saavuttaa korkea asema hierarkiassa. Tämä ilmenee kaikis-
sa organisaatioissa pyrkimyksenä “nokkimisjärjestyksen” selvittämiseen 
ja roolikäyttäytymisenä hierarkkisen aseman säilyttämiseksi. Myös mak-
rotasolla täysin selkeiden oikeudellisten suhteiden puututtua pyrkimykset 
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poliittisten asetelmien selvittelyyn ovat ilmenneet Venäjällä ”nokkimisjär-
jestyksen” hakemista muistuttavina ilmiöinä esimerkiksi alueiden ja kes-
kuksen välisissä suhteissa (HS 27.3.2000 C1; Kontseptsija… 1998). Kun 
hierarkkista organisointia sovelletaan tutkimuksen seuraavassa luvussa 
kuvattavalla tavalla koko valtioon, saadaan koko yhteiskunnan käsittäviä 
syviä ja kokonaisvaltaisia hierarkioita (Hedlund 1997: 16). Valtarakenteista 
ja integraation yleisestä kehittyneisyydestä riippuen rakenne voi koostua 
yhdestä kokonaisvaltaisesta hierarkiasta, muutamasta merkittävämmästä 
hierarkiasta tai suuresta joukosta erillisiä hierarkioita. Edes Neuvostoliitto 
ei ehkä niinkään rakentunut yhdestä hierarkiasta, vaan muutamasta sisäi-
sesti eriytymättömästä politiikkaa ja hallintoa samassa rakenteessa yhdis-
täneestä kokonaisuudesta (NKP, KGB, puolustushallinto) (Nikula 2001; 
Smith 1988: 106).

Organisaatioiden hierarkkisuus liittyy mahdollisesti osaltaan yhteis-
kunnan valtarakenteisiin erityisesti juuri funktionaalisesti eriytymät-
tömissä oloissa, joissa hallinto ei ole vain hallintofunktiota toteuttava 
rakenne. Hierarkia on sen hallinnollisen luonteen ohella sosiaalinen ja 
poliittinen toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmien hierarkkisuus on 
ilmeisesti seurausta yhteiskunnan yleisestä rakenteesta, joka voi perustua 
eri tekijöihin, kuten perinteisiin asemiin ja roolijakoihin (Lyden 1975: 
60) tai transition kaudella lähinnä taloudelliseen rakenteellistumiseen 
(Intervju... 2000). Organisaatiot ovat hierarkioita, jos valta on jakautu-
nut epätasaisesti. Hierarkkisuus on sen seurausta, että kohde ei ole toi-
minut niinkään kansanvaltaisen oikeusjärjestyksen, vaan eri perustalta 
rakentuneiden voimasuhteiden pohjalta ja järjestyksen perustana lähinnä 
on enemmän tai vähemmän institutionalisoitunut vahvemman oikeus. 
(Hedlund & Sundström 1996: 24; ks. Obolonski 1999: 14.)

Hierarkkisen järjestyksen edellytys ilmeisesti on, ettei yhteiskunta ole 
kansanvaltainen. Johtamisjärjestelmä ja poliittinen järjestelmä olisivat 
näin kokonaisvaltaisesti kytkeytyneitä. Demokratisoituminen ja sen insti-
tutionalisoituminen eli oikeusvaltiollistuminen vie johtamisjärjestelmän 
transitionaaliseen tilaan. Demokratisoituvissa olosuhteissa hierarkkinen 
integraatio voi tuskin toimia ja integraatiojärjestelmän on siirryttävä le-
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gaaliseen järjestykseen. Toinen mahdollisuus johdettavuuden säilyttämi-
seksi on pyrkiä estämään demokratisoitumista, mistä Venäjällä Putinin 
hallinnon aikana ilmeisesti paljolti on ollut kysymys. (Haav 2000: 12; 
Hedlund & Sundström 1996: 19, 23; Mintzberg 1979: 313.)

4.4 Henkilösuhdekulttuuri korporaatioiden 
saaristona

Rationaalisten yksilöiden ollessa keskeisiä rakenteellistumisen agentteja 
nämä siis muodostavat joukkueita ja tiimejä. Funktionaalisesti eriytymät-
tömässä sosiaalisessa järjestyksessä valtion ollessa heikko (yhteiskunnan) 
keskeisiä yksiköitä ovat eri perustalta rakentuneet ryhmittymät ja kollek-
tiivit, kuten luvussa 1. kuvattiin. Kun neuvostojärjestelmä päättyi ja sen 
myötä hallintajärjestelmä heikkeni, paljolti vain organisaatiot säilyivät. 
Tässä mielessä funktionaalisesti eriytymätön sosiaalinen järjestelmä mää-
rätystä henkilökeskeisyydestä huolimatta ei toisaalta ole erityisen yksilö-
keskeinen. Keskeisimmän perusyksikön näissä olosuhteissa muodostaa 
kollektiivinen ryhmä erotuksena liberaalidemokratiaan, joka rakentuu 
ensisijaisesti yksilöistä ja valtiosta, kuten aiemmin kuvattiin. Ryhmän-
muodostuksella on Venäjää koskevissa tarkasteluissa ja toimintakäytän-
nöissä Venäjällä ollut erilaisia nimityksiä, kuten “klaani”, “kuppikunta”, 
“korporaatio”, “perhe”, “ryhmittymä”, “joukkue”, “klikki”, “mafia”, ”kol-
lektiivi”, ”prikaati” ja “finanssi-teollinen kompleksi”. (Bäckman 1997: 37; 
Graham 2000; Hedlund & Sundström 1996: 23; Hirvensalo 1997: 15; 
Kashpur 1999: 12; Kauhanen 2002; Kavran & Radinovich 1998; Kivinen 
1998: 93; Legal aspects… 1996; Lehmbruch 1999: 7; Linkola & Luhtala 
2001: 21; Riggs 1961: 37; Riggs 1964: 172; Riggs 1973: 39; Sutyrin 1999: 35; 
Åslund 1995: 196, 200; Åslund & Layard 1993: 73.)

Kysymys siitä, mitkä tekijät yleisesti ovat ryhmänmuodostuksen perus-
teita Venäjällä, on tutkimuksen tieteenalan ulkopuolelle jäävä näkökulma. 
Hallintotieteelliseltä kannalta on riittävää vain nähdä tämän rakenteel-
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listumistekijän vaikutus hallinnon toimintajärjestelmiin (ryhmittymät 
esimerkiksi tyhjentävät valtion varallisuutta käyttöönsä). Selvää on, ettei 
kehitysmaaoloissa hallitseva etninen heimo yms. -perustainen rakentumi-
nen ole Venäjällä keskeisintä, vaikka etnisyydellä on myös Venäjällä mel-
ko vahvaa merkitystä erityisesti etnisissä tasavalloissa, joissa instituutioi-
den on kuvattu olevan kaikkein eriytymättömimmät. Kehitysmaaoloista 
saatavilla olevat transitionaalisen ja siten dysfunktionaalisen hallinnon 
kuvaukset, joissa viraston henkilöstö muodostuu käytännössä tietyn hei-
mon jäsenistä, jolloin virasto ei toteuta formaaleja universaaleja vain hal-
linnollisia tehtäviään vaan kyseisen ryhmittymän partikulaarista poliittis-
ta etua, eivät sellaisenaan tietenkään vastaa tilannetta Venäjällä. (Batšilo 
1998: 422; Bäckman 1996: 134; Riggs 1961: 37; Salminen & Hyyryläinen 
1989: 176.)

Korporaatioiden muodostuminen on Venäjällä ilmeisesti paljolti juu-
ri henkilöperustaista. Se että ryhmänmuodostus ja verkostolojaliteetit 
eivät Venäjällä ehkä niinkään perustu traditionaalisiin kulttuurisiin (vrt. 
Bauman 1979: 184-85) ja poliittisten korporaatioiden tapauksessa talo-
udellisiin tekijöihin, vaan ilmeisesti paljolti rationaalisiin, tilanne- (mil-
tä toimialalta verkostojen avulla on kulloinkin tyhjennettävissä parhaat 
tuotot) ja henkilöperustaisiin lähtökohtiin, voi merkitä, että myös institu-
tionaalinen muutos olisi melko helposti saavutettavissa. (Jakobson 2000: 
255; Lehmbruch 1999: 5, 7, 22; MOCT... 1998: x; vrt. Riggs 1964: 298; vrt. 
Sutyrin 1999: 30.) Tätä kuvaa vahvistaa se piirre, että toisaalta valtion-
hallinnon yksiköt (kuten myös niiden johto) ovat osin hyvin epävakaita 
(Lehmbruch 1999: 22). Gemeinschaft olisi Venäjällä lähinnä karismaatti-
nen eikä traditionaalinen. Mikäli valtion rationaliteetti muodostuu ryh-
miä vahvemmaksi, lojaliteetti voi mahdollisesti melko helposti suuntau-
tua valtioon (Jakobson 2000: 265).

Ilmeisesti merkittävä yksinkertainen sosiaalisen rakentumisen lähtö-
kohta Venäjällä on jo olemassa oleva organisaatio (vrt. Kauhanen 2002). 
Korporaatioita olisivat tällöin mm. julkisen hallinnon organisaatiot. Liioit-
telematta jokainen eri sektoreiden ja hallintotasojen virasto Venäjällä on 
enemmän tai vähemmän partikulaarista poliittista ja taloudellista etuaan 
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ajava toimija. Tätä ovat jopa valtiorakenteen poliittiset ja oikeushallinnon 
toimielimet. Yksittäinen virasto (tai jopa myös viraston osasto) on ylei-
sesti keskeinen poliittinen subjekti. (Batšilo 1998: 8; Government… 1998; 
Intervju... 2000; Kontseptsija… 1998; Krasnov 2001; Kuivila 2002; Luhtala 
2000: 15; Nozdratšev 1999: 18; Nystén-Haarala 2001: 113; Salminen & 
Hyyryläinen 1989: 176; Toonen 1993; Vasiljev 1995: 182; Venäjä… 1995: 
61; Vlasova 1998: 9; Vystuplenije… 2000; Åslund & Layard 1993: 78.)

Perinteinen piirre Venäjän hallinnossa on hallintokuntien kilpailu re-
sursseista ja valtataistelu (HS 26.7.1998 D6; Huskey & Obolonski 2003: 
22; Krasnov 2001; Larjavaara 2004; vrt. Riggs 1973: 29). Teollisuussekto-
rit olivat jo Neuvostoliitossa merkittäviä poliittisia subjekteja ja valtakes-
kuksia. Oloissa, joissa instituutioiden modernisoitumista ilmeisesti hyvin 
tehokkaasti tuottavat horisontaaliset poliittiset muodostelmat eivät ole 
(vielä) merkittäviä, politiikka instituutiona tapahtuu korporaatioiden pii-
rissä ja näiden sisällä. Organisaation merkitys järjestelmän eräänä perus-
yksikkönä on vain vahvistunut neuvostoaikaisen hallinnan heikennyttyä. 
Korporaatio on kohteen merkittävin toimija, johon solidaarisuus ja loja-
liteetti kohdistuu ja rakenteeksi saadaan eräänlainen klaanijärjestelmä tai 
organisaatioiden saaristo (Alanen 1996: 307). Korporaatioista koostuvas-
sa yhteiskunnassa on runsaasti korporaatioiden välisiä konflikteja, useita 
valtakeskuksia ja koordinaatio on ongelma (Kauhanen 2002; Larjavaara 
1999; Salminen & Hyyryläinen 1989: 176).

Funktioita tuotetaan juuri korporaatioissa, koska tämä voi olla heikkoa 
tai vaikeaa valtion puitteissa (Kauhanen 2002). Poliittinen vaikuttaminen 
voi tapahtua lähinnä organisaation kautta ja korporaatio voi hoitaa omas-
sa piirissään kaiken tarvittavan tuotannon (Alanen 1996: 307). Venäläisen 
perinteen mukaan yrityksen haltuun on kuulunut myös ympäröivä alue 
väestöineen ja yritykset ovat toteuttaneet myös sosiaalipoliittisia tehtäviä 
(Reinboth 1995: 32). Korporaatioiden sisäinen integraatio syntyy kor-
poraation jäsenten henkilökohtaisen luottamuksen ja lojaalisuusverkos-
ton avulla, mikä mahdollistaa tehokkuudeltaan kohtuullisen tuotannon 
tason korporaatioiden sisällä (Bäckman 1998: 43; Vasiljev 1995: 183). 
Korporaation ulkopuoliseen maailmaan ja valtion rakenteisiin ei kohdis-
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tu luottamusta. Horisontaalinen vaihto korporaatioiden ulkopuolella voi 
luottamuksen puuttuessa olla vähäistä. Korporaation johdossa on vahvo-
ja persoonallisuuksia, jotka johtavat funktioiden tuotantoa (Kauhanen 
2002).

Hyvin keskeinen rakennepiirre Venäjällä on ollut, että neuvostoaika-
na ja pitkälle tämän vaiheen jälkeenkin organisaatioiden tuottamat ja ja-
kelemat suoritteet (mm. asunnot ja kunnallispalvelut) olivat yhdistelmä 
taloutta ja politiikkaa. Tuotetut suoritteet kautta eri toimialojen eivät ole 
olleet yksin taloudellisia, vaan sosiaalipoliittinen aspekti - ellei vielä myös 
muita funktionaalisia osatekijöitä - on ollut suoritteiden valmistuksessa ja 
jakelussa sisään rakennettuna. Tästä mallista on pyritty siirtymään eriyty-
neeseen tilanteeseen, jossa talous ja sosiaalipolitiikka johdetaan erillisinä. 
Tavoitteena on, että sekä talous että sosiaalipolitiikka toteutuisivat tämän 
kautta funktionaalisesti täysipainoisina. (Esim. Larjavaara 1997.)

Organisaatioteoreettisesti vahvaan johtajaan ja muihin yksinkertaisiin 
instituutioihin nojaava johtaminen on lähtökohtaisesti tehokasta pienissä 
organisaatioissa, jolloin johtaja voi hallita ja johtaa pientä organisaatiota. 
Mikäli johdettava kohde on kookas, johtamisen on tapahduttava kehit-
tyneemmillä eli byrokraattisemmilla menetelmillä eli oikeusjärjestyksen 
avulla. Jo määritelmällinen ja ilmeisesti keskeinen piirre Venäjällä on, että 
transitionaalisten eli funktionaalisesti vielä osin eriytymättömien rakentei-
den oloissa funktioiden tuotanto valtion puitteissa on vaikeaa tai tehotonta, 
mutta ryhmien piirissä funktionaalisuus on mahdollista tai tehokkaampaa. 
Keskushallinto ei voi hallita tehokkaasti niillä välineillä, jotka Venäjällä 
ovat saatavilla, mutta esimerkiksi alue- ja organisaatiotasolla melko te-
hokas (julkinen) johtaminen on jo mahdollista. (Graham 2000; Jakobson 
2000: 264; Riggs 1973: 10; Vystuplenije… 2000b.)

Kuvatun dynamiikan johdosta korporaatiot saattavat muodostua valtio-
ta tehokkaammiksi ja ne voimistuvat valtioon nähden. Valtiota pienemmät 
johtamiskohteet ovat johtajien ja näille lojaalien toteuttajien ohjattavissa 
ja kontrolloitavissa Venäjälle ominaisilla instituutioilla: komento-ohja-
uksella, henkilökohtaisella lojaliteetilla ja epävirallisella horisontaalisella 
sopimisella. Kuvernööri ja tämän lähipiiri pystyy johtamaan tehokkaas-
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ti aluetta, mutta Putin ei näillä menetelmillä pysty johtamaan koko Ve-
näjää. Tämä dynamiikka on ilmeisesti vienyt hallinnan hajaantumiseen. 
(Bäckman 1996: 142; Huskey & Obolonski 2003: 24; Vystuplenije… 2000.) 
Kun parhaalla tavalla toimivia byrokraattisia instituutioita ei ole käytet-
tävissä, hallinta ja funktionaalisuus siirtyy erilaisiin pieniin yksiköihin. 
Korporaatio kykenee tekemään taloudellista tulosta ja näin vahvistamaan 
jäsenistönsä lojaliteettia. Johdettavia ”saaria” ovat esimerkiksi yritykset, 
yksittäiset hallinnonalat tai jopa rikollisjärjestöt. Kaikkein karkeimmil-
laan tilanne voi olla, että mafia tuottaa funktioita valtiota tehokkaammin 
(Bäckman 1996: 149; Vystuplenije… 2000b). Ryhmittymien (jotka eivät 
välttämättä ole organisaatioita) valtiorakennetta korkeampi johdettavuus 
voi selittää myös sitä tilannetta, että klaanit ovat voineet osin ottaa valtion 
haltuunsa ja hyväksikäyttää sitä (Kauhanen 2002).

Tämä näkökulma ei lähtökohtaisesti puoltaisi Venäjällä tavoitteena ol-
lutta julkisten palveluiden tuotannon siirtämistä organisaatioilta kunnil-
le. Taloudellisten ja poliittisten funktioiden tuotannon olisi mahdollisesti 
syytä jatkua tulevaisuudessakin korporaatioiden piirissä, mikäli institutio-
naalista uudistumista ei tapahdu. Aluetasoa on pidetty Venäjällä parhaana 
kokonaisuutena johdettavuuden kannalta (Jakobson 2000: 264). Alue on 
johdettavissa tehokkaasti saatavissa olevilla hallintoinstituutioilla, mutta 
aluetta pienemmät yksiköt, kuten kunnat, päätyvät jo liian herkästi yhden 
ryhmittymän haltuun ja hyväksikäyttämiksi. 

Neuvostoaikaan nähden on uutta, että itsenäisesti toimivia subjekte-
ja ovat nyt myös alueet. Funktionaalisen eriytymättömyyden läsnäolo ja 
sen osittainen suoranainen taantuminen on alueellistumisen taustatekijä. 
Institutionaalisista piirteistä on seurannut taloudellista alueellistumista 
eli markkinoiden rajoittumista vain Venäjän alueille (HS 9.7.2000 C1; 
Linkola & Luhtala 2001: 5). Työnjakoon olisi yhä vähemmän mahdolli-
suuksia, vaikka sektoriprotektionismi tunnettiin jo Neuvostoliitossa (vrt. 
Riggs 1961: 40). Kun valtion laajuinen poliittinen hallinta on heikko, myös 
universaalit markkinat ovat vastaavasti heikot. Seurauksena on ollut myös 
poliittista ja oikeudellista alueellistumista eli päätöksenteon ja oikeussää-
telyn rajoittumista alueille (Vystuplenije… 2000b). Venäjän kehityksessä 
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on nähty piirteitä, jotka saavat sen muistuttamaan yhä enemmän kehitys-
maita (nk. neotraditionalismi). 

Venäjän (hallinnollisten) toimintajärjestelmien rakentumisen eräs 
kiinnostavin kysymys siis on, miten funktionaalisesti eriytymättömän 
korporaation sisäinen johtamisjärjestelmä rakentuu. Runsaasti empiiris-
tä tutkimusta tarvittaisiin selvittämään, miten erityyppisiä ja -kokoisia 
korporaatioita johdetaan. Korporaatiolla on funktionaalisesti eriytymät-
tömän toimintajärjestelmän lähtökohtaiset rakennepiirteet: korporaatio 
on kulttuuriltaan kollektiivinen ja johtamisjärjestelmältään autoritaari-
nen, jollainen venäläinen organisaatio tunnetusti on (Alanen 1996: 307; 
Luukkanen 2001: 255). Kollektivismi on funktionaalisesti eriytymättömän 
ryhmän tunnusomainen piirre, joka puolestaan ylläpitää kollektiivisia ei-
yksilöllisiä kulttuurisia malleja. Ryhmä voi luoda ryhmän omaa normis-
toa, jonka noudattamista kontrolloidaan (Kauhanen 2002). Normisto ja 
vakiintuneet toimintatavat luovat ryhmän sisäistä toimivuutta. Ryhmit-
tymä saattaa harjoittaa ryhmähenkeä vahvistavia ideologioita ja keskeisiä 
yksilöiden toiminnan suuntaajia ovat ryhmän asettamat päämäärät. Tu-
loksena saadaan integraatiota tuottava vahva ryhmäkuri, joka on yhdis-
telmä autoritäärisyyttä sekä ryhmän normeja ja ideologioita (Hedlund & 
Sundström 1996: 22).

Funktionaalisesti eriytymättömässä hallinnassa poliittista ja taloudel-
lista auktoriteettia erillisinä ei siis ole. Ulkopuolinen normisto ei ole päde 
klaanin tai mafian hallitsemalla alueella eikä täällä tapahdu mitään korpo-
raation johdon ohjauksesta riippumatonta toimintaa. Korporaation revii-
rillä oleva omaisuus, kuten muutkin oikeussuhteet, ovat korporaation ja 
käytännössä sen johdon hallinnassa. Historiallisessa feodaalijärjestelmäs-
sä korporaation omistukseen kuuluivat myös valtaa käyttäneen ryhmit-
tymän alaiset henkilöt. Moderneja eriytyneitä taloudellisia instituutioita, 
kuten markkinoita, ei ole, vaan korporaation läänityksen alueella talous 
on monopoliluonteista ja suoraan läänityksen johdon alaista. Feodaali-
järjestelmän tapaan funktionaalisesti eriytymätön (poliittinen) kamppailu 
käsittää sen, minkä ryhmittymän haltuun läänitys eli henkilöt, maaperä, 
raaka-aineet ja tuotantolaitokset päätyvät. Hajautumisen kehittyessä ää-
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rimmilleen ryhmien edunvalvonnassa ja konflikteissa on kyse alueellisista 
feodaalisista sotilaallisista joukkioista, jotka ovat läänittäneet alueita hal-
tuunsa ja hyödyntävät niitä. (Vrt. Bäckman 1996: 30, 49 ja Gilinski 2000.)

Ryhmittymän sisäinen järjestys on feodaalisella tavalla hierarkkinen 
(Kauhanen 2002; Nystén-Haarala 2001: 21; Ptšelintsev 2000). Yksilöt ja 
muut tuotannontekijät on läänitetty ensisijaisesti välittömästi hallitseval-
le voudille (muodollisesti neutraalin virkamiehen (puolittain)reaalinen 
rooli transitionaalisessa ympäristössä) ja feodaalille (vrt. Haav 2000: 11; 
Hedlund & Sundström 1996: 22), jotka keräävät rahan ja tulouttavat tri-
buutin kuninkaalle eli keskushallintoon, jonne raha kerääntyy. Moderni 
nimitys näille prosesseille on ”vertikaalinen korruptio”. Venäjällä funk-
tionaalisesti eriytymättömät feodaaliset rakennepiirteet ovat ilmenneet 
rikollisryhmittymien pyrkimyksenä vaatia suojelurahaa näiden alueille 
kuuluvista kohteista ja erityisesti erilaisten viranomaisten - kuten po-
liisin - harjoittamana yksityisenä rahastuksena, jota hallinnon ylätasot 
siis suojelevat. (Gilinski 2000; HS 28.4.1998 B7; Jäsentiedote… 2003; 
Kontseptsija… 1998; Nystén-Haarala 2001: 198; vrt. Pirttilä 1999; Riggs 
1964: 270; Åslund 1995: 196-98.) Eräs instituutioiden ilmentymä on, että 
hallinnon alatasojen rahallinen voitelu mahdollistaa pääsyn organisaation 
johdon puheille. 

Selviytyäkseen yksilön on kuuluttava johonkin ryhmään. Koska valtion 
tuottamat palvelut (funktionaalisuus) puuttuvat tai ne ovat heikkoja, ryh-
mä on ainoa perusturvan tarjoava (funktionaalinen) ympäristö. Keskeistä 
yksilön kannalta on ryhmän menestyminen. Yksilön toiminta palvelee 
ryhmän etua ja tärkeää on erityisesti ryhmän johtajan seuraaminen. Yksilö 
tuntee empatiaa omaa ryhmää kohtaan, mutta yhteiskunta voidaan kokea 
jopa vihollisena. Ryhmä tukee jäsentään, mutta myös kahlehtii tätä. Yk-
silön asema ryhmässä on totaalinen funktionaalisen eriytymättömyyden 
piirteiden mukaisesti. Yksilön arvo voi olla vähäinen ja kollektiivi osoittaa 
yksilölle tämän elämänosan. Ryhmä on samalla sekä (funktionaalinen) 
perusturvan tuottaja että vankila. (Hedlund & Sundström 1996: 19.)

Eräs näkökulma ymmärtää funktionaalisesti eriytymätöntä toiminta-
järjestelmää on perheinstituutio. Perhe on eräs säilyneistä traditionaalisis-
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ta muodostelmista ja sillä on runsaasti traditionaalisen yksikön toiminta-
piirteitä. Perhe ei ole “rationaalinen” muodostelma ja siksi se modernissa 
yhteiskunnassa on määrätyllä tavoin jäänyt rationaalisten järjestelmien 
varjoon. Perhettä johdetaan henkilökohtaisella auktoriteetilla ilman ke-
hittyneempiä välineitä. Hallinnan kohteiden kuuliaisuus varmistetaan ta-
loudellisella riippuvuudella ja näihin pyritään juurruttamaan oikeita sub-
stantiaalisia ajattelutapoja. (Hedlund & Sundström 1996: 23.)

Analyyttisesti merkittävä funktionaalisesti eriytymätön muodostel-
ma on traditionaalinen kylä. Venäjän instituutioiden ymmärtämiseksi ja 
selittämiseksi on suositeltu historiallisen venäläisen kylän (mir) tarkas-
telua. On esitetty, että Venäjä on perinyt instituutionsa traditionaalises-
ta talonpoikaiskylästä, joka taas sai instituutionsa talonpoikaisperheestä. 
Autoritaarisesta perheestä muodostuu autoritaarinen kyläyhteisö ja tästä 
edelleen rakenteiltaan autoritaarinen valtio, jota kuvataan tutkimuksen 
seuraavassa luvussa. (Bauman 1979: 185; Bäckman 1997: 39; Hedlund & 
Sundström 1996: 21, 23; Kauhanen 2002; Sutyrin 1999: 35.) Historiallisen 
venäläisen kylän merkityksestä sosiaalisen järjestyksen perusyksikkönä 
paljastavia ovat sanan ”mir” eri kielelliset merkitykset (mir= (i) kylä, (ii) 
maailma ja (iii) rauha). 

4.5 Verkostot

Tunnetuin ja eniten tarkastelluin funktionaalisesti eriytymätön partiku-
laarinen toimintajärjestelmä on verkosto. Tutkimuksessa ei tarkastella 
tätä kohdetta, sillä henkilösuhdekulttuurin horisontaaliset toimintajär-
jestelmät eivät ole ensisijainen hallintotieteellisen mielenkiinnon koh-
de. Verkostoihin kohdistuvaa tarkastelua on lisäksi toteutettu runsaasti. 
Hierarkioiden ohella verkostoilla on merkittävä roolinsa organisaatioiden 
toiminnassa. Merkittäviä koordinaation kannalta ovat erityisesti hierar-
kioiden johdon väliset horisontaaliset (epämuodolliset tai hallinnon hui-
pulla toimivissa komissioissa tapahtuvat) kontaktit (Bäckman 1997: 61; 
Bäckman 1998: 32; Hirvensalo 1997: 11; Intervju... 2000; Kontseptsija… 
1998; Pleines 2000).
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Verkostot korvaavat politiikkaa ja hallintoa ja erityisesti markkinoita, 
ja niissä tuotetaan näitä vastaavaa funktionaalisuutta. Oikeusjärjestyksen 
ja siten institutionalisoituneen luottamuksen heikkous kohottaa vaihdon 
transaktiokustannuksia. Hintamekanismin mukainen markkinavaihto 
ei voi toimia täysipainoisesti ja vaihto tapahtuu partikulaarisissa verkos-
toissa lojaaleiksi tiedettyjen osapuolien kesken (North 1997a: 17; Riggs 
1964: 211-12). Ympäristössä, jossa integraatio on keskeinen ellei keskeisin 
ongelma, luottamusta ja muuta funktionaalisuutta tuotetaan henkilösuh-
dekulttuurin keinoin. Toimintaympäristö vakautetaan ja jokin järjestys 
luodaan henkilösuhteiden avulla. Tavoitteena voi olla pysyvien suhteiden 
saavuttaminen, jotka voivat toimia modernisoituvien ja institutionalisoi-
tuvien toimintajärjestelmien lähtökohtana. (Bäckman 1997: 32; Toonen 
1993.)

Verkostojen partikulaarisuudesta seuraava piirre on vastavuoroisuus 
(Kauhanen 2002), minkä vuoksi Venäjällä on esiintynyt barter-vaihtoa. 
Verkostot ennen kaikkea jakavat transitionaalisella tavalla saatavilla ole-
vaa arvoa, mutta ne kykenevät myös tuottamaan sitä (Bäckman 1998: 43; 
Pleines 2000; Vasiljev 1995: 182). Koska verkosto on funktionaalisesti 
eriytymätön, se ei ole luonteeltaan esimerkiksi vain yksin taloudellinen 
(markkinoiden partikulaarinen vastine), vaan vaihto tapahtuu myös so-
siaalisilla perusteilla. Verkosto voi toteuttaa sosiaalipoliittisia tehtäviä 
toimittamalla hyödykkeitä niitä tarvitseville. Politiikka voidaan sopia ver-
kostossa henkilöiden kesken. Verkostoissa tapahtuva partikulaarinen po-
liittinen vaihto korvaa universaaleja poliittisia markkinoita ja universaalia 
lainsäädännön auktoriteettia. Taloudellisten arvojen tavoin verkostojen 
avulla on tyhjennetty valtion poliittista valtaa. (Vrt. Nironen 1998: 19.)

4.6 Henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuus 

Funktiotarkastelun avulla on siis mahdollista toteuttaa rakennetarkastelua 
ja tarkastella mm. hallinnon rakenteita. Yhteiskunnan ja hallinnon toi-
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mintajärjestelmiä voidaan ymmärtää suhteessa funktionaaliseen kokonai-
suuteen, jota ne pyrkivät tyydyttämään, kuten jo on kuvattu. Yhteiskunta 
ja hallinto toimivat aina jollain tavoin ja niiden selittämiseksi on nähtävä, 
miten funktioita kyseisessä kokonaisuudessa tuotetaan. Luvun tavoittee-
na on tarkastella, mitä luvussa luonnosteltavan henkilösuhdejärjestelmän 
ideaalityypin pohjalta voidaan ymmärtää hallinnosta ja hallintajärjestel-
mästä ja näiden kehittämisestä Venäjällä.

Henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuuden tarkastelussa on erotet-
tavissa ainakin kolme kysymystä: (i) Kysymys funktioiden tuotannon 
toimintamuodoista eli kysymys, miten henkilösuhdekulttuuri tuottaa 
funktionaalisuutta. Henkilösuhdekulttuurin, kuten kaikkien toiminta-
järjestelmien, funktionaalisuus tapahtuu järjestelmän rakennepiirteiden 
puitteissa, joita tarkastelemalla voidaan ymmärtää järjestelmän funktio-
naalisuutta. (ii) Kysymys funktioiden tuotannon tehokkuudesta eli ky-
symys, miten tehokkaasti henkilösuhdekulttuuri tuottaa funktioita. (iii) 
Keskeinen kysymys Venäjän oloissa on ollut, onko Venäjälle ominainen 
vahva henkilösuhdekulttuuri talouden ja hallinnon funktionaalisuuden 
kannalta hallitsevasti myönteinen vai kielteinen ilmiö. Tutkimus ei pyri 
näkemään henkilösuhdekulttuuria lähtökohtaisesti hyvänä tai pahana, 
vaan tarkastelee sen (dys)funktionaalisuutta osana eri konteksteja (Rose 
1998: iii). Tutkimuksen puitteissa ei myös ole mahdollisuutta todentaa 
henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuutta tai dysfunktionaalisuutta, 
vaan tavoitteena on käsitteellisesti eritellä henkilösuhdekulttuurin vaiku-
tusta instituutioiden tehokkuuteen Venäjällä. 

Lähtökohtaisesti henkilösuhdekulttuuri merkitsee korruptiota, mutta 
sekä yleisesti että erityisesti hallintotieteellisesti merkittävä näkökulma 
on, että henkilösuhdekulttuuriin on kuulunut selviä funktionaalisia omi-
naisuuksia. Kuten aiemmin on kuvattu, funktionaalisesti eriytymättömi-
en korporaatioiden funktionaalisuus ainakin niitä vastaavassa funktio-
naalisesti eriytymättömässä (traditionaalisessa) ympäristössä on näiden 
jo määritelmällinen piirre. Henkilösuhdekulttuuri on transition aikana 
varsin pitkälle kannatellut yhteiskuntaa muiden toimintajärjestelmien 
funktionaalisuuden oltua heikkoa (Lehmbruch 1999: 24; Piirainen 1997). 
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Henkilösuhdekulttuuri on tuottanut yhteiskuntaan ja hallintoon integ-
raatiota ja tuloksellisuutta oloissa, joissa modernit tai neuvostotyyppiset 
instituutiot eivät ole kyenneet tätä tekemään. 

Näiden piirteiden ymmärtäminen on merkittävää hallinnon kannalta, 
sillä perinteinen hallintotieteellinen näkökulma on, että vain modernit 
(hallinnolliset) instituutiot eli oikeusvaltio ja instrumentaalisesti ratio-
naalinen byrokraattinen hallinto voivat ovat tehokkaita. Tämä on ollut 
hallintotieteilijöiden lähtökohtainen ajattelutapa myös Venäjällä. Henki-
lösuhdekulttuurin on Venäjällä nähty tuottavan vain kapeasti tarkastel-
tuna vastaavasti myös julkisen hallinnon organisaatioiden tehokkuutta. 
Tämä ei toki ole yllätys, sillä tunnettua on, että ei-formaaliset suhteet vah-
vistavat organisaatioiden tehokkuutta ja että byrokratia hidastaa tätä.

Toimintajärjestelmät toimivat lähtökohtaisesti parhaimmillaan puhtai-
na tyyppeinä. Henkilösuhdekulttuuri, kuten kaikki toimintajärjestelmät, 
on tehokasta omalla tavallaan. Mitä vapaammin verkostot ja hierarkiat 
toimivat ilman lainsäädännön ja demokratian tuomaa jarrutusta tai mitä 
syvemmin uskontoihin uskotaan ilman maallistumiskehitystä, sitä te-
hokkaampi järjestelmä on. Toisaalta erilaiset toimintajärjestelmät voivat 
sekoittuneena voimistaa kokonaisfunktionaalisuutta ja henkilösuhdekult-
tuuri muihin toimintajärjestelmiin sekoittuneena voi vahvistaa niiden 
funktionaalisuutta. Sekatyyppisiä eli transitionaalisia toimintajärjestelmiä 
tarkastellaan tutkimuksen viimeisessä luvussa. 

Toimijoiden pyrkimys taloudelliseen selviytymiseen on tuottanut Venä-
jällä epävirallisia (i) (poliittisia) sopimuksia ja toimintamuotoja, jotka ovat 
muodostaneet henkilösuhdekulttuurin epävirallista (ii) normistoa, jonka 
avulla on vahvistettu (iii) taloudellista aktiivisuutta. Järjestys ja funktio-
naalisuus luodaan näin henkilösuhteilla. (Aligica 1997: 48; Bäckman 1996: 
32; Bäckman 1997: 69-71; Gilinski 2000; Jakobson 2000: 255; Pirttilä 1999; 
Riggs 1973: 39.) Koska yritykset pyrkivät rationaalisuuteen, ne tuottavat 
itse toimintatapansa, formalisoivat näitä ja varmistavat niiden toimivuutta 
(Bäckman 1998: 42; North 1997a: 4). Normit luovat ennakoitavuutta ja 
niihin voi liittyä sanktioita. Henkilösuhdekulttuurin avulla voidaan tuot-
taa toimintaympäristö, jossa luottamusta on saatavilla. Vaikka tällainen 
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järjestys on heikko, sen instituutiot voivat olla melko toimivia. Kun valtio 
ei ole kyennyt tai halunnut tuottaa sosiaalista ja siten taloudellista pää-
omaa, kansalaisyhteiskunta on luonut sitä omin keinoin.

Liike-elämän tapaoikeus voi olla korkeatasoisempaa kuin vahvistettu 
valtion lainsäädäntö, joka olisi yleisesti melko kehnoa (Larjavaara 1998: 
14; Larjavaara 2004; Åslund & Layard 1993: 73). On jopa esitetty, että val-
tion merkitys on Venäjällä jokseenkin epäfunktionaalinen ja sen hallit-
sevana luonteena on lähinnä poliittinen arvon jakaminen. (Batšilo 1998: 
10, 35; vrt. Jäsentiedote… 2003; Larjavaara 2004; Legal aspects… 1996; 
Nystén-Haarala 2001: 198; Åslund 1995: 187, 196.) Tavanomaisen tarkas-
telunäkökulman mukaan valtio on Venäjällä rakentava ja funktionaalinen 
ja henkilösuhdekulttuuri on vastikkeetonta arvoa vääristyneesti allokoivaa 
korruptiota. Asetelma on nähtävissä kääntäen myös siten, että valtion 
merkitys Venäjällä on paljolti olla funktioton vastikkeetonta arvoa nosta-
va (korruptio) ja allokoiva feodaalinen ylärakenne, mutta henkilösuhde-
kulttuuri on yksilöiden ja ryhmien funktionaalista selviytymispyrkimystä 
(Bäckman 1996: 46-47; Haav 2000: 11; Legal aspects… 1996).

Selvää on, ettei henkilösuhdekulttuuri yksinomaisena toimintajärjes-
telmänä voi tuottaa korkeaa funktionaalisuutta. Laajoja ja vaativampia 
kohteita (valtioita, markkinataloutta lähtökohtaisesti ylipäätään, infra-
struktuurin rakentamista) ei alkeellisilla instituutioilla voi tuottaa. Poliit-
tinen funktio rajoittuu korporaatioiden sisäisiin melko rajoitettuihin ta-
voitteisiin. Henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuus on ilmeisesti paljolti 
rajoittunut saatavilla olevan arvon tehokkaaseen jakamiseen, mutta sen 
kyky tuottaa uutta arvoa on ollut heikko (Pirttilä 1999). Korruptioverkos-
tot ovat jakaneet arvoa muiden järjestelmien sisällä tapahtuneena tran-
sitionaalisena piilofunktiona (Bäckman 1998: 38; vrt. Hedlund & Sund-
ström 1996: 12; Pirttilä 1999). Osin on ollut kysymys lähinnä joukkioiksi 
kokoontuneista toimijoista, jotka ovat metsästäneet neuvostotalouden 
jäämistöä. Talous ja sitä seuraava muu sosiaalinen organisoituminen on 
taantunut lähinnä eräänlaisen metsästystalouden asteelle. Taloudessa ja 
julkisessa johtamisessa instituutiot eivät ole tukeneet pitkän aikavälin tuo-
tannollista toimintaa (Lehmbruch 1999: 24). Keskeistä on saada saalista, 
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käyttää se välittömästi tai siirtää voitto ulkomaille.
Henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuus on voinut jarruttaa moder-

nien toimintajärjestelmien vahvistumista. Uusia toimintatapoja ei mah-
dollisesti ole kehittynyt erityisen nopeasti oloissa, joissa esimerkiksi ta-
loudellinen funktionaalisuus ja siten taloudelliset palkinnot ovat olleet 
henkilösuhdekulttuurin piirissä hyvät tai paremmat kuin virallisen talou-
den puolella (Jakobson 2000: 255). Toimijat ovat panostaneet enemmän 
tähän “hevoseen” (Hedlund & Sundström 1996: 5). Tavanomaisesti on 
nähty, että henkilösuhdekulttuuri oli funktionaalista 1990-luvun alkuvuo-
sina, jolloin juuri muutakaan funktioiden tuotantoa ei ollut, mutta että 
myöhemmin, jolloin markkinat ja byrokratia ovat muodostuneet jo osin 
toimiviksi, sen merkitys on muuttunut hallitsevasti dysfunktionaaliseksi 
ja inertiaa muodostavaksi (Lehmbruch 1999: 24). Järjestelmän toimintata-
pojen ja funktionaalisuuden perustuessa kollektiivisuuteen ja johtajakes-
keisyyteen näistä toimintamuodoista on vaikea irtautua. Kollektiivisuus ja 
autoritäärisyys ovat voineet muodostaa toimintajärjestelmän rautahäkin, 
johon riippuvuus kohdistuu. 

Hyvin ongelmalliseksi rakenteiden kehityksen kannalta on nähty ajal-
lisesti myöhempi lähinnä viimeaikainen kehitys, että henkilösuhdekult-
tuurin toimintatavat voivat institutionalisoitua muodostaen institutio-
nalisoituneita lähtökohtaisesti dysfunktionaalisia toimintajärjestelmiä. 
Rikollisuus institutionalisoituu osaksi talouden ja politiikan rakenteita ja 
talouskasvun käynnistyttyä väärinkäytöksiä toteutetaan suuremmin raha-
määrin. (Lehmbruch 1999: 23; Porjadok… 1997; Salminen & Hyyryläinen 
1989: 177; Åslund 1995: 196.)

Mielenkiintoinen näkökulma on, että henkilösuhdekulttuurin insti-
tutionalisoituminen voi olla myös funktionaalista. Mahdollista on, että 
saatavilla oleva henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuus kehittyy institu-
tionaalisesti moderniksi funktionaalisuudeksi. Tämä on tosin vain mah-
dollinen kehityssuunta. Henkilösuhdekulttuurin rationaalisuus olisi 
modernisoituvan funktionaalisuuden merkittävin lähtökohta. Henki-
lösuhdekulttuuri olisi syntynyt pyrkimyksestä toimia rationaalisesti ja 
henkilösuhdekulttuurin ydinsisältö olisi funktionaalisuus eikä korrup-
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tio. (vrt. Bäckman 1996: 34, 75; Bäckman 1998: 42; Jakobson 2000: 256; 
Nystén-Haarala 2001: 10; Ptšelintsev 2000.)

Arviot henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuudesta Venäjällä ovat ol-
leet vaihtelevia. Kyseessä on lähes paradigmaattinen näkemysero instituu-
tioiden rationaalisuuden lähtökohtaisesta luonteesta ja niiden toivottavasta 
muutoksesta Venäjällä (Aligica 1997: 48). Yleisimmin henkilösuhdekult-
tuuri on tuomittu kehitystä uhkaavana korruptiona. Henkilösuhdekult-
tuurissa on toisaalta nähty merkittäviä myönteisiä arvoja (Bäckman 1997: 
159; Bäckman 1998: 37; Lehmbruch 1999: 6; Saunders 2001). Yhteisölli-
syys (sobornost, obštšnost) olisi Venäjän lännestä edukseen erottava omi-
naisuus. Tämän ajattelun perinteet ulottuisivat ainakin 1840-luvulle ja 
myös jo ortodoksinen uskonto tukisi partikulaarisuutta (Bäckman 1998: 
76; Jakobson 2000). Perinteiset instituutiot (itsevaltius, oikeauskoisuus ja 
yhteisöllisyys) olivat omana aikanaan valtion virallinen hallintaideologia. 
Partikulaariset toimintajärjestelmät olisivat Venäjällä hyvin traditionaa-
lisia eivätkä vain neuvostotalouden heikentymisen seurausta (Bäckman 
1996: 46-47; vrt. Kauhanen 2002; vrt. North 1997a: 16). Henkilösuhde-
kulttuuri on tehokasta, mutta tämä on jäänyt huomaamatta, koska (län-
nestä opittuna) näkökulmana on suunnata huomio vain valtion instituu-
tioiden tehokkuuteen. Vaikka valtion rakenteet muodollisilla mittareilla 
tarkasteltuina olisivatkin tehottomia, toimintajärjestelmien tehokkuus 
ilmenee muulla tavoin. (Vrt. Kauhanen 2002.)

Tunnettua esimerkiksi on, että Venäjällä voidaan johtaa projekteja ja 
toteuttaa tilannejohtamista jopa huomattavasti läntisiä oloja nopeammin 
ja tuloksellisemmin, kun byrokratia ei useallakaan tavalla hidasta johta-
mista. Hallinnolliset, armeijaorganisaatiotyyppiset johtamisinstituutiot 
mahdollistavat projektien tehokkaan johtamisen, mutta nämä instituu-
tiot eivät mahdollista vakinaista oikeudellista hallintajärjestelmää vaati-
vien tavoitteiden saavuttamista (markkinat) läheskään yhtä tehokkaasti. 
Esimerkkinä tästä asetelmasta on Venäjällä näyttäytyvä tilanne, jossa 
rakentaminen on vilkasta ja urakoita voidaan toteuttaa nopeasti, mutta 
toisaalta rakennuskannan ylläpito on vaikeasti järjestettävissä ja siksi lai-
minlyötyä. 
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Luvussa toteutettavaan muuhun tarkasteluun nähden jossain määrin 
erillinen, mutta kiinnostava ”puuttuva tyyppi” on mahdollisesti mää-
riteltävissä oleva lakimiesvaltainen oikeusjärjestelmän johtama yhteis-
kuntatyyppi. Tällöin yhteiskunnan muut osajärjestelmät (nimenomaan 
poliittinen järjestelmä) ovat heikkoja ja oikeusjärjestelmä on keskeisin 
osajärjestelmä. Tällainen lähinnä Yhdysvalloissa ilmenevä tyyppi saa-
daan, kun talouselämä järjestää oikeudelliset keskinäissuhteensa, mutta 
talous ei ole erityisen vahvasti poliittisesti ohjattua. Venäjälläkin, jossa lii-
ke-elämän sisäinen tapaoikeus on ilmeisesti merkittävää ja valtion toteut-
tama poliittinen ja oikeudellinen ohjaus on säilynyt heikkona, ollaan ehkä 
osin matkalla tätä tyyppiä muistuttavaan tilanteeseen. Talouden vaatima 
vaihto järjestetään transaktiokustannuksia pienentävällä tavalla, mutta 
poliittisen hallintajärjestelmän (myönteinen tai kielteinen) vaikutus säilyy 
(toistaiseksi) heikkona. 

On kuvattu, että myös transitionaalisissa olosuhteissa oikeusjärjestelmä 
voi hoitaa muiden järjestelmien tehtäviä (Toonen 1993). Lainsäädännön 
esimerkiksi ollessa vielä heikkolaatuista riitatapauksia joudutaan selvitte-
lemään lakimiesten välityksellä oleellisesti useammin kuin institutionaa-
lisesti vakiintuneissa olosuhteissa, joissa lainsäädäntöä vain mekaanisesti 
sovelletaan hallinnon toimesta. 

4.7 Henkilösuhdekulttuurin funktionaalisuus 
hallinnon näkökulmasta

Kuten edellä kuvattiin, funktionaalisesti eriytymättömän toimintajärjes-
telmän tunnuspiirre on, että funktionaalisuutta tuotetaan funktionaalisesti 
eriytymättömissä ryhmissä ja korporaatioissa. Hallinnon kannalta henki-
lösuhdekulttuurin näkeminen funktionaaliseksi on tarkoittanut Venäjällä 
näkökulmaa, jonka mukaan henkilösuhdekulttuuriin kuuluvia piirteitä ei 
tule pitää yksinomaan epäfunktionaalisena korruptiona. Eriytymättömät 
toimintamuodot muodostavat funktionaalisuuden lähtökohdan, jos Ve-
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näjä ei koskaan yleisesti saavuta moderneja eriytyneitä instituutioita eli 
poliittista demokratiaa ja oikeusvaltiota, jotka ovat byrokratisoitumisen 
tuottaja, edellytys ja ympäristö. Eriytymätöntä funktionaalisuutta ei pidä 
rikkoa, vaan sitä pitäisi ehkä suorastaan vahvistaa. Integraatio on toiminut 
Venäjällä korporaatio- ja organisaatiotasolla, muttei valtiotasolla, ja tilan-
ne on tuskin muutettavissa. Hallinnon lähtökohtainen toiminta-ajatus ja 
tehokkuus olisi näissä olosuhteissa rakennettavissa esimerkiksi ryhmä-
henkeä kantavista tiimeistä.

Näillä näkökulmilla on perusteltu New Public Management (NPM) 
-hallintouudistusten soveltuvuutta Venäjälle. (NPM reformeilla tarkoi-
tetaan 1980-luvulta alkaen OECD-maissa käytettyjä menetelmiä jous-
tavoittaa byrokratian jäykkyyttä lisäämällä johtajien toimintavapauksia, 
tulosjohtamista ja markkinaistamista.) Neutraalia byrokratiaa ei pitäisi 
tyrkyttää Venäjälle, koska tämä rikkoo toimivia kollektiivisia ja verkos-
tomaisia perinteitä. Korruptio (mahdollisesti epävirallisesti säänneltynä) 
voi olla funktionaalista ja arvostettua oloissa, joissa lainsäädäntö on eri 
syistä (vielä) niin heikkotasoista, ettei sen mukaan ole mahdollista toimia. 
Henkilösuhteet, liike-elämän tapaoikeus ja ammatilliset standardit syn-
nyttävät pelisääntöjä paremmin kuin valtion korruptoitunut lainsäädäntö. 
Johtamalla johtaminen ja verkostoissa vaihtaminen on tehokasta, kun-
han lainsäädäntö ei tuki näitä. Budjetointia ja muuta ohjausta on parasta 
toteuttaa entiseen tapaan tulosohjauksena, kun normiohjaus ja vastaava 
kontrolli ei kuitenkaan toimi. On tuskin odotettavissa, että oikeusvaltio 
saa Venäjällä koskaan toimivaa merkitystä. Suora sopiminen organisaati-
on johdon kanssa ja henkilöstön valinta omasta verkostosta toimii, mutta 
meriittirekrytointi ja tarjouskilpailut eivät toistaiseksi ole saaneet aitoa ja 
toimivaa luonnetta (Larjavaara 2004; ks. Obolonski 1999: 14).

Tuloksena on epäpyhä perinteistä venäläistä kollektivismia, uuslibera-
lismia ja postmodernismia yhdistävä näkökulma rakenteiden kehityksestä 
Venäjällä. Koska byrokratian kehitystasoa ei ole Venäjällä saavutettavissa, 
“a second best reform” on saatavilla olevan funktionaalisuuden tukemi-
nen. (Vrt. Jakobson 2000: 261-62.)

Manageristisemmat eli hallinnon johdettavuutta tukevat organisaatio-
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rakenteet ovat olleet kehitystavoitteena myös siis OECD-oloissa. “Mana-
gement” -tasoisten toimintajärjestelmien (Gemeinschaft) ohella hallinto 
kuitenkin vaatii myös “governance” -tasoisia instituutioita (Gesellschaft). 
Pelkän managementin varassa voidaan tuskin edetä Venäjälläkään. Kes-
keinen ero ilmeisesti on, toteuttavatko hallinnon johtajat ja tiimit omia vai 
valtion tavoitteita. Funktionaalisesti eriytymättömien johtamisinstituuti-
oiden ohjaajana ja koordinoijana on oltava hallintajärjestelmä. Mielen-
kiintoista on, miten tämä on Venäjällä toteutettu. Hallintaa on ilmeisesti 
perinteisesti luotu keskitetyn poliittisen hallinnon avulla (jota kuvataan 
seuraavassa luvussa), joka nimittää, ohjaa ja kontrolloi hallinnon johtajis-
toa ja luo siten integroidun kokonaisuuden.

Taulukossa 4.7 on eritelty kaksi tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin 
kytkeytyvää paradigmaa valtiorakenteen ja hallinnon instituutioista ja 
kehityksestä Venäjällä, jotka perustuvat erilaisiin paradigmaattisiin näkö-
kulmiin funktionaalisen eriytymättömyyden ja eriytyneisyyden merkityk-
sestä instituutioiden funktionaalisuudessa. Tässäkin mielessä perustava 
kysymys toivottavasta tulevasta hallintajärjestelmästä Venäjällä on ollut 
epäselvä ja näin edellytykset kehittää (hallinnon) rakennetta ovat olleet 
epäselvät. Taulukon tarkastelu (joka on tutkimuksen linjan mukaisesti 
mallintava ja hypoteeseja tarjoava) perustuu erityisesti: Jakobson 2000.
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Taulukko 4.7 Hallintajärjestelmän paradigmaattinen tarkastelutapa Venäjällä
Sapadnikki
(funktionaalinen eriytyneisyys 
saavutetaan, kohde moderni-
soituu)

Slavofiili 
(funktionaalinen eriytymättö-
myys säilyy, modernisaatio ei 
toteudu)

Positiivinen 
kuva Venäjän 
instituutioista

Venäjä demokratisoituu ja siten 
modernisoituu ennemmin tai 
myöhemmin

Venäjä ei koskaan demokrati-
soidu ja siten yleisesti moder-
nisoidu

Normatiivinen 
kuva Venäjän 
instituutioista

Kehittyäkseen Venäjän pitää 
modernisoitua

Venäjän ei kehittyäkseen tarvit-
se modernisoitua

Näkemys 
henkilösuhde-
kulttuurista

Henkilösuhdekulttuuri on 
korruptiota

Henkilösuhdekulttuuri on 
funktionaalista (traditionalis-
mia)

Näkemys 
talouden kehi-
tyksestä

Talous tarvitsee oikeusvaltiota -Yritysten on päästävä eroon 
turhasta lainsäädännöstä ja 
yrityksiä hyväksikäyttävästä 
feodaalisesta byrokratiasta
-Talous hoitaa parhaimmin itse 
omat pelisääntönsä

Näkemys 
instituutioiden 
kehityksestä

Korruptiota on vastustettava, 
jotta rakenteet vahvistuvat ja 
kehitystä voi tapahtua

Henkilösuhdekulttuurin saata-
villa oleva funktionaalisuus on 
funktionaalisuuden keskeinen 
lähtökohta

Kuva hallin-
non dysfunk-
tioiden syistä

-Hallinnon dysfunktiot johtuvat 
modernisoitumattomista insti-
tuutioista
-Instituutioita on yritettävä ke-
hittää eli kansalaisyhteiskuntaa 
ja oikeusvaltiota on tuettava

-Dysfunktiot selittyvät sillä, että 
Venäjälle pyritään juurrutta-
maan oikeusvaltiota, joka ei voi 
Venäjällä toimia
-Seurauksena on instituuti-
oiden ja mallien yhteenso-
pimattomuudesta seuraavia 
transitionaalisia dysfunktioita 
(feodaalinen markkinatalous, 
toimimaton lainsäädäntövii-
dakko)

Kuva 
hallinnon 
kehittämisen 
lähestymista-
voista

-Venäjälle on pyrittävä raken-
tamaan oikeusvaltiota ja neut-
raalia byrokratiaa, koska tämä 
tukee modernisaatiota
-NPM on asiantuntematon 
lännestä mekaanisesti kopioitu 
muotivirtaus

-Venäjälle ei pidä pyrkiä 
juurruttamaan oikeusvaltio-
ta ja neutraalia byrokratiaa, 
koska näiden saavuttamisen 
edellytyksenä olevat instituu-
tiot (tuotantoon suuntautunut 
talous, kansalaisyhteiskunta, 
poliittinen demokratia) eivät 
tule olemaan saatavilla
-Neutraalin byrokratian kan-
nattajat eivät ymmärrä Venäjän 
realiteetteja
-Neutraali byrokratia on länsi-
mainen illuusio, jota ei koskaan 
käytännössä saavuteta Venäjäl-
lä, vaikka tätä ehkä toivottaisiin
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Näkemys par-
tikulaarisista 
intresseistä

-NPM on tuotu Venäjälle, koska 
sen avulla voidaan perustella ja 
tukea korruptiota ja johtajien 
valtaa
-Uusliberalismi on talouseliitin 
ideologia valtion ohjauksesta 
vapautumiseksi

-Korruptoituneet lait ovat me-
netelmä kerätä rahaa ja luoda 
muita olosuhteita
-Oikeusvaltio on nomenklatuu-
ran ja oligarkkien menetelmä 
vahvistaa etuoikeudet

Näke-
mys  NPM 
-reformeista 
Venäjällä

Pahentaa hallinnon korruptiota Tukee saatavilla olevaa (edes 
vähäistä) funktionaalisuutta

Näkemys kes-
kushallinnon 
roolista

-Rakenteiden vahvistaminen 
lisää keskushallinnon kykyä 
ohjata ja toimeenpanna
-Keskushallinnon on vahvis-
tettava kontrollia torjuakseen 
korruptiota ja hajautumista

-Saatavilla olevien instituuti-
oiden oloissa keskushallinto ei 
kuitenkaan kykene toimeenpa-
nemaan juuri mitään 
-Organisaatioiden ja hallin-
non paikallistason on voitava 
toimia itsenäisesti, jotta tuloksia 
saavutetaan 
-Keskushallinnosta (ja sen 
tuottamasta normistosta) on 
lähinnä vahinkoa, koska myös 
keskushallinto on korruptoitu-
nut tai jopa lähinnä vain lisäar-
von poliittista jakoa toteuttava 
kerrostuma 
-Valtiosta olisi parasta päästä 
eroon eli hallinto olisi parasta 
minimoida, koska näistä on 
lähinnä vahinkoa

Näkemys 
henkilöstöpo-
litiikasta

Virkamiehet tarvitsevat 
oikeudellisesti vahvistetun 
aseman, korkeampaa palkkaa ja 
kontrollia

Demokratian ja siten kontrol-
lin puuttuessa nomenklatuura 
nielee korkeammat palkkiot ja 
vahvistetun virkamiesaseman 
eikä hallinto tehostu

Lähtökohtaisesti funktionaalisesti eriytymättömässä toimintajärjestel-
mässä siis ei ole hallintoa erillisenä rakenteena, vaan hallinto on osa hen-
kilösuhdekulttuuria ja hallinnollinen aspekti sisältyy toimintajärjestelmän 
yleisiin rakenteisiin. (Riggs 1964: 14; Salminen & Hyyryläinen 1989: 175.) 
Muodollinen hallinto ei ole käytännössä eriytynyt ryhmäsolidaarisuudes-
ta ja hallintoa toteutetaan osana yleistä johtajakeskeisyyttä. Henkilösuhde-
järjestelmän toimijat toteuttavat organisoitua yksityistä täytäntöönpanoa. 
Instituutioista siis seuraa, että henkilöstökysymykset koetaan hallinnon 
keskeisimmäksi osa-alueeksi.
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Hallinto ei toki ole pelkkää henkilösuhdekulttuuria, vaan hallinto on 
transitionaalinen eli henkilösuhdekulttuurin toimintatavat ja rationali-
teetti vaikuttavat universaalina esiintyvän hallinnon rakenteeseen, ohjaus-
järjestelmään ja rahoitukseen. Luvussa hahmotellut henkilösuhdejärjes-
telmän rakennepiirteet selittävät, miten universaaliksi tarkoitettu hallinto 
rakentuu transitionaalisella, piilofunktionaalisella tavalla partikulaarisis-
ta klaaneista ja verkostoista (Aligica 1997: 48; Bäckman 1998: 34; Haav 
2000: 7, 10; Intervju... 2000; Jakobson 2000: 249; Nozdratšev 1999: 306; 
Salminen & Hyyryläinen 1989: 176; Smith 1988: 107; Riggs 1961: 38).

Hallinto on käytännössä lojaliteettia johtajille ja joukkueille (Haav 
2000: 11; Obolonski 1998). Henkilöstöä vaihdetaan monissa tapauksis-
sa joukkueittain eli poliittisen asetelman tai hallinnon johdon vaihtuessa 
koko aiempi henkilöstö korvataan uudelle johdolle lojaalilla henkilöstöllä 
(Lesage 1993: 132; Pakulski 1986: 9; Ruutu 1996). Rekrytointi perustuu 
suhteisiin ja suosikkijärjestelmään (Nozdratšev 1999: 20, 305; Vinogra-
dova et al. 2000: 21, 28; Vlasova 1998: 9). Virkamiesten nimitysperusteet 
ovat Venäjällä alue, jolla on kaikkein ilmeisimmin havaittavissa, miten so-
siaalisen järjestelmän instituutiot heijastuvat hallintoon tehden sen transi-
tionaalisella tavalla epäfunktionaaliseksi (Turtšinov 2003). Partikulaarisia 
poliittisia ja taloudellisia hyötyjä tavoitellaan laajemmissa ryhmissä hal-
linnon sisällä, mikä muodostaa korruption hyvin institutionalisoituneeksi 
(Bäckman 1996: 141).

Johtajavaltaisuus selittää hallinnon otteiden mielivaltaisuutta ja heikkoa 
ennustettavuutta (Linkola 2000: 15; Obolonski 1999: 320). Hierarkkinen, 
johtajavaltainen organisaatio ei pysty parhaalla tavalla tuottamaan tasa-
laatuisia suoritteita (Larjavaara 1999; Mintzberg 1979: 310). Hallinnon 
rakenne on epävakaa ja hallinnossa on runsaasti ad hoc -rakenteita. Kun 
laki on paljolti henkilöille alisteista, oikeudet eivät ole pysyviä ja talou-
den toimintaympäristö säilyy epävakaana. (Kavran & Radinovich 1998.) 
Myös hallintotyöstä korvattavat palkkiot voivat olla osin partikulaarisia. 
Henkilöstön muodollinen palkkaus on heikko ja sen ehkä toivotaan sel-
laisena säilyvän. Hierarkioiden johto luo lojaliteettia hyvittämällä alaisille 
henkilökohtaisia palkkioita. (Haav 2000: 8; Kontseptsija… 1998; Linkola 
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& Luhtala 2001: 8; Obolonski 1999: 315-16; Pakulski 1986: 7; Porjadok… 
1997; Riggs 1964: 109; Škatulla 1999: 29.)

Hierarkkisen ja politisoituneen hallinnon tehtävät voivat olla epäva-
kaita. Koska hallinto ei ole käytännössä erityisen legalisoitua, hallinnolla 
ei ole pysyviä tehtäviä, toimivaltaa ja näiden rahoitusta (Kontseptsija… 
1998). Hallinto erityisenä omana rakenteena eli hallinto vakinaisena hen-
kilöstönä ja vakinaisina tehtävinä ja pysyvänä henkilöstön ja tehtävien ra-
hoituksena on heikko (vrt. Vinogradova et al. 2000: 44-45). Johto osoittaa 
tehtäviä ja näihin rahoitusta kussakin yksittäistapauksessa (Pakulski 1986: 
8). Yksiköt toteuttavat päällekkäisiä tehtäviä ja horisontaalista ja vertikaa-
lista koordinaatiota voi olla vaikea saavuttaa (Linkola & Luhtala 2001: 21; 
Ruutu 1996). 

Näissä oloissa pyrkimykset kehittää hallintoa neutraalin byrokratian 
mukaiseksi eivät institutionaalisista syistä ehkä onnistu. Pysyvää ja byro-
kraattista hallintoa ei ole luotavissa keinotekoisesti. Jos organisointiperi-
aatteena on viime kädessä johtajuus ja kollektivismi eikä oikeusjärjestys, 
Venäjällä ei lähiajan tulevaisuudessa ole odotettavissa, että oikeusjärjes-
tyksen partikulaarisuus ja epävakaus poistuu. (Hedlund & Sundström 
1996: 21.) Hallinto ei toimeenpane universaaleja policyja, vaan siellä teh-
dään partikulaarisia casepäätöksiä (Riggs 1964: 334). Myös pyrkimykset 
juurruttaa hallintoon universaalia rekrytointia epäonnistuvat, jos sosiaali-
nen järjestelmä lähtökohdiltaan toimii kuvatun kaltaisesti (vrt. Kontsept-
sija… 1998). Venäläisen organisaation autoritaarinen johtamiskulttuuri 
selittyy samoin laajemmista yhteyksistä ja on sellaisenaan vaikeasti muu-
tettavissa. Hallintoa on kehitettävissä hajautetusti yksittäisissä virastoissa 
korporaatioiden johtajien toimesta (Ruutu 1996; Temmes, Sootla & Lar-
javaara 2004) hallintajärjestelmän poliittisesti hyväksymissä puitteissa ja 
läsnä olevaa toimintajärjestelmää tehostaen.

Korruption torjuminen voi olla vaikeaa oloissa, joissa lähipiirin suosi-
minen on yksilön velvollisuus ja ryhmälojaliteetin hylkääminen voi johtaa 
ryhmästä syrjäyttämiseen (Kauhanen 2002). Funktionaalisesti eriytymät-
tömän vaihdon ollessa eräs perustava toimintajärjestelmä on luonnollista, 
että vaihtoa toteutetaan myös hallinnon rakenteissa (korruptio). Koska 
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toimintaperiaate on kollektivismi ja partikulaarisuus, näiden tukkimi-
nen korruption torjumisen nimissä voi johtaa kohteen funktionaalisuu-
den transitionaaliseen heikentymiseen. Jos korruptio estetään, kohde ei 
toimi enää millään mekanismilla (jos esimerkiksi Suomesta Venäjälle ta-
pahtuvan maahantuonnin nk. kaksoislaskutus ehkäistäisiin, kaupan taso 
putoaisi merkittävästi) tai sen funktionaalisuus vähintään heikkenee. (HS 
28.4.1998 B7; Kauhanen 2002; Larjavaara 1999; Larjavaara 2004; Riggs 
1964: 44, 203; Vinogradova et al. 2000: 45.)

Toteutus olisi siis sitä tehokkaampaa, mitä rikkoutumattomampina 
eriytymättömät piirteet säilyvät. Hallinto voi paljolti olla funktionaalinen 
vain reaalisesti saatavilla oleva sosiaalinen rakenne huomioiden. Mikäli 
instituutioiden modernisoimiseen pyritään, tämä ei ehkä siis saisi merki-
tä eriytymättömän funktionaalisuuden rikkomista, vaan sen jonkinlaista 
konvertoimista. Mitä tutumpaa ja luotettavampaa henkilöstö johtajan nä-
kökulmasta on, sitä tehokkaammin toimeenpano tapahtuu (vrt. Bäckman 
1997: 87; Jakobson 2000: 262; vrt. Vinogradova et al. 2000: 26, 29). Ra-
kenteelle ominaiset rekrytointiperusteet olisi näin säilytettävä. Rakenteen 
mukaista on, että juuri työryhmät ovat yksiköitä, jotka pyrkivät saavutta-
maan tuloksia ja mahdollinen palkitseminen kohdistuu työryhmiin eikä 
yksilöihin. Hallinnossa esiintyviä ”perheitä” ja tiimejä olisi näin lähinnä 
lujitettava (Jakobson 2000: 262). Tunnettu piirre on, ettei kollektiivista ir-
rotettu venäläinen ole tehokas. 

Johtaja ei voi hallita ilman lähipiiriään, joka näin eräällä tavoin muo-
dostaa rakenteen toimeenpanevan hallinnon. Lähipiiri toteuttaa johtajan 
tavoitteet (vrt. Vartola 1979: 98). Koska oikeusjärjestys ja markkinat ovat 
heikot (näiden järjestelmien eriytyminen eli muodostuminen ei ole vielä 
täysin tapahtunut), johtajakin on riippuvainen alaisten hyväntahtoisuu-
desta olosuhteissa, joissa muodollisia menettelyitä hallita näitä ei ole (Del-
jagin 2001; vrt. Pakulski 1986: 9; Smirnov 2001: 11). Keskeinen kysymys 
on johtajan lähipiirin koko. Tavoiteltavaa on, että lähipiiri on mahdolli-
simman laaja, jotta johtajan valtapiiri on laaja ja jotta asianomainen kor-
poraatio on hallittavissa ja voimakas (Mintzberg 1979: 306). Liian laajaa 
lähipiiriä johtaja ei kuitenkaan voi hallita. Keskeiseksi kysymykseksi muo-
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dostuukin kontrollijänne (Denhardt 1984: 57).
Jo keskiajalla Venäjällä tunnettu kysymys ruhtinaan lähipiirin eli 

družinan (Luukkanen 2001: 35) koosta on nykyoloissa ollut esillä esimer-
kiksi kysymyksenä presidentin aluetasoisten edustajien lukumäärästä. 
Ennen piirikuntauudistusta kussakin oblastissa oli presidentin edustaja. 
Edustajien lukumäärä oli niin suuri, ettei tämä ollut presidentin hallit-
tavissa. Piirikuntauudistuksen myötä edustajien ja siten hallintopiirien 
lukumäärä rajattiin presidentin hallittavissa olevan kontrollijänteen mu-
kaiseksi. Hallinnon muodollinen rakenne mukautuu tässäkin tapauksessa 
henkilöperustaiseen johtamiseen. Hallinnon järjestämisen ongelma (jota 
tarkastellaan erityisesti seuraavassa luvussa) ilmeisesti on, että funktio-
naalisesti eriytymättömät instituutiot sallisivat vain kooltaan ja vaati-
muksiltaan rajallisten eli funktionaalisesti eriytymättömien kohteiden 
johtamisen, mutta vaatimuksena tai tavoitteena on valtioiden ja markki-
natalouden eli jo paljolti eriytyneiden kohteiden johtaminen. (Obolonski 
1999: 20.)

4.8 Henkilösuhdekulttuuri toiminnan tyyppinä: 
henkilörationaalisuus

Mielenkiintoinen ajatus on nähdä henkilösuhdekulttuurissa erityinen 
hallinnan ja järjestyksen tyyppi, jolla olisi tälle tyypille ominaiset järjes-
telmäpiirteet. Teoreettinen lähtökohta ideaalityypille olisi Weberin karis-
maattinen auktoriteetti, joka olisi yhteiskunnan ja hallinnon toimintajär-
jestelmiä keskeisesti muodostava tekijä. Weber korosti, että karismaattisuus 
on ominaista siirtymävaihetta läpikäyville yhteiskunnille (Bellamy & Baehr 
1993; Bäckman 1997: 61; Bäckman 1998: 35; Pakulski 1986: 15; Pekonen 
1984: 9; Weber 1978: 1121). (Karismaattiset) henkilöt olisivat tradition ja 
modernin epäselvässä välitilassa paljolti ainoa funktionaalisuutta tuottava 
voima. Tavanomaisesti karismaattisen auktoriteetin on nähty kuuluvan 
politiikan alueelle. Karismaattinen auktoriteetti olisi mahdollisesti syytä 
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nähdä yleisenä sosiaalisen toiminnan tyyppinä (näin erityisesti funktio-
naalisesti eriytymättömissä olosuhteissa, joissa sosiaalisesta järjestyksestä 
täysin eriytynyttä poliittista ja legaalista aluetta ei ole), joka siis vastaisi 
Venäjällä esiintyvää yleistä henkilökeskeisyyttä.

Henkilörationaalisuus on toimintaa luonnehtiva piirre. Henkilösuhde-
kulttuurin rationaalisuus voi olla varsin erilaista kuin täysin kehittyneil-
le legaalis-rationaalisille markkinoille ominainen melko selväpiirteinen 
rationaalisuus. Puhtaassa tyypissä järjestys rakentuu vain henkilöistä ja 
näiden välisistä suhteista. (Bäckman 1997: 12, 43.) Henkilösuhdejärjes-
telmä tuottaa (ainakin välttävällä tehokkuudella) kaikkia funktioita, jois-
ta integraatio eli järjestys (ml. jopa yksityisomistuksen tuottaminen) on 
keskeinen. Toiminta tapahtuu henkilösuhdekulttuurin pelisääntöjen mu-
kaisesti. (Bauman 1979: 186; Bäckman 1996: 33, 50; Bäckman 1998: 32; 
North 1997a: 16; Pakulski 1986: 8.)

Toimintaympäristöä voidaan vakauttaa ja transaktiokustannuksia pie-
nentää henkilösuhteiden avulla. Oikeudet perustuvat henkilöihin, mutta 
eivät niinkään lainsäädäntöön. Hallinto rakentuu henkilöistä. (Bäckman 
1997: 45; Bäckman 1998: 32; vrt. Vinogradova et al. 2000: 45.) ”Siellä on 
vain ihmisiä”, kuten Venäjän hallintoa on kuvattu. Kun valtion tuottamiin 
instituutioihin ei ole mahdollista luottaa, luottamusta haetaan henkilösuh-
teista. Luottamus kohdistuu henkilöihin, muttei niinkään lainsäädäntöön. 
Riippuvuus kohdistuu henkilösuhteisiin jne. (Kauhanen 2002; Piirainen 
1997). Selvää on, ettei partikulaarisissa verkostoissa tapahtuva eriytymä-
tön vaihto ole vastaavalla tavoin rationaalista kuin markkinavaihto (Pirt-
tilä 1999).

Taloudellisen pääoman sijasta lähes merkittävämpiä ovat henkilö-
kontaktit eli sosiaalinen pääoma, jota saatetaan pitää yksityisomistusta 
arvokkaampana (“markets of relationships”). Suhteiden luominen vaatii 
vastaavasti työtä ja rahaa. Henkilösuhteet korvaavat omistusoikeutta ja 
omistusoikeus rakentuu osin henkilösuhteiden varaan. Tätä havainnol-
listaa 1990-luvun alkuvuosina tapahtunut henkilösuhteiden ja poliittisten 
resurssien avulla toteutettu valtion omaisuuden haltuunotto (mikä funk-
tionaalisella kielellä ilmaistuna on siis [ ainakin muodollisen ellei tosiasi-
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allisen ] eriytyneen oikeudellisen alueen muodostumista aiemmasta eriy-
tymättömästä kokonaisuudesta). ”Oligarkit” ovat lisäksi voineet säilyttää 
omaisuutensa paljolti vain, mikäli nämä ovat ylläpitäneet vastavuoroisia 
(henkilö)suhteita poliittisen hallinnan suuntaan. Oikeussuhteet ovat edel-
leen olleet henkilösuhteisiin (mm. jäsenyys ryhmässä) ja poliittiseen val-
taan nähden toissijaisia. (Bäckman 1997: 30, 91, 94; Bäckman 1998: 33; 
Jakobson 2000: 254; Kauhanen 2002; Larjavaara 2004; Nystén-Haarala 
2001: 129, 199; Vasiljev 1995: 184.)

Eräs mahdollinen näkökulma on Venäjän ymmärtäminen moder-
nisaatiossa epäonnistuneena kohteena, jolle olisi ominaista hallitseva ja 
mahdollisesti pysyvä transitionaalinen henkilöjärjestys. Euroopassa yh-
teiskunnat ovat modernisoituneet onnistuneesti ja ne toimivat legaalis-
rationaalisesti. Aasiassa yhteiskunnat toimivat paljolti traditionaalisista 
lähtökohdista. Henkilöjärjestys olisi ominainen kohteelle, joka on kadot-
tanut traditionaaliset arvot, mutta joka ei eri syistä ole modernisoitunut 
legaaliseksi. Yhteiskunta ei toimi ensisijassa vakauttavien perinteiden eikä 
rationaalisen oikeusjärjestyksen pohjalta. Venäjä olisi jäänyt välitilaan, 
jossa lähes mitään selvää järjestyksen lähtökohtaa ei olisi.

Henkilösuhdekulttuurin on mahdollista nähdä eroavan yleensä ym-
märretystä Gemeinschaftista siten, että henkilösuhdekulttuuri olisi siis 
ensisijaisesti karismaattinen, kun perinteisesti määriteltynä Gemeinschaft 
on ensisijaisesti traditionaalinen. Tässä mielessä yleensä modernisaatioksi 
ymmärretty siirtyminen Gemeinschaftista Gesellschaftiin ei vastaisi tran-
sitiota Venäjällä, vaan transitio olisi paremminkin nähtävä siirtymisenä 
karismaattisesta legaaliseen järjestykseen. Traditionaalinen järjestys on 
toki myös osin karismaattinen, kuten kaikki esirationaaliset järjestykset 
ovat.

Parsonsin osajärjestelmäfunktioiden tarkastelua seuraten tässä ana-
lysoitavan toimintajärjestelmän keskeisin ellei ainoa osajärjestelmä on 
“pattern maintenance ja tension management” -lohko. Kysymyksessä on 
toimintajärjestelmä, jossa kohde ei ole irtautunut kulttuurisen ja sosiaalisen 
järjestyksen muodostamasta alkutilasta. Kohde on palautunut tähän tilaan 
neuvostoaikana tavoitellun poliittisesti johdetun modernisaatioyrityksen 
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epäonnistuttua. Funktiot ovat jääneet toistensa sisään ja ne toimivat välit-
tömässä vuorovaikutuksessa (Salminen 1983: 63). Tarkastelukohde toimii 
kansalaisyhteiskunnan toimintamallien varassa, jotka luovat funktionaa-
lisuutta omalla tavallaan. Ilmeisesti merkittävä tekijä on hierarkkisten ra-
kenteiden johtavien toimijoiden moraali ja rationaalisuus, joista kokonai-
suuden substanssi ja rationaalisuus merkittäviltä osin riippuvat. Erityistä 
talouden toiminta-aluetta tässä järjestelmässä ei ole, vaan talous tapahtuu 
osana yleisiä henkilösuhderakenteita. Venäjällä on tapahtunut funktio-
naalista taantumista siinäkin muodossa, että talous on osin romahtanut 
takaisin osaksi kansalaisyhteiskuntaa. (Alanen 1996: 309.) Uudessa vai-
heessa modernisoituminen on toisaalta edennyt lähinnä juuri talousve-
toisesti. Keskeinen kysymys kehityksessä on, tuottaako modernisoituva 
talous myös muiden osajärjestelmien (politiikka, oikeusjärjestelmä) mo-
dernisoitumista.

Rakenteita voidaan pyrkiä kehittämään ja kehittäminen voi olla tulok-
sellista, mutta toisaalta rakenteet muuttuvat itsestään osana yhteiskunnan 
muutosta ja pyrkimykset rakenteiden kehittämiseksi saattavat tulla torju-
tuiksi luonteeltaan determinististen tekijöiden vuoksi. Kuten edellä kuvat-
tiin, funktionaalisesti eriytyneissä liberaalidemokratioissa yhteiskuntaa 
voidaan todella ohjata ja hallintoa muuttaa ja toisaalta funktionaalisesti 
eriytymätön toimintajärjestelmä on lähtökohtaisesti deterministinen. El-
lei kohteessa ole formaalisti rationaalisia rakenteita, kuten integroitunutta 
ja byrokratisoitunutta poliittista järjestelmää, eriytynyttä ja ammattimais-
ta oikeusjohtamista ja välineellistä hallintoa, kohteen johdettu muutos 
ei ole mahdollinen. Yhteiskunta ei ole miltään funktionaalisilta suunnil-
ta johdettu. Politiikkaa (ja siten hallintoa) ei toteuteta vain eriytyneissä 
poliittisissa toimielimissä, vaan politikointia tapahtuu tietyssä määrin 
kaikkialla yhteiskunnassa. Kun selvästi muotoutunutta integroitunutta 
suvereenia poliittista tahoa (ja siten hallintoa) ei ole, kehityksellä ei ole 
suuntaa ja johdettavuutta. Lakien, markkinoiden ja konsolidoituneen po-
liittisen järjestyksen (joka siis muodostaa edelliset) puuttuessa tai ollessa 
heikkoja yhteiskunnan ilmapiiri on mielivaltainen ja lähes millainen vain 
sosiaalinen ja poliittinen muutos on mahdollinen. Sosiaalinen järjestel-
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mä konstruoituu ohjaamattomaan suuntaan interaktioprosessissa, jossa 
tilannetekijöillä on merkittävä rooli. Tässä toimintaympäristössä ”Venä-
jää ei voi ymmärtää; Venäjään voi vain uskoa”. (Graham 2000; Linkola & 
Luhtala 2001: 2; Riggs 1973: 39; Rose 1998: ii, 37, 39; Tervonen 1995: 58; 
Vasiljev 1995: 180.)
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”Venäjää ei voi ymmärtää järjellä. Venäjällä voi vain palvella keisaria ja 
isänmaata.”

Timur Kibirov, runoilija
 

5.1 Johdanto 

Luvun teoreettisena näkökulmana on, että keskitetty hallintovaltio (kuten 
tätä kohdetta tutkimuksessa nimitetään) on kokonaisuus, jolloin edellisessä 
luvussa kuvattujen funktionaalisesti eriytymättömien instituutioiden avul-
la pyritään johtamaan valtiota (vrt. Alanen 1996: 307; vrt. Bauman 1979; 
Hedlund & Sundström 1996: 21, 22, 24; vrt. Kauhanen 2002; Mintzberg 
1979: 305, 309; Sutyrin 1999: 32). Hallintovaltio muodostuu ja järjestys 
saavutetaan, kun poliittisesti riittävän voimakas taho muodostaa valtion 
kattavan poliittisen järjestyksen, kuten neuvostojärjestelmän syntyminen 
tapahtui. Kysymyksessä olisi edellä kuvattu tyyppi makrokokoisena: koo-
kas johtamisperiaatteiltaan yksinkertainen organisaatio eli valtion laajui-
sen organisaation poliittinen hallintajärjestelmä, jolla on lähtökohtaisesti 
”Gemeinschaft”in rakennepiirteet ja sen kapasiteetti.
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Luvun tiivistettynä näkökulmana on, että yhteiskunta ja valtio Venäjäl-
lä paljolti rakentuisivat yhdestä (tai muutamista) kookkaasta, pehmeästä 
ja (sen vuoksi) autoritaarisesti johdetusta (hallinnollisesta) hierarkiasta, 
joka ei vielä läheskään täysin ole eriytynyt ja jonka (kulloinenkin) johto ei 
ehkä halua modernisoituvan (johdon yksityisistä eduista) eriytyneiksi ja 
rationalisoituneiksi oikeusjärjestyksen muodostamiksi talouden ja poli-
tiikan markkinoiksi. (Ftacnik 1995: 45; Lesage 1993: 121; Smith 1988: 96, 
105, 119; vrt. Riggs 1961: 54; Riggs 1973: 30.)

Hallintovaltio on esiintynyt Venäjällä aina, kun valtio ei ole ollut ha-
jaannusvaiheessa (vrt. Linkola & Luhtala 2001: 7; Nystén-Haarala 2001: 
17; Savolainen 1995: 16; Venäjä 2000). Venäjän eri historiallisissa vaiheissa 
esiintyneillä hallintajärjestelmillä on sellaisia yhtäläisyyksiä, että nämä on 
karkeasti hahmotettavissa yhdeksi hallintajärjestelmätyypiksi (Kashpur 
1999: 4; Legal aspects… 1996; Merkel 1999; Nironen 1994: 5; Obolonski 
1999: 13, 18-23, 99; Pakulski 1986: 18; Salminen & Temmes 2000: 17; 
Tervonen 1995: 55). Hallintaperiaatteiltaan Neuvostoliitto ei oleellisesti 
eronnut sitä edeltäneistä ja sitä seuranneesta hallintajärjestelmästä (Luuk-
kanen 2001: 24). Hallintovaltion rakennepiirteistä seuraa, että hallinto-
valtio ajoittain hajoaa edellisessä luvussa kuvattuun fragmentoituneeseen 
tilaan. (Batšilo 1998: 8, 9; HS 7.6.1998 C1.)

Hallintovaltio on funktionaalinen omalla tavallaan (Sutyrin 1999: 28). 
Kuten jo aiemmin on tarkasteltu, funktionaalisuus heikkeni Venäjällä 
1990-luvulla lähes kaikilla muuttujilla, kuten poliittisen ja taloudellisen 
järjestelmän suorituskyvyn, yhteiskunnan integraation sekä virkamies-
ten moraalin mukaan tarkasteltuna (Huskey & Obolonski 2003: 24; Legal 
aspects… 1996; Sutyrin 1999: 12). 2000-luvun kehitys ei niinkään ole ollut 
(hallintajärjestelmän) modernisoitumista, vaan paluuta funktionaalisesti 
eriytymättömästä hajaannuksesta funktionaalisesti eriytymättömään kes-
kitettyyn hallintovaltioon. Hallintovaltio on Venäjällä perinteinen hallin-
tatapa, jonka rationaalisuudesta ja rakenteellisesta dynamiikasta on vai-
kea irtautua. 

Kuten on jo todettu, hallintovaltion keskeinen ongelma Venäjällä ilmei-
sesti on, että funktionaalisesti eriytymättömät rakenteet eivät lähtökohtai-



170

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

sesti tarjoa riittävästi kapasiteettia johtaa kokonaista valtiota erityisesti, 
mikäli kohde on jo siirtynyt transitionaaliseen tilaan eli kehitysvaiheeseen, 
jossa markkinatalous on syntynyt eli talousjärjestelmän funktionaalinen 
eriytyminen on käynnistynyt. Kookkaiden kohteiden, kuten valtioiden, 
johtaminen moraalisesti sopivien henkilöiden voimalla ja muilla kapasi-
teeteiltaan heikoilla menetelmillä ei voi toimia täysipainoisesti jo määri-
telmällisesti. Seurauksena on rakenteellinen epätasapaino ja hallintavaje, 
jonka ilmenemistä on jatkuvasti seurattavissa Venäjällä (HS 25.3.2002 
C1).

Normaalia kehitystä ilmeisesti olisi, että kohteen funktionaaliset osa-
järjestelmät olisivat eriytyneet sosiaalisesta ja poliittisesta järjestyksestä 
irtautuneiksi täysin muodostuneiksi oikeusjärjestykseksi ja byrokraatti-
seksi hallinnoksi. Pysyvä ratkaisu hallintaongelmiin on hallintajärjestel-
män kansanvaltaistuminen ja sen kautta legitiimistä oikeusjärjestyksestä 
muodostuva hallinta (Legal aspects… 1996). Keskeisin kysymys on, mik-
sei hallintovaltio ole eriytynyt modernimmaksi organisaatiotyypiksi.

Luvussa hahmotellaan hallintovaltion ideaalityyppiä ja pyritään ym-
märtämään tämän hallintajärjestelmän funktionaalisuutta, instituutioita 
ja rakennetta. Tavoitteena on muodostaa rakenne-funktionaalinen perus-
kuva, millainen oli valtio (Neuvostoliitto), jossa ei ollut neutraalia oike-
usjärjestystä, välineellistä hallintoa, markkinoita ja kansalaisyhteiskun-
taan perustuvaa päätöksentekoa. (Obolonski 1999: 307.) Hallintovaltion 
peruskuvan hahmottelu on eräs edellytys myös tällä hetkellä esiintyvien 
rakenteiden ymmärtämiseksi. Hallintovaltion toimintadynamiikka ei ole 
kadottanut ajankohtaisuutta edes talouden johtamisen oslta, vaikka hal-
lintovaltion rakenteiden tosiasiallisesta merkityksestä ja tarpeellisuudesta 
Venäjällä on eriäviä arvioita. (Batšilo 1998: 424; Åslund 1995: 195.)

Kuten koko tutkimuksessa, tarkastelun näkökulmana on funktioteo-
ria. Kokonaisuuden rakennetta tulkitaan tarkastellen, miten hallintoval-
tio tuottaa funktioita. Toimintajärjestelmää (sen mallinnusta) selitetään 
näkökulmasta, että järjestelmän on tuotettava funktionaalisia tavoitteita. 
Mallinnuksen hahmottelu on tässä yhteydessä tunnustelevaa. Täydelli-
sen mallinnuksen muodostaminen vaatisi historian aikana esiintyneiden 
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imperiumien ja Venäjän historian erittäin hyvää tuntemusta (Obolonski 
1999: 18). 

5.2 Hallintovaltion poliittinen hallinta 

Keskeinen hallintovaltion rakenne on strateginen huippu eli poliittisen 
hallinnon muodostava taho. Neuvostoliitossa poliittista hallintoa toteutti 
NKP ja tällä hetkellä Presidentinhallinto. Hallitsevan puolueen poistumi-
nen neuvostokauden jälkeen muutti merkittävästi hallinnon asemaa, joka 
tällöin kadotti loputkin siihen kohdistuneesta kontrollista. Poliittisen hal-
linnon merkityksen lähtökohta on tilanne, ettei kansalaisyhteiskuntaa ole, 
se on heikko tai se toimii sellaisten kulttuuristen mallien mukaisesti, ettei 
hallinta voi toimia kansalaisyhteiskunnan varassa. Tämän vuoksi yhteis-
kunnassa on oltava jokin poliittinen suvereeni, joka muodostaa hallinnan 
ja jolle hallinto on alisteinen. Vastaavasta syystä mikrotasolla organisaatiot 
voivat toimia vain johtajakeskeisesti. Lähtökohtaisesti liberaalidemokra-
tiassa yhteiskuntaa johtava suvereeni on kansalaisyhteiskunta ja hallinto 
järjestetään tämän mukaisesti. (Kashpur 1999: 4; Linkola & Luhtala 2001: 
8; Smith 1988: 90, 123; Vlasova 1998: 9.)

Poliittinen hallinto toteuttaa poliittista johtamista ja se tuottaa myös 
muita funktioita (esim. Campbell 1992: 211). Politiikan ollessa peräisin 
yhdestä keskitetystä lähteestä johtamiskohde myös integroituu, sillä täl-
löin kohteessa on yksi johtaminen eli poliittinen linja. Integraatio toteu-
tetaan johtamalla valtiota tai muuta kohdetta yhtenä hierarkiana. (Den-
hardt 1984: 57; Graham 2000; Kavran & Radinovich 1998; ks. Laine 1991: 
60; Luukkanen 2001: 66.) Poliittinen hallinto luo integraation keskityk-
sen, hierarkian ja mahdollisen virallisen ja/tai traditionaalisen ideologian 
avulla. Koordinaation heikentyminen oli eräs keskeinen NKPn poistumi-
sen seuraus. (Smith 1988: 103.) Jos valta on jaettu, poliittinen johtaminen 
ja integraatio rikkoutuvat. Tätä on voitu seurata viime vuosina, jolloin po-
litiikka on hajonnut kaikkialle yhteiskuntaan. Kun kuvernöörit ja kaupun-
ginjohtajat tekevät politiikkaa, yhteiskunnassa ei enää ole integroitunutta 



172

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

ohjattavuutta (Intervju... 2000). Politiikan prismaattinen hajaantuminen 
eli funktionaalinen syntyminen vaatisi sen uudelleenintegrointia sitä vas-
taavan modernin integraatiojärjestelmän eli oikeusjärjestyksen avulla, 
mikä on Venäjällä ollut hyvin vaikeaa. 

Funktionaalinen eriytymättömyys hallintovaltion rakennepiirteiden 
kautta kohottaa poliittisen hallinnan ja erityisesti henkilöllisen hallitsijan 
merkityksen keskeiseksi (Pekonen 1984: 58; Riggs 1964: 197). Poliittista 
hallintaa toteuttaa paljolti yksi johtaja, jolla paljolti on valta ja joka konst-
ruoi hallintaa edellisessä luvussa kuvatulla tavalla. Hallinta ja hallitsija ovat 
paljolti sama asia. Valtiolla pitää olla isäntä ja omistaja tai muuten funk-
tionaalisuutta ja valtiota ylipäätään ei ole (Luukkanen 2001: 82). Puhtaas-
sa tyypissä presidentti (tsaari) on ainoa taho, joka määrittää politiikkaa ja 
politiikka vaihtuu rajattomasti henkilön mukaan. Valtio ja organisaatio 
koostuu johtajasta ja alaisista. Valtion ja organisaation hallintorakenteella 
ei ole funktionaalisen eriytymättömyyden logiikan mukaisesti itsenäistä 
merkitystä, sillä se määrittyy organisaation johdosta. Valtion johtaminen 
ei sentään onnistu yhdeltä henkilöltä ja siksi johtajan tueksi tarvitaan hal-
lintorakenteita. Johtajan “družina” muodostetaan pysyväksi esikunnaksi 
ja hallitsijan alaisiksi.

5.3 Hallintovaltion poliittinen johtaminen

Funktionaalinen eriytymättömyys johtaa yksihuippuisuuteen. Koska ta-
lous, politiikka, integraatio ja kulttuurijärjestelmä ovat funktionaalisesti 
eriytymättömässä toimintajärjestelmässä yhdistyneitä, tämä merkitsee 
määritelmällisesti hallintarakenteen yksihuippuisuutta (Nironen 1994: 
18; Riggs 1964: 236). Funktiot yhdistyvät hallintovaltion yhdessä funk-
tionaalisesti eriytymättömässä rakenteessa (vrt. Albrow 1970: 34), jonka 
(funktionaalisten) rakennepiirteiden kuvaaminen ja ymmärtäminen on 
tarkastelun keskeinen haaste. Funktionaalisesti eriytyneessä tilanteessa 
yhteiskunta on monihuippuinen koostuen talousjärjestelmän, poliittisen 
järjestelmän, oikeushallinnon ja yleishallinnon erillisistä eliiteistä. (Riggs 
1961: 28.)
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Poliittinen hallintajärjestelmä johtaa myös taloutta. Taloutta oikeus-
suhteiden varassa toimivana politiikasta erillisenä autonomisena järjes-
telmänä ei ole (Alanen 1996: 304; Linkola & Luhtala 2001: 9). Talouden 
kytkeminen kiinteäksi osaksi politiikkaa on merkittävä korruptiota tuot-
tava tekijä (Nironen 1994: 18; Salminen & Temmes 2000). Kulttuuriset 
arvot ja ajattelutavat on samoin liitetty osaksi valtiota (vrt. Vartola 1979: 
47). Valtiolla on integraatiota tuottava ideologia, jota kohteen jokaisen jä-
senen on tunnustettava. Integraatio muodostuu osaltaan ideologian sisäi-
sestä yhtenäisyydestä, jonka ylläpitäminen, mahdollinen muuttaminen ja 
toimeenpano on poliittisen hallinnon erään esikunnan, kirkollishallinnon 
(politiikkaa ja kulttuuria yhdistävä rakenne), tehtävä. Kontrolli kohdistuu 
järjestelmän integraatiomekanismeihin eli hierarkian kitkattomuuteen ja 
viralliseen substanssiin, muttei niinkään esimerkiksi oikeusnormeihin, 
kuten liberaalidemokratiassa. (Hellman et al. 2000b; Jakobson 2000: 246; 
Merkel 1999; Pakulski 1986: 23; Smith 1988: 104; vrt. Venäjäkirja 1998: 
109.)

Poliittinen järjestelmä on hallintovaltion ensisijaisin osa. Voimakas po-
liittinen hallinta tuotti neuvostojärjestelmän osin varsin vahvaa funktio-
naalisuutta. Poliittisen hallinnan heikentyminen neuvostojärjestelmän 
jälkeen on johtanut funktionaalisuuden heikentymiseen, jota ei toistai-
seksi ole voitu korvata millään muuten tuotetulla funktionaalisuudella. 
Hallintovaltiossa politiikka toteuttaa siis paljolti myös muiden osajär-
jestelmien funktionaalisuutta, kuten henkilöjärjestelmä edellä kuvatussa 
ideaalityypissä. (Mintzberg 1979: 307; Smith 1988: 120.) Poliittinen hal-
linta määritteli Neuvostoliitossa tavoitteita ja pyrki johtamaan ja kont-
rolloimaan näiden toimeenpanoa tuottaen hallinnon funktionaalisuutta. 
Poliittinen hallinto simuloi talouden rationaalisuutta poliittisesti johde-
tun suunnittelujärjestelmän avulla. Yhteiskunnalle osoitettiin arvot ja 
päämäärät, joiden oli tarkoitus luoda innostusta rakennustyöhön. Keski-
tetyn (poliittisen) johtamisen ja hallintokontrollin avulla järjestelmä pyrki 
saavuttamaan kaikki funktiot eli taloudellisen rationaalisuuden, poliittiset 
tavoitteet, yhteiskunnan osien koordinaation sekä kansalaisyhteiskunnan 
mobilisoimisen. (Batšilo 1998: 8; Graham 2000; Hedlund & Sundström 
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1996: 22; Jakobson 2000: 260; Obolonski 1999: 19, 316; Pakulski 1986: 7; 
Tervonen 1995: 53.)

Kun kansalaisyhteiskunta ja oikeusjärjestys ovat heikkoja ja itseoh-
jautuvia järjestelmiä ei siten ole, yhteiskuntaa on kaiken aikaa johdetta-
va hallinnollisesti. Koska lainsäädännön substantiaalinen ja formaalinen 
legitimiteetti on heikko, valtioon kohdistuu paine tuottaa integraatiota ja 
ylläpitää järjestystä ja kontrollin on jatkuvasti oltava voimakasta. Kohdet-
ta on kaiken aikaa johtamalla johdettava ja se koetaan vaikeasti johdetta-
vaksi. Vastaavalla tavoin myös organisaatiot ovat johtamalla johdettuja. 
Hallinnolla on yleisesti huomattava merkitys ja hallinto on yliorganisoitua 
ainakin eräiltä sektoreiltaan. Hallinnon voi jopa nähdä muodostavan yh-
teiskunnan ainoan rakenteen. Tätä vahvistaa se ominaisuus, että kriittinen 
poliittinen funktio on kuitenkin korruptoitunut ja sillä on taipumus ajan 
myötä heikentyä eli byrokratisoitua, jolloin hallintasyklin lopussa jäljellä 
on enää funktioton hallintomonoliitti, jollainen Neuvostoliitto viime vuo-
sinaan oli (vrt. Albrow 1970: 73; Jakobson 2000: 243; ks. Obolonski 1999: 
19, 20, 325; Sutyrin 1999: 29).

Oikeusjärjestelmä itsenäisenä eriytyneenä järjestelmänä on heikosti 
muodostunut. Oikeusjärjestelmä (ml. omistusoikeudet) on poliittista hal-
lintaa lähinnä seuraava, sille alisteinen ja siitä riippuva järjestelmä (HS 
27.3.2000 C1; Legal aspects… 1996; Linkola & Luhtala 2001: 12; Toonen 
1993; Vystuplenije… 2000c). Vielä uusimmissakin oloissa toimintatapana 
on voinut olla, että oikeutta haetaan johtajilta, eikä ehkä oikeusistuimilta 
(Vystuplenije… 2000c). Lainsäädäntö ei ohjaa ja rajoita poliittista järjes-
telmää eikä määritä valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhdetta. Liberaa-
lidemokratian oikeusjärjestyksen sijasta järjestyksen voi kuvata olevan 
poliittinen järjestys “order without law”. (Merkel 1999; Riggs 1961: 51.) 
Transitionaalisessa kehitysvaiheessa lainsäädännöllä voi jo olla ohjaa-
vaa vaikutusta (mikäli lainsäädännön merkitys voimistuu milloinkaan), 
mutta poliittis-hallinnollisen auktoriteetin merkitys on edelleen hallit-
sevampi (Larjavaara 2004; Riggs 1973: 39; Rose 1998: 48; vrt. Salminen 
& Hyyryläinen 1989: 175). Neuvostoaikaisen systemaattisen käytännön 
sivuuttaa oikeusnormit vuoksi on kyseenalaista, missä määrin uudessa 
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tilanteessa oikeusnormeilla voi odottaa olevan tehokasta vaikuttavuutta 
(Poslanije… 1998; Tiits 1994).

Valtiolla ja hallinnolla Venäjällä on yleisesti poliittisesti johdetun val-
tion dynamiikka. Poliittis-hallinnollinen johtaminen on oikeusjärjestystä 
vahvempi toimintatapa, johon kohdistuu enemmän arvostusta (Bäckman 
1997: 47; Jakobson 2000: 250; Åslund & Layard 1993: 73). Hallinnon ra-
kenne on lähinnä vain poliittis-hallinnollinen kysymys (Krasnov 2001; 
Linkola & Luhtala 2001: 15). Virkamies ei voi käytännössä turvautua 
oikeusjärjestykseen, mikäli esimiehen ohjeet ja oikeusjärjestys ovat risti-
riidassa (Haav 2000: 11; Kontseptsija… 1998; Larjavaara 2004; Åslund & 
Layard 1993: 73). Johtamisen hallitsevasti poliittinen luonne näyttäytyy 
oikeusjärjestyksen epävakautena, hallinnon päätösten heikkona ennakoi-
tavuutena ja välinpitämättömyytenä kansainvälisiä sopimuksia kohtaan 
(Bäckman 1997: 67; HS 18.2.2001 D4; vrt. Intervju... 2000; Pakulski 1986: 
7).

Oikeusnormien käytännössä heikon ohjausvaikutuksen vuoksi hallin-
nossa tehdään laintulkinnan sijasta poliittis-hallinnollisia päätöksiä, joita 
voivat tehdä vain hierarkkisesti riittävän korkeat tahot. (Government… 
1998; Larjavaara 2004; Åslund 1995: 187.) Hallinnon funktionaalisesti 
eriytymättömän poliittisuuden eräs epäfunktionaalinen seuraus on, että 
hallinto tuottaa heikosti päätöksiä. Kun alempitasoisilla virkamiehillä ei 
ole selkeytynyttä toimivaltaa ja päätöksentekoa ohjeistavat normit ovat 
epäselviä, päätöksiä ei uskalleta tehdä, päätöksentekoa siirretään hierar-
kiassa ylöspäin (Pakulski 1986: 11) ja horisontaalisesti päätöksentekoon 
vaaditaan useita allekirjoituksia. ”Pikkuvirkamies” keskittyy näissä oloissa 
lähinnä pelkäämään yleisesti johtajistoa ja erityisesti ”potkuja” (Huskey & 
Obolonski 2003; Riggs 1964: 341).

5.4 Hallintovaltion politiikka

Funktionaalisen eriytymättömyyden vuoksi valtio on hyvin voimakas (esim. 
Kavran & Radinovich 1998). Koska valtio on kaiken hallinnan lähtökohta, 
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valtio on hyvin vahva niinä kausina, jolloin se ei ole hajaannustilassa. Po-
liittinen ja talouden johtaminen siis yhdistyy hallintovaltiossa, joka liittää 
itseensä myös oikeusjärjestelmän ja hallinnon. Oikeusjärjestys ja sen osa-
na kansalaisyhteiskunnan hallinnassa oleva omaisuus ei rajoita poliittista 
johtamista. Kansalaisyhteiskunnan ja yksityisomistuksen ollessa heikot 
talouden ja politiikan resurssit ovat vain valtion käytössä. Koska poliit-
tinen (oikeudellinen, hallinnollinen, kulttuurinen) ja taloudellinen valta 
on yhdistynyttä ja valta keskittyy voimakkaasti, valta- ja varallisuuserot 
ovat suuret (Riggs 1964: 301, 375). Funktionaalisesti eriytymätön raken-
ne ilmeisesti selittää piirrettä, ettei valtio korruptiosta ja jatkuvista hajau-
tumisilmiöistä huolimatta menetä merkitystään. Valtio on lähes kaikissa 
oloissa kaiken toiminnan lähtökohta Venäjällä.

Kiinnostavin kysymys on, kuka muodostaa poliittisen hallinnon. Kos-
ka valtio on yhteiskunnan osajärjestelmien (täydellisen tai osittaisen) 
eriytymättömyyden vuoksi hyvin vahva, politiikka saa huomattavan mer-
kityksen. Kun ”valta” ja omistusoikeudet eivät ole kansalaisyhteiskunnal-
la, valta sijaitsee järjestelmän huipulla ja siitä kamppaillaan. Politiikka ei 
ole pelisääntöjen mukaisesti tapahtuvaa kilpailua kansalaisyhteiskunnan 
arvojen tehokkaasta toteuttamisesta, jota politiikka institutionaalisesti 
kehittyneissä oloissa on. Kysymys on funktionaalisesti eriytymättömästä 
valtataistelusta eikä poliittisesta kilpailusta. Koska poliittinen kilpailu ei 
tapahdu (ainakaan täysin) oikeusjärjestyksen rajoittamissa puitteissa, po-
litiikassa käytetään kaikkia keinoja. Oikeusvaltiossa kilpailu yleisesti on 
ensisijaisesti oikeudellisten pelisääntöjen mukaan tapahtuvaa eriytynyttä 
taloudellista (tai poliittista) kilpailua, mutta funktionaalisesti eriytymät-
tömässä hierarkkisessa järjestyksessä suurelta osin pyrkimystä päästä val-
taan ja saavuttaa taloudellisia etuja tällä tavoin. (Obolonski 1999: 308.)

Funktionaalisesti eriytymättömässä kilpailussa voittaja saa parhaassa 
tapauksessa kaiken. Kilpailussa menestynyt saavuttaa:

→talouden johtoonsa ja paljolti sen tuomat tuotot haltuunsa 
→poliittisen vallan
→muodostaa (ainakin osin) uuden oikeusjärjestyksen ml. uusii omis-

tusoikeudet omaksi edukseen 
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→miehittää hallinnon omilla kannattajillaan
→määrittää oman ideologiansa viralliseksi ideologiaksi jne.
Koska yksityinen ja julkinen alue eivät ole eriytyneet omiksi järjestel-

miksi, edunvalvonta koskee aina (enemmän tai vähemmän) myös yksi-
tyisiä asioita. Koska puhtaassa tyypissä taloutta politiikasta erillisenä il-
miönä ei ole, taloudellinen kilpailu yhdistyy poliittiseen kilpailuun (tai on 
sille alisteinen). Koska oikeusjärjestelmää politiikasta (täysin) eriytynee-
nä järjestelmäkokonaisuutena ei ole, poliittinen taistelu tapahtuu paljol-
ti oikeusjärjestyksen ohitse ja sitä venyttäen. Kilpailu yhteiskunnassa on 
yleisesti hyvin kovaa, koska se ei ole vain taloudellista, vaan kilpailussa 
käytetään kaikkia keinoja. Funktionaalisesti eriytymätön valtataistelu on 
yhteiskuntaa leimaava piirre. (Batšilo 1998: 36; Graham 2000; Hedlund 
& Sundström 1996: 24; HS 19.1.2000; Larjavaara 2004; Linkola & Luhtala 
2001: 8; Nozdratšev 1999: 18; Nystén-Haarala 2001: 3; Porjadok… 1997; 
Putin… 1999; Rice 1992: 121; Vlasova 1998: 9.)

Politiikka ei ole sitä, mitä kansalaisyhteiskunta tarvitsee, vaan sitä, ke-
nellä on valta. Tämä johtaa epävakauteen, koska eriytymätön valtio muo-
dostaa koko rakennelman. Omistusoikeudet ja hallinnon jatkuvuus ovat 
pysyvästi epävakaita. Venäjällä hyvin tavallinen tilanne vaalien odottami-
sesta on näiden instituutioiden eräs seuraus. Yhteiskunta saa lyhytjännit-
teisen, projektimaisen ja jakoon tuotannon sijasta suuntautuvan yleisluon-
teen (vrt. Nystén-Haarala 2001: 199). ”Veto” loppuu ja innostus ja kuri 
löystyy enemmin tai myöhemmin myös organisaatiotason projekteissa. 

Hallinta on epävakaa, koska järjestys ei nojaa kansalaisyhteiskuntaan 
ja lainsäädäntöön eli itseohjautuviin järjestelmiin. Poliittisen hallinnan 
ollessa saatavilla järjestys ja funktionaalisuus ovat läsnä, mutta tämän 
hajotessa lähes mitään ei enää ole. Funktionaalisen eriytymättömyyden ja 
itseohjautuvien järjestelmien heikkouden vuoksi koko järjestelmä romah-
ti kerralla. Poliittisen hallinnan oltua lähtökohtainen funktionaalisuutta 
tuottanut agentti puolueen poistuttua myös talouden ja hallinnon funktio-
naalisuus heikkeni merkittävästi. Liberaalidemokratiassa kansalaisyhteis-
kunta, talous ja politiikka toimivat siis oikeusjärjestyksen varassa, vaikka 
lähes mitään poliittista johtamista ei olisi läsnä. Yhdysvalloissa oli täysin 
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mahdollista olla vaalien aikana pitkä kausi ilman presidenttiä; Venäjällä 
tämä tilanne ei olisi mahdollinen. Ongelmallista viimeaikaisessa kehityk-
sessä juuri on, että järjestyksen vahvistuminen on lähinnä poliittis-hallin-
nollista. Jos Putin ja tämän hallinto syrjäytyy, järjestyksen säilyminen on 
epäselvää.

5.5 Hallintovaltion integraatio

Jokaisessa hallintajärjestelmässä on järjestelmälle ominaisia integraatio-
mekanismeja, joita poliittisen hallinnan syntymekanismi määrittää. In-
tegraation saavuttaminen on hallintovaltiossa, kuten muissakin hallinta-
järjestelmissä, keskeinen rakenteellinen tavoite ja integraatiomekanismit 
määrittävät toimintajärjestelmien keskeisiä rakenteita. Valtio ja organi-
saatiot muistuttavat hallintovaltiossa (kuten muissakin kokonaisuuksis-
sa) järjestelmälle ominaisella tavalla toisiaan. Hallintovaltion johtaminen 
muistuttaa kookkaan organisaation sisäistä johtamista. Eroa hallinnan 
(governance, Gesellschaft) ja johtamisen (management, Gemeinschaft) 
välillä ei eriytymättömyyden vuoksi juuri ole. Integroituneessa tilantees-
sa koko yhteiskunta on yhtä johtamisjärjestelmää, joka on hyvin koko-
naisvaltainen, koska (puhtaassa tyypissä) eriytyneitä osia (kuten yksityis-
elämää) ei ole (Batšilo 1998: 8; Denhardt 1984: 58; Pakulski 1986: 3, 8). 
Toimintamalleja haettiin Neuvostoliiton alkuvuosina erityisesti Saksan 
virastojen (ml. puolustuslaitos) johtamistavoista ja tayloristisista malleista 
(Smith 1988: 88). Neuvostoliiton hallintajärjestelmästä esitettyjä luonneh-
dintoja ovat olleet “command society”, “organizational society”, “mono-
organizational”, “mono-hierarchical” ja “USSR incorporated”. (Linkola & 
Luhtala 2001: 10; Smith 1988: 95, 114.)

Johtaminen toteutuu keskitetyn hierarkkisen ylhäältä-alas komen-
toketjun ja määräysten noudattamisen kontrollin kautta (Haav 2000: 8; 
Krasnov 2001; Laine 1991: 38). Poliittinen hallinto tai poliittinen johtaja 
antaa lainomaisesti sitovia määräyksiä, kuten tsaarin tahto oli laki omana 
aikanaan (Jakobson 2000: 251; Kontseptsija… 1998). “Lain diktatuuris-
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sa” pääpaino on näin ilmeisesti jälkimmäisellä osuudella. Tämän taustan 
vuoksi oikeusjärjestelmällä on transitionaalisissakin olosuhteissa edelleen 
osin eriytymätön poliittis-hallinnollinen ja siten epävakaa ja mielival-
tainen luonne, kuten aiemmin jo on kuvattu (Government… 1998). Se 
tilanne, ettei toimeenpano tapahdu oikeudellisilla menetelmillä suurelta 
osin vieläkään ja siksi toimeenpano on varsin tuloksetonta, on eräs keskei-
sin Venäjän hallintajärjestelmän ja hallinnon heikkouksista (Batšilo 1998: 
12; Kontseptsija… 1998; Krasnov 2001; Poslanije… 1998; Škatulla 1999: 
28). Hallinta voi antaa hallinnon alempia tasoja sääteleviä pysyviä toimin-
taohjeita ja hallinto voi poliittisesti rauhallisina kausina juuri alemmista 
kerroksistaan vakiintua rakenteellisesti, mutta varsinaisesta byrokratisoi-
tumisesta tällöin ei siis ole kysymys (Pakulski 1986: 21). 

Integraation saavuttaminen edellyttää eri hallinnon tasojen alistusta 
ylemmille tasoille. Kun hallinnon aluetaso on keskustason alainen ja pii-
ritaso aluetason alainen, “vertikaali” muodostuu. (Laine 1991: 60; Smith 
1988: 99.) Valtio ei rakennu oikeusjärjestyksen, vaan hierarkian avulla eli 
integraatiomekanismi on lähinnä poliittinen tai henkilöstöjohtamiseen 
(kulttuurifunktion integraatiota tuottava alafunktio) kuuluvaa. (Krasnov 
2001; Smith 1988: 106.) Ellei poliittis-hallinnollista hierarkiaa ole, valtio 
hajoaa, kun oikeusjärjestys on heikko. Kokonaisvaltaisessa hierarkiassa 
jokainen toimija on jonkin toisen toimijan alainen. Funktionaalisen eriy-
tymättömyyden toimintalogiikan mukaista oli se neuvostoaikana esiin-
tynyt tilanne, että yleisjohtajat (puoluevirkailijat) saattoivat toteuttaa oi-
keudenkäyttötehtäviä tai samoin tällä hetkellä mahdollinen asetelma, että 
tuomareiden valinnat riippuvat aluejohtajista, joille tuomarit voivat olla 
lojaaleja.

Mielenkiintoinen alue pohdittavaksi on poliittisen funktion (liiaksi) 
dominoivan aseman kytkeytyminen Venäjällä aiemmin toteutettuun ”so-
sialismiin”. Kun hierarkia on perinteinen integrointitapa ja muotoratio-
naaliset rakenteet ovat perinteisesti heikkoja, markkinataloudelle ei ole 
hyviä kehitysedellytyksiä. Hallinnan piirteistä seuraava integraatiojärjes-
telmä luo talouden reunaehtoja ja muodostaa taloudestakin poliittisesti 
integroitua. Komentohallintoa seuraa komentotalous. Yleisellä tasolla po-
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liittinen hallinto ja poliittisesti johdettu talous olisivat siis kytkeytyneitä. 
Omistusoikeuden perinteisen epävarmuuden vuoksi vain valtio voi joh-
taa taloutta. Tässä mielessä poliittisesti johdettu talous ei olisi sosialismia, 
vaan perinteisistä ja saatavilla olevista instituutioista seuraava talouden 
muoto.

Neuvostoliitossa toteutetussa sosialismissa olisi näin ollut kyse osin 
ehkä kykenemättömyydestä johtaa yhteiskuntaa oikeusjärjestyksen avul-
la eikä niinkään sosialismista sinänsä. (Vrt. Riggs 1961: 40.) Talous on 
enemmän tai vähemmän poliittista yksikertaisesti siksi, ettei funktio-
naalista eriytymistä ole vielä täysin tapahtunut. Markkinatalous yleisellä 
tasolla kytkeytyy markkinoihin myös politiikassa ja oikeusvaltioon. Vain 
taloudellisin periaattein toimiva talous ja pysyvä poliittisista muutoksista 
riippumaton oikeusjärjestys eli funktionaalisesti eriytyneet toimintajär-
jestelmät mahdollisesti merkitsisivät poliittiselle eliitille myös sen valta-
asemien menetystä eikä funktionaalista eriytymistä siksi toivota. (Vrt. 
Hedlund & Sundström 1996: 24; Nystén-Haarala 2001: 105; Smith 1988: 
124.) Poliittinen järjestelmä pyrkii säilyttämään hallinnon ja talouden hal-
linnassaan. Muita osajärjestelmiä dominoiva poliittinen hallinta luo nä-
köisensä integraatio- ja talousjärjestelmän (Venäjä… 1995: 97). 

Järjestelmän suoranaisen hajoamiskehityksen ohella hallintovaltiolle 
on ominaista hajautuksen ja keskityksen vuorottelu (vrt. Luukkanen 2001: 
24). Integraatio ja tähän liittyvät kontrolli- ja vastuukysymykset ovat ra-
kenteen keskeinen ongelma. Koska tehokasta integraatiomekanismia täy-
sin kehittyneen oikeusjärjestyksen muodossa ei ole, keskitys muodostaa 
lähes ainoan välineen koordinoida ja kontrolloida organisaatioita, hallin-
toa ja yhteiskuntaa (Larjavaara 2004; Riggs 1964: 281). Keskitys merkit-
see tehottomuutta, responsiivisuuden ja ammatillisuuden sekä rakenteen 
alempien tasojen välisen koordinaation heikkoutta erityisesti Venäjän 
kokoisessa kohteessa. Kookasta valtiota ei ole johdettavissa management 
-tasoisilla menetelmillä (vrt. Nystén-Haarala 2001: 106). Hajauttaminen 
käy välttämättömäksi. Hajauttamisesta seuraa kontrolloimattomuutta 
ja kokonaisvaltaista poliittista hajoamista, mikä edellyttää keskittämistä 
(Batšilo 1998: 8; Luukkanen 2001: 243; Åslund & Layard 1993: 85). Kes-
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kityksen ollessa siis ainoa integraatiomekanismi keskityksen purkaminen 
merkitsee valtion poliittista ja taloudellista hajoamista (Intervju... 2000). 
Suoran johtamisen ollessa ainoa johtamistapa keskittäminen merkitsee 
tehottomuutta. (Intervju... 2000; Larjavaara 2004; Riggs 1964: 225; Riggs 
1973: 10.)

Tilannetta ei helpota, että myös keskushallinto osin edustaa korpora-
tiivista intressiään ja keskityspyrkimykset kytkeytyvät keskushallinnon 
partikulaariseen eduntavoitteluun. Mitä vahvempi keskushallinnon muo-
dollinen johtava ja kontrolloiva asema on, sitä paremmin se voi piilofunk-
tiotasolla toteuttaa partikulaarista etuaan (lahjusraha päätyy rakenteiden 
ylätasolle). Osittaisen funktionaalisen eriytymättömyyden vuoksi keskitys 
ja hajautus on Venäjällä aina enemmän tai vähemmän poliittista eli kysy-
mys vallan ja siten rahan sijainnista ja suuntautumisesta. Aitoa vain hal-
linnon hajauttamista ja sen tuomaa hallinnon tarkoituksenmukaisuuden 
vahvistumista voi olla vaikea saavuttaa olosuhteissa, joissa hallintoa täysin 
autonomisessa merkityksessä ei juuri edes ole. Keskitys ja hajautus ovat 
piilofunktiotasolla lähinnä kysymys, päätyvätkö rahat aluetason feodaalil-
le vai kuninkaalle eli keskushallintoon. (Larjavaara 1999; Larjavaara 2004; 
vrt. Nystén-Haarala 2001: 114, 279; Poslanije… 1998; Riggs 1973: 10, 38.)

Juuri oikeusjärjestys tehokkaana integraatiomekanismina mahdollis-
taa samanaikaisen maksimaalisen hallittavuuden ja hajautuksen. (North 
1997a: 12.) Kuten osajärjestelmien välisiä vaikutuskanavia kuvailtiin lu-
vussa 1., oikeusvaltio on eräs keskeinen tehokkaan välineellisen hallin-
non tuottava tekijä. Funktionaalinen eriytyneisyys tuottaa funktionaalista 
eriytyneisyyttä, kuten vastaavalla tavoin tietyn tason saavuttaneet (eriyty-
neet) poliittiset instituutiot ovat edellytyksenä täysipainoisen oikeusjär-
jestelmän vakiintumiselle.
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5.6 Hallintovaltion legitimiteetti ja 
rationaalisuus 

Funktionaalisesti eriytymättömissä olosuhteissa kaikki tuotanto tapahtuu 
yhden järjestelmän eli valtion (politiikan) toimesta. Tämä luo voimakkaan 
riippuvuuden valtioon, josta on vaikea irtautua. Legitimiteetti onkin hal-
lintovaltion oloissa keskeinen kysymys. Koska muuta organisaatiota kuin 
valtio ei lähtökohtaisesti ole, sen rationaalisuus on keskeistä ja legitimitee-
tin heikentymisestä on seurauksena kokonaisuuden hajoamiskehitys. El-
lei valtio ole rationaalinen, se menettää legitimiteettiä, mikä heikentää sen 
rationaalisuutta edelleen. Hallintovaltiolla ei taas ole vahvaa kapasiteettia, 
eikä ehkä edes halua saavuttaa korkeaa rationaalisuutta ja siten legitimi-
teettiä. (Beetham 1991: 185.)

Kansalaisyhteiskunta on riippuvainen valtion tuottamista palveluista ja 
integraatiosta. Tämä johtaa kaksinaiseen suhtautumiseen, jossa valtiolta 
yhtäältä vaaditaan kapasiteettia, mutta samalla siitä pyritään ottamaan 
etäisyyttä ja sitä ei haluta rahoittaa. Autoritaarista valtiota vihataan sa-
malla kun sen pitäisi tuottaa kaikki palvelut. (Batšilo 1998: 11; Hirvensalo 
1997: 11; Pursiainen 1998.) Vastaavalla tavoin johtajista ei pidetä, mutta 
näistä ollaan hyvin riippuvaisia. 

Perustavoite, että järjestyksen saavuttamiseksi kansa ja virkamiehet on 
saatava mukautumaan hallintaan, on hallintovaltiossa sama kuin kaikissa 
hallintajärjestelmissä (vrt. Deljagin 2001). Kysymystä, mihin legitimiteetti 
Neuvostoliitossa perustui, on pidetty epäselvänä, eikä tutkimuksen tavoi-
te edellytä tähän perehtymistä (Beetham 1991: 180). Epäselvää on, voiko 
legitimiteetin käsitettä soveltaa hallintovaltioon. Hallinta saattaa Venäjällä 
perustua lähinnä yksinkertaiseen pakkoon. (Albrow 1970: 77; Beetham 
1991: 179; Denhardt 1984: 29; Pekonen 1984: 4.) Hallinta hallintovaltios-
sa on ilmeisesti sitä toimivampaa, mitä vahvempaa sotilasorganisaatioil-
le ominainen voimankäyttö, alistaminen ja manipulointi eli “poliittinen 
teknologia” on. Keskeistä on otteen saavuttaminen ja kuuliaisuuden var-
mistaminen. Jos kansalaisyhteiskunta, globalisaatio ja sekularisoituminen 
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etenevät, hallintajärjestelmä joutuu transitionaaliseen tilaan eli ilmeisesti 
lähinnä heikentyy. (Riggs 1961: 44.)

Jotta hallintaa voidaan toteuttaa, vallassa olevan ryhmittymän tai hal-
litsijan on oltava riittävän voimakas. Vain riittävän vahva johtaja tai ryh-
mittymä ja näiden varaan muodostettu autoritaarinen (johtajakeskeinen) 
hallinto kykenee luomaan järjestyksen ja siten johdettavuuden, ylläpi-
tämään sen ja toteuttamaan poliittista johtamista eli funktionaalisuutta. 
Tätä bolshevikit omana aikanaan juuri olivat. Bolshevikkien rooli Venä-
jällä oli paljolti sama kuin kansallissosialistisen puolueen merkitys Sak-
sassa. Tärkeää oli, että hallinta oli tarpeeksi voimakasta sinänsä, jotta jär-
jestys syntyi. (Bellamy & Baehr 1993; Legal aspects... 1996; Putin... 1999.) 
Kun poliittista konsolidaatiota ei voitu saavuttaa muuten, järjestys luotiin 
yhden tahon hallinnan avulla. Tosiasiassa ehkä melko toissijaista oli, mitä 
substanssia hallinta edusti.

Selvää on, ettei legitimiteetiltään heikko pakkovalta voi koskaan olla 
kovin tehokas. Yhteiskunnan tehokkaan hallittavuuden ja johdettavuu-
den lähtökohta on poliittisessa demokratiassa ja siihen kytkeytyvässä 
legitiimissä lainsäädännössä. Kansanvaltaisissa olosuhteissa kansalaisyh-
teiskunta paljolti tuottaa tarvittavat funktiot. (Riggs 1961: 20-21, 43.) 
Kansalaisyhteiskunta edellyttää, että hallinnan on oltava riittävän pätevää 
ohjaamaan taloutta. Ellei kansalaisyhteiskunta ole riittävän vahva, talou-
dellista funktiota ei kehity. Kysymykseksi jää vain kapean eliitin elintaso, 
eikä painetta talouden kehittämiseksi yleisesti ole (Sutyrin 1999: 31).

5.7 Substantiaalinen rationaalisuus

Weber määritteli modernin yhteiskunnan koostuvan yhtäältä karismaatti-
sesta ja arvorationaalisesta politiikasta sekä toisaalta muotorationaalisesta 
hallinnosta (Pekonen 1984: 126). Hallintovaltion poliittisuus onkin mah-
dollisesti nähtävissä siten, että muotorationaalisuus puuttuu tai on hei-
kosti kehittynyt. Tämä ei ole vielä eriytynyt itsenäiseksi järjestelmäksi. Oi-
keusjärjestelmä on politiikalle alisteinen ja politiikka johtaa yhteiskuntaa 
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ainoana saatavilla olevana järjestelmänä. Johtaminen on karismaattista ja 
arvorationaalista, koska se on vain poliittista. Modernisoituneissa oloissa 
karismaattinen johtajuus säilyy politiikan alueella, mutta sitä täydentää 
vakinainen oikeusjärjestys. Koska hallinta on vain poliittista, se on myös 
arvorationaalista eli substantiaalisesti rationaalista. Hallinta ei mahdolli-
sesti ole vielä täysin irtautunut kulttuurijärjestelmästä. (Pakulski 1986: 13; 
Salminen & Temmes 2000: 17.)

Yhteiskunnan konsolidoituminen eli poliittinen integroituminen (ja 
näin poliittisen hallintajärjestelmän muodostuminen) voi tapahtua useilla 
tavoilla, kuten ainakin (esim. Pakulski 1986: 23):

→Sopimus oikeusvaltion järjestämisestä (legaalis-rationaalinen).
→Poliittinen hallinta tapahtuu tietyn hallitsevan henkilön tai ryhmit-

tymän johtamana (karismaattinen), jolloin keskeistä on toimijan 
rationaalisuus.

→Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä (tai ainakin [ johtavilla ] virkamiehil-
lä) on samat arvot (traditionaalinen).

Funktionaalisesti eriytymättömän yhteisön eräs integraatiotekijä voi 
olla substantialismi. Yhteiskunta (ja hallinto) integroituu substantiaalises-
ti eli se toimii (ainakin osin) traditioiden tai muiden substanssien varas-
sa ja mukaisesti. Kohdetta johdetaan ja funktioita tuotetaan substanssien 
avulla, mikä tarkoittaa virallista uskontoa tai poliittista ideologiaa, jonka 
tunnustaminen voi olla pakollista. Valtiolla Venäjällä on aina ollut jokin 
ideologia. Substantiaalisesti rationaalinen hallinta toimii ilmeisesti par-
haimmin juuri traditionaalisena. Uudemmat ideologiat pystyvät toteutta-
maan funktionaalisia tavoitteita traditionaalisia substansseja heikommin. 

Kuten jo on kuvattu, funktionaalisuus on saavutettavissa arvojärjestel-
män avulla (ainakin jollain tehokkuudella). Funktionaalisesti eriytymät-
tömässä tilanteessa funktioita toteuttaa ensisijaisesti kulttuurijärjestelmä. 
Uskonnot esittävät, mihin yksilöiden ja yhteiskunnan pitää pyrkiä (po-
liittinen funktio). Uskontojen mukaan lähimmäisiä pitää tukea (sosiaali-
poliittinen tehtävä). Uskonnot edellyttävät (näiden kuvaaman) moraalin 
noudattamista kohteen jäsenten kanssakäymisessä (integraatiofunktio). 
Integraatio ja muut funktiot saavutetaan, mikäli kaikki kohteen jäsenet 
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noudattavat uskontoa.
Järjestys syntyy, mikäli kaikilla kohteen toimijoilla on samat arvot. Yk-

silöiden moraali koetaan integraation kannalta hyvin merkitykselliseksi. 
Kun järjestys kytkeytyy substansseihin, substantiaalisesti integroitu yh-
teiskunta on tyypillisesti suvaitsematon. Järjestyksen säilyminen edellyt-
tää toisinajattelijoiden vainoa. Uskonnot ja muut ideologiat ovat hallinta-
järjestelmän “kova” osa. Tyypillinen piirre on erilainen epäily ja urkinta. 
Vapaamatkustajia ja ”kansan vihollisia” löytyy kaikkialta. Yhteiskunnassa 
pyritään yksimielisyyteen ja ”kansan yhtenäisyyden” puuttumista pide-
tään vaarallisena. (Beetham 1991: 185; Hedlund & Sundström 1996: 19; 
Kauhanen 2002.) 

Merkittävä piirre on, että yhteiskunnan ja hallinnon rakenteet mukau-
tetaan toteuttamaan virallisia substansseja. Substanssit kytketään kiinte-
äksi tai jopa johtavaksi osaksi järjestelmän rakenteita. Substantiaalisesti 
rationaalinen yhteiskunta on muutoskyvytön, kun yhteiskunnan ja hallin-
non järjestys on funktionaalisesti eriytymättömällä tavalla kytketty muut-
tumattomiksi tarkoitettuihin substansseihin. Kun rakenteet on asennettu 
toteuttamaan yhtä ideologiaa eli politiikka on asennettu sisään hallinnon 
rakenteisiin, rakenne on osin tai jopa kokonaan rakennettava uudelleen, 
kuten Venäjällä joudutaan tekemään, kun johtamisen paradigmaa on en-
nemmin tai myöhemmin pakko tarkastaa. Tämä kuvaa hyvin selvällä ta-
valla funktionaalisen eriytymättömyyden dysfunktionaalisuutta hallinnan 
ja hallinnon kannalta. Hallinnon ja oikeusjärjestelmän rakenteiden olisi 
oltava yksilöistä ja ideologioista erillisiä alueita.

Hallintovaltiossa toteutetut substanssit eivät määrity politiikan ja ta-
louden markkinoilla. Ilman palautetta ja informaatiohuoltoa hallintoval-
tio ei kuitenkaan voi toimia. Politiikan ja talouden markkinoita vastaava 
prosessi on hallinnollinen informaation hankinta, muokkaaminen, tuot-
taminen ja toimeenpano. Sisäinen tiedustelu, ”älymystön” ajattelutoiminta 
ja “tiede” on Venäjällä kehittynyttä. Tieteen tai uskonnon mukaisen totuu-
den selvittyä tulokset toimeenpannaan kohteeseen. Hallintovaltiossa yh-
teiskunnan tieteellisyys ei ole formaalia rationaalisuutta eli tieteellisyyttä 
talouden ja politiikan markkinoiden ja oikeuden ja hallinnon rakenteiden 
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formaalista ei-substantiaalisesta järjestämisestä. Tieteellisyyttä ovat sub-
stanssit, joihin kiinnostus, kilpailu ja kasautuminen kohdistuu. Transition 
aikana uudet ilmiöt eli markkinat ja oikeusvaltio ovat myös olleet sub-
jektiivisia, yhteiskuntaan ylhäältä toimeenpantavia substansseja eivätkä 
niinkään objektiivisia, orgaanisia toimintatapoja (Nissinen 1999b: 273; 
vrt. Nystén-Haarala 2001: 16). Yhteiskunnan yleinen luonne muistuttaa 
kokonaisvaltaista suunnittelua liberaalidemokratioiden inkrementaali-
suuden sijasta. Hallinto toimeenpanee lähinnä päämääriä, muttei niin-
kään lainsäädäntöä. Ajatus substantiaalisesti täysin neutraalista valtiosta 
saatetaan kokea Venäjällä vieraaksi. 

Substantialismi on Venäjälle yleisesti ominaista; kulttuuri on suuntau-
tunut aatteellisiin ja henkisiin arvoihin vastakohtana liberaalidemokrati-
an mekaaniselle tehokkuudelle. Suhtautuminen työhön ei ole välineellisen 
rationaalista vaan romanttis-ideologista. Tieteen tuloksia ja muita sub-
stansseja ei kuitenkaan kaupallisteta ja niiden arvo jää siksi epäselväksi. 
Neuvostoliiton eräs merkittävin heikkous oli, ettei substansseja arvioitu 
politiikan ja talouden markkinoilla. (Legal aspects… 1996.) Nämä insti-
tuutiot vaikuttavat myös vielä tällä hetkellä: lähinnä oikeusjärjestelmän 
heikkouksien vuoksi innovaatioiden tuotteistaminen ei ole parhaalla ta-
valla mahdollista. Järjestelmä oli rationaalinen poliittisesti eli substanti-
aalisesti, muttei taloudellisesti ja formaalisesti, mistä seurasi resurssien 
epätaloudellista allokointia.

Liberaalidemokratian muotorationaalisuus kytkeytyy näkökulmaan 
informaation subjektiivisuudesta. Substanssit valikoituvat markkinoilla 
toimijoiden subjektiivisista näkökulmista, jotka ovat epätäydellisiä, muut-
tuvia ja vaihdettavissa. Substantiaalinen rationaalisuus kytkeytyy näkö-
kulmaan ja pyrkimykseen informaation objektiivisuudesta ja oletukseen 
yhteiskunnan harmonisuudesta. Valtion tehtävä on soveltaa objektiivisia 
lainalaisuuksia. Osin ristiriitaista on, että formaalien markkinoiden tuot-
taman informaation ollessa heikkoa informaatiota on tuotettava muilla 
keinoin, mutta samalla yhteiskunnan integroiminen voi edellyttää subs-
tanssien kiinnittämistä ja informaation jakelun rajoittamista. Koska viral-
liset totuudet kattavat todellisuutta vain osin ja yhteiskunta on tosiasiassa 
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konfliktinen, toiminta muodostuu lähtökohtaisesti kaksitasoiseksi. Viral-
lisen maailmankuvan ohella läsnä on virallisesta substanssista poikkeava 
reaalitaso, jolla toiminta (henkilökohtainen eduntavoittelu) käytännössä 
tapahtuu. Yhteiskunnassa on pysyvästi kaksi tasoa: pyhä ja maallinen. Vi-
rallisesta substanssista ei ole mahdollista luopua, sillä kokonaisuus hajoaa, 
kun formaalisti rationaalisia rakenteita ei ole tai ne ovat heikot. (Jakobson 
2000: 249-51; Kivinen 1998; Riggs 1973: 36.)

Hallinnon tasolla sisältörationaalisuus ilmenee siis esimerkiksi hal-
linnon rakenteiden poliittisuutena. Substantiaalinen integraatio saavute-
taan esimerkiksi edellyttämällä virkamiehiltä sopivaa poliittista kantaa. 
(Jakobson 2000: 248; König 1993: 144.) Hallinto on koordinoitavissa, mi-
käli virkamiehet on valittu saman linjan tukijoista ja sosiaalistettu tämän 
mukaisesti. Hallinto on tehokasta, jos virkamiehet ovat aatteelle omistau-
tuneita ja innostus pysyy yllä. (Rice 1992: 121; Smith 1988: 104.) Ne joilla 
ei ole kutsumusta, puhdistetaan pois hallinnosta. Keskeinen on erityisesti 
johtajiston ideologinen kutsumus. Esimerkiksi paaviksi valitaan iäkkäi-
tä henkilöitä, joiden omistautumisesta on mahdollista olla varma, koska 
nämä ovat vähittäin kohonneet (kirkollis)hallinnon hierarkiassa (Beetham 
1991: 182; Hedlund & Sundström 1996: 23; Pakulski 1986: 19).

Mielenkiintoinen kysymys on hallinnon asema substantiaalisesti rati-
onaalisessa hallintajärjestelmässä. Hallinto on ilmeisesti se kosketuspinta, 
jossa virallinen totuus kohtaa reaalisektorin ja jossa reaalisektori tapahtuu. 
Virallisen substanssin toimeenpano voi olla hankalaa tai hallinto reaalise-
na sektorina ei toimi virallisen ideologian, vaan ehkä hyvinkin erilaisten 
latenttien funktioiden ohjaamana. Hallinnosta muodostuu sensitiivinen 
liturgian ja arkitason törmäyskohta, jonka on ollut luonteeltaan Venäjäl-
lä määrätyllä tavoin tabua aluetta. Vastaava piirre on, että korkeatasoiset 
substanssit on toimeenpantava alkeellisella hallinnolla. Teoriat ja suun-
nitelmat ovat hienoja, mutta niiden toimeenpano tapahtuu alkeellisena 
armeijakäskytyksenä, jos toimeenpano onnistuu lainkaan. Eräs mahdol-
lisuus on osoittaa hallinto syylliseksi, ellei virallisten totuuksien toimeen-
pano etene (vrt. Jakobson 2000: 245; Obolonski 1997).

Substantiaalinen ajattelutapa voi vaikuttaa myös hallinnon kehittämi-
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seen ja tutkimiseen. Hallintoa ei nähdä substantiaalisesti neutraalina toi-
mintajärjestelmänä, jollainen länsimainen kuva neutraalista byrokratiasta 
on, vaan jollain tavoin substantiaalisena muodostelmana. Tieteen tehtä-
vänä on etsiä ja esittää hallinnon objektiivisesti paras rakenne, minkä jäl-
keen tutkimustulokset toimeenpannaan kohteeseen. Käytännössä hallinto 
toimii varsin alkeellisesti eikä paljoakaan huomiota ehkä kiinnitetä siihen, 
miten hallinto todella voisi muuttua. (Vrt. Nystén-Haarala 2001: 16; vrt. 
Pakulski 1986: 7.) 

Eriytymättömät rakennepiirteet kytkeytyvät toisiinsa. Johtajakeskei-
syys, hierarkkisuus ja kollektivismi kytkeytyvät substantiaaliseen integ-
raatioon. Ideologioita harjoitetaan ryhmissä (seurakunta), joiden jäsenet 
voivat olla varmoja toisten ryhmän jäsenten moraalista ja siksi luottaa 
toisiinsa (Kauhanen 2002). Organisaatioiden perustuminen yhteisille ar-
voille vahvistaa niiden toimivuutta. Uusiin henkilöihin suhtaudutaan kai-
kissa organisaatioissa epäluuloisesti. Valtiotasolla vieraat ryhmät, joilla on 
toinen ideologia, voidaan määritellä vihollisiksi, mikä voimistaa ryhmän 
(poliittista) kiinteyttä eli integraatiota (Bellamy & Baehr 1993; Kauhanen 
2002; Legal aspects… 1996; Schmitt 1979). Ideologiat ovat usein myös 
lähtöisin karismaattisilta henkilöiltä. Tämä tuo ajatuksen, että hallin-
nan viimekätinen lähtökohta ovat paremminkin henkilöt kuin sisällöt. 
(Obolonski 1999: 18-19.)

Uskomusjärjestelmän tuottaminen ja ylläpitäminen vaatii tälle hallin-
tajärjestelmälle ominaisen poliittisen hallinnon eli papiston tai poliittisen 
poliisin, joka ilmoittaa ideologian sisällön, tulkitsee ideologiaa yksittäista-
pauksiin ja kontrolloi toimintakäytäntöjä (vrt. Beetham 1991: 182). Kes-
keinen kysymys on ideologian pätevyys, joka antaa järjestelmälle legiti-
miteetin ja siten rationaalisuuden (Kauhanen 2002). Hyvässä tapauksessa 
ideologia vaikuttaa yksilöihin voimakkaasti voimistaen moraalista kilvoit-
telua. Hallintovaltiot muistuttavat kirkkovaltioita ja kirkolliset organisaa-
tiot muistuttavat organisaatioidealtaan ja -rakenteeltaan hallintovaltioita. 
Valtionhallinto ei siis osin tai täysin ole irtautunut kirkollishallinnon toi-
mintajärjestelmistä omaksi kokonaisuudekseen (vrt. Albrow 1970: 100; 
Pakulski 1986: 11). Kohoaminen yhteiskunnan hierarkiassa tapahtuu 
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uskonnollisilla ansioilla substantiaalista hallintajärjestelmää eli kirkkoa 
palvelemalla moraalia osoittamalla ja siten funktionaalisuutta tuottamal-
la. Kilpailu yhteiskunnassa kohdistuu esimerkiksi siihen, kenen ideolo-
gia valitaan viralliseksi ideologiaksi ja kuka onnistuu pakottamaan tai 
käännyttämään muut omaksumaan ideologiansa. Oppia levitetään omille 
kansalaisille ja kansainvälisesti moraalisuuden ja siten funktionaalisuu-
den voimistamiseksi. Kirkon ja valtion eriytyminen on keskeinen moder-
nisaatioilmiö, jota Venäjällä ei koskaan ole tapahtunut (Nystén-Haarala 
2001: 17).

Koska substanssit eivät valikoidu markkinoilla, vaan sisällissodissa tai 
johtavien virkamiesten ja kirjailijoiden toimesta, niiden arvo on kyseen-
alainen (Legal aspects… 1996). Johtamismenetelmänä substantiaalinen 
rationaalisuus voi olla lähinnä harhaanjohtamista (Lesage 1993: 132; vrt. 
Mintzberg 1979: 307). Kun kansalaisyhteiskunta ja oikeusjärjestys ovat 
heikot, ”älymystö” voi vapaasti käynnistää uusia kokeiluja ja keskittää näi-
hin resursseja (Vystuplenije… 2000b; Åslund 1995: 188, 201). Kun sub-
stanssista loppuu veto tai se päättyy epäonnistumiseen, aiemman sijalle 
määritellään uusi ja sen myötä (substanssiin eriytymättömästi kytkeyty-
neet) rakenteet uusimman ohjelman myötä reformoidaan (hajotetaan) 
”500 päivässä”. Yhteiskunta ja organisaatiot rakenteineen muodostuvat 
projektimaisista sykleistä, jotka päättyvät epäonnistumiseen tai vain hii-
puvat. Substanssin eli hallintaparadigman (tai henkilön) vaihdokset ovat 
merkittävä tapahtuma. Jokin substanssi on ehkä aina oltava, koska se kuu-
luu hallintajärjestelmän ja yksilöiden persoonallisuuden rakenteeseen. 
Substanssien sisältö voi olla melko yhdentekevä, kuten se kaikissa hallin-
tajärjestelmissä paljolti on.

5.8 Hallintovaltion funktionaalisuus 

Hallintovaltio on tehokkuudeltaan toista luokkaa kuin edellä kuvattu kult-
tuuriin tai henkilöihin perustuva järjestelmä. Hallintovaltiossa on hallin-
tajärjestelmä, joka tuottaa valtiotasoista funktionaalisuutta. Hallintovaltio 
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kykenee toteuttamaan kookkaita investointiprojekteja ja se on omalla ta-
vallaan jopa tehokas. Lähtökohtainen menetelmä Venäjällä tuottaa kehi-
tystä on juuri vahvistaa poliittista johtamista eli koota voimaa huipulle 
ja määrätä kohde uudistumaan. Eriytymätön poliittinen hallinta (mikro-
tasolla henkilö) voi keskittää resursseja ja toteuttaa substantiaalisia missi-
oita tehokkaasti, kun hidasteena ei ole byrokratiaa eikä eriäviä poliittisia 
kantoja.

Eriytymättömät instituutiot tarjoavat hyvät edellytykset juuri johtami-
selle. Sama toimija (henkilö) voi tehdä sekä poliittisen linjapäätöksen että 
toimeenpanopäätöksiä. Vaikka hallintajärjestelmä on heikko, hallinto voi 
hallintovaltiossa olla jopa tehokkaampaa kuin liberaalidemokratioissa. 
Se että hallinto paljolti toimeenpanee eliitin tavoitteita, ei tarkoita, ettei 
hallinnon pidä olla tehokasta. Mahdollisuudet johtaa henkilöstöä ja teh-
dä henkilöstöpolitiikkaa ovat vapaammat kuin demokraattis-legaalisissa 
oloissa, koska johtaja on vahvempi kuin alaisensa ja voi tarvittaessa ohit-
taa lainsäädännön (Mintzberg 1979: 313). Johtamiskykyiset lahjakkuudet 
voivat toteuttaa itseään. Johtaja voi tehdä nopeita päätöksiä. Eliitti voi 
suunnata kehitystä haluttuun suuntaan sen sijasta, että kansalaisyhteis-
kunta jatkuvasti lisää vapauksia ja oikeuksia, jota politiikka liberaalide-
mokratioissa paljolti on. 

Vaikka funktionaalinen eriytymättömyys oli toiminnan tasolla neu-
vostotaloutta kuvaava ominaisuus ja sen heikkouksien eräs lähtökohta, 
tavoitteena oli kehityksen saavuttaminen juuri funktionaalisen eriytymi-
sen avulla. Poliittisen hallinnon simuloiman poliittisen johtamisen (jon-
ka normaalitapauksessa tuottaa kansalaisyhteiskunta) oli määrä tuottaa 
funktionaalinen talous ja hallinto. Talous piti johtaa funktionaaliseksi 
tieteellisellä tietokoneistetulla suunnittelulla. Tavoitteena oli feodaalisen 
kehitysinertian voittaminen tehokkaalla poliittisella johtamisella, mut-
ta järjestelmä konvertoitui itse feodaaliseksi kehitysinertiaksi poliittisen 
funktion byrokratisoiduttua (käsitteen negatiivisessa merkityksessä) ja 
menetettyä funktionaalisuutensa (Albrow 1970: 75; Pursiainen 1998; 
Smith 1988: 89). 

Neuvostojärjestelmän ongelmaksi muodostui formaalin ja substanti-
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aalisen rationaalisuuden suhde eli kysymys siitä, minkä osajärjestelmän 
kautta johtamisen pitää tapahtua. Funktioita ei voitu tuottaa tehokkaasti 
poliittisen johtamisen avulla (substantiaalinen rationaalisuus), vaan joh-
tamisen olisi pitänyt tapahtua (myös) oikeusjärjestelmän kautta (formaali-
nen rationaalisuus). Funktiot vahvistuvat, jos politiikan ja talouden mark-
kinat toimivat. Politiikan ja talouden markkinoiden puuttumisen vuoksi 
järjestelmä ei saanut palautetta ja se oli siksi formaalisti ja substantiaali-
sesti muutoskyvytön ja -haluton. Sen sijasta, että eriytymättömällä johta-
misella pyrittiin tuottamaan eriytyneitä funktioita, keskeistä on saavuttaa 
tosiasiallisesti eriytynyttä johtamista (vrt. Albrow 1970: 75). Ratkaisuna 
on kansalaisyhteiskuntaan perustuva johtaminen ja siis oikeusjärjestyk-
sen vahvistuminen. Integraatiofunktio saa muut funktiot toimimaan ja 
hallinto on keskeinen integraatiota käytännössä toteuttava rakenne. 

Järjestelmä pyrki talouden työnjaon koordinaatioon suunnittelun ja 
suoran johtamisen avulla. Markkinoita vastaavaa funktionaalisuutta po-
liittisella talouden johtamisella ei kuitenkaan saavutettu. Talouden politi-
soituminen heikensi taloutta. Talouden heikentyminen heikensi poliittisen 
hallinnan legitimiteettiä. Neuvostojärjestelmän loppua kohden talouden 
poliittinen ohjattavuus menetettiin lähes täysin (Nironen 1994: 11). Poliit-
tista johtamista ei ollut lähes lainkaan ja tuotanto ei ollut koordinoitavissa. 
Funktionaalinen eriytymättömyys johti järjestelmän tuhoon. Funktionaa-
listen alueiden kriisit muodostuivat siten, että talousjärjestelmän kriisi oli 
taloudellinen kriisi, poliittisen systeemitason kriisi oli rationaalisuuskriisi 
ja legitimiteettikriisi ja kulttuurijärjestelmän identiteettikriisinä oli mo-
tivaatiokriisi. Tuloksena oli integraatiojärjestelmän (hallinnon) kriisi ja 
järjestelmän hajoaminen. (Vrt. Harisalo 1992; Merkel 1999; Vartola 1979: 
46.)

Venäjällä enemmän tai vähemmän perinteinen luonteeltaan poliittinen 
johtaminen vahvistui neuvostojärjestelmän myötä. Kansalaissodan poik-
keustilahallinto on jäänyt pysyväksi poliittiseksi poikkeustilahallinnoksi 
hallinnan poliittisesta väristä täysin riippumatta (Nystén-Haarala 2001: 
278). Kehitys on ollut toisensuuntainen Suomessa, jossa kansalaissodan 
jälkeen pystytetty lähtötilanteessa voimakkaasti poliittinen (omistavan 
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luokan aseman turvaaminen) vahva oikeusjärjestys on poliittisen tilan-
teen myöhemmin muututtuakin säilynyt vahvana oikeusjärjestyksenä 
(hallinnan muoto), mutta hallinta on menettänyt (lähes) täysin aiemman 
poliittisen sisältönsä (hallinnan substanssi). Integraatiojärjestelmän läh-
tökohdat olisivat siis suuressa määrin poliittiset.

Neuvostojärjestelmä rikkoi muun Euroopan tahdissa (hitaasti) eriy-
tymässä olleet funktionaaliset järjestelmät eli byrokraattisen hallinnon, 
oikeusvaltion, poliittisen demokratian ja markkinatalouden (vrt. Batšilo 
1998: 14). Ongelmat rakennettiin sisään järjestelmään (Batšilo 1998: 19). 
Funktionaalisesta, elävästä ”akvaariosta” keitettiin muutoskyvytön, funk-
tionaalisesti kuollut ja siksi nopeasti pilaantunut ”kalakeitto”. Poliittisen 
järjestelmän piti toteuttaa kaikki tehtävät, joita normaalitapauksessa to-
teuttaa lähinnä kansalaisyhteiskunta, mutta tämä järjestely vei samalla 
siltä toimintakyvyn. (Salminen & Temmes 2000: 18.) Tehokkuus ei ollut 
korkea järjestelmässä, jossa sama taho määritteli tavoitteet, pyrki toteut-
tamaan toimeenpanon ja arvioi itse tulokset (esim. Grabovyj et al. 2001; 
Junttila et al. 2001a; Junttila et al. 2001b).

Kun hallintovaltion johtava ryhmä ei altistu kansalaisyhteiskunnan 
kontrollille, se voi helposti väärinkäyttää asemaansa. Hallinnan ollessa jo 
valmiiksi poliittista sen luonne on helposti muutettavissa korporatiivisek-
si. Hallinnan byrokratisoituessa yhteiskunnan funktionaalisuus heikentyy 
yleisesti. Poliittinen hallinta ei ohjaa entisellä painolla taloutta eikä edel-
lytä hallinnolta tehokkuutta (eikä rahoita tätä). Virtauksen (piilofunktio-
naaliseksi) suunnaksi muodostuu yhteiskunnasta hallintoon tapahtuva 
feodaalisen eliitin palvelu. (Albrow 1970: 23; Hedlund 1997: 4; Hedlund & 
Sundström 1996: 24; Kontseptsija… 1998; Obolonski 1999: 17, 102, 309; 
Poslanije… 1998.)

Toimintajärjestelmän funktionaalisuus riippuu siis ilmeisesti johtajan 
persoonallisuudesta, joka paljolti määrittelee, ovatko poliittinen funktio 
ja siten muut funktiot läsnä vai painottuuko toimeliaisuus arvon tyhjen-
tämiseen. Nykyoloissa Venäjällä tämä piirre on tullut esiin alueiden eri-
ävänä kehityksenä riippuen siitä, onko aluetta johtava kuvernööri ollut 
suuntautunut yksityiseen vai yleiseen etuun. Yhtäältä kuvernöörien on 
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kuvattu voivan varastaa jokseenkin avoimesti (presidenttejä koskien tä-
män suuntaiset arviot ovat olleet varovaisempia). Toisaalta alueilla, joilla 
kuvernööri on suuntautunut alueen kehittämiseen, myönteinen muutos 
on voinut olla voimakasta myös hallinnon toimintajärjestelmien kehityk-
sessä (Larjavaara 2004). Kuvernööreillä on ilmeisesti hyvät edellytykset 
toimeenpanna toivomiaan tavoitteita ja kehitys Venäjällä näin lähinnä 
riippuisikin tavoitesektorista eli poliittisesta hallinnasta eikä niinkään toi-
meenpanosta eli hallinnosta (Vinogradova et al. 2000: 26).

Vain kansalaisyhteiskunnan vaikutus hallintoon voi muodostaa aidosti 
tehokkaan hallinnon (Kontseptsija… 1998). Jotta hallinto olisi tehokasta, 
virkailijoilla pitää olla poliitikot tai yritysten omistajat kontrolloimassa 
näitä. (Riggs 1961: 30.) Kuluttajat politiikan ja talouden markkinoilla ovat 
hallinnon tehokkuutta ja yleisesti funktionaalisuutta keskeisesti tuottava 
tekijä (vrt. Parsons & Smelser 1964: 20-21).

Kuvatut tekijät voivat valaista muissa transitiomaissa kuin Venäjällä 
(kuten Virossa) tällä hetkellä nähtävissä olevia lievempiä ilmiöitä. Kun 
kansalaisyhteiskunnan vaikutus on edelleen melko heikko, (hallinnon) 
poliittinen johtaminen on vastaavasti heikkoa. Poliittinen hallinta menet-
tää merkitystään ja hallinnollistuu. Poliittinen hallinta ei edellytä hallin-
nolta tehokkuutta ja hallinto politisoituu. Politiikka ja hallinto funktioina 
jäävät epäselviksi ja niiden omaperäinen funktionaalisuus ei vahvistu. 
(Riggs 1961: 50; Riggs 1964: 56; Ruutu 1996; Temmes, Sootla & Larjavaara 
2004.)

5.9 Hallintovaltion byrokratisoituminen

Poliittinen hallinta on tehokas tapa luoda järjestystä. Funktionaalista se-
littämistä seuraten (Uusitalo 1991: 109) hallintovaltion poliittisuus on 
ymmärrettävissä niin, että politiikka on (ainoa) mekanismi, jonka avulla 
funktionaalisuutta kyetään tuottamaan traditionaalisiin arvoihin tai lä-
hinnä oikeusnormeihin perustuvan järjestyksen ollessa heikko. (Smith 
1988: 129.) Tilanteeseen, jossa ei ole järjestystä, voidaan luoda järjestystä 
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ja siten funktionaalisuutta poliittisesti johdetun hallinnon avulla. Kuten 
jo aiemmin on esitetty, epäjärjestystä voi olla vaikea muuttaa järjestyksek-
si (vain) oikeudellisin keinoin ainakaan Venäjän oloissa, joissa perinteet 
toiminnasta oikeusjärjestyksen mukaan ovat heikot (Porjadok… 1997). 
Järjestyksen syntyminen tilanteeseen, jossa sitä ei ole, on merkittävä arvo 
sinänsä. Poliittisen johtamisen vahvistaminen voimistaa yhtäältä hallin-
taa sinänsä ja tarjoaa toisaalta edellytyksiä institutionaaliselle kehitykselle 
saavutetun järjestyksen turvissa. Vahvistuva poliittinen johtaminen on 
eräs (joskaan ei ainoa) edellytys institutionaaliselle kehitykselle. Venäjällä 
on tällä hetkellä mahdollista seurata uuden poliittisen hallinnan voimis-
tumista.

Poliittinen johtaminen on edistysaskel vain kulttuurijärjestelmän tai 
jonkinlaisen henkilöjärjestelmän (kuten tämä tyyppi tässä tutkimuksessa 
on pyritty määrittelemään) organisoimaan kohteeseen. Poliittinen johta-
minen voi samoin olla kehitystä tilanteessa, jossa kohde toimii ja muuttuu 
ilman ohjausta vain talouden dynamiikan mukaisesti, jollainen tilanne 
Venäjällä 1990-luvulla paljolti oli. Yhteiskunta saavuttaa jossain määrin 
johdettavan tilan poliittis-hallinnollisen johtamisen avulla. Poliittinen 
johtaminen vaatii kuitenkin täydellistyäkseen funktionaalisen kehityksen 
viimeistä askelta eli siirtymistä oikeusvaltioon eli byrokratisoitumista. (Bel-
lamy & Baehr 1993.) Kestävän ratkaisun tuo siirtyminen kansalaisyhteis-
kunnan ja oikeusvaltion moderniin “objektiiviseen” järjestykseen, jolloin 
järjestys ei riipu poliittisten johtajien ja näiden lähipiirin muodostamasta 
hallinnasta.

Kookas valtio traditionaalisen “neitsyyden” menetettyään ja eriytymis-
kehityksen eli markkinoiden ja maallistumisen (kulttuurijärjestelmän si-
säinen eriytyminen) käynnistyttyä on ohjattavissa ja integroitavissa vain 
vastaavan eriytyneen ja professionaalisen integraatiomekanismin eli oi-
keusvaltion avulla. Vahva oikeusvaltio tarjoaisi lääkityksen lähes kaikkiin 
Venäjän ongelmiin ml. tunnetuimpaan integraatio-ongelmaan keskuksen 
ja alueiden suhteesta (Kontseptsija… 1998; Krasnov 2001; Škatulla 1999: 
29-30; Vystuplenije… 2000b).

Venäjän kehityksen kannalta keskeinen kysymys on, että oikeusvaltio 
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kytkeytyy ilmeisesti kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen demokratian 
kehittyneisyyteen. Merkittävä kysymys on, kuka on poliittisen hallinnan 
muodostava ja siten toimintatavat kohteessa määrittävä taho. Oikeusval-
tiollistumisessa on se hankala piirre, että se siirtää valtaa hallintovaltion 
poliittiselta johdolta kansalaisyhteiskunnalle. Nomenklatuura ei ole val-
mis luopumaan hierarkkisesta asemastaan ja sallimaan itsensä ulkopuoli-
sen funktionaalisesti eriytyneen poliittisesta hallinnasta riippumattoman 
poliittisesti neutraalin lainsäädännön määritellä ja rajoittaa toimintava-
pauttaan (Larjavaara 2004; vrt. Nystén-Haarala 2001: 200; Riggs 1973: 
37). Lainsäädäntö siirtäisi myös hallinnon sisällä valtaa pois hierarkioiden 
huipulta (Vystuplenije… 2000b) ja heikentäisi mahdollisuuksia toteuttaa 
korruptiota.

Tämän vuoksi hallintovaltiot säilyvät hallintovaltioina eli niitä johde-
taan poliittis-hallinnollisena poikkeustilajohtamisena pysyvästi ilman 
hallinnan normalisoitumista eli byrokratisoitumista. Poikkeustilasta tulee 
normaalitila (Schmitt 1997: 39). Poliittinen hallinta, joka on muodostanut 
poliittis-hallinnollisen järjestyksen, tuottaa Venäjälläkin osin ehkä näky-
mätöntä mutta ilmeisesti voimakasta inertiaa demokratisoitumiselle ja 
oikeusvaltiokehitykselle, vaikka se itse esittäisi muuta (Obolonski 1999: 
33, 325). Näin paras ja ehkä ainoa kehityssuunta, jonka kautta funktionaa-
lisuus ja integraatio voivat voimistua aidosti, on kansalaisyhteiskunnan 
vahvistuminen. Täysipainoinen ja toimiva hallinta- ja integraatiojärjes-
telmä muodostuu viime kädessä kansalaisyhteiskunnan voimistumisesta. 
(Batšilo 1998: 22; Hirvensalo 1997: 10; Nystén-Haarala 2001: 115; Tacis… 
2000.)

Ne toimijat, joilla Venäjällä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa jär-
jestelmän instituutioihin eli ylin poliittinen johto, ovat samalla asemassa, 
jossa nämä menettävät poliittisesti ja taloudellisesti eniten, mikäli aito oi-
keusvaltio ja sen taustalla oleva poliittinen demokratia ja hallintoon koh-
distettu kontrolli voimistuvat. (Beetham 1991: 185; Haav 2000: 12; Kavran 
& Radinovich 1998; La Porta et al. 1998: 11; Oliver 1988: 427; vrt. Riggs 
1961: 54; Riggs 1964: 236; Smith 1988: 117, 121; vrt. Vartola 1979: 75, 100, 
130, 194.) Sama funktionaalisesti eriytymätön hierarkkinen huippu, jolla 
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on parhaat mahdollisuudet toteuttaa yleistä etua, on samalla parhaassa 
asemassa toteuttaakseen yksityistä etua. (Smith 1988: 111.) Hierarkkiseen 
organisoitumiseen liittyy suuri valtaero, josta ei ilmeisesti haluta luopua. 

Hallintovaltion ollessa transitionaalisessa tilassa (joka voi vahvistaa 
hallintovaltion rakennetta) sen eriytymättömään hierarkkiseen raken-
teeseen yhdistyy poliittisen vallan lisäksi taloudellinen valta ja näihin eri 
muodoissa kytkeytyvä (institutionalisoitu) vahvemman oikeus. Kuten 
vielä myöhemmin tarkastellaan, transitionaalisissa oloissa rahatalouden 
synnyttyä valta tuo johtajille myös rahaa (HS 6.9.1999; HS 5.8.2001 C1; 
Huskey & Obolonski 2003: 24; La Porta et al. 1998: 19; Riggs 1964: 302) 
ja lainsäädännön avulla hierarkkinen asema rahoineen voidaan pyrkiä 
vahvistamaan. (Smith 1988: 111.) Valtion johtaminen on sitä toteuttaville 
merkittävää liiketoimintaa funktionaalisen eriytymättömyyden piirteiden 
mukaisesti. (Smith 1988: 131.) Hallintovaltiot ovatkin olemassa ilmeisesti 
yhtä paljon eliitin rikastumista varten kuin vain järjestyksen ja funktio-
naalisuuden tuottamiseksi. Yhteiskunnassa ja sen organisaatioissa ei ta-
pahdu normaalia kehitystä kohti neutraalia byrokratiaa ja muuta julkisen 
ja yksityisen eduntavoittelun eriytymistä omille alueilleen. (Smith 1988: 
124.) Yksityisen eduntavoittelun (osittain) eriytymätöntä kytkeytymistä 
julkiseen etuun ei näissä olosuhteissa ehkä edes pidetä tuomittavana, vaan 
se kuuluu järjestelmän toimintatapoihin. (Obolonski 1999: 33, 325.)

Kuvattu asetelma voi selvittää politiikkaan ja suunnitteluun Venäjällä 
kuuluvaa näkyvää kaksinaismoraalia. 1990-luvun ja Putinin hallinnon ai-
kana on laadittu useita hallintoreformiohjelmia, mutta ainoatakaan näis-
tä ei ole toimeenpantu (Krasnov 2001). Luonteeltaan ilmeisesti lähinnä 
poliittisten tekijöiden vuoksi (hallinnon) toimintajärjestelmät eivät ke-
hity, vaikka reformiohjelmia laaditaan toistuvasti (Huskey & Obolonski 
2003: 23, 26). Saatavilla olevien kuvausten mukaan hallintouudistusten 
poliittinen vastustus on voinut olla voimakasta. (Haav 2000: 14; Huskey 
& Obolonski 2003: 25; Lesage 1993: 132.) Transitionaalisella ilmifunk-
tiotasolla poliittinen hallinta toteuttaa julkista etua, mutta piilofunktio-
tasolla yksityistä. (Bäckman 1996: 85, 142; Graham 2000; Haav 2000: 11; 
HS 7.6.1998 C1; Larjavaara 2004; Nystén-Haarala 2001: 7, 115; Obolonski 



197

5 KESKITETTY HALLINTOVALTIO

1999: 325-26; vrt. Porjadok… 1997; Pursiainen 1998; Rose 1998: 47; 
Tacis… 2000; Vystuplenije… 2000b.)

Yhtäältä siis oikeusvaltion heikkouksien vuoksi yhteiskuntaa ja hal-
lintoa on vaikea hallita ja johtaa, mutta toisaalta vallankäytön tarpeiden 
vuoksi vahvaa oikeusjärjestystä ei mahdollisesti toivota. Oikeusvaltion 
ohella keskeinen hallintaan liittyvä kysymys on yhteiskunnan ja hallinnon 
rakenteiden läpinäkyvyys. Sekä kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen hal-
lintajärjestelmän hallintoon, että hallinnon kansalaisyhteiskuntaan koh-
distaman kontrollin kannalta olisi eduksi, että yhteiskunnan ja hallinnon 
rakenteet olisivat läpinäkyviä. Läpinäkyvyys luo hallittavuutta ja johdetta-
vuutta. Toisaalta läpinäkyvyyttä ei mahdollisesti toivota, sillä se häiritsee 
järjestelmälle ominaisia käytäntöjä. (Jakobson 2000; Karjalan tasavallan 
… 1997; Larjavaara 2004.)

Byrokratisoituminen kytkeytyy kysymykseen, mitä pyritään byrokra-
tisoimaan. Oikeusjärjestyksen vakiintuminen yleisesti ja oikeusjärjestyksen 
vakiintuminen hallinnossa ovat poliittisia kysymyksiä (Nystén-Haarala 
2001: 127, 133; Tacis… 2000). Merkittävää on, mihin poliittiseen asetel-
maan oikeusjärjestyksen vakiintuminen kohdistuu. Yhdentekevää ei ole, 
kenen haltuun yksityistettävä omaisuus päätyy ja hallinnon virat vakinais-
tuvat. 

Vahvemman legalisoinnin kohteena tulisi olla esimerkiksi virkamies-
asema, mikä tukisi virkamiesten riippumattomuutta johtajistosta (Huskey 
& Obolonski 2003: 25; Poslanije… 1998; Škatulla 1999: 30). Valtion po-
liittisesta (mieli)vallasta oikeussuhteiksi vakiintuvia byrokratisoitumisen 
mielekkäitä alueita ovat myös kansalaisyhteiskunnan kansalais- ja omis-
tusoikeudet. Kummassakin tapauksessa byrokratisoituminen tuottaa 
eriytyneisyyttä ja funktionaalisuutta. Byrokratisoitumisen kohdistuessa 
kansalaisyhteiskunnan omaisuuteen oikeussuhteiden vakiintumisella on 
lisäksi kestävä pohja. Jos yhteiskunta olisi Venäjällä demokraattisempi, 
byrokratisoitumista olisi ilmeisesti saavutettavissa ja sen tulokset voisivat 
vakiintua nykyistä paremmin. Institutionaalinen kehitys ilmeisesti siis 
etenee yleisesti, mikäli modernisoituvan kehityksen poliittinen haltuun-
otto ja byrokratisoituminen tapahtuu lähinnä kansalaisyhteiskunnan eikä 
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valtion toimiessa sen käynnistäjänä (Intervju... 2000; Larjavaara 2004; 
Nystén-Haarala 2001: 2, 277). 

Byrokratisoitumisen toteutumistapa Venäjällä ei ole ollut vain hallin-
non ja kansalaisyhteiskunnan suojaaminen ja eriyttäminen poliittis-hal-
linnollisesta vallankäytöstä. Oikeusjärjestyksen vahvistumiseen on pyritty 
erityisesti niiden toimesta, joiden hallinnassa virat ja omaisuuskohteet 
ovat olleet eli läsnä ollut järjestys on haluttu vahvistaa oikeudellisesti. 
(Graham 2000; vrt. Hedlund 1997: 19, 29; Nystén-Haarala 2001: 127; 
Obolonski 1997; Smith 1988: 111.) Ongelmana on, että tämä kehitys voi 
tuskin saavuttaa legitimiteettiä ja vakiintuneeseen oikeusjärjestykseen sen 
kautta on tuskin siirryttävissä (Nystén-Haarala 2001: 198, 202).

Eriytymistä ja funktionaalisuutta tuottava vaikutus on vastaavasti epä-
selvä, jos hallinnon legalisoituminen käytännössä (osin) tarkoittaa, että 
nomenklatuura muodostaa itseään varten oikeudellisesti vahvistetut virat. 
(Batšilo 1998: 425; Obolonski 1999: 308.) Hallinnon rakenteiden vahvis-
tuvan legalisoinnin avulla hallinnon on nähty pyrkivän muodostamaan 
itselleen hyvin varmistetun pysyvän rakenteen. (Haav 2000: 12; Huskey & 
Obolonski 2003: 24; Krasnov 2001; Obolonski 1999: 103, 107.) Poliittisen 
vallan epätasaista jakautumista on pidetty keskeisenä tekijänä myös sille, 
ettei maaomaisuuden yksityistämisessä ole voitu Venäjällä edetä nopeasti, 
sillä seurauksena on odotettu voivan olla 1990-luvun alun yksityistämisen 
seurauksia (ja Latinalaisen Amerikan olosuhteita) muistuttava suurmaan-
omistus (vrt. Ahonen 1996: 254; Nystén-Haarala 2001: 200; Vartola 1979: 
118).

Järjestelmän kiertokulkuun ilmeisesti kuuluu, että poliittisesti saavutet-
tu eriytymätön valta pyritään legalisoimaan (vrt. Vartola 1979: 101). No-
menklatuura käynnisti siirtymisen markkinatalouteen ja oikeusvaltioon 
voidakseen markkinaistaa ja oikeudellisesti vahvistaa hallinnassaan olleen 
omaisuuden ja poliittisen vallan. Parhaalla tavalla toimivaa eriytynyttä 
funktionaalisuutta ei tällä tavoin ole saavutettu. 1990-luvun ensimmäisinä 
vuosina omaisuuden keränneet ”oligarkit” ovat uudessa tilanteessa menet-
tämässä omaisuutensa poliittisen hallinnan vaihduttua uuden presidentin 
myötä ja uusien ryhmien pyrkiessä jakoon osalliseksi. (Batšilo 1998: 36; 
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vrt. Nystén-Haarala 2001: 132.)
Seurauksena on päättymätön eriytymätön kiertokulku, josta irtautu-

minen on mahdollista vain instituutioiden modernisoitumisen eli eriy-
tymisen saavuttamisen avulla. Osajärjestelmien kehitysjärjestys olisi (i) 
politiikka, (ii) talous ja (iii) oikeusjärjestelmä. Poliittisesti saavutettu eriy-
tymätön valta muutetaan rahaksi, joka pyritään vahvistamaan oikeudelli-
sesti. Funktionaalinen eriytymättömyys luo kokonaisjärjestelmän, josta on 
vaikea irtautua. (Kaikki) kilpailu tapahtuu yhden (poliittisen) järjestelmän 
sisällä. Ainakin poliittisesta alueesta täysin erillinen yrittäjyys voi läsnä 
olevissa olosuhteissa olla Venäjällä vaikeaa. Politiikka on liiketoimintaa 
Venäjällä aina vähintään osin ja liiketoiminta vastaavasti on politiikkaan 
kytkeytynyttä. (Hedlund 1997: 3; Riggs 1964: 125.)

Hallintovaltio, kuten jokainen eriytymätön organisaatio, pyrkii siis vä-
hittäin byrokratisoitumaan eli kehittymään kohti eriytyneempiä rakentei-
ta. Venäjän erityisyys Länsi-Euroopan valtioiden 1700-luvun kehitykseen 
verrattuna on ilmeisesti modernisaation käynnistymisen lähtökohdissa. 
Länsi-Euroopassa modernisoituminen käynnistyi eriytyneesti: kapitalis-
mia toteuttanut porvaristo oli aatelistosta erillinen yhteiskuntaryhmä. Ve-
näjällä markkinataloutta on paljolti toteuttanut neuvostoaikana eriytymät-
tömästi hallinnut (ja näin edelleen hallitseva) nomenklatuura (Hedlund 
& Sundström 1996: 24). On epäselvää, onko jälkimmäisessä tapauksessa 
onnistunut eriytymis- ja uudelleenintegroitumiskehitys saavutettavissa 
transition lopputulokseksi.

Onnistunut kehitys eteneekin ilmeisesti siten (kuten luvussa 4. tarkas-
teltiin), että eriytymiskehitys käynnistyy kansalaisyhteiskunnasta, joka 
kehityksen ensimmäisenä vaiheena kaupallistuu. Tämän seurauksena ja 
hallitsemiseksi seuraavassa vaiheessa kansalaisyhteiskunta omista lähtö-
kohdistaan politisoituu eli ”prismaattisesti” eriytyy poliittisesti. Näiden 
kehityssuuntien hallitsemiseksi jälleen juuri kansalaisyhteiskunnasta läh-
tevänä kehityksenä järjestelmä saavuttaa myös modernin integroitumisen 
ja markkinat (yrittäjäjärjestöt ja ammattiyhdistysliike tuottavat oikeussää-
telyn) (Hedlund 1997: 29; vrt. Åslund 1995: 199-201). Aateliston asema 
kehityksessä Länsi-Euroopassa oli olla merkitystään menettävä yhteis-
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kuntaryhmä. (Vrt. Riggs 1961: 52.)
Hallintovaltiolle ominainen riippuvuus valtiosta vaikuttaa pyrkimyk-

siin kehittää hallintajärjestelmää. Poliittisesta johtamisesta luopuminen 
merkitsee epäjärjestystä, jos kansalaisyhteiskunta ja oikeusjärjestys eivät 
vielä voi toimia ainakaan täysipainoisesti. Ainoa funktionaalinen hallinta-
tapa on poliittis-hallinnollisen järjestyksen ylläpitäminen tai palauttami-
nen (Nystén-Haarala 2001: 112, 278; Venäjäkirja 1998: 165; Vystuplenije… 
2000), kun muutakaan integraatiomekanismia ei ole saatavilla. Uuden 
hallinnan muodostaminen epäjärjestyksestä voi olla erittäin vaikeaa. Jo-
kin hallinta vaaditaan, jotta myös muutos on johdettavissa. Autoritaari-
sen järjestyksen ja johtamisen muodosta ei ole helposti irtauduttavissa, 
jos tämä on perinteisesti ainoa edes jotenkin funktionaalinen hallintatapa 
(Åslund & Layard 1993: 84). Kysymyksessä on tämän hallintajärjestelmän 
noidankehä tai rautahäkki. Kollegiaalisten ja legaalisten toimintajärjestel-
mien voi olla vaikea saavuttaa riittävän toimivaa merkitystä, koska näiden 
dynamiikka edustaa erilaista kokonaisjärjestelmää. 

Hallintovaltion hallintajärjestelmän muoto säilyy, mutta henkilöt ja 
substanssit vaihtuvat. Tässä mielessä järjestelmä jopa muistuttaa liberaa-
lidemokratiaa. Merkittävää olisi saada hallintajärjestelmän muotoa kehi-
tettyä sen sijasta, että toivo lasketaan uusiin johtajiin ja substansseihin. 
Toisaalta kiinteitä osia hallinnassa ovat juuri substanssit (ideologiat), joilla 
järjestelmä integroidaan. Kiinteitä osia ovat myös hierarkkisia asemia hal-
litsevat henkilöt, joiden varaan rakenne syntyy. Muotorationaalisuus on 
toissijaista. Oikeusjärjestys ja hallinnon rakenne eivät ole kiinteitä. (Haav 
2000: 11; Obolonski 1999: 310.)
 

5.10 Hallintovaltion palautejärjestelmä

Poliittis-hallinnollisen järjestelmän ympäristöstään saama palaute vaikut-
taa yhtäältä järjestelmän tuloksiin, mutta toisaalta myös toteutustapaan, 
miten järjestelmä tuottaa suoritteita. Järjestelmän kansalaisyhteiskunnas-
ta ja taloudesta saama palaute voi olla puutteellista, mikä vaikuttaa tapaan, 
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jolla järjestelmä tuottaa suoritteita. Kohde säilyy hallintovaltiona, mikäli 
kansalaisyhteiskunnan vaikutus on heikko. Tutkimuksen näkemys on, että 
hallinta byrokratisoituu, mikäli kansalaisyhteiskunta vaikuttaa hallintajär-
jestelmään (oikealla tavalla).

Länsi-Euroopassa kapitalismin synnystä alkaen ensin porvariston ja 
myöhemmin palkkatyöväestön järjestelmään luoma vaikutus on tuottanut 
näissä yhteiskunnissa esiintyvän poliittisen ja taloudellisen funktionaali-
suuden ja modernin integraatiojärjestelmän. Ympäristöstä kohdistuneen 
vaikutuksen heikkouden vuoksi neuvostoaikainen valtio ei ollut funktio-
naalinen eli se ei kyennyt johtamaan taloutta. Järjestelmä voi pitkällä aika-
välillä varmistaa ympäristöön sopeutumiskykynsä ja siten olemassaolonsa 
vain mikäli yhteiskunnassa muodostuvat markkinaorganisaatio, politiik-
kasysteemi, oikeusjärjestelmän universaalit normit ja byrokratia. (Batšilo 
1998: 18; Merkel 1999; Riggs 1964: 217.)

Kansalaisyhteiskunta ml. talousjärjestelmä tuottaa poliittisen järjestel-
män funktionaalisuutta, jonka keskeinen piirre on funktionaalinen eriy-
tyneisyys. Funktionaalinen poliittinen järjestelmä muodostaa funktionaa-
lisen integraatiojärjestelmän, jonka avulla talous on ohjattavissa ja siten 
funktionaalinen. Kokonaisuus on ohjattavissa ja se on tehokas, mikäli sillä 
on välineellisen rationaaliset talouden, politiikan ja hallinnon alajärjestel-
mät. Tällöin ne myös uusintavat jo saatavilla olevaa funktionaalisuuttaan. 
Talous on funktionaalista poliittisesti ohjattuna. Politiikka on funktionaa-
lista, jos se saa impulsseja taloudesta. Nämä järjestelmät saavuttavat funk-
tionaalisuuden, jos ne ovat funktionaalisesti eriytyneitä.

Järjestelmän “objektiivinen” fyysinen ja sosiaalinen ympäristö muut-
tuu ja esittää poliittis-hallinnolliselle järjestelmälle impulsseja, joita jär-
jestelmän on voitava hallita. Taloudessa tapahtuvat muutokset olisi saa-
tava kanavoitua niin, että järjestelmä saavuttaa ympäristön vaatimusten 
mukaisen ohjauskyvyn ja siten funktionaalisuuden. Merkittävää on, mi-
ten onnistuneesti politiikan, oikeusjärjestelmän ja hallinnon rakenteiden 
konstruoituminen tapahtuu. (Vrt. Vartola 1979: 74.)

Ohjattavuuden ja integraation voimistaminen vaatisi vahvistuvaa po-
liittista hallintajärjestelmää, oikeusjärjestystä ja byrokraattista hallintoa, 
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mutta ilmeisesti juuri talouden pk-sektorin ja kansalaisyhteiskunnan 
heikkouden (mikä mahdollisesti selittyy talouden rakenteilla) vuoksi ins-
tituutioiden kehitys on ollut hidasta. Venäjällä läsnä ollut hallintajärjestel-
mä ei ole yleensä ollut erityisen innokas ja kykenevä hallitsemaan kehitys-
tä, koska se osin hoitaa vain henkilökohtaista talouttaan ja toimeenpanee 
vain omaa totuuttaan.

Ajankohtainen aihealue on globalisaatio, joka ohjaamattomana tuottaa 
dysfunktioita. Muuttuva globalisoituva talous vaatisi vastaavasti kehitty-
vää poliittista säätelyjärjestelmää, jolla olisi kapasiteettia reguloida globa-
lisoituvaa taloutta. (Batšilo 1998: 21, 424; Tolonen 1998: 326.)

Historiallinen piirre Venäjällä on siis ollut, että palautejärjestelmän 
heikkouden vuoksi riittävää ohjauskapasiteettia ei ole saavutettu. Koska 
poliittinen järjestelmä ei ole ollut kansanvaltainen ja hallinto on ollut po-
liittinen, nämä järjestelmät eivät ole olleet täysipainoisella tavalla funktio-
naalisia. Seurauksena on ollut kriisiytymistä. Sekä ennen vallankumousta, 
että neuvostoaikana kasautunut kriisiytyminen johti lopulta järjestelmän 
perikatoon. Kansalaisyhteiskunnasta kohdistuvan kasautuneen paineen 
kautta tai yleisen umpikujan vuoksi (venäläistyyppinen) hallintovaltio ha-
joaa aina välillä. Venäjän historian eri vaiheissa on ollut kysymys samasta 
asetelmasta eli palautteen heikkoudesta ja erityisesti talouden poliittisen 
ohjauksen heikkouden tuottamasta kriisiytymisestä ja järjestelmän ha-
joamisesta. Näiden syynä on ollut haluttomuus demokratisoida hallinta-
järjestelmää. (Alanen 1996: 299; Batšilo 1998: 14, 21-23, 422; Hedlund & 
Sundström 1996: 22; Kontseptsija… 1998; Linkola & Luhtala 2001: 11; ks. 
Obolonski 1999: 17, 33; Pursiainen 1998; Vartola 1979: 74, 177.)

5.11 Hallintovaltion hallinto 

Hallintovaltion rakennepiirteet selittävät sen ristiriitaisen yhdistelmän, 
että valtio on samalla sekä vahva että kyvytön. Valtio on yhtäältä voima-
kas, koska sillä on käytössään kaikki eriytymätön valta. Toisaalta hallin-
nan tuloksellisuudelle ei ole erityisen hyviä rakenteellisia edellytyksiä (po-
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liittisen demokratian ja erityisesti oikeusjärjestyksen heikkous, yleinen 
rakenteiden kehittymättömyys) ja valtio on melko kyvytön. Vastaavalla 
tavoin kontrolli on samalla voimakasta ja tehotonta. Kontrolli on näkyvää 
ja tuntuvaa, koska (mutta) rakenteellisista heikkouksista (oikeuskulttuu-
rin, läpinäkyvyyden, organisaatioiden taloushallinnon, käytännössä myös 
tietojärjestelmien heikkoudet) johtuu, ettei tehokas kontrolli ole helposti 
saavutettavissa. (Nissinen 1999b: 265; Riggs 1973: 10.) 

Kontrolli voi ajoittain ja paikoittain olla voimakasta ja toisaalta ajoittain 
ja paikoittain heikkoa. Nämä piirteet kytkeytyvät transitionaalisuuteen ja 
korruptioon eli siihen, että kohteessa toimii samanaikaisesti useita koo-
deja (virallisen valtion ja henkilövaltion yhtäaikainen läsnäolo) (Sutyrin 
1999: 32). Korruptiota yhtäältä näkyvästi torjutaan, että sitä samalla ah-
naasti toteutetaan jopa samojen henkilöiden toimesta. (Bäckman 1996: 
46-47; Hedlund & Sundström 1996: 23; HS 19.2.1999; Kauppala 1998; 
Larjavaara 1999; Riggs 1964: 303; Riggs 1973: 38.)

Kontrollilla on hallintovaltiossa merkittävä asema funktionaalisuutta 
tuottavana tekijänä. Hallintokontrollin voimistaminen on lähes ainoa kei-
no, jolla hallintovaltion hallintajärjestelmä voi pyrkiä ylläpitämään hupe-
nevaa funktionaalisuuttaan. (Beetham 1991: 185; Laine 1991.) Kontrollia 
on pyritty vahvistamaan Putinin hallinnon aikana. On kuvattu, että pelkoa 
on näin syntynyt ja virkamiesten moraali ja hallinnon funktionaalisuus on 
voimistunut (HS 18.12.2002 D5). Toisaalta on kuvattu, ettei kontrolli ole 
tosiasiassa vahvistunut lähes lainkaan edes Putinin hallinnon aikana (Lar-
javaara 2004).

Keskitetty hallintovaltio, kuten kaikki hallintajärjestelmät, toimii läh-
tökohtaisesti tehokkaimmin, kun sen rakennepiirteet saavuttavat mah-
dollisimman puhtaan muodon. Toisaalta hallintajärjestelmien tehokkuus 
voi vahvistua, mikäli niiden rationaalisuuteen lisätään muiden hallinta-
järjestelmien rationaalisuutta. Neuvostoliitolle oli hyvin ominaista, että 
järjestelmä oli rakennettu kokonaisvaltaisesti toimimaan itseään varten. 
Hallintovaltion järjestelmäpiirteiden yhteensopimattomuus liberaali-
demokratian kanssa on ilmeistä (Obolonski 1999). Hallintovaltion toi-
mivuuden edellytyksenä on, etteivät horisontaalisesta tai vertikaalisesta 
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hierarkian hajoamisesta johtuvat tai transitionaalisuuteen eli poliittiseen 
demokratiaan ja sitä vastaavaan oikeusjärjestykseen kuuluvat piirteet riko 
järjestelmää (Nikula 2001; Vystuplenije… 2000).

Tavanomaisin venäläinen hallintatapa on ilmeisesti muodostunut tässä 
kuvatun henkilövaltion ja hallintovaltion yhdistelmästä, joita molempia 
yhdistää sama piirre eli funktionaalinen eriytymättömyys. (vrt. Bäckman 
1996: 112; Hirvensalo 1997: 14; Jakobson 2000: 245, 263; Linkola & Luhtala 
2001: 8; Nystén-Haarala 2001: 19; Smith 1988: 106.) Hallinta on tällöin 
hallintovaltio ja henkilövaltio on sen toteuttava hallinto. Keskeinen ero 
on se, että nykyoloissa johtajat (”team leaderit”) valitaan vaaleilla, mikä 
synnyttää kilpailua. Kummatkin kohteet ovat omalla tavallaan sekä arvoa 
jakavia että määrätyllä tehokkuudella sitä tuottavia. Merkittävä kysymys 
ovat tehtävät, joita hallinnossa toteutetaan. Johtajat, verkostot ja kollektii-
vit ovat toimeenpanevia yksiköitä ja hallinta on pyrkinyt varmistamaan, 
että nämä yksiköt toimeenpanevat valtion tehtäviä ja että nämä toteutta-
vat sen tehokkaasti.

Ilmeisesti näihin rakennepiirteisiin liittyy se määrätyllä tavoin Venä-
jällä havaittavissa ollut piirre, että kaikista valtion hajautumis- ja hyväk-
sikäyttöilmiöistä huolimatta hallinnon alatasoilla ja periferia-alueilla ei 
kuitenkaan viime kädessä ole haluttu lakkauttaa keskushallintoa ja sen 
auktoriteettia (vrt. Bäckman 1996: 30; Luukkanen 2001; Vasiljev 1995: 
186). Epäselvä, tutkimuksen ulkopuolelle jäävä erillistä tarkastelua tarvit-
seva kysymys on, missä tapauksissa ja millä edellytyksillä henkilövaltio 
täydentää hallintovaltion funktionaalisuutta ja missä tapauksissa kor-
ruptoi sitä aina mahdollisesti hallintovaltion hajoamiseen asti (Jakobson 
2000: 253; Pirttilä 1999).

Kuten kaikissa hallintajärjestelmissä, hallintovaltiossa (kuten tätä koh-
detta tutkimuksessa nimitetään) hallinnon rakenteet seuraavat hallinnan 
lähtökohtia. Funktionaalisen eriytymättömyyden vuoksi hallinnolla ei ole 
omaa luonnetta, vaan se on osa yleistä eriytymätöntä rakennetta. Hallinto 
ja sen tehokkuus rakentuu samoista (integraatio)mekanismeista kuin yh-
teiskunta, jotka ovat varsin erilaisia kuin liberaalidemokratioissa. (Smith 
1988: 104.) Hallinto ei ole niinkään oikeudellinen, vaan lähinnä poliit-
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tinen (rakenne), koska politiikka eikä oikeusjärjestelmä on integraation 
keskeinen lähtökohta. Hallinto on autoritaarisesta hallinnasta seuraavaa 
valtarakenteen jatketta.

Hallintovaltio pyrkii vahvistamaan hallintoa saatavilla olevien instituu-
tioiden oloissa, kuten kaikki hallintajärjestelmät. (Nironen 1994: 15; Riggs 
1961: 50; Smith 1988: 98.) Hallintajärjestelmän institutionaalisen moder-
nisoimisen sijasta hallintoa on tehostettavissa esimerkiksi hierarkiaa voi-
mistamalla (vrt. Vartola 1979: 45). ”Vertikaalia” on pyritty vahvistamaan 
kaikkien neuvostokauden jälkeisten hallitusten aikana. Tavoitteena on, 
että toteuttava rakenne on mahdollisimman tehokas, kunhan institutio-
naalisia rajoja ei ylitetä (vrt. Nystén-Haarala 2001: 201). Hallintajärjes-
telmä esimerkiksi tarvitsee palautetta, mutta demokratia ylittää jo rajat 
(Jakobson 2000: 246). Hallintovaltion hallinnon vahvistaminen on perin-
teistä venäläistä hallinto-osaamista, jota tunnetaan Venäjän ulkopuolella 
vähän.

Hallintovaltion hallinta ja rakenne muistuttaa sotilasorganisaatiota. 
(Vrt. Denhardt 1984: 57; Kauhanen 2002; Vystuplenije… 2000.) Sotilas-
johtaminen voi olla määrätyllä tavoin tehokasta, mutta ongelma on, että 
modernin yhteiskunnan tarpeita, kuten talouden regulaatiota, on hallit-
tavissa vain byrokratian avulla (Jakobson 2000: 244). Markkinatalouteen 
pyrkivää kohdetta ei ole johdettavissa kuin tehdasta tai kasarmia. Ellei 
järjestystä muuten synny, julistetaan sotatila, jolloin hallintovaltion joh-
tamismenetelmät voimistetaan huippuunsa. Näin haluttaessa kohde voi-
daan “pistää järjestykseen”, mutta epäselvää on, mitä arvoa hallinnan vah-
vistumiseksi (pitkällä aikavälillä) tällä on (Graham 2000; Jakobson 2000: 
252, 262). Liberaalidemokratioissa kirkollisten organisaatioiden ohella 
sotilasorganisaatiot ovat hallinta- ja organisaatiorakenteiltaan

→keskitys
→hierarkia
→johtamisen autoritaarisuus
→henkilökohtaisten nk. vakaumusten merkitys
→substantiaalinen legitimointi
→viholliskuvien merkitys
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→ryhmähengen merkitys
→moniarvoisuuden välttäminen
→toiminnan epärationaaliset piirteet 
hallintovaltion surkastunut jäänne. Myös muissakin tapauksissa sopi-

vien institutionaalisten kontingenssitekijöiden olosuhteissa liberaalide-
mokratian organisaatiot (kuten tutkimusorganisaatiot [ oikeudellisesti 
rajoittamaton ja määrittelemätön professorivalta ] tai rikollisten sisäinen 
alakulttuuri) voivat säilyttää primitiivisiä organisaatiopiirteitä, joiden lei-
mallinen ominaisuus on voimakas, mutta oikeudellisesti vahvistamaton 
hierarkkisuus.

Kansalaisyhteiskunta on hallintovaltiossa lähinnä hallinnan objekti 
eikä niinkään sen subjekti. Valtion tavoitteet ovat poliittisen hallinnan 
asettamia ja järjestelmän lähtökohtana on valtion hyvinvointi. (Obolonski 
1999: 309.) Jos oikeusvaltio perustuu legitimiteettiin ja hallinnan orgaani-
seen solidaarisuuteen, komentojärjestelmä perustuu kurinpitoon ja me-
kaaniseen solidaarisuuteen. Sosiaaliset suhteet yhteiskunnassa ja organi-
saatioissa muodostuvat yleisesti epämiellyttäviksi johtamisen tapahtuessa 
hierarkkisena käskytyksenä ja määräysten toteutuksen kontrollina (Laine 
1991: 38; vrt. Pekonen 1984: 64). Koska mahdollisuutta itsenäiseen yrittä-
miseen alatasolla ei ole, kansalaisyhteiskunta ei ole itsesäätöinen ja inno-
vatiivinen (ks. Hirvensalo 1997: 10; Linkola & Luhtala 2001: 8). Valvonta 
on odotettua ja tehtäviä ei täytetä ainakaan tehokkaasti, ellei valvontaa 
ole. Valtio ja organisaatio lakkaavat olemasta, ellei hallinnollista johtamis-
ta ole. (Hirvensalo 1997: 15; Kauhanen 2002.)

Vaikka hallintajärjestelmä on funktionaalisesti eriytymätön, järjestelmä 
pyrkii saavuttamaan hallinnollista funktionaalisuutta eli toimeenpanon 
välineellistä tehokkuutta, jota luodaan järjestelmän omilla menetelmillä. 
Keskeinen kysymys on, miten virkamiehistön lojaliteetti hallinnalle var-
mistetaan oloissa, joissa oikeusjärjestys on heikko. Funktionaalisen eriy-
tymättömyyden ja (hallinnon) rakenteiden yleisen kehittymättömyyden 
vuoksi hallinnon alempien tasojen ohjaaminen ja kontrolli on ongelma. 
Hallintoa on olemassa siinä määrin ja niin kauan kuin johtajistoa seu-
rataan eli hallintoa rakentavat tekijät kuuluisivat tässäkin mielessä funk-
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tiotarkastelussa lähinnä yhteiskunnan henkilö- ja kulttuurijärjestelmään. 
Tunnettu menettely turvallisuuspalvelutaustaisen henkilöstön nimittämi-
sestä hallintoon selittyy tämän henkilöstön luotettavuudesta ja valmiu-
desta toimia määräysten mukaisesti. Keskeistä on lojaliteetti valtiolle tai 
johtajistolle ja keskeinen johdettavuuden lähde on alainen, joka tottelee 
johtamista (Deljagin 2001). Alaspäin virkamiehet voivat käyttäytyä kuin-
ka vain.

Keskeistä on, että “palvelu” ja siitä palkitseminen on luonteeltaan ai-
nakin osin partikulaarista eli eriytymättömän valtarakenteen toimijoiden 
yksityisiin etuihin kytkeytynyttä. Rekrytointi ja eteneminen tapahtuvat 
suhteiden ja suosikkijärjestelmän mukaisesti. Hallinnon rakenteiden po-
liittisuus ja epävakaus eivät vahvista sen professionalisoitumista. Kuten 
kaikki hallintajärjestelmät, hallintovaltion poliittinen hallinto maksaa 
palkkioita sen mukaisesti, missä määrin sitä palvellaan. Neuvostoaikana 
puolueeseen liityttiin, koska tämän avulla oli mahdollista päästä osallisek-
si hyödykkeistä. Hallinnon arviointi vastaa muita instituutioita. Arviointi 
ei kohdistu rakenteeseen, vaan henkilöihin (kuka on syyllinen?). Jos hal-
linto on huonoa, syyllinen on henkilö, ei rakenne. Yhteiskunnan ja hal-
linnon kokonaisvaltaisessa hierarkiassa kohoaminen tapahtuu osin myös 
senioriteetin perusteella. Hallintovaltion korkein johtajisto on tyypillisesti 
hyvin iäkästä. 

Johtamistapa on substantiaalisesti rationaalinen eli tavoiterationaalinen 
eli poliittisiin tavoitteisiin pyritään määrätyllä tavoin suoraan johtamalla 
(tämä vastaa sitä tilannetta, että myös taloudellisiin tavoitteisiin paljolti 
pyritään ”suoraan johtamalla” eli pyrkien pääsemään käsiksi taloudellisiin 
arvoihin suoraan eikä niinkään oikeusjärjestyksen rajoissa kilpailemalla) 
hallinnon jäykän byrokraattisuuden sijasta. (Hedlund 1997: 21.) Tavoite-
rationaalisuutta johdetaan tavoitejohtamisella, kuten jo aiemmin on ku-
vattu (Pakulski 1986: 19). Järjestelmän keskeinen toteuttava mekanismi 
on hierarkia. Hierarkkinen integraatio tuottaa monikerroksisen organi-
saation (Laine 1991: 60), mikä ei edesauta toimeenpanon luotettavuutta 
(Obolonski 1999: 27). Päätösvalta ja vastuusuhteet ovat liberaalidemokra-
tiaan nähden lähes erisuuntaiset. Ylhäältä-alas tapahtuvan vastuun sijasta 
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vastuu toteutuu alhaalta-ylös. (Kontseptsija… 1998; Krasnov 2001.)
Vallankeskitys ei tarkoita, että kaikki johtaminen on keskitettyä, vaan 

valtaa delegoidaan alaspäin hallintohierarkiassa (Åslund & Layard 1993: 
82). Jokaisella hierarkian tasolla toimivalla johtajalla on vapaa valta toimia 
lähes kuinka vain, mutta hän vastaa tuloksesta ylöspäin (Haav 2000: 10-
11; Jakobson 2000: 244, 249; Luukkanen 2001: 216; Vystuplenije… 2000). 
Johtaja (feodaali) käyttää kaikkea valtaa alaisiinsa, mutta hänen on oltava 
lojaali esimiehelleen (kuninkaalle). Vastuusuhde on selkeä, kun järjestel-
mä on yksijohtajainen (Denhardt 1984: 57; Laine 1991: 60; vrt. Vartola 
1979: 25). Toimivaltainen taho on yksi toimija, joka myös on yksin vas-
tuussa. Johtaja kullakin hierarkkisella tasolla vastaa kaikesta alhaalla ta-
pahtuvasta ja häntä rangaistaan ellei tuloksia saavuteta (Denhardt 1984: 
58; Haav 2000: 10; Vinogradova et al. 2000: 38). Aluejohtajan johtaminen 
on eriytymätöntä eli johtaminen aluetasolla käsittää sekä poliittisen että 
talouden johtamisen ja mahdollisesti jopa oikeudenkäytön. (Riggs 1964: 73; 
Smith 1988: 102.) Venäläisen kielenkäytön mukaisesti kysymys on nimen-
omaan eriytymättömästä “valtavertikaalista”. Tunnetuimpia aluetasoisia 
toimijoita olivat neuvostoaikaiset aluekomiteoiden ensimmäiset sihteerit 
ja tällä hetkellä näitä ovat alueiden kuvernöörit.

Hallintovaltion rationaalisuus on markkinarationaalisuudesta poikke-
avaa hierarkkista rationaalisuutta. Merkittäviä ovat korkean tason hen-
kilösuhteet, joiden avulla politiikka on verkostomaisesti sovittavissa ja 
yritys voi esimerkiksi varmistella omistusoikeuden vakautta (Hedlund & 
Sundström 1996: 24; Hellman et al. 2000b; Smith 1988: 111; Vasiljev 1995: 
182). Funktionaalisesti eriytymätön (poliittinen ja taloudellinen) partiku-
laarinen vaikuttaminen toteutetaan lähestymällä korkeiden hierarkkisten 
asemien vaikuttajia ja vaihtamalla hyötyjä näiden kanssa (Hellman et al. 
2000b; Jakobson 2000: 254; Vasiljev 1995: 182; Åslund & Layard 1993: 79). 
Kontaktia on luotavissa oikeilla menetelmillä, kuten lahjonnalla, eli poli-
tiikkaa ja hallintoa kaupallisuudesta eriytyneinä ja siten näille järjestel-
mille lähtökohtaisesti ominaisella tavalla funktionaalisina alueina ei täy-
sin ole. (Intervju... 2000; Lehmbruch 1999: 13; Luukkanen 2001: 66; Rose 
1998: 50; Vasiljev 1995: 184.) Raha on (tuo) valtaa ja valta on (tuo) rahaa 
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eli nämä järjestelmät ovat paljolti yhtä (vrt. Jakobson 2000: 266; Nironen 
1998: 20; Riggs 1964: 139). Se Venäjällä läsnä oleva tilanne, että virkamie-
hiä lahjotaan, osoittaa osaltaan, että hallintovaltiolla ja sen virkamiehillä 
on edelleen valtaa ja merkitystä.

Kokonaisvaltainen sosiaalinen asema määrittyy sen mukaisesti, miten 
lähelle eriytymätöntä henkilöllistä huippua eli tsaaria on voitu päästä. 
(vrt. Toonen 1993.) Keskeistä on hankkia korkeita suojelijoita ja liittyä 
näiden joukkueisiin (Lehmbruch 1999: 13). Eriytymättömän hierarkkisen 
”vallan” suosikiksi ja sen suojelun kohteeksi pääsee ja tältä on saatavissa 
palkintoja, mikäli palvelee valtaa ja on tälle lojaali. Hierarkkisten asemi-
en toimijat nostavat ja ottavat haltuunsa alkutuotannosta saatavaa arvoa 
(Larjavaara 1999; Smith 1988: 133) ja palkitsevat tällä itseään palvelevia 
(Hedlund 1997: 3) (esimerkiksi jaeltavien läänitysten muodossa). Partiku-
laarinen henkilösuhde eli riippuvuus lähimmästä isännästä on eriytymät-
tömien instituutioiden keskeinen henkilösuhde, kuten jo on kuvattu.

Toinen mahdollisuus on pyrkiä itse sijoittumaan hierarkian huipulle. 
Kilpailu ei siis suuntaudu markkinoille vaan ylöspäin järjestelmän (eli sen 
tässä tutkimuksessa mallinnetun ideaalityypin) ainoassa rakenteessa eli 
hierarkiassa, mitä kautta arvon jakoon on mahdollista päästä osalliseksi. 
(Hedlund 1997: 16). Puhtaassa tyypissä valtiosta erillistä yritystoimintaa 
ei ole; tuotanto ja arvon jakelu tapahtuvat vain poliittisen järjestelmän 
kautta (Hedlund 1997: 30). Tämä voi tuottaa vastaavan työetiikan: etene-
minen on mahdollista lähinnä suhteilla, ei niinkään teknisellä pätevyydel-
lä (vrt. Hirvensalo 1997: 11).

Nomenklatuura voi olla suljettu tai se uusintaa itseään ko-optoimal-
la uutta jäsenistöä, jolta edellytetään lojaliteettia (Bauman 1979: 186-87; 
Obolonski 1999: 101). Keskeinen tekijä on yleinen hierarkkinen taso eli 
ranki (vrt. Bäckman 1997: 61; Bäckman 1998: 75; Linkola & Luhtala 2001: 
8; Pakulski 1986: 19; vrt. Riggs 1964: 179), joka on riippumaton sektoris-
ta ja joka vastaa paljolti modernien olosuhteiden omistusoikeutta. Hie-
rarkkisuus voi muodostua lähes elämänmuodoksi, kuten vallankumousta 
edeltävän ajan kirjallisuus kuvaa (Huskey & Obolonski 2003: 25). Hyö-
dykkeiden jakelu tapahtuu lähtökohtaisesti poliittisen järjestelmän kautta 
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ja hyödykkeiden jakautumisen keskeinen peruste voi olla hierarkkinen 
asema (ei esimerkiksi markkinat). Hierarkiassa korkealla tasolla olevat 
saavat enemmän hyödykkeitä kuin alemmilla tasoilla olevat (kanttiini). 
(Vrt. Bellamy & Baehr 1993.)

Eriytymättömyyden piirre siis on, että omistusoikeudet muun oikeus-
järjestyksen tavoin eivät ole (täysin) eriytyneet eriytymättömästä hallin-
tajärjestelmästä. Niiden luonne on edelleen poliittinen ja siten epävarma, 
mikä hidastaa toimintajärjestelmien itseohjautuvan luonteen vahvistu-
mista. Tämä ilmeisesti selittyy, kuten muukin eriytymättömyys, paljolti 
kansalaisyhteiskunnan heikkoudesta. Omaisuus on funktionaalisesti eriy-
tymättömän (poliittisen) kamppailun kohde, kuten jo aiemmin kuvattiin.

Omistusoikeus kuuluu joko hallitsijalle tai omaisuuden johtaminen de-
legoidaan virkamiehille. Hallintovirkamiehet saattavat kokea omistavansa 
virkansa. Virka-aseman omistamiseen liittyen katsotaan, että se oikeuttaa 
tuloihin, joita siitä saadaan. (Jakobson 2000: 253; Obolonski 1999: 20, 320; 
Vartola 1979: 100.) Puhtaassa feodalismissa aluejohtaja pitää virkaansa ja 
aluettaan läänityksenään, josta saatavat tulot kuuluvat virkamiehelle ja 
josta maksetaan tribuuttia kuninkaalle. Hallinnan vaihtuessa uusi val-
taryhmittymä voi nimittää uudet voudit toteuttamaan arvon keruuta eli 
hallinnon rakenne muuttuu (Larjavaara 1999). 

Ulkonaisesti rakenne muistuttaa liberaalidemokratiaa. Kuitenkin re-
surssit ja informaatio, joita hallintovaltiossa siirtyy alhaalta-ylös ja ylhääl-
tä-alas eroavat liberaalidemokratioista. Julkisen ja yksityisen sekä poli-
tiikan ja talouden osittaisen funktionaalisen eriytymättömyyden vuoksi 
virtaukset ovat yksityisiä eikä julkisia ainakin osin. Verojen sijasta alhaal-
ta-ylös tuloutettavat varat ovat osin partikulaarisia tribuutteja (hierarkias-
sa siirretään lahjusrahaa vertikaalisena korruptiona alhaalta-ylös). (Riggs 
1964: 10; Åslund 1995: 197.) Ylhäältä-alas maksetaan henkilökohtaisia 
palkintoja johtajiston henkilökohtaisesta palvelusta. 
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5.12 Instituutioiden konstruoituminen 
Venäjällä
 
Seuraavassa esitetään hypoteettinen päättelysarja, joka hahmottelee, mi-
ten funktionaaliset osajärjestelmät vaikuttavat Venäjällä toisiinsa ja miten 
hallintajärjestelmä rakentuu. Tavoitteena on mallintaa, mitkä kontingens-
sitekijät tuottavat Venäjällä läsnä olevan hallintajärjestelmän eli mitkä te-
kijät tuottavat sellaisen valtiorakenteen ja instituutiot, jollaiset Venäjällä 
on.

Fyysinen järjestelmä. Sosiaalisten järjestelmien ja niiden muutoksen 
ymmärtämisen tausta on sosiaalisten järjestelmien fyysinen ympäristö. 
Fyysinen ympäristö luo sitä vastaavaa talouden tuotantomuotoa, joka 
määrittää muita sosiaalisia järjestelmiä. Teknologiset innovaatiot muutti-
vat Länsi-Euroopan talouden maataloustuotannon arvoa jakavasta feoda-
lismista massatuotantoa toteuttavaksi kapitalismiksi. Fyysisen ympäristön 
piirteitä Venäjällä ovat runsaat luonnonvarat ja maan suuri koko. Pitkät 
etäisyydet ja huonot logistiset yhteydet luovat partikulaarisuutta ja voivat 
hidastaa markkinoiden vahvistumista ja siten muiden instituutioiden mo-
dernisoitumista. (Sutyrin 1999: 34.) Venäjästä eroten institutionaalisen 
kehityksen suunta voi olla erilainen olosuhteissa, joissa luonnonvarojen 
niukkuus tai muut maantieteelliset tekijät asettavat ehtoja ja luovat mah-
dollisuuksia talouden kehitykselle. (Luukkanen 2001: 35; Lyden 1975: 60; 
Riggs 1973: 9.)

Talousjärjestelmä. Instituutioiden rakentumisen kannalta mahdollisesti 
keskeinen piirre on, että raaka-ainevaltaisuudesta johtuen Venäjän talous 
ei ole täysipainoisesti taloudellista samassa merkityksessä, miten talous 
on taloudellista muualla. Talous ei Venäjällä niinkään ole ollut tuotantoa 
ja kysymyksiä tuotannon järjestämisestä, tehokkuudesta ja kilpailukykyi-
syydestä. Markkinatalouden käynnistyminen ei näin Venäjällä mahdol-
lisesti automaattisesti johda kohteen muiden järjestelmien rationalisoi-
tumiseen, koska talouskaan ei ole Venäjällä rationaalista. Taloudessa ei 
näin tapahtuisi eriytyvää kehitystä, minkä seurauksena yhteiskunnassa ei 
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yleisesti tapahtuisi eriytyvää kehitystä. Raaka-aineiden hyödyntäminen ei 
ole taloutta aidossa merkityksessä ja tämän talousmuodon vaikutus insti-
tuutioihin voi paremminkin olla taannuttava. 

Talouden eri toimialat voivat vaihdella sen mukaisesti, miten luon-
taista toimintajärjestelmien markkinaistuminen näille on. Toimialojen 
muu institutionaalinen kehitys eriytyy tämän mukaisesti. Näyttäisi siltä, 
että markkinoiden voimistumisen myötä myös oikeusjärjestys vahvistuu 
niillä talouden toimialoilla Venäjällä, joilla vahvat markkinat ovat toimi-
alan kontingenssitekijöiden johdosta luontaiset (Larjavaara 2004; Vasiljev 
1995: 183).

Mielenkiintoinen, empiiristä käsittelyä edellyttävä aihealue olisi sen 
vertailu, miten Venäjän alueiden eroavat luonnonvarat ja talouden raken-
teet mahdollisesti vaikuttavat näissä läsnä oleviin politiikan, oikeusjärjes-
telmän ja hallinnon instituutioihin. Tiettyjä viitteitä on, että Venäjän luon-
nonvararikkailla ja samalla kaupallisesti kiinnostavilla alueilla instituutiot 
olisivat modernisoitumattomimpia. (Hedlund 1997: 27; HS 7.12.2003 E1; 
Kauhanen 2002; Pursiainen 1998; Stoner-Weiss 1997.)

Runsaat luonnonvarat merkitsevät, ettei arvoa ole tarvetta tuottaa, vaan 
se on olemassa jo lähtökohtaisesti. Arvo on muodostunut Venäjällä paljol-
ti luonnonvarojen viennistä. Kun arvoa ei tuoteta ja sitä jo on, arvoa pitää 
vain jakaa (vrt. North 1997b: 8). Tämä tilanne muistuttaa feodaalisia olo-
ja, joissa talous ei ollut jalostustuotantoa vaan alkutuotantoa, kuten maa-
taloustuotantoa. (Smith 1988: 131.) Luonnonvarojen saatavuus määrittäi-
si, suuntautuuko talous tuotantoon vai (määrätyllä tavoin) feodalismin 
kaltaiseen arvon jakamiseen (vrt. Hanson 1996; König 1993: 135; Sutyrin 
1999: 37). Fyysinen ympäristö siis tuottaisi sitä vastaavan talouden muo-
don, joka puolestaan määrittäisi muita sosiaalisia järjestelmiä. Ensimmäi-
set kohteet, jotka 1990-luvun alussa yksityistettiin, olivat juuri ulkomaan-
kauppaan ja raaka-aineisiin liittyvät toimialat (Krasnov 2001).

Talous muokkaa kulttuurisia toimintamalleja, kansalaisyhteiskunnan 
rakennetta ja poliittista järjestelmää. Talous yhtäältä edellyttää tietyn-
laisia kulttuurisia toimintamalleja ja poliittista hallintajärjestelmää ja se 
toisaalta konstruoi näitä. Länsi-Euroopassa esiintyneet poliittiset liikkeet 
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ovat liittyneet tällä alueella esiintyneeseen tuotantotapaan. Kapitalismin 
käynnistymisen kautta johtavaksi muodostunut yrittäjäluokka kumosi 
aateliston etuoikeudet ja saavutti taloudelle vakaat toimintaedellytykset. 
(Bellamy & Baehr 1993; Pekonen 1984: 64.) Luonnonvarojen niukkuus tai 
muut mahdolliset tekijät johtivat tai pakottivat talouden muodostumaan 
tuotannolliseksi. Talous suuntautui tuotantoon ja kilpailu tuotannon te-
hokkuuteen, minkä seurauksena yhteiskunta yleisesti kaupallistui, lega-
lisoitui ja byrokratisoitui. Olosuhteissa, joissa työ on ainoa arvon lähde, 
myös arvojärjestelmä suuntautuu työtä arvostavaksi.

Markkinaperustaisesti toimivat organisaatiot - Venäjällä selvimmin pk-
sektorin yritykset - eivät Venäjälläkään halua korruptiota ja kaupan estei-
tä. Pk-sektori onkin Venäjällä eräs institutionaalisen muutoksen tuottaja 
(vrt. Hellman et al. 2000b; Larjavaara 2004; Vasiljev 1995: 184). Yritykset, 
jotka ovat aidosti kilpailukykyisiä, voivat parantaa kilpailuasemaansa pyr-
kimällä vähentämään epävarmuuden, hallinnon mielivallan ja politiikan 
merkitystä taloudessa. Ilmeisesti ainakaan toistaiseksi yrittäjäluokka ei ole 
Venäjällä ollut kyllin voimakas tuottamaan vahvaa muutosta. 

Poliittinen järjestelmä. Talouden luonne siis määrittäisi, millaista on yh-
teiskunnassa harjoitettava politiikka. Venäjällä esiintyvää taloutta kehittyy 
vastaamaan sille ominainen poliittinen (hallinta)järjestelmä. Paljolti vain 
raaka-aineita hyödyntävän talouden poliittinen järjestelmä on suuntautu-
nut ensi sijassa saatavilla olevan arvon jakeluun kuin sen tuotannon joh-
tamiseen. Oikeus- ja hallintojärjestelmä muotoutuvat tilanteen mukaisesti 
samoin. Politiikka ei niinkään ole funktionaalisesti eriytynyttä tuotanto-
suhteiden (näitä ei juurikaan ole) hallintaa ja kansalaisyhteiskunnan edus-
tamista, vaan poliittisten ryhmittymien pyrkimystä päästä valtaan, jotta 
osuus arvosta voidaan jakaa (vrt. HS 19.1.2000; vrt. Porjadok… 1997).

Kilpailu ei ole vain taloudellista, vaan eriytymätöntä. Arvoa on han-
kittavissa osin vain poliittisin keinoin ja se on varminta kuluttaa heti tai 
siirtää ulkomaille, kun tämä ei kuitenkaan ole pysyvästi legalisoitavissa. 
Kun poliittiset toimijat eivät ehkä niinkään edusta tuotantosuhteiden osa-
puolia, vaan tavoitteena on vain arvon jakaminen, eturyhmillä ei mahdol-
lisesti ole voimakasta pyrkimystä saavuttaa sopimuksia muiden ryhmien 
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kanssa tuotantosuhteiden järjestämisestä ja pelisääntöjen vakiinnutta-
misesta (paljoakaan vakiinnutettavaa ei ehkä ole). Mahdollisesti voidaan 
sopia läänityksistä eli (markkinoiden) etupiirijaosta tai muusta instituuti-
oille ominaisesta vakiinnuttamisesta. Kysymyksessä on keskiaikaisia feo-
daalisotia muistuttava pysyvä valtataistelu, jossa menestynyt taho läänittää 
voitetut kohteet käyttöönsä joksikin ajaksi ja kohteessa ei tapahdu pysyvää 
omistusoikeuden vakiintumista eli instituutioiden eriytymistä.

Luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva talous johtaisi siis lähinnä 
feodaalistyyppiseen hallintajärjestelmään, jossa eriytymistä ei tapahtuisi. 
Hallintovaltio onkin juuri alkutuotantotalouden hallintajärjestelmä, joka ei 
vakinaista oikeusjärjestystä ehkä edes tarvitse. (Smith 1988: 129-30, 133.) 
Resursseja tuottavia instituutioita ei kehity, mutta resursseja jakavat ins-
tituutiot ovat hyvin kehittyneitä. Koska kohteen arvot ja toimintajärjes-
telmät eivät suuntaudu tuotannollisiksi, tuloksena on kohteen säilyminen 
pysyvästi melko köyhänä runsaista lähtökohtaisista resursseista huolimat-
ta. 

Kehityksen suuntautuminen voi olla erilaista olosuhteissa, joissa luon-
nonvarojen niukkuus tai muut mahdolliset tekijät johtavat tai pakottavat 
talouden muodostumaan tuotannolliseksi. Jos arvoa ei ole, se pitää tuot-
taa. Ellei luonnonvaroja ole, työn organisointi on ainoa arvon lähde. Po-
litiikka muodostuu tuotantoa järjestäväksi ja johtavaksi ja yhteiskunnan 
muut järjestelmät tätä vastaavasti. Tuotantoon suuntautuneen talouden 
oloissa poliittinen yhteiskuntasopimus on saavutettavissa, sillä arvoa ei 
muuten ole tuotettavissa. Kun arvon tuottamiseksi on saavutettu sopi-
muksia, myös sen jakaminen on järjestäytynyttä.

Vaikka monia ristiriitoja (vallankumousyrityksiä, omistavan luokan 
jarrutusta) on esiintynyt, poliittiset järjestelmät ovat Länsi-Euroopassa 
lopulta muodostuneet tuotantosuhteita tehokkaasti sääteleviksi. Tuotan-
to vaatii työrauhaa ja pysyvää yksityisomistusta. Oloissa, joissa tuotanto 
on keskeisin arvon lähde, myös oikeusjärjestelmä muodostuu vakaaksi ja 
johtamisjärjestelmät välineelliseen rationaalisuuteen pyrkiviksi. Oikeus-
valtio on kapitalismin tuottaman kansalaisyhteiskunnan tuote (Ranskan 
vallankumous, työväenliike). Toimivan liberaalidemokratian (poliittinen 
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demokratia, pysyvä oikeusjärjestys ja välineellisesti tehokkaat organisaa-
tiot) vakiintuminen Länsi-Euroopassa vaati n. 200 vuotta siitä alkaen, kun 
kapitalismi käynnistyi. 

Oikeusjärjestys. Vakinainen omistusoikeus on tuotannon edellytys ja 
siksi se modernisoituvissa olosuhteissa vakiintuu objektiivisesti. Libe-
raalidemokratian demokratisoitunut poliittinen järjestelmä legitimoi 
yksityisomistusta eli demokratisoituva eli eriytyvä poliittinen hallinta 
muuttaa yksityisomistuksen aiemmin eriytymättömän (vakiintuneen tai 
vakiintumattoman) poliittisen luonteen yksinomaiseksi eriytyneeksi oi-
keudelliseksi järjestelykysymykseksi.

Koska luonnonvarat ja näistä saatava arvo on funktionaalisesti eriy-
tymättömässä ympäristössä keskeinen tulon lähde, poliittinen kilpailu 
koskee juuri näitä. Kulloinkin huipulla oleva ryhmä pyrkii saamaan luon-
nonvarat haltuunsa ja yksityisomistus säilyy siksi epävakaana. Omistus-
oikeus ei vakiinnu, vaan maa ja luonnonvarat ja muut arvon lähteet vaih-
tavat omistajaa, kuten keskiaikaiset läänitykset, poliittisen vallan (usein) 
vaihtuessa. Kulloinkin vallan saavuttava ryhmittymä pyrkii vahvistamaan 
oikeudellisesti funktionaalisesti eriytymättömän poliittis-hallinnollisen 
status quon eli siis mm. poliittisesti hankitut virat (vrt. Krasnov 2001). 
Oikeusjärjestelmä säilyy poliittiseen järjestelmään kytkeytyneenä.

Hallinto. Tehokkaiden hallinto-organisaatioiden rakentumisen lähtö-
kohta on, että tuotannon toteuttaminen vaatii monimutkaisia ja välineel-
lisesti rationaalisia organisaatioita ja yhteiskunnan (tuotanto)suhteiden 
hallintaa. Massatuotantoon ja kauppaan suuntautunut talous edellyttää ja 
tuottaa yhteiskunnan post-transitionaalisen integraation ja korkeatasoi-
sen hallinnon. Moderni hallintoinstituutio on markkinatalouden, poliitti-
sen demokratian ja oikeusvaltion (tässä järjestyksessä) tuottama rakenne. 

Tässä yhteydessä esitettävä hypoteesi on, että hallinnon ympäristöteki-
jät, jotka eivät ohjaa kehitystä modernisoitumiseen, muodostavat moder-
niksi tarkoitettuun hallintoon transitionaalisia dysfunktionaalisia piirteitä. 
Keskeinen hypoteesi on, että raaka-ainevaltainen talous olisi Venäjälläkin 
kytkeytynyt määrätyllä tavoin (uus)feodaaliseen hallintajärjestelmään. 
Tavallisin ei-moderni hallinnan muoto on patrimonialismi (Albrow 1970: 
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52; Haav 2000: 13; Obolonski 1999: 14). Virkamies pitää asemaansa omai-
suutena, josta on saatavissa henkilökohtaista korkoa. Virkamiehen tulot 
muodostuvat palkkaa hallitsevammin lahjoista ja virkamiehen toteut-
tamista palveluista hyvitetyistä palkkioista. Maksut hallinnolle eivät ole 
vain ja niinkään veroja, vaan korkoa hallinnollisesta omistusoikeudesta eli 
henkilökohtaisia tribuutteja. Virkamies toimittaa osan kerätystä rahasta 
edelleen esimiehilleen, mitä kautta varat päätyivät keskiajalla kuninkaalle 
tai nykyoloissa muuten hierarkian huipulle. 

Selvää on, ettei Venäjän hallinto ole täysin patrimoniaalista. Sen sijaan 
hallinnon osin patrimoniaaliset piirteet (transitionaalisuus) sekä patrimo-
nialismi ja feodalismi käsitteinä selittävät dysfunktioita, kuten korruptiota. 
Dysfunktioiden selittäminen on juuri tutkimuksen tavoite. Transitionaali-
sissa olosuhteissa talouden ja politiikan luonnetta toteuttaen hallintotoimi-
jat ovat paljolti vain funktionaalisesti eriytymättömällä eli funktiottomalla 
tavalla arvoa jakavia eivätkä sen tuotantoa tukevia: virkamiehet vaativat 
lahjuksia, eivätkä niinkään luo yrityksille toimintaedellytyksiä. Mikäli ka-
pitalismi voimistuu riittävästi, se voittaa patrimonialismin, kuten kehitys 
eteni Länsi-Euroopassa ja kuten Venäjälläkin pitäisi tapahtua.

Erittäin karkealla tasolla olisi nähtävissä, että alueilla (Saksa ja Japani), 
joissa on niukasti luonnonvaroja, yhteiskunnat ovat tehokkaimmin järjes-
tettyjä. Seurauksena Venäjän maantieteellisistä piirteistä olisi siis näistä 
seuraava talouden ominaisluonne ja tästä seuraava taloudellisen, poliitti-
sen, hallinnollisen ja kulttuurisen pääoman heikko kasautuminen.

Hallintajärjestelmän muodon taustalla voi olla talouden raaka-aineval-
taisuus, minkä vuoksi hallintajärjestelmän luonteena paljolti olisi jaon 
toteuttaminen eikä niinkään tuotannon organisoiminen. (Smith 1988: 
129.) Eriytymistä ei tapahdu, koska kapitalismi ei ole Venäjällä riittävän 
kehittynyttä. (HS 7.12.2003 E1; Smith 1988: 130; vrt. Vartola 1979.)

Feodaalisen hallinnan funktionaalisuus on heikkoa. Byrokraattisen liike-
toiminnan raha on erilaista kuin raha eriytyneissä olosuhteissa. Hallinnon 
vastikkeetta keräämät maksut eivät ole suoritteita markkinoilla myydyistä 
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tuotteista eikä hallinnossa liikkuva raha ole tarkoitettu (vain) poliittisesti 
määriteltyjen valtion tavoitteiden tehokkaaseen toteutukseen. Melko vä-
häinen yhteiskunnassa saatavilla oleva arvo on joko tällä hetkellä Venä-
jällä paljolti luonnonvarojen myynnistä muodostuvaa tuloa tai Venäjällä 
historiallisesti maataloustuotannon tarjoamaa tuloa. Taulukko 5.12 ha-
vainnollistaa luvussa esitetyn tarkastelun kuvamuodossa.

Taulukko 5.12 Miksi maailman rikkain valtio on köyhä
Fyysinen 
järjestelmä

Kansantalouden tai talouden 
toimialan tuotteet, tuotantota-
vat tai tuotannon olosuhteet, 
jotka tukevat institutionaalista 
modernisoitumista. Mm. niu-
kat luonnonvarat. 

Kansantalouden tai talouden 
toimialan tuotteet, tuotantota-
vat tai tuotannon olosuhteet, 
jotka eivät tue institutionaalista 
modernisoitumista. Mm. run-
saat luonnonvarat.

Talousjärjes-
telmä

Eriytyy taloudellisesti toimi-
vaksi tuotantojärjestelmäksi.

Suuntautuu saatavilla olevan 
arvon etsimiseen ja hyödyntä-
miseen.

Poliittinen 
järjestelmä

Eriytyy yhteiskunnan 
(tuotanto)suhteita ammatti-
maisesti hallitsevaksi järjestel-
mäksi.

Suuntautuu saatavilla olevan 
arvon jakamiseen.

Oikeusjärjes-
telmä

Eriytyy (tuotanto)suhteita am-
mattimaisesti vahvistavaksi ja 
selvitteleväksi järjestelmäksi.

Pyritään vahvistamaan oikeu-
dellisesti saavutettu taloudel-
linen arvo tai hallinnollinen 
asema.

Hallintojärjes-
telmä

Eriytyy välineellisesti tehok-
kaaksi toimeenpanoksi eli 
byrokratisoituu.

Toteuttaa arvon keruun.

Kulttuurijär-
jestelmä

Yksilöiden arvomaailma 
suuntautuu tuotannollista työtä 
arvostavaksi em. järjestelmiä 
tukevaksi kulttuurijärjestel-
mäksi.

Yksilöiden arvomaailma suun-
tautuu valtaa ja henkilösuhteita 
arvostavaksi ja vastikkeetonta 
arvoa tavoittelevaksi.

Valtion kan-
sainvälinen 
rooli

Kaupalliseen yhteistyöhön 
suuntautunut ulkopolitiikka.

Järjestelmä voi saavuttaa lisää 
resursseja mm. valtaamalla 
uusia alueita.

Suhtautumi-
nen elinympä-
ristöön

Resurssien taloudelliseen 
hyödyntämiseen suuntautunut 
talous.

Järjestelmä etsii ja tarvitsee 
jatkuvasti uusia resursseja. 
Resurssien hyödyntäminen on 
epätaloudellista.
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6.1 Transition käsitteestä

Luvussa tarjotaan tutkimuksen yhteenveto eli pyritään mallintamaan 
transitiota. Tutkimuksessa transitionaalisuus nähdään funktionaalisesti 
eriytymättömän ja eriytyneen toimintajärjestelmän siirtymätyyppinä tai 
välitilana. (Salminen & Hyyryläinen 1989: 172; Smith 1988: 123.) Tran-
sitionaalinen toimintajärjestelmä on modernisoitunut eli eriytynyt vain 
puolittain tai osittain. Transitiota määrittelemällä voidaan määritellä myös 
transitionaalista hallintoa. Transitionaalisen yhteiskunnan organisaatiot 
ovat eriytymättömien ja eriytyneiden rakenteiden hybridejä. (Kauhanen 
2002; Vasiljev 1995: 184.) On huomattava, että luvussa toteutettava tarkas-
telu on jälleen vain mallinnus. Lukujen 3., 4. ja 5. mallinnukset yhdiste-
tään yhdeksi mallinnukseksi, joka mallintaa Venäjällä tällä hetkellä läsnä 
olevia rakenteita.

Transitionaaliset piirteet eivät ehkä ole muista hallintajärjestelmistä 
suoraan johdettavissa, vaan transitionaalisuus on mahdollisesti jotain 
erityistä. Transitionaalinen toimintajärjestelmä ei ole vain jäännöksetön 
siirtymätyyppi, vaan se voi olla erityisellä tavalla epäfunktionaalinen. Hal-
linnon ja talouden toimintajärjestelmien dysfunktionaalisuus Venäjällä 
olisi osin selitettävissä juuri transitionaalisuuden avulla. Transitionaali-
sessa vaiheessa kuvatut eri toimintajärjestelmien ideaalityypit eivät vain 
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siirry tyypeistä toiseen tai täydennä toisiaan, vaan ne heikentävät toistensa 
funktionaalisuutta (Aligica 1997: 48; Nissinen 1999b: 3; Riggs 1973: 39). 
Transitionaalisuus rikkoo toimintajärjestelmien puhtaille tyypeille omi-
naista eheää funktionaalisuutta (Salminen & Hyyryläinen 1989: 172). Eri 
(hallinta)järjestelmät ovat toimintajärjestelminä ehkä vain vaihtoehto-
ja toisilleen. Keskenään yhteen sopimattomat erilaisista (historiallisista) 
lähtökohdista peräisin olevat rakennepiirteet muodostavat hankausta, ne 
esittävät ristiriitaisia vaatimuksia ja saattavat toimia vastakkaisten periaat-
teiden mukaisesti (Kauhanen 2002; vrt. Mälkiä 1993).  

Transition tavanomaisesti ymmärrettynä tavoitteena on liberaalidemo-
kratian instituutioiden saavuttaminen. Tavoitteena on hallinnan perustu-
minen kansalaisyhteiskuntaan ja neutraaliin byrokratiaan sekä saavuttaa 
taloudellisuutta kilpailua ja markkinoita voimistamalla. Transitiota olisi 
siis siirtyminen eriytymättömästä hallintovaltiosta tai (traditionaalisesta) 
henkilövaltiosta oikeusvaltioon. Perinteisesti modernisaatioksi (eli tran-
sitioksi) on nähty jälkimmäinen kehitys (Gemeinschaft - Gesellschaft). 
Kuitenkin myös tutkimuksessa tarkasteltu hallintovaltion tyyppi (ainoa 
saavutettavissa oleva valtion [ hallintajärjestelmän ] muoto institutionaa-
lisesti alkeellisissa lähtökohdissa) on merkittävä transitiota tarkasteltaessa 
(Nissinen 1999a; Rice 1992: 122; Smith 1988: 119). Siirtomaahallinnon 
ylläpitämän hallintovaltion poistuminen oli keskeinen muutostapahtuma 
Aasian ja Afrikan kehitysmaissa, joka analyysitasolla osin liittää Euroopan 
transitiomaiden kehitysongelmat kehitysmaiden tilanteeseen siirtomaa-
vallan jälkeisessä vaiheessa.

Edellä kuvatulla tavalla määriteltynä lähes valtaosa maailman valtioista 
olisi transitionaalisia. Laajassa mielessä transitionaalisia ovat kaikki täysin 
traditionaalisen ja täysin modernin välillä olevat kohteet. Euroopan valtioi-
den kehitys kapitalismin käynnistymisestä sen täydelliseen vakiintumiseen 
(joka on Suomessa saavutettu vasta viime vuosikymmeninä) olisi myös 
transitiota (Riggs 1973: 8). Transitionaalisuutta olisi siis myös globalisaatio 
eli tilanne, jossa hallitsemattomasti vapautunut ja siksi osin epäfunktio-
naalinen globaali talous vaatisi kapasiteetiltaan sitä vastaavan globaalin 
poliittisen hallintajärjestelmän ohjausta ollakseen funktionaalinen.
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Transitiolle on siis nähtävissä myös globaali ulottuvuus. Teollistunut 
läntinen kulttuuripiiri olisi rakenteiltaan lähinnä eriytynyt ja siksi teho-
kas. (Raaka-aineita tuottavat) kehitysmaat olisivat karkeasti määriteltynä 
lähinnä eriytymättömiä tai transitionaalisia ja siksi taloudellisesti heikko-
tehoisia. Transitionaalisuutta olisi näiden kahden kulttuuripiirin kohtaa-
minen ja mahdolliset konfliktit Samuel Huntingtonin esittämällä tavalla. 
Transitionaalisuuden eräs ilmaus olisi siis jopa terrorismi. Ulkoeurooppa-
lainen kulttuuripiiri (vastaavasti kuten Venäjä) ei ehkä edes halua moder-
nisoitua, mikä tosin voi liittyä tämän alueen valtioissa melko tavallisiin 
ei-kansanvaltaisiin hallintajärjestelmiin. (Huntington 2002; Kauhanen 
2002.)

Transitionaalinen yhteiskunta on siis eriytymättömän ja eriytyneen 
toimintajärjestelmän välitila. Toimintajärjestelmässä on yhtäaikaisesti sekä 
vanhoja ei-rationaalisia että uusia rationaalisia toimintaosia. Erityiset 
kaupalliset, poliittiset ja oikeudelliset alueet ovat irtautuneet eriytymät-
tömästä (hallinto)rakenteesta vain osin. Hallinto on heikkoa, koska se 
on luonteeltaan kaupallista ja poliittista ja virkamiesten yksityisasioihin 
kytkeytynyttä. Seurauksena eriytymättömistä piirteistä on (kuten jo on 
kuvattu), että yhteiskunta ei ole täysin ohjattavissa ja talousjärjestelmä on 
epärationaalinen. Omistusoikeudet ja muu oikeusjärjestys (ja hallinto) on 
edelleen epävakaa ja epälooginen ja politiikasta ja taloudesta riippuva. 

Keskeinen ongelma Venäjällä on ollut, että yhteiskunnan kaikkia osa-
järjestelmiä on pyritty muuttamaan yhtäaikaisesti (Aligica 1997: 49; 
Beetham 1991: 189; Elster et al. 1998; Legal aspects… 1996; Lesage 1993: 
132; Nystén-Haarala 2001: 7; Stoner-Weiss 1997: 4; Venäjä… 1995: 64). 
Kun kaikki osajärjestelmät ovat muuttuneet samanaikaisesti, järjestelmät 
eivät ole voineet tukea toisiaan. Kun osajärjestelmät eivät itse ole riittävän 
kehittyneitä, ne eivät voi tukea toisiaan. Funktionaalisesti osin eriytymä-
tön poliittinen järjestelmä ei pysty eikä mahdollisesti halua toteuttaa te-
hokkaasti tavoitetta saavuttaa modernisoitumista.

Tutkimuksen ajattelutavan mukaan transitio on kokonaisvaltai-
nen (hallinta)järjestelmän (mahdollinen) siirtyminen toisentyyppiseen 
(hallinta)järjestelmään eikä esimerkiksi yksinomaan talousjärjestelmän 
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(joka on vain eräänlainen hallintajärjestelmän loppusektori) transitio. Eri 
yhteiskuntatyyppien instituutioita ja näiden vahvistamista on tarkasteltava 
kokonaisuutena. Ongelmana Venäjällä on, että transitiossa onnistuminen 
on edellyttänyt melko täydellistä toimintajärjestelmän logiikan vaihtamis-
ta. Edellä kuvatuilla ideaalityypeillä on hyvin erilainen sisäinen dynamiik-
ka, mikä juuri muodostaa transitiossa onnistumisen keskeisen haasteen 
(Nissinen 1999b: 7). Taulukko 6.1 vertailee tutkimuksen aiempien lukujen 
pohjalta Venäjän tarkastelun kannalta oleellisten hallintajärjestelmätyyp-
pien keskeisiä rakennepiirteitä. 

Taulukko 6.1 Hallintajärjestelmien vertailu
Henkilövaltio Hallintovaltio Transitiovaltio Oikeusvaltio

Taloudelli-
nen perusta

metsästysta-
lous

alkutuotanto talousmuoto 
muuttuu

teollinen tuo-
tanto

Keskeisin 
(dominoiva) 
osajärjestel-
mä

kulttuuri politiikka talous kaikki, oikeus-
järjestys

Integraatio-
mekanismi

traditio, 
ryhmät, epä-
muodollinen 
kommuni-
kaatio

ideologia,
keskitys

puuttuu (raha, 
tapaoikeus)

oikeusjärjestys

Toteuttava 
mekanismi

kollektiivi hierarkia virtuaalijohta-
minen

markkinat

Rationaali-
suus

vastavuoroiset 
henkilösuh-
teet

hierarkia useita markkinakil-
pailu

Järjestelmän
kiinteä osa

kollektivismi, 
traditio,
henkilöt

hierarkia, 
substanssit,
henkilöt

puuttuu oikeusjärjestys,
hallinnon 
rakenteet

Järjestelmän 
liikkuva osa

oikeusnormit,
rakenteet,
henkilöt

oikeusnormit, 
rakenteet,
henkilöt

kaikki substanssit, 
henkilöt

Hallitseva 
organisaa-
tiotyyppi

yksinkertai-
nen organi-
saatio

armeijaorga-
nisaatio

ad hoc –organi-
saatio

byrokratia,
asiantuntijaor-
ganisaatio
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Hyödykkei-
den jakelu

kollektiivin 
sosiaaliset
(tasa-arvoiset) 
jakoperusteet

hierarkkisen 
aseman mu-
kainen jakelu
(kanttiini)

transitionaali-
nen osin mark-
kinaistunut 
jakelu, mutta 
edelleen muita 
jakeluperusteita

ensisijaisesti 
markkinat, 
toissijaisesti 
poliittis-hal-
linnollinen 
järjestelmä

Riippuvuu-
den suunta

kollektiivi, 
verkosto

valtio,
lähin esimies

useita mahdol-
lisia

yhteiskunta

Henki-
lösuhteiden 
luonne

rajoittava, 
mutta tukeva 
kollektiivi

läpikäyvä 
hierarkkisuus, 
epämiellyttä-
vä hierarkki-
nen johtamis-
tapa

useita henkilösuhteet 
oikeudellisesti 
määriteltyjä, 
ulkonaisesti 
miellyttävä pal-
velukulttuuri, 
henkilösuhteet 
kaupallistuneita 
ja rationalisoi-
tuneita

Järjestelmän 
pörssi

organisaatiot, 
henkilöt

henkilöt, 
substanssit

pelisäännöt substanssit, 
organisaatiot

Järjestelmän 
noidankehä

rajoittava 
kollektiivi

kyvytön 
keskitetty 
hallinta

feodaalinen 
ryöstötalous

nopeutuva 
kilpailu

Vangin 
dilemma

rajoittavasta 
kollektiivista 
irtautuminen

hierarkiasta 
irtautuminen

pakollisesta 
korruptiosta 
irtautuminen

pakottavasta 
kilpailusta 
irtautuminen

6.2 Transitionaalisuuden eri muodot

6.2.1 Henkilövaltio - oikeusvaltio

Transitionaalisuutta ja näin lähtökohtaisesti dysfunktionaalisuutta olisi 
siis tilanne, että kohteen on tavoitteena toimia liberaalidemokratian insti-
tuutioiden mukaisesti, mutta kohde toimii käytännössä osin henkilösuh-
dejärjestelmän dynamiikan mukaisesti. (Larjavaara 2004; MOCT... 1998: 
x; Naulapää 2001: 25; Salminen & Hyyryläinen 1989: 174; Sutyrin 1999: 
29.) Hallintajärjestelmä on ulkonaisesti valtion politiikan valmistelua ja 
toimeenpanoa, mutta piiloisesti yksilöiden, ryhmien, verkostojen ja hie-
rarkioiden toimintaa, jota nimitetään yleensä korruptioksi (Krasnov 2001; 
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Piirainen 1997; vrt. Pirttilä 1999; Pleines 2000). Dysfunktionaalisuus ai-
heutuu siitä asetelmasta, että transitionaalinen toimintajärjestelmä perus-
tuu organisointiajatukselle, että modernit rakenteet toimivat, mitä ei kui-
tenkaan ole täysin saatavissa (Kontseptsija… 1998; Obolonski 1999: 326).

Hallitsevana reaalisena järjestelmänä toiminnassa oleva Gemeinschaft 
ei ole itsessään modernisoitunut juurikaan tai riittävästi. Gemeinschaft on 
absorboinut toiminnassa olevan järjestelmän ulkopuolelta sisään kohtee-
seen tarjotut modernit rakennemallit. Henkilösuhdekulttuuri lähinnä hy-
väksikäyttää ulkonaisesti universaalia valtiorakennetta (Aligica 1997: 48; 
Larjavaara 1999; Pleines 2000) eikä niinkään vahvista tätä. Liberaalide-
mokratioiden ”post-byrokraattisissa” olosuhteissa verkostot, (strateginen) 
johtaminen ja ryhmähenki (NPM –ajattelu) voivat markkinoita ja byro-
kratiaa täydentävinä toimintamuotoina voimistaa tehokkuutta (Kauhanen 
2003: 75; Rose 1998: iii).

Henkilösuhdekulttuuri rikkoo talouden ja politiikan markkinoita ja 
byrokratian neutraalia toimintatapaa. Toimintajärjestelmät ovat mark-
kinaistuneet vain puolittain ja markkinavaihdossa toteutuva hinta voi 
edelleen olla osin sosiaalinen ja poliittinen (Bäckman 1998: 37; Huskey 
& Obolonski 2003: 24; Piirainen 1997; Salminen & Hyyryläinen 1989: 
174). Joidenkin ryhmien ei tarvitse maksaa veroja, mistä Venäjällä ei ole 
(ollut) vaikea löytää esimerkkejä (Bäckman 1996: 145; HS 5.8.2001 C1; 
Riggs 1964: 108-109; Åslund 1995: 199). Verkostolojaliteetit heikentävät 
kilpailua ja kansallinen kehitys syrjäytyy ryhmäintressien vuoksi (Pleines 
2000; Rose 1998: iii; Vasiljev 1995: 182). Hallinnossa on runsaasti latentte-
ja funktioita (Riggs 1973: 38). 

Valtioon kokonaisuutena ei kohdistu lojaliteettia, vaan lojaliteetti koh-
distuu paremminkin organisaatioon. Hallinnon organisaatioiden tehtävät 
ja oikeudelliset suhteet ovat epäselvät ja yksiköt kilpailevat keskenään. Eri 
hallinnonalojen yksiköt soveltavat normistoa epäyhtenäisesti. (Bäckman 
1996: 15; HS 28.4.1998 B7; Larjavaara 1999; Luhtala 2000: 22; Nozdratšev 
1999: 302; Porjadok… 1997; Smith 1988: 107.) Virkamiehillä on runsaasti 
yhteyksiä hallinnon sidosryhmiin, joille on merkittävää luoda ja ylläpi-
tää luottamuksellisia suhteita hallintoon ja toteuttaa partikulaarista vaih-
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toa virkamiesten kanssa valtion edun kustannuksella (Larjavaara 1999; 
Lehmbruch 1999: 21-22; Pirttilä 1999). Hallinnossa puutteellinen poliit-
tinen ohjaus ja oikeussäätely ja siten hallinnon tehokkuus operationali-
soituu juuri finanssihallinnossa eli epätarkoituksenmukaisena budjettiva-
rojen allokoimisena (hallinnon talous hallinnon alafunktiona). Varojen 
käyttö ja organisaation rakenteen muodostuminen riippuu ilmeisesti suu-
resti organisaation johdosta ja verkostoista. (Esim. Jakobson 2000: 258; 
Krasnov 2001; Larjavaara 2004; Linkola & Luhtala 2001: 4; Luhtala 2000: 
15; Åslund 1995: 203.) 

Mielenkiintoinen näkökulma on, että kohde voi osin todella toimia uu-
den toimintatavan mukaisesti. Kun hallinto toimii osin oikeusjärjestyksen 
mukaisesti, mutta puolittain henkilösuhteiden mukaan, seuraukset voivat 
olla kummallisia (Larjavaara 1999; Larjavaara 2004). Vaikka korruptio on 
hyvin yleistä, jokin virkamies tai muu toimija tuomitaan näytösoikeuden-
käynnissä korruptiosta aina toisinaan (vrt. Åslund 1995: 196). Samoin, jos 
esimerkiksi joka toinen virkamies on lahjottavissa ja joka toinen ei ole 
(tai virkamies ei ole lahjottavissa korruptiota torjuvan kampanjan aikana), 
hallinto muodostuu tehottomaksi ja sen toiminta huonosti ennustettavaksi 
(HS 28.4.1998 B7). Lähes parempi vaihtoehto olisi, että kohde toimisi vain 
eriytymättömän toimintatavan mukaisesti eli kaikki olisi aina sovittavissa. 
Toimintajärjestelmien pitäisi siis toimia jommankumman koodin mukaises-
ti, jotta ne ovat tehokkaita; transitionaalisuus olisi dysfunktionaalista. 

Kuten jo on esitetty, ilmeisesti keskeinen piirre on, että poliittinen toi-
minta on edelleen luonteeltaan paljolti partikulaarista. Verkostot voivat 
pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön, jolloin lainsäädäntö tukee tai ei 
estä partikulaarista jakoa. Ryhmittymät legitimoivat toimintaansa viralli-
sen poliittisen ja oikeudellisen järjestelmän kautta. (Larjavaara 2004; vrt. 
Pirttilä 1999.) Myös hallintoyksiköt pyrkivät laajentamaan toimivaltaansa 
ja tehtäviään (Vinogradova et al. 2000: 45). Hallintoyksikön toimivalta tuo 
mahdollisesti tuloja tälle yksikölle sekä budjetista että toimivallan koh-
teesta. (HS 26.1.2002 C3; Intervju... 2000; Kontseptsija… 1998; Krasnov 
2001; Lehmbruch 1999: 22; Porjadok… 1997; Ruutu & Johansson 1998: 
13.)
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Reaalisesti funktionaalinen toimintajärjestelmä transitionaalisissa olo-
suhteissa voi edelleen olla eriytymätön verkosto tai ryhmä. Kohde toimii 
eriytymättömien instituutioiden mukaisesti, koska uudet instituutiot ei-
vät vielä ole toimivia ja palkitsevia. Lainsäädännön osoittamalla tavalla ei 
(ehkä vielä toistaiseksi) ole mahdollista toimia, koska se on heikkolaatuis-
ta (Nystén-Haarala 2001: 114; Pakulski 1986: 7; Ruutu 1996). Kun valtio 
on Venäjällä paljolti ollut epärealistinen ja toimimaton, toimijat saattavat 
perinteisesti ajatella lähinnä omaa etuaan (Jakobson 2000: 254). Kuten 
jo on kuvattu, korruptio ei olisi niinkään ”pahaa” korruptiota, vaan ai-
noa menettely saada asiat tehdyiksi. Oikeusvaltioideologian väkinäinen 
juurrutus eriytymättömiin olosuhteisiin voi siis jopa heikentää kohteen 
toimivuutta.

6.2.2 Hallintovaltio - oikeusvaltio

Venäjällä läsnä oleva (hallinta)järjestelmä on myös nähtävissä autoritaa-
risen ja tutkimuksessa moderniksi määritellyn hallintajärjestelmän tran-
sitionaaliseksi sekatyypiksi (Batšilo 1998: 9-10). Hallinta on ulkonaisesti 
kansanvaltaista ja legaalista, mutta sen tosiasiallinen toimintatapa on eriy-
tymätön ja autoritaarinen paljolti edelleen. (Vrt. Bellamy & Baehr 1993; 
Campbell 1992: 212; Kontseptsija… 1998; Obolonski 1999: 320; Rice 
1992: 116; Salminen & Temmes 2000: 10; Smith 1988: 121.) Ohjauksen ja 
kontrollin on tavoitteena olla oikeudellista, mutta oikeusjärjestyksen mu-
kaan ei ole vielä monissakaan tapauksissa mahdollista toimia. Empiirinen 
kysymys on, mikä todella on kussakin tilanteessa lainsäädännön ohjaava 
merkitys.

Eriytymättömyys on ollut nähtävissä erityisesti aluetason johtamises-
sa, joka on paljolti perustunut kuvernöörien auktoriteettiin ja jossa ku-
vernöörien keskitetystä johtamisesta selvästi erillistä taloudellista aluetta 
(kuvernööri voi nimittää yritysten johtajat) ja oikeushallintoa ei ole ollut 
(Hanson 1996; HS 26.1.2002 C3; Huskey & Obolonski 2003: 24; Larjavaara 
2004; Lehmbruch 1999: 11; Linkola & Luhtala 2001: 5; Luukkanen 2001: 
207; Tacis… 2000; Vystuplenije… 2000; Åslund 1995: 195). Keskeinen 
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hallinnan lähde on johtajuus ja muodollisten rakenteiden taustalla vai-
kuttaa harmaita eminenssejä (Bäckman 1997: 58; HS 28.4.1998 B7; HS 
5.8.2001 C1). Koska hallintajärjestelmä on edelleen paljolti yksihuippui-
nen, on vain arvailtavissa, onko todellinen valta virkamiehillä, poliitikoil-
la vai yritysjohtajilla. Kilpailu tapahtuu edelleen osin yhden järjestelmän 
kautta ja poliittinen valta on säilynyt keskeisenä rikastumismenetelmänä. 
Poliittisen kilpailun tuloksena määritellään (ainakin osin), kenen haltuun 
markkinaosuudet päätyvät. 

Koska keskitetty hallinnollinen johtaminen voi paljolti olla ainoa (tai 
sellaiseksi nähty) menetelmä tuottaa funktionaalisuutta (liberaalidemo-
kratian mukaiset instituutiot eivät vielä käytännössä toimi) eli johdetta-
vuutta ja integraatiota, keskitetty johtaminen voi olla myös institutionaali-
sen uudistumisen eräs toteutustapa. Tällä tarkoitetaan Venäjällä runsaasti 
esillä ollutta ajattelutapaa (nk. Chile-malli tai Etelä-Korea –malli), että 
keskitetty hallinta tulee säilyttää (tai palauttaa) ja sen tarjoaman funktio-
naalisuuden turvin demokratia ja oikeusjärjestys voi vahvistua (Saunders 
2001; Venäjä 2000). Politiikkafunktio ja integraatiofunktio perustuvat siis 
hallinnolliseen johtamiseen siihen asti kunnes poliittinen demokratia on 
saavuttanut riittävän kehitystason toimiakseen hallintajärjestelmän läh-
tökohtana. Yhteiskunta siirtyy johtamiseen ja hierarkiaan perustuvasta 
hallintajärjestelmästä lainsäädäntöön perustuvaan hallintajärjestelmään 
näiden tukiessa toisiaan (MOCT... 1998: 3). Uuden hallintajärjestelmän 
vahvistuminen vaatisi siis aiemman hallintajärjestelmän funktionaalisuu-
den tarjoamaa tukea. 

Hallintajärjestelmän tavoite voi Venäjälläkin melko suurelta osin olla 
eliitin hyödyttäminen eikä niinkään kansanvaltaisesti määrittyneiden 
tavoitteiden toimeenpanon tehokas johtaminen. Hallinnon ilmifunk-
tiona on siis toimeenpano ja latenttina funktiona eliitin hyödyttäminen. 
(Obolonski 1999: 320; Vystuplenije… 2000.) Hallinnan osin patrimoni-
aalinen luonne siis selittäisi esiintyvää korruptiota. Vastikkeetonta arvoa 
nostetaan alhaalta-ylös. Kysymyksessä ei siis niinkään ole vain korruptio, 
vaan (ainakin määrätyllä tavoin) feodaalisen hallintajärjestelmän hallinto. 
(Obolonski 1999: 325; Sotsialno-ekonomitšeskije…1999: 207-23.)
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Jos yritystoiminta tuottaa aidosti voittoa, hallinto takavarikoi tulok-
sen. Rahastuksen kohteena ovat erityisesti ulkomaiset toimijat. Tärkeää 
on tulla jäseneksi jakeluverkostoihin. (Larjavaara 1999; Nissinen 1999b: 
265; Riggs 1961: 33; Vinogradova et al. 2000: 15; Åslund 1995: 197.) Yrit-
täjäluokka on vielä toistaiseksi liian heikko etunsa ajamiseksi ja instituu-
tioiden muuttamiseksi (Larjavaara 2004; Riggs 1961: 52; vrt. Smith 1988: 
126; Åslund 1995: 198; vrt. Åslund & Layard 1993: 77, 80). Koska järjestel-
mä on transitionaalinen, hallinto teeskentelee toteuttavansa muodollisia 
tavoitteitaan. Yritykset puolestaan eivät voi julkistaa tosiasiallisia tietoja 
taloudestaan, sillä muuten hallinto ottaisi haltuunsa niiden varat. Tulokse-
na saadaan asetelma, jossa salailu ja teeskentely läpäisevät yhteiskunnan. 
(Riggs 1964: 192.)

Transitionaalisuutta on kuitenkin juuri se ominaisuus, että järjestel-
mä toimii jo vähintään puolittain modernien instituutioiden mukaisesti 
(Bäckman 1997: 66; Larjavaara 1999). Järjestelmä toimii puolittain libe-
raalidemokratian periaatteiden mukaisesti eli tehokas toteutus on hal-
linnon tavoite toki osin. Lainsäädäntöä tuotetaan, mutta sen sekä hal-
linnollinen että oikeudellinen toimeenpano ja rahoitus voi olla heikkoa. 
(Larjavaara 2004; Lehmbruch 1999: 20; Ruutu 1996; Tacis… 2000.) Käy-
tännössä hallinta ei tee hallinnon tehostamiseksi ja yritysten tukemiseksi 
paljoakaan. Poliittisen järjestelmän toiminta muodostuu veltoksi, koska 
politiikka on osaksi poliitikkojen yksityistä liiketoimintaa. Poliittista ja 
hallinnollista funktiota (ja näitä funktioita toteuttavaa valtion budjettia) 
ei paljolti ole. (Graham 2000; Haav 2000: 7; Intervju... 2000; Krasnov 2001; 
Larjavaara 2004; vrt. Lesage 1993: 130; Nozdratšev 1999: 303; Poslanije… 
1998; Ruutu 1996; Åslund 1995: 187.)

Näissä olosuhteissa oikeusnormien lähde voi paremminkin olla val-
lankäytön toteuttaminen kuin kohdesektorin reguloiminen (Haav 2000: 
11; Hedlund 1997: 12; Porjadok… 1997; Tiits 1994). Tosiasiallista oikeus-
järjestyksen ja hallinnon kehittymistä ja muuta eriytymistä (koska tällöin 
järjestelmä siirtyisi hierarkioista meriitteihin) ei todennäköisesti haluta 
(Haav 2000: 14; Larjavaara 2004; Nesterovitš 1994; Obolonski 1999: 325; 
vrt. Tacis… 2000). Hallinto ei toivo poliittisen kontrollin vahvistumista 
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ja se suosii niitä poliittisia tahoja, jotka huomioivat hallinnon toiveita. 
Hallinta voi tuottaa normistoa, jonka tavoitteena on kerätä sille yksityistä 
tuloa. Kontrollin toteuttaminen on hyvää liiketoimintaa, jota vielä tukee 
neuvostoaikainen talouden hallinnollisen johtamisen perinne. (Intervju... 
2000; Kontseptsija… 1998; Lehmbruch 1999: 13; Åslund 1995: 197.) 

Kvasibyrokratia pyrkii säätelemään erityisesti toimialoja, joissa liikkuu 
rahaa, ja säätelevien viranomaisten lukumäärä voi pyrkiä kasvamaan. 
(Vrt. Bäckman 1996: 27; Gilinski 2000; Larjavaara 1999; HS 9.7.2000 C1; 
Porjadok… 1997; Tezisy... 2000.) Muita toimialoja ei ehkä paljoakaan re-
guloida. Mielekästä on ottaa käyttöön riittävän yleisiä ja epäselviä norme-
ja, jotta valta viime kädessä säilyy virkamiehillä ja vaihto verkostoissa voi-
daan toteuttaa laillisesti (HS 6.9.1999; Larjavaara 2004; Linkola & Luhtala 
2001: 8; vrt. Rice 1992: 118-119). Toisaalta hyvä ajatus on säätää runsaasti 
rajoituksia, jotta asiakkaiden on ostettava erivapaus näiden noudattami-
sesta (Larjavaara 2004; Nissinen 1999b: 265; vrt. Pirttilä 1999; Rose 1998: 
49; Vystuplenije… 2000b).

6.3 Transition funktionaalinen tarkastelu 

6.3.1 Instituutioiden ja toimintamallien epätasapaino

Keskeinen näkökulma transition tarkastelemiseksi on se tilanne, että 
Venäjälle (ja muihin modernisoituviin maihin tätä aiemmin) on pyritty 
siirtämään liberaalidemokratioista funktionaalisesti eriytyneitä toimin-
tajärjestelmiä, mutta se maaperä, johon malleja siirretään, on lähinnä 
eriytymätön. Seurauksena on instituutioiden ja mallien yhteensopimatto-
muutta ja että tosiasiallista modernisoitumista ei tapahdu. (Batšilo 1998: 
22; Salminen & Hyyryläinen 1989: 177; Smith 1988: 129; Temmes 1999.)

Muodollisesti toimintajärjestelmän pitäisi transitiomaissa olla markki-
natalouden, poliittisen demokratian, oikeusvaltion ja neutraalin byrokra-
tian mukainen. Tosiasiallisesti kohde toimii kuitenkin lähinnä eriytymät-
tömästi - tutkimuksessa määritellyn - hallintovaltion ja/tai henkilövaltion 
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kaltaisesti. Siirrettäessä eriytyneitä toimintamalleja ympäristöön, joka 
poikkeaa olosuhteista, joista toimintamallit ovat lähtöisin, tuloksena on 
erilaisia tai jopa päinvastaisia vaikutuksia kuin mitä tavoitellaan (ks. esim. 
Aligica 1997: 46; Kavran & Radinovich 1998; Nystén-Haarala 2001: 2; 
Riggs 1973: 20; vrt. Salminen 1983: 70; Sutyrin 1999: 28; Tiits 1994).

→Talous. Mikäli kohde toimii paljolti kuin hallintovaltio ja talous va-
pautetaan, tuloksena ei ole funktionaalinen (markkina)talous, vaan 
esimerkiksi tilanne, että hallintovaltion johto voi siirtää varallisuutta 
haltuunsa aiempaa yksinkertaisemmin (Hedlund 1997: 19; Kashpur 
1999: 13; Kontseptsija… 1998; vrt. Nironen 1998: 19; Åslund 1995: 
189). Kapitalismia edeltäneen historiallisen feodalismin piirre juuri 
oli (jota Venäjä tältä osin jossain määrin neuvostoaikana muistutti), 
että nopea pääomien siirtely ei ollut mahdollista, koska rahataloutta 
ei ollut. Ilman vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja oikeusvaltiota vapaa 
talous on epäfunktionaalinen (ainakin osin). (Riggs 1964: 215; vrt. 
Wolfensohn 1999: 9.)

→Politiikka. Myös demokratia päätyy keskitetyn hallintajärjestelmän 
käytössä “ohjatuksi demokratiaksi”, jossa pääpaino on käytännössä 
ensimmäisellä osalla. Demokratian merkitys on voimistaa palau-
tejärjestelmää sekä legitimoida ja mobilisoida (ja näin vahvistaa) 
keskitettyä järjestelmää, joka on lähinnä keskitetysti ylhäältä-alas 
johdettu.

→Oikeusjärjestelmä. Mikäli keskittyneeseen hallintajärjestelmään lii-
tetään oikeusjärjestyksen piirteitä, seurauksena ei ehkä niinkään ja 
määritelmällisesti ole oikeusvaltio. Hallintajärjestelmä ottaa uuden 
instrumentin käyttöönsä ja vahvistaa tällä hierarkkista asemaansa. 
(Nystén-Haarala 2001: 111; Ridley 1995: 14.) Nomenklatuura esi-
merkiksi yksityistää tuotantolaitokset ja markkinaistetut pääomat 
omistukseensa. Eräs keino hallita on tuottaa (ylläpitää) lainsää-
däntöä, jonka mukaisesti virkamiesten ja väestön on käytännössä 
mahdotonta toimia ja jota on käytännössä välttämätöntä toistuvasti 
rikkoa. Hallinnan kohteiden ollessa pysyvästi laittomassa tilassa ta-
voite näiden kontrolloimisesta on helposti saavutettavissa. (Huskey 
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& Obolonski 2003: 24; Obolonski 1999: 101.) Jotta oikeusjärjestelmä 
olisi aito, sen pitäisi seurata voimistuvaa kansalaisyhteiskuntaa, joka 
Länsi-Euroopassa on paljolti tuottanut oikeusjärjestyksen. 

→Hallinto. Hallinnon ”kapasiteetin voimistaminen” hallintoa kehittä-
mällä johtaa transitio-olosuhteissa seurauksiin, että hallinnon ka-
pasiteetti toteuttaa lähinnä poliittista valtaa voimistuu ja näin itse 
asiassa hallinnon funktionaalisuus heikkenee (Riggs 1964: 227). Uu-
det välineet, kuten uusi (hallinnon) informaatioteknologia, saattavat 
tuottaa määrättyä tehostumista, mutta liberaalidemokratian ideaali-
tyyppiin nähden erilaisten hallintajärjestelmän taustainstituutioiden 
vuoksi tehostuminen kohdistuu varsin erilaisten toiminnan tavoit-
teiden toteutukseen. Hallinnon tietojärjestelmien pitää olla sinänsä 
tehokkaita, mutta järjestelmälle omaperäistä on, mitä näillä tehos-
tetaan.

Formaalinen ja informaalinen eivät siis vastaa toisiaan, mistä seuraa on-
gelmia (Haav 2000: 2). Modernit toimintamallit sopeutetaan Venäjän 
instituutioiden mukaisiksi (”ryssitään”) ja ne menettävät alkuperäisen 
funktionsa. Moderneja toimintajärjestelmiä funktioina ei muodostu, ei-
vätkä eriytymättömät perusrakenteet muutu. Hallintajärjestelmä ja ra-
kenteellinen hallinto ei tosiasiassa muutu, kuten hallinto ei ole Venäjällä 
1990-luvulla paljoakaan muuttunut (Batšilo 1998: 21-22; Obolonski 1999: 
326). Markkinaistaminen, legalisoiminen ja demokratisointiyritykset 
jopa huonontavat tilannetta. Institutionaaliset uutuudet voivat vahvistaa 
perusteiltaan eriytymätöntä järjestelmää, jolloin hierarkkisuus vahvistuu 
entisestään (Åslund & Layard 1993: 85) ja uudet instituutiot saavat tunne-
tulla tavalla ”virtuaalisen” luonteen. (Intervju... 2000; Krasnov 2001; Riggs 
1964: 74.)

Jotta markkinatalous muodostuisi toimivaksi, tämä edellyttäisi ilmei-
sesti kehitystasoltaan vastaavien instituutioiden eli vahvan kansalaisyh-
teiskunnan ja tähän pohjautuvan oikeusjärjestyksen läsnäoloa. (MOCT... 
1998: vi; Sutyrin 1999: 28.) Funktioiden olisi oltava tasapainossa eli po-
liittisen järjestelmän olisi voitava kontrolloida taloutta. Länsi-Euroopassa 
kapitalismin voimistuminen tapahtui kansalaisyhteiskunnasta lähtevänä 
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liikkeenä tai ainakin modernisaatioon varsin pian kytkeytyi markkinais-
tuvaa taloutta kontrolloinut kansalaisyhteiskunta. Jotenkin vastaavalla 
tavalla politiikan ”liberalisointi” edellyttäisi Venäjällä uutta integraatio-
järjestelmää eli oikeusjärjestystä, joka ohjaa ja integroi (talouden tavoin) 
vapautunutta politikointia vahvistaen sen funktionaalisuutta. (Legal as-
pects… 1996; Toonen 1993.)

Oletettua ja teeskenneltyä on, että järjestelmä toimii modernien insti-
tuutioiden mukaisesti. Venäjällä on markkinatalous, poliittinen demokra-
tia ja oikeusvaltio periaatteessa, muttei käytännössä. (Haav 2000: 13; HS 
25.3.2002 C1; Obolonski 1999: 101.) Uusi toimintamalli ei ole niinkään 
historiallinen, reaalinen ja funktionaalinen toimintamuoto, vaan uusi li-
turginen taso (Batšilo 1998: 9, 22; Jakobson 2000: 249). Oikeusvaltio ei ole 
jotain kansalaisyhteiskunnan tasolla tapahtuvaa, vaan valtion uusi viralli-
nen aate. Pyrkimyksenä on johtaa ja tuottaa funktionaalisuutta eriytymät-
tömällä johtamisella, kuten Neuvostoliitossa.

Seurauksena on vastaavia ongelmia, kun lähinnä kohteen ulkopuolelta 
tuotetut eriytyneet toimintamallit kohtaavat eriytymättömän henkilösuh-
dekulttuurin. Rahatalouden myötä verkostot voivat siirtää hallintaansa 
varallisuutta nopeasti ja vastikkeetta (HS 2.10.1998 C2; Legal aspects… 
1996; vrt. Nironen 1998: 20). Politiikkaa toteutetaan kaikkialla yhteiskun-
nassa partikulaarisissa verkostoissa ja korporaatioissa. Lainsäädäntö muo-
dostuu hajanaiseksi, kun hajanaisen (eli funktionaalisesti eriytymättömän) 
poliittisen järjestelmän eri korporaatiot tuottavat kukin omaa normistoa. 
Duumaan kohdistetaan partikulaarista lobbausta ja voitelua (Deljagin 
2001; Hellman et al. 2000a; Kontseptsija… 1998; Larjavaara 2004; Nystén-
Haarala 2001: 50). Poliittisen konsolidaation heikkouden vuoksi Venäjällä 
on siis kyllä lainsäädäntöä ja vapaata rahaa, muttei integroitunutta oikeus-
järjestystä ja funktionaalista markkinataloutta (Krasnov 2001).

Uusia normeja tuotetaan, koska se ehkä edistää hierarkioiden johdon 
tai jonkin korporaation partikulaarisia etuja (Haav 2000: 5). Yksityistä-
minen ei muodosta taloudellisuutta, vaan esimerkiksi haltijoilleen hyvin 
tuloksellisia kaupallisia monopoleja (joiden tuottamia palveluja voi olla 
pakollista hankkia) (Toonen 1993). Lainsäädäntöä sovelletaan (ja valtio 
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on ylipäätään aktiivinen), jos tämä on jossain merkityksessä jossain tilan-
teessa tarpeellista (Bäckman 1998: 39; Vystuplenije… 2000b). Seuraukse-
na modernisoitumattomista instituutioista on kvasibyrokratiaa (Pakulski 
1986: 20) ja kvasiyksityistämistä.

Ilmeisesti varsin pysyvä (transitionaalinen) tilanne Venäjällä on ollut, 
etteivät instituutiot ja hallintajärjestelmä ole tosiasiassa koskaan moderni-
soituneet, mutta kohteeseen on aina vastaanotettu uusia vaikutteita melko 
helposti. Uusimmassa vaiheessa asetelma on vahvistunut entisestään nk. 
teknisen avun myötä, joka siirtää toimintamalleja, muttei instituutioita. 
Tämä voi olla jopa jossain mielessä vahingollista (minkä sijasta kehittämi-
sen kohteena tulisi olla juuri instituutiot), kun riittäviä institutionaalisia 
lähtökohtia uusille toimintatavoille ei ole. 

Keskeinen on tosiasiallinen (institutionaalinen) prosessi, miten eriyty-
minen tapahtuu ja funktionaalisuus vahvistuu eli esimerkiksi eriytynyt 
integraatiojärjestelmä (oikeusjärjestelmä) vakiintuu.

Kuten aiemmin esitettiin, neutraali byrokratia muodostuu vähintään yhtä 
paljon byrokratiasta instituutiona kuin byrokratiasta organisaatioraken-
teena. Byrokratian syntymiseksi vaaditaan yhtäältä institutionaalista kehi-
tystä ja toisaalta tätä täydentämään organisaatiomalleja ja lainsäädäntöä. 

Osajärjestelmät siis ilmeisesti muodostuvat tasapainoisiksi toistensa 
funktioiksi, mikäli ne irtautuvat eriytymättömästä alkutilasta eli kan-
salaisyhteiskunnasta luonnollisen kehityksen tuloksena eikä niin että 
nämä järjestelmät pyritään siirtämään kohteeseen ulkoa tai ylhäältä kä-
sin.

Mitä voimakkaammin uusia malleja ajetaan olosuhteisiin, jotka eivät ole 
uusille toimintatavoille kypsiä, sitä syvemmäksi transitionaalinen epäjär-
jestys käy. (Batšilo 1998: 10; Riggs 1973: 37.) Eriytyneiden elementtien 
liittäminen lähinnä eriytymättömiin olosuhteisiin muodostaa dysfunktio-
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naalisuutta myös siinä mielessä, että se voi heikentää vielä (ensisijassa) 
toimivan eriytymättömän integraatiojärjestelmän toimivuutta. Kuten on 
jo kuvattu, demokratisoituminen ja oikeusjärjestyksen vahvistuminen voi-
vat heikentää keskityksen ja verkostojen toimintakapasiteettia (Larjavaara 
2004; Riggs 1964: 12).

6.3.2 Talousjärjestelmän korostunut rooli 

Kansalaisyhteiskunnan ollessa vielä heikko, mutta talouden kaupallistu-
misen eli funktionaalisen eriytymisen jo käynnistyttyä, seurauksena on, 
että transitioyhteiskunnissa juuri talousjärjestelmä saavuttaa vastaavan 
keskeisen vaikutuksen, jollainen sillä oli kapitalismin alkuvaiheissa Länsi-
Euroopassa (Alanen 1996: 300; Pasanen 1998: 37). Talousjärjestelmä on 
yhteiskunnan johtava (järjestelmien tasapainoa horjuttava, dominoiva) jär-
jestelmä. Taloudella voi olla määrättyä muita järjestelmiä rationalisoivaa 
vaikutusta, mutta koska talousjärjestelmä (kuten politiikka hallintoval-
tion ideaalityypissä) ei ole kansalaisyhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän 
(ainakaan täysin) ohjaama ja kontrolloima, sen funktionaalinen vaikutus 
on epäselvä (HS 28.8.1998 C1; Legal aspects… 1996; vrt. Tolonen 1998: 
326).

Talous voi näissä olosuhteissa toteuttaa myös muita funktioita kuten 
aiemmin esitetyllä tavalla jokin muista osajärjestelmistä muissa kuvatuis-
sa hallintajärjestelmien ideaalityypeissä. Talous tunkeutuu yhteiskunnan 
muiden järjestelmien alueille. Talous määrittelee politiikan tavoitteita 
(Deljagin 2001; Hedlund 1997: 1; vrt. Nironen 1998: 20; Tervonen 1995: 
53) ja korvaa kulttuurijärjestelmän perinteitä rationaalisella ja läpikaupal-
lisella arvioinnilla. Politiikka, oikeus ja hallinto ovat rahalla ostettavissa ja 
ne menettävät niille omaperäistä funktionaalista luonnetta (Hellman et al. 
2000a; Hellman et al. 2000b; Intervju... 2000; Larjavaara 2004; Porjadok… 
1997). Talouden osajärjestelmän hallitsevan aseman eräs seuraus onkin 
juuri korruptio, joka ilmentää ja on itsessään juuri rahavaltaa. Yhteiskun-
nan järjestyksen muodostaa lähinnä talous (Graham 2000; Hedlund 1997: 
1). Keskeinen kysymys näissä olosuhteissa on, onko voimakkain järjestel-
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mä talous vai poliittinen hallintovaltio. 
Hierarkia ja arvojärjestys määrittyvät taloudellisen aseman mukaan. 

Oikeustapaukset ovat rahalla selvitettävissä, mikäli tätä on saatavilla 
(Bäckman 1996: 27, 139; Kashpur 1999: 11; Linkola & Luhtala 2001: 13). 
Hallinto rakentuu lähinnä rahasta (vrt. Nironen 1998: 20). Toimijat, joilla 
on taloudellisia resursseja, voivat palkata lojaalia henkilöstöä, joka toteut-
taa näiden (partikulaarisia) tavoitteita. Poliittisten tavoitteiden ja oikeus-
normien (näiden järjestelmien institutionaalisen kehityksen ollessa vielä 
toistaiseksi puolinaista) hallintoa ohjaava vaikutus on ilmeisesti vähäi-
sempi (Krasnov 2001). Henkilökysymykset ovat luonnollisesti merkittävä 
tekijä.

Virkamiehet ovat lojaaleja paljolti taholle, joka maksaa parhaimmin. 
Esimerkiksi poliisiviranomaiset ovat lähtökohtaisesti keskushallinnon 
alaisia, mutta nämä (vastaavasti kuten oikeusistuimet) ovat saattaneet 
noudattaa lähinnä hallinnon aluetason ohjausta, sillä tämän tason palkan-
maksukyky on ollut parempi (Huskey & Obolonski 2003: 24; Porjadok… 
1997; Vystuplenije… 2000). Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ollessa 
vielä kehittymätön yhteiskunnan järjestys muodostuisi lähinnä hierarkki-
sista toimija-asemista, henkilöverkostoista ja uudessa vaiheessa myös ra-
hasta. Kun poliittinen ja oikeudellinen johtaminen on epätäydellistä, jär-
jestystä (hallinnossa) muodostavat raha ja henkilöt (ks. Obolonski 1999: 
14). 

Eräs tässä kuvatun lähinnä ”objektiivisesti” etenevän muutoksen seu-
rausilmiö on Venäjälle historiallisesti ominainen epätasainen moderni-
soituminen. Eri toimialojen ja maantieteellisten alueiden kehitys eriytyy 
voimakkaasti riippuen siitä, miten lähtökohtaisesti ominaista moderni-
soituminen näille on. Hallintajärjestelmän toteuttaman ohjauksen ollessa 
heikkoa jotkin toimialat markkinaistuvat hyvin nopeasti, koska sosiaalisen 
muutoksen hidasteena ei ole ”byrokratiaa” (muutosta ei kierrätetä poliit-
tisen järjestelmän kautta eikä vakinainen lainsäädäntö hidasta muutosta). 
Muiden sektoreiden (kuten juuri hallinnon) ja maantieteellisten alueiden 
instituutiot säilyvät hyvin muuttumattomina, koska näiden kehitystä ei 
hallintajärjestelmän kautta paljoakaan ohjata.
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6.3.3 Funktionaalinen (epä)tasapaino 

Lähes pysyvä ongelma Venäjällä on ollut funktionaalinen epätasapaino 
(vrt. Salminen 1983: 68). Tällä tarkoitetaan tutkimuksen eri vaiheissa ku-
vattua tilannetta, jossa yhteiskunta ei ole (parhaalla tavalla) kaikkien funk-
tionaalisten osajärjestelmien suunnalta johdettu ja siten funktionaalinen 
vaan jotkin osajärjestelmät, kuten lähinnä talous tai politiikka (hallinto), 
ovat hallitsevassa ja muita järjestelmiä dominoivassa roolissa. Kohde on 
läpikaupallistunut (ja siten ohjaamaton ja siten epäfunktionaalinen), kos-
ka poliittisen järjestelmän ohjaava vaikutus on riittämätön tai kohde on 
vain poliittisesti johdettu (ja siten epätaloudellinen), koska oikeusjärjes-
telmä on vielä puutteellisesti kehittynyt. (Smith 1988: 121; Temmes 1999.) 
Funktionaalisen epätasapainon olosuhteissa eri osajärjestelmät ja näiden 
ilmentymänä eri valtioelimet, organisaatiot ja virkamiehet eivät parhaalla 
tavalla johda ja kontrolloi toisiaan (vrt. Graham 2000).

Hyvissä tapauksissa yhteiskunnat modernisoituvat siten, että kohde 
päätyy vähittäin kaikkien osajärjestelmien suunnalta tasapainoisesti joh-
detuksi. Osajärjestelmät modernisoituvat yhtäaikaisesti toisiaan tukien tai 
ilman suurta viivytystä toistensa jälkeen. Funktionaalisen tasapainon saa-
vuttaminen on keskeinen (funktionaalisen) kehityksen tavoite, jossa Ve-
näjälläkin olisi onnistuttava. Kuten jo aiemmin kuvattiin, osajärjestelmät 
pyrkivät mielellään horjuttamaan näiden välistä parasta tasapainoa. Orga-
nisaatiot muodostuvat tehokkaiksi, tarkoituksenmukaisiksi ja ohjattavik-
si, jos kaikki funktiot ovat läsnä. Funktionaalisen tasapainon oloissa jul-
kiset ja yksityiset organisaatiot ovat pakotettuja toimimaan taloudellisesti, 
ne toteuttavat (talouden ja politiikan) markkinoilla määrittyneitä ja siten 
mielekkäitä sisältöjä ja saatavilla olevan integraatiojärjestelmän (oikeus-
järjestyksen) ansiosta organisaatiot voivat saavuttaa sisäisen rakenteensa 
ja organisaatioiden välisen onnistuneen koordinaation.

Vaikka Venäjällä on toteutettu yksityistämistä ja lainsäädäntöä on uusit-
tu, funktionaalisuus eli instituutiot ovat olleet osin heikkoja (North 1997a: 
16). Neuvostoaikana johtaminen oli poliittista, muttei taloudellista. Poliit-
tisen johtamisen päätyttyä epäonnistumiseen toimintajärjestelmiä ohjaa-
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vat instituutiot ovat tätä seuranneessa vaiheessa olleet lähes vain kaupal-
lisen dynamiikan mukaisesti toimivia, eikä kohdetta ole juurikaan voitu 
johtaa poliittisesti. Kuten jo aiemmin kuvattiin, osajärjestelmät on näh-
tävissä toistensa funktioiksi. Talous muodostuu funktionaaliseksi, mikäli 
talous on (oman funktionaalisuutensa ohella) poliittisen hallintajärjestel-
män ohjaama (Graham 2000) ja jos pelisääntöjä noudatetaan. 

Hallinto on tarkoituksenmukaista, mikäli poliittinen osajärjestelmä yh-
täältä ohjaa hallintoa ja mikäli hallintoinstituutio on kuitenkin toisaalta 
riittävän autonominen, jotta hallinto voi rakentua sille ominaisesta osa-
järjestelmän sisäisestä toimintatavasta (hallinto lakeja toimeenpanevana 
byrokratiana, hallinto teknokratiana eli asiantuntijajohtamisena) eikä 
hallinto ole poliittisen järjestelmän epäitsenäinen jatke (Lesage 1993: 132; 
Pekonen 1995: 3). Oikeusjärjestelmä on vastaavasti funktionaalinen, mi-
käli poliittinen järjestelmä ei dominoi tätä. Perustavin johtamista ja kont-
rollia ja siten funktionaalista tasapainoa ja siten funktionaalisuutta tuot-
tava muodostelma on kansalaisyhteiskunta, jonka kehittyneisyys pakottaa 
poliittisen hallintajärjestelmän ja siten rakenteellisen hallinnon kapean 
eliitin sijasta kansalaisyhteiskunnan taloudellista kehitystä (funktionaali-
suutta) tuottavaksi järjestelmäksi.

6.3.4 Institutionaalinen muutos

Institutionaalisen muutoksen (jonka täydellisempi tarkastelu on rajattu tut-
kimuksen ulkopuolelle [ Riggs 1964: 143; vrt. Venäjäkirja 1998: 164-165 ]) 
mahdollisuudet liittyvät ilmeisesti osin erilaisiin kollektiivisen toiminnan 
dilemmoihin. Yksilötoimijan suuntautuminen kapeasti vain omaan etuun 
ja lainsäädännön ohittaviin käytäntöihin voi näissä olosuhteissa olla paras 
vaihtoehto. Virkamies on ehkä itsekin kyllästynyt lahjuksiin perustuvaan 
järjestelmään, mutta hän ei voi lakata vaatimasta lahjuksia, kun virallinen 
palkka on edelleen pieni, kaikki muut ottavat lahjuksia kuitenkin ja oma 
johtaja saattaa vaatia säännöllistä epävirallista tuloutusta. (Hedlund 1997: 
28; Jakobson 2000: 258; Larjavaara 1999; Stoner-Weiss 1997: 203.)

Muutosta voi myös määrittää, kumpi toimintajärjestelmä (eriytymätön 
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vai eriytynyt, karkeasti kahdeksi määriteltynä) on funktionaalisempi ja 
siksi palkitsevampi ja mihin suuntaan institutionaalinen muutos etenee. 
Toimijat arvioivat, kumpaan järjestelmään kannattaa investoida. (Hedlund 
& Sundström 1996: 3; Kontseptsija… 1998; North 1997a: 14; North 1997b: 
8; Piirainen 1997.) Muutokseen voi vaikuttaa myös yleinen eri järjestel-
mien toimivuus. Jos legaalista järjestelmää suositaan henkilöjärjestelmän 
sijasta ja jälkimmäiseen kohdistetaan riittävästi sanktioimista, toiminta-
tapa muuttuu. Kohde voi muuttua pääosin legaaliseksi vaiheessa, jolloin 
korruption mukainen toteutus käy liian vaikeaksi. (Larjavaara 1999.)

6.4 Transitionaalinen toimintakäytäntö

Luku syventää ja havainnollistaa raportin pääosin käsitteellistä tarkaste-
lua empiirisillä tapausesimerkeillä, jotka perustuvat tapaustutkimuksiin 
eri toimialoilla Venäjällä.

6.4.1 CASE 1. Kuljetuslogistiikka

Tutkimus The Russian administration: a study of Russian authorities en-
countering international road freight transport (Larjavaara 1999) tar-
kasteli Kaakkois-Suomen kautta Venäjän alueelle liikennöivän raskaan 
kuljetusliikenteen hallinnollisia ongelmia rajanylityksessä ja Venäjällä. 
Tutkimuksessa kuvattiin rekka-autojen rajanylitysvaikeuksia, tullausta 
määrätulleissa sekä Venäjän poliisi- ja liikenneviranomaisten kuljetus-
prosessiin kohdistamaa kontrollia. Johtopäätöksenä vahvistui käsitys, että 
kuljetusliikenteen hallinnolliset esteet eivät niinkään selity eikä niitä ole 
helpotettavissa järjestelytason toimilla, vaan kaupan esteiden taustalla on 
syvempiä institutionaalisia rakenteita. Tutkimuksessa tarkastellut alueet 
ovat lisäksi tutkimusta seuranneiden 10 vuoden aikana säilyneet pitkälle 
muuttumattomina, mikä myös vahvistaa kuvaa rakenteiden institutiona-
lisoituneesta luonteesta.

Kohteen toimintajärjestelmiä konstruoiva piirre on, että maahantuon-



238

FUNKTIONAALINEN TRANSITIOTEORIA

ti Venäjälle on melko laajasti tapahtunut tullit ja verot osin maksamatta 
jättäen. Maahantuojat ja tullin henkilöstö sopivat tullauksen arvon keski-
näisessä yhteisymmärryksessä. Maahantuoja maksaa tulleja ja veroja vaa-
dittavaa tasoa vähemmän ja tullivirkailija siirtää omaan käyttöönsä osan 
valtiolle kuuluvista tulleista ja veroista. Tämän toteuttaminen edellyttää 
yritysten ja tullin henkilöstön luottamuksellisia suhteita. Erityisen kiintei-
tä nämä suhteet eivät ole, vaan tilanteen muuttuessa tulliin solmitaan uusi 
henkilösuhde. Keskeinen instituutio on siis verkostomainen partikulaari-
nen henkilösuhde yritysten ja viranomaisten välillä.

Venäjän tullihallintoon liitetty piirre on transitionaalinen kaksinaismo-
raali. Yhtäältä korruption torjuntaa on pidetty näkyvästi esillä ja korrup-
toitunutta henkilöstöä erotetaan. Toisaalta on nähtävissä, että ulkomaan-
kaupan korruptoituneet toimintatavat ovat osin pysyviä rakenteita. On 
epäilty, että laitonta rahaa siirretään organisaation ylätasoille asti. Kor-
ruptiota torjutaan ajoittaisten kampanjoiden ja melko sattumanvaraisten 
henkilöstön puhdistusten muodossa, mutta järjestelmän toimintatapa 
säilyy varsin pysyvästi kaksitasoisena eli transitionaalisena. Toimintajär-
jestelmien pysyvyys viittaisi siihen, että korruptoituneisuus on rakennetta 
luonnehtiva institutionaalinen piirre.

Kohteen muodollinen toimintajärjestelmä on tutkimuksessa kuvattu 
oikeusvaltion mukainen toimintatapa, mutta tosiasiallinen toimintatapa 
on paljolti vieläkin tutkimuksessa kuvattu henkilöjärjestys. Edelleen läs-
nä oleva henkilövaltio ei vahvista oikeusjärjestystä ja markkinoita, vaan 
muodostaa korruptiota ja siten heikentää näitä.

Mielenkiintoiseksi tutkimuksen toteutusajankohtana (tilanne on säily-
nyt tämän jälkeenkin paljolti ennallaan) kuvattiin se asetelma, että maa-
hantuonti tapahtui lähes pääsääntöisesti täysimääräiset tullit ja verot mak-
samatta jättäen. Yritys, joka olisi maksanut maahantuonnin tullit ja verot 
vaaditulla tasolla, ei olisi voinut toimia markkinoilla, koska valtaosa kil-
pailijoista ei menetellyt näin ja nämä saattoivat siksi myydä tuotteet edul-
lisesti. Kysymyksessä kuvattiin olevan kollektiivisen toiminnan dilemma, 
jossa kukaan ei voinut käynnistää puhdasta toimintatapaa, koska tämä 
olisi merkinnyt kilpailukyvyn menettämistä.
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Venäläiset maahantuojat edellyttävät suomalaisilta viejiltä, että kauppaa 
toteutetaan tullien ja verojen täysimääräinen maksu välttäen. Ellei viejä 
Suomessa ole tähän halukas, venäläinen maahantuoja voi aina hankkia 
tuotteet muualta. Keskeinen toimintatapa on kaksoislaskutus. Venäjän ul-
komaankauppaviranomaisille esitetään erilainen kauppalasku kuin tulli-
viranomaisille Suomessa. Kaksoislaskutus olisi tulliviranomaisten puoles-
ta mahdollista lopettaa melko helposti. Tähän ei kuitenkaan ole ryhdytty, 
koska uhkana on, että suuri osa viennistä Venäjälle leikkautuisi pois.

Pyrkimys estää henkilösuhteiden mukainen toimintatapa johtaisi siis 
tilanteeseen, ettei kohde toimi enää lainkaan eikä niinkään tilanteeseen, 
että kohde siirtyisi toimimaan lainsäädännön eli uuden toimintatavan 
mukaisesti. Lisäksi tutkimuksen toteutushetkellä kuvattiin, että ulko-
maankauppaa ohjaava lainsäädäntö on Venäjällä siinä määrin heikkolaa-
tuista, että käytännössä ainoa toimiva menettely on sopia tullaus tullin 
henkilöstön kanssa, koska lainsäädännön mukaan ei kuitenkaan ole käy-
tännössä mahdollista toimia.

Toisaalta tutkimuksen toteutushetkellä kuvattiin, että oikeusjärjestyk-
sen mukainen toimintatapa valtaa alaa. Lainsäädännön laatu ja sen toteu-
tuksen kontrolli voimistuvat. Porsaanreiät toimia henkilösuhteiden kautta 
lainsäädäntö ohittaen vähentyvät jatkuvasti. Käytännöt muuttuvat lain-
säädännön mukaisesti toimiviksi vaiheessa, jolloin lainsäädännön ohitta-
vat toimintatavat käyvät kontrollin kiristyessä riittävän vaikeiksi toteuttaa. 
Toimintatavat voivat muuttua nopeasti, kun aika on muutokselle kypsä ja 
muutosta edeltävä muuttumattomuuden tila olisi kuvattavissa inertiaksi.

Rajan rekkajonot ovat nämäkin paljolti henkilösuhteisiin perustuvaa 
toimintaa eli korruptiota säilyttävien instituutioiden tuotetta. Kuljetus-
liikenteen rajanylitystä olisi mahdollista nopeuttaa tuntuvasti tietoverk-
koihin perustuvaan tullaukseen siirtymällä. Tullaustiedot toimitettaisiin 
tietojärjestelmiä käyttäen lähtötulleista Suomesta määrätulleihin Venä-
jällä, jolloin kuljettaminen voisi tapahtua joustavasti. Tätä ei kuitenkaan 
haluta, koska toimintatapa merkitsisi läpinäkyvyyttä ja tekisi korruption 
toteuttamisen mahdottomaksi. Tullauksen on siksi säilyttävä paperisena 
(mikä mahdollistaa kaksoislaskutuksen) ja siksi hitaana ja seurauksena on 
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rekkajonoja. Monetkaan suomalaiset yritykset eivät ole olleet innokkaita 
siirtymään sähköiseen tullaukseen. Korruptiolla on siis byrokratiaa tuot-
tava luonne. Kehittymättömät hallinnon toimintajärjestelmät ovat kehitty-
mättömien hallinnon instituutioiden seurausta.

Tutkimuksen toteutusaikana eräs ongelmaksi koettu alue olivat kulje-
tusliikenteen vaatimat erikoisluvat. Mikäli rekka-auton korkeus, pituus, 
paino tai leveys ylittää sallitut rajat, kuljetukselle on haettava maksulli-
nen lupa Venäjän liikenneviranomaisilta. Ongelmana oli lupia myöntävi-
en viranomaisten jatkuva muuttuminen. Selityksenä hallinnon toteutta-
van rakenteen epävakaudelle esitettiin, että luvista saatua tuloa pidettiin 
hallinnon ylätasoilla merkittävänä tulonlähteenä. Hallinnon toteuttavan 
rakenteen jatkuva muuttuminen ilmeisesti liittyi ylärakenteen sisäiseen 
kamppailuun siitä, kenelle tulo päätyi. Ylätason muutosten seurauksena 
toteuttava eli tulot keräävä rakenne muuttui samalla.

6.4.2 CASE 2. Julkiset hankinnat

Tutkimus Public Procurement in Russia (Larjavaara 2004) tarkasteli jul-
kisia hankintoja ohjaavaa lainsäädäntöä ja hankintakäytäntöjä Venäjäl-
lä. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata julkisten hankintojen tarjoamia 
mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Pyrkimyksenä on, että valtion 
ja kuntien hankinnat toimisivat Venäjällä kansainvälisten esikuvien mu-
kaisesti. Hankintakäytäntöjen on tavoitteena perustua lainsäädäntöön 
ja avoimiin tarjouskilpailuihin eli lähtökohtana on markkinoihin ja oi-
keusjärjestykseen perustuva toimintajärjestelmä. Tässä mielessä julkiset 
hankinnat Venäjällä käsitteen uudessa merkityksessä eroavat selkeästi 
neuvostotaloudesta, vaikka käytäntöjen tasolla on paljonkin historiallista 
jatkuvuutta.

Julkisten hankintojen reaalinen toteutustapa poikkeaa kuitenkin ta-
voitetasoisesta toteutustavasta. On kuvattu, että tarjouskilpailuvaiheessa 
toimittaja on lähes pääsääntöisesti jo tosiasiassa valittu. Hankinnoista 
päättävillä on kiinteät suhteet tuttuihin urakoitsijoihin, joille toimitukset 
jaetaan. Ilman suhteita ja suhdetoimintaa toimittajaksi tai urakoitsijak-
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si on hyvin vaikeaa tulla. Keskeinen instituutio on siis partikulaarinen, 
funktionaalisesti eriytymätön henkilösuhde (yritysten ja viranomaisten 
välillä).

Hankittavien kohteiden vaatimuksia määrittelevät tekniset erittelyt 
asetetaan siten, että tietty tarjoaja tulee valituksi. Tarjouskilpailu yleensä 
pidetään, mutta tämä lähinnä vain vahvistaa valinnan. Tarjouskilpailuilla 
ei ole kovinkaan selvästi sellaista funktiota, joka niillä on tarkoitettu ole-
van. Järjestelmä toimii ilmitasolla lainsäädännön ja markkinoiden tavoin, 
mutta reaalisella piilofunktiotasolla henkilösuhdejärjestelmän mukaisesti. 
Jotta yritys voi päästä toimittajaksi, paljolti siis vain henkilösuhteilla on 
merkitystä.

Tarjouskilpailuihin ei toivota runsaasti tarjouksia. Tilaajat ja näiden 
hovitoimittajat muodostavat eräänlaisia suljettuja ryhmittymiä. Verkos-
tojen ja kuppikuntien ohella keskeinen toimintajärjestelmä on johtajuus 
ja hierarkiat. Hankinnoista käytännössä päättäviä tahoja ovat virastojen 
korkeimmat virkamiehet, alueiden kuvernöörit jne., joihin lobbaaminen 
kohdistuu. Muodolliseen järjestelmään kuuluvien rakenteiden (tarjous-
kilpailukomissioiden ja kontrollielinten) muodostuminen on käytännössä 
paljolti verkostojen ja hierarkioiden tuotetta. Virastojen hierarkkinen joh-
to sopii hankintojen sisällöt ja hinnat johdon ennalta tuntemien ja tämän 
luottamusta nauttivien toteuttajien kanssa, minkä jälkeen virastojen johto 
lainsäädännön tarvittaessa ohittaen ohjaa johdon tosiasiassa muodosta-
mat ja hallitsemat tarjouskilpailukomissiot valitsemaan aiemmin sovitun 
ja johdolle henkilökohtaisesti edullisen ratkaisun mukaisesti.

Hankintatoimen instituutiot vahvistuvat jatkuvasti, mutta melko hi-
taasti. Keskeinen muutosta tuottava mekanismi on, että tarjouskilpailujen 
tuloksista on viime vuosina ryhdytty valittamaan tuomioistuimiin. Tätä 
mahdollisuutta toimivassa muodossa ei vielä 1990-luvulla ollut. Korrup-
toituneet hankintapäätökset on saatettu purkaa tuomioistuinten toimesta. 
Tämä on synnyttänyt virkamiehissä tuntuvaa pelkoa ja muuttanut käytän-
töjä. Järjestelmä muuttuu alhaalta käsin kansalaisyhteiskunnan suunnasta 
tarjouskilpailuissa hävinneiden tarjoajien aktiivisuuden kautta. Tutkimuk-
sen kuluessa nousi useassa vaiheessa esille, ettei valtionhallinnon sisäisellä 
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kontrollilla ole oleellista merkitystä hankintapäätösten tarkoituksenmu-
kaisuuden vahvistajana. Hallinnon sisäinen kontrolli ei olisi vahvistunut 
lähes lainkaan edes Putinin kauden aikana.

Erittäin mielenkiintoisia ovat kuvaukset, että oikeudellisen säätelyn ja 
kontrollin voimistuminen ei suoranaisesti muuta järjestelmän toiminnan 
perusteita, vaan lähinnä vaikeuttaa suhteiden mukaista toteutusta. Vaik-
ka oikeudellinen sääntely vahvistuu, järjestelmä toimii edelleen suhteiden 
pohjalta, mutta toiminta tältä pohjalta on entistä hankalampaa. Käytän-
nössä kehitys ilmenee siten, että julkisten hankintojen tarjouspyyntöjen 
(kuten vastaavasti myös tullausten) järjestely suhteiden pohjalta muodos-
tuu vähitellen suoranaiseksi taiteeksi.

1990-luvulla lainsäädäntöä julkisista hankinnoista ei ollut miltei lain-
kaan. Paljolti ainoa ennustettavuuden lähde olivat vakiintuneet toiminta-
tavat. Lainsäädäntö on myöhemminkin säilynyt melko vähämerkityksise-
nä. Tilanne on muuttunut vasta v. 2006 voimaan tulleen uuden liittovaltion 
hankintalain myötä. Tätä ennen voimassa ollutta liittovaltion hankintala-
kia muutettiin sen säätämisvaiheessa Duuman käsittelyssä tavalla, jonka 
yleisesti katsottiin säilyttäneen edullisia olosuhteita henkilöverkostoihin 
perustuville toimintatavoille.

Kunta- ja aluetasolla instituutiot ovat heikommat kuin keskustasolla. 
Instituutiot vaihtelevat Venäjän eri alueilla, mikä riippuisi tiettävästi suu-
resti kuvernöörin persoonasta. Mitä etäämmällä Moskovasta alue sijait-
see, sitä villimpää meno on. Myös toimialat eroavat. Toimialoilla, joilla 
hankkijoita ja toteuttajia on runsaasti eli joilla markkinoille on hyvät edel-
lytykset, markkinoiden kaltainen toiminta voimistuu. Toimialoilla, joilla 
on vähän hankkijoita ja vähän mahdollisia toteuttajia (kuten tutkimustoi-
minta) toimintatavat säilyvät suljettuina ja henkilökeskeisinä (nämä hal-
lintosektorit ovat ulkomaalaisilta toimittajilta myös paljolti suljettuja).

Varsin ilmeistä on, että hankinnoista päättävien ja toimittajien kesken 
tapahtuu erilaista vastavuoroista hyötyjen vaihtamista. Hankinnoista päät-
tävät saavat hyvitystä tuntemiltaan toteuttajilta ja urakoija hyötyy, koska 
saa urakan. Hyöty koituu kuitenkin vain verkoston osapuolten hyväksi 
valtion eli yhteiskunnan kokonaisuuden kustannuksella. Hankintojen laa-
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tua ja taloudellisuutta eli funktionaalisuutta ei (ainakaan täysimääräisesti) 
saavuteta.

6.4.3 CASE 3. Kiinteistönhoito ja rakentaminen

Kiinteistönhoitoa, kiinteistöjohtamista ja rakentamista Venäjällä on tar-
kasteltu useissa raporteissa (Grabovyj et al. 2001; Junttila et al. 2001a; 
Junttila et al. 2001b; Larjavaara 1997; Larjavaara 1998). Neuvostoaikana 
kaikki kiinteistönhoidon ja rakentamisen alueet toteutti yksi toimija. Val-
tio arvioi tarpeet, teki rakentamista ja asumista koskevat päätökset, tuotti 
asuntokannan, rahoitti rakentamisen ja hoidon, toteutti isännöinnin ja 
kiinteistöjen hoidon sekä arvioi itse toimintaansa. Valtio omisti kiinteistöt 
ja teki päätökset asukkaiden osallistumatta. Tämä funktioton monoliit-
ti ajautui kriisiin ja sen funktiottomuus myönnettiin jo neuvostoaikana. 
Asuntotuotanto ja valmiin asuntokannan hoito ei missään vaiheessa saa-
vuttanut erityisen korkeaa tasoa. Neuvostojärjestelmän loppuvuosina ra-
kentamisen ja hoidon laatu ja määrä painui varsin heikoksi.

Kiinteistöjohtamisen suomalaisessa tutkimuksessa kohdetta on tarkas-
teltu (i) käyttäjän kiinteistöjohtamisen, (ii) omistajan kiinteistöjohtami-
sen ja (iii) kiinteistönhoitajan kiinteistöjohtamisen näkökulmista (esim. 
Junttila et al. 2001a). Kohdetta on yhtäältä tarkasteltavissa näistä näkökul-
mista. Toisaalta on oltava saatavilla näitä tehtäviä toteuttavat rakenteet ja 
toimijat. Lisäksi, kuten tässä tutkimuksessa esitetään, instituutioiden on 
mahdollistettava, että funktionaaliset alueet muodostuvat tuloksellisik-
si käytännöiksi. Kiinteistöillä on oltava käyttäjiä, omistajia ja toteuttavia 
kiinteistönhoitajia, joilla on aito mahdollisuus, pyrkimys ja paine saada ja 
toteuttaa korkeatasoista kiinteistöjohtamista.

Uudistettaessa kiinteistöjärjestelmää neuvostoajan jälkeen yhtäältä on 
muodostettu uusia rakenteita ja toisaalta on ollut keskeistä, että rakenteet 
toimivat eli toimivaa funktionaalisuutta muodostuu. Esimerkiksi pelkkä 
asuinhuoneistojen yksityistäminen, joka käynnistyi jo 1990-luvun alussa, 
ei tuottanut funktionaalista omistajuutta (Larjavaara 1997). Tämän lisäk-
si on vaadittu asuntoyhtiöiden muodostamista ja tonttimaan omistuksen 
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järjestämistä, jotta tuntuvia vaikutuksia kiinteistöjen kunnon parantumi-
seksi olisi saatavissa.

Keskeinen neuvostoajan tunnuspiirre oli kiinteistöjen käyttäjien heikot 
vaikutusmahdollisuudet. Asuntomarkkinoiden syntyminen ja mahdolli-
suus yksityistää huoneistoja ovat tuoneet käyttäjille vaikutusmahdollisuuk-
sia ja vaikuttaneet hoitoon ja kunnossapitoon niitä vauhdittavasti, mutta 
ongelmana on ollut asuntoyhtiöiden muodostumisen hitaus. Toteuttavaa 
kiinteistönhoitoa on pyritty vahvistamaan isännöintiä ja kiinteistönhoi-
toa yksityistämällä ja kilpailuttamalla. Yleisenä muutoksen hidasteena on 
ollut erilaisiin rahoitukseen ja oikeudellisiin instrumentteihin liittyvä ke-
hittymättömyys. Siinä tahdissa kun riittäviä rakenteellisia uudistuksia on 
saavutettu, seurauksena on voinut olla boominomaista funktionaalisuu-
den voimistumista.

Myös pääosin teknologisena alueena pidetyn rakentamisen laatu on 
suuresti riippuvainen instituutioista ja selittyy (ainakin osin) yleisen funk-
tionaalisuuden voimistumisesta. Keskeinen rakennustoiminnan laatua 
lisäävä tekijä on tulevien asukkaiden mahdollisuus rakentamisvaiheessa 
vaikuttaa rakennusprosessiin sekä yleinen asuntomarkkinoiden vahvis-
tuminen. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien voimistumista seuraa-
va prosessi on ollut voimistuvan vaikutuksen institutionalisoiminen yhä 
selvemmin määritellyksi rakennusliikkeiden oikeudelliseksi vastuuksi ra-
kennustyön laadusta.
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Tutkimus on pyrkinyt selittämään hallinto- ja oikeusjärjestelmän rakentu-
mista Venäjällä näitä makrotasoisemmista järjestelmistä. Keskeiseksi yh-
teiskunnan ja kapeammin hallinnon rakenteiden selittäjäksi on nähty po-
liittinen järjestelmä ja erityisesti poliittisen demokratian kehittyneisyys.

Tutkimus on lähestynyt Venäjän muutosta yhteiskunnan poliittisen 
hallintajärjestelmän kokonaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen ajatte-
lutavan mukaan eri yhteiskuntatyyppien funktioita tuottavia rakenteita 
on tarkasteltava kokonaisuuksina, joissa vallitsee voimakas sisäinen insti-
tutionaalinen keskinäisriippuvuus. Esimerkiksi talousjärjestelmä yhteis-
kunnan alajärjestelmänä (ja vastaavasti hallintojärjestelmän talous hallin-
non alafunktiona) on vain eräs kokonaisuuden osajärjestelmä tai talous 
on nähtävissä kokonaisjärjestelmän kapasiteetin tulokseksi. Ongelmana 
Venäjällä on ollut, että hallintajärjestelmän (siinä määrin missä tällaista 
edes on ollut saatavilla) instituutiot kokonaisuutena ovat olleet niiden 
funktionaalisuutta heikentävässä kaikkia osajärjestelmiä koskettavassa 
(transitionaalisessa) muutoksessa.

Sekä Venäjältä saatavan informaation että teoreettisen kirjallisuuden 
piirtämä kuva järjestyksen kehitysmahdollisuuksista Venäjällä on erään-
lainen ”(uus-)patrimonialismi”. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa uni-
versaalien ja eriytyneiden rakenteiden kuten markkinoiden, ammatillisen 
oikeusjärjestelmän ja poliittisesti neutraalin hallinnon vahvistumista ei 
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ehkä toivota, koska tämä voi vahingoittaa poliittis-hallinnollisen eliitin 
etuja. Pidäke oikeusvaltion ja neutraalin byrokraattisen hallinnon vah-
vistumiselle Venäjällä on ilmeisesti rakennepiirre, että nämä järjestelmät 
ovat sekä demokratisoitumista seuraavia että sitä tuottavia instituutioita. 
Korkein virkamiehistö, joka voi muodostaa eräänlaisen hallitsevan luo-
kan, ei ole toivonut toimintavapauksiinsa ja etuihinsa kohdistuvan kan-
salaisyhteiskunnan poliittisen ja siten hallinnollisen kontrollin voimistu-
mista. Eliitti käyttää funktionaalisesti eriytymätöntä poliittis-taloudellista 
valtaa, jonka kaventumista oikeudellisesti rajatuksi hallinnolliseksi toimi-
vallaksi ei haluta. 

Poliittisen järjestelmän ohella hallinnon ja laajemmin yhteiskunnan 
instituutioiden selittäjäksi Venäjällä on nähtävissä talousjärjestelmä. His-
toriallisesti juuri kapitalismin kehitys loi tarpeen aikaansaada pysyvä, 
tarkka, tehokas ja laskettavissa oleva hallinto. Venäjällä hallitsevana oleva 
luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva talous ei sen sijaan kehitty-
nyttä oikeus- ja hallintojärjestelmää ehkä tuota eikä näitä rakenteita tä-
män vuoksi ole siirrettävissä Venäjälle ulkoa käsin. Kohteen (taloudellisia) 
rakenteita selittävä ja näistä seuraava piirre on, että talous on paljolti ollut 
suuntautunut saatavilla olevan arvon jakamiseen sen tuottamisen sijasta. 
Vastaavalla tavoin talouteen osin eriytymättömästi kytkeytynyt poliittinen 
järjestelmä on ollut paljolti luonteeltaan poliittisen vallan jakoa tuotanto-
suhteiden edellytysten luomisen sijasta.

Tutkimuksen keskeisin tulos on, että Venäjän kehitystä on lähes ensi ker-
taa tarkasteltu kokonaisvaltaisten yhteiskuntateorioiden avulla. Tämä erot-
taa tutkimuksen muista Venäjään kohdistuneista tarkasteluista. Tutkimus 
on tarkastellut Venäjän kehitystilannetta funktionalistisen teorian ja Max 
Weberin teorioiden avulla. Venäjän kehitysongelmien ydinsisältö olisi 
instituutioiden funktionaalinen modernisoitumattomuus ja tästä seuraa-
va mikro- ja erityisesti makrotason integraatio- ja johtamisjärjestelmien 
kehittymättömyys.

Tutkimuksen keskeisimpänä teoriana toimivan funktioteorian mu-
kaan instituutiot muodostuvat saatavilla olevasta funktionaalisuudesta 
ja erityisesti tavoista, miten funktionaalisuutta tuotetaan. Instituutioista 
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muodostuu institutionalisoituneita rakenteita. Saatavilla olevat institutio-
nalisoituneet rakenteet paljolti määrittelevät, miten funktionaalisia toi-
mintajärjestelmät voivat olla. Se että toimintajärjestelmät ovat Venäjällä 
osin epätarkoituksenmukaisia, on selitettävissä sillä, että toimintajärjes-
telmät eivät ole riittävän funktionaalisia, eikä niinkään joistain kapeasti 
rakenteellisista seikoista. Keskeistä on saavuttaa funktionaalisuuden vah-
vistumista eikä niinkään vain pyrkiä uusimaan rakenteita.

Keskeinen funktionaalisuuden heikkoutta ja siten toimintajärjestelmi-
en tehottomuutta tuottava ja institutionaalista kehitystä Venäjällä jarrut-
tava rakennepiirre on tutkimuksen tarkastelema funktionaalinen eriy-
tymättömyys. Vielä puolinaisen eriytymiskehityksen vuoksi Venäjällä ei 
ole täysin saatavilla sellaisia instituutioita kuin ammatillistunut hallinto ja 
rationaalinen oikeusjärjestelmä. Näiden instituutioiden heikkous paljolti 
kaatoi neuvostotalouden ja samojen instituutioiden heikkous on vaikeut-
tanut täysipainoisen (eli funktionaalisesti eriytyneen) markkinatalouden 
saavuttamista. Hallinto- ja oikeusjärjestelmä ovat edelleen olleet poliitti-
seen järjestelmään vahvasti kytkeytyneitä. Funktionaalisen eriytymättö-
myyden vuoksi toimintajärjestelmät ovat epävakaita ja kohde on vaikeasti 
johdettavissa. 

Tutkimuksen soveltaman teoria-aineiston ansiosta tutkimuksen selittä-
miskohteena olleet yhteiskunnan ja hallinnon erilaiset tunnetut epätarkoi-
tuksenmukaiset ja ”dysfunktionaaliset” piirteet Venäjällä, kuten korruptio, 
ovat saaneet selkeän käsitteellisen sisällön. Rakenteiden institutionalisoi-
tumisen oltua vielä toistaiseksi osin heikkoa kohde on toiminut erään-
laisen henkilösuhdejärjestelmän eli vertikaalisten henkilöhierarkioiden ja 
horisontaalisten henkilöverkostojen varassa. Tutkimuksessa ehdotetaan, 
että tämä tyyppi vastaisi Weberin määrittämää karismaattista tyyppiä 
ja että siinä olisi nähtävä yleisempi toiminnan tyyppi. Kehityshaasteena 
Venäjällä olisi Weberin kuvaamien legaalis-rationaalisten instituutioiden 
saavuttaminen.

Tutkimuksen ansiosta Venäjän kehitys yleisesti, rakenteelliset ongel-
mat Venäjällä sekä Venäjällä ymmärretysti käynnissä ollut ”transitio” on 
voitu kytkeä yleisiin modernisaatioprosesseihin ja –teorioihin. Tämän 
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kautta Venäjän kehitystilanne on vertailtavissa ulkoeurooppalaisiin kehi-
tysmaihin ja vakiintuneiden liberaalidemokratioiden historialliseen kehi-
tykseen. Yleensä täysin täsmentymättömäksi jääneelle kysymykselle, mitä 
modernisoitumattomuus ja ”erilaisuus” Venäjällä ovat, on tutkimuksen 
tuloksena saatu selkeä käsitteellinen sisältö. Tutkimuksessa on määritelty, 
mitä transition pitäisi olla ja miten sitä olisi tarkasteltava.
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