
Poliittisen vallankäytön käsikirja 



OSA I: Pelin Säännöt 

 



Politiikan säännöt 

• Poliittisen vallankäytön tärkein sääntö on että kukaan ei pysty 
hallitsemaan yksin vaan tarvitaan tukijoita. 
– Valta on jakautunut useaan vallan keskittymään 
– Byrokratiat (valtiot ja suuryritykset) ovat niin laajoja ettei yksi johtaja voi 

mitenkään päättää (tai edes tietää) missä oikeasti mennään 

• Poliittisen vallankäytön seuraava sääntö on, että johtajan täytyy pystyä 
ylläpitämään suhteita tärkeimpiin tukijoihinsa 
– Voimavarojen jakaminen ja niiden kontrolli voi olla vaikkapa urakoiden jakoa 

kavereille tai suoraa lahjontaa 
– Voimavarojen kadotessa johtaja menettää valtansa… 

• Poliittisen vallankäytön kolmas sääntö on, että voimavarojen huvetessa 
johtaja luo uuden tukijapiirin, joka on pienempi (heikompi) mutta 
luotettavampi (suoraan riippuvainen hänestä) 
– Suoraan riippuvainen ryhmä tietää pettämisen seurauksena menettävänsä 

etuutensa kokonaan 

• Valta on aina symbioosissa tukijoiden kanssa! 
 

 



Valtapelin kolme ulottuvuutta 

• Poliittisessa vallankäytössä on kolme rengasta: 
• 1) Näennäinen päätöksentekijäryhmä eli kaikki, 

joilla on jonkinlainen oikeus sanoa asiasta jotain 
• Äänestäjät, painostusryhmät, lehdistö yms 

• 2) Todellinen päätöksentekijäryhmä eli kaikki, 
jotka oikeasti vaikuttavat siihen kuka on johtaja  
– Puolueen aluejärjestöjen johtajat, taloudelliset tukijat, 

asevoimien korkein johto yms 

• 3) Sisäpiiri eli kaikki todelliseen 
päätöksentekoryhmään kuuluvat, joiden tuella 
johtaja pysyy vallassa 

 

 



Valtapelin kolme ulottuvuutta 

• Asiaa voi ajatella näin: 

– Näennäinen päätöksentekijäryhmä on joukko, 
joista johtaja voidaan potentiaalisesti hankkia 

– Todellinen päätöksentekijäryhmä on joukko, joista 
johtaja oikeasti valitaan 

– Sisäpiiri on ryhmä, joka pitää valtaa käsissään 

 



Valtapelin kolme ulottuvuutta 

• Ryhmien keskinäinen koko riippuu yhteiskunnan 
rakenteesta, perustuslaista, poliittisesta kulttuurista jne. 
– Käytännössä ei ole kahta samanlaista poliittista järjestelmää 
– Ryhmien keskinäinen koko ja siirtyminen ryhmästä toiseen ovat 

olennainen osa poliittista peliä  

• Kun kolmen ryhmän keskinäinen koko muuttuu, muuttuu 
myös vallankäytön tasapaino ja kuka pääsee sisäpiiriin 
– Esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon kuulumista voidaan 

laajentaa lisäämällä äänioikeutettujen määrää tai vastaavasti 
rajoittaa (kieltämällä poliittisia puolueita) 

• Käytännön tasolla tapahtuva manipulointi (makkaranteko) 
on perustuu kuitenkin tähän perusrakenteeseen 
– Tämän luennon runkona on poliittinen manipulointi käytännön 

tasolla 



Poliittisen johtajan säännöt 

• Vallankäyttäjällä on käytössään resursseja 
– Resurssit ovat kaiken alku ja loppu 

• Politiikan tutkimuksen ydin on resurssien käyttö: 
– Käytetäänkö yhteiseen hyvään koko kansalle? 
– Käytetäänkö rajoitettuun hyvään vain muutamalle? 

• Monelleko kaverille pitää jakaa että sisäpiiri pysyy tyytyväisenä? 
– Demokratiassa sisäpiiri on yleensä hyvin suuri (kokonaisia puolueita 

napamiehineen), jolloin vain kavereille maksaminen tulee kalliiksi  
Jaetaan tehokkaasti koko kansalle 
• Yksittäiset summat ja palvelut ovat pieniä mutta leviävät laajasti  

– Diktatuurissa sisäpiiri on yleensä pieni, joten ainoastaan kavereille 
maksaminen on helppoa  jakoautomaatilla syntyy vakaa sisäpiiriä 
tukeva kaveriporukka  
• Yksittäiset summat kavereille ovat valtavia mutta jakajia on vähän 

 



Poliittisen johtajan säännöt 

• Resurssit tulevat eri lähteistä, joista verotus on 
yleensä tärkein 
– Demokratiassa korkea verotus iskee kaikkiin ja 

skandaalin mahdollisuus on ilmeinen 
– Diktatuurissa asia voidaan hoitaa pois (lehdistön 

vaientaminen, salailu) 

• Poikkeustapauksina raaka-ainekauppa (kaasu, 
öljy, timantit yms), suurvaltojen kehitysapu, 
suuryhtiöiden lahjuskassat jne… 
– Organisaation raja hämärtyy (Venäjä, Kiina) 
– Organisaatio on henkilökohtainen kassa (Saudi-Arabia) 

 

 



Poliittisen johtajan säännöt 

• Tällaisessa järjestelmässä vallanhankinta on 
vaikeaa (selittää miksi se ei tapahdu koko ajan) 
– Jos potentiaalinen joukko on suuri mutta sisäpiiri 

pieni, vallananastajien on tehtävä paljon työtä 
• Vallananastajan on tarjottava enemmän (kallista) 

– Toisaalta sisäpiirin on taiteiltava pysyäkseen vallassa 
• Vallananastaja voi luvata nyt vähän muuta myöhemmin 

paljon (vertaa poliittisiin lupauksiin) 

• Vallanpitäjän on vastattava lupaamalla enemmän 
– Käytännössä sisäpiirin jäsenet saavat koko ajan enemmän 

pysyessään uskollisesti johtajan takana… 

 

 

 



Poliittisen johtajan säännöt 

• Sisäpiiriin valittavien tukijoiden saatavuus ratkaisee 
käytettävän toimintatekniikan: 
– Potentiaalisia tukijoita paljon, pieni sisäpiiri: 

• Tukijoiden maksaminen halpaa, koska korvaavan saa nopeasti ja 
halvalla 

• Ideaalitilanne, vaatii vaaleja yms sumutusta 

– Potentiaalisia tukijoita vähän, suuri sisäpiiri: 
• Tukijoiden korvaaminen vaikeaa, korvaa vain tarvittaessa 
• Ulkopuolisen haastajan tulo epävarmaa (kallis) 
• Nopeasti kasvavat kustannukset, vaikea tilanne (puhdistus?) 

– Potentiaalisia tukijoita vähän, pieni sisäpiiri: 
• Tukijoiden korvaaminen vaikeaa, pidä nykyinen joukko 
• Ulkopuolisen haastajan tulo epävarmaa (kallis) 
• Hyvä tilanne, stabiili 

 



Huoneentaulu 

• Sääntö 1: Pidä sisäpiiri niin pienenä kuin mahdollista 
– Sisäpiirin koko kasvattaa kustannuksia! 
– Vaikeuta sisäänpääsyä, jotta voit määrätä keistä tulee tukijoita 

• Sääntö 2: Pidä potentiaalinen ryhmä mahdollisimman suurena 
– Käytä ahkerasti vaaleja, tartu sosiaalisiin asioihin ja luo valtapyramideja 
– Halpaa ja helppoa korvata nousukkaat 

• Sääntö 3: Kontrolloi resurssien käyttöä 
– Vallananastus on vaikeampaa, jos potentiaalinen ryhmä on köyhä suhteessa 

sisäpiiriin 

• Sääntö 4: Kontrolloi sisäpiirin rahankäyttöä 
– Sisäpiirin kasvavat kustannukset ovat suurin uhka vallanpitäjälle 
– Pidä käsi rahahanassa niin sisäpiiri ei ole kylliksi voimakas korvaamaan sinua 

• Sääntö 5: Älä vie rahaa sisäpiiriltä ihmisten elämän parantamiseksi 
– Sisäpiirin elämän on oltava niin hyvää että he ovat tyytyväisiä 
– Emmehän halua vallankaappausta! (konsulttiapua saatavissa tähän) 

 



OSA II: Kuinka valta hankitaan 

• Vallananastamisen säännöt ovat seuraavat: 

– Korvaa edellinen johtaja 

– Etsi rahat 

– Luo pieni sisäpiiri 

– Maksa sisäpiirillesi riittävästi pitääksesi vallan 
käsissäsi 

 

 



Korvaa edellinen johtaja 

• Vallansiirto vaatii kolme asiaa: 

– 1) Korvaa edellinen johtaja 

– 2) Ota haltuusi valtakoneisto 

– 3) Luo tukeva sisäpiiri vallansiirron ajaksi 



Korvaa edellinen johtaja 

• Edellinen johtaja kuolee luonnollisesti (tai 
avustettuna) 

• Tee tarjous valtaannousustasi nykyiselle 
sisäpiirille 

• Ulkoinen vallanvaihto 
(vallankaappaus/vallankumous) 
– Vallankumous onnistuu, jos nykyinen valtarakenne ei 

ole tyytyväinen nykyiseen hallintoon 

– Kansannousu onnistuu, jos sisäpiiri ei saa riittävästi 
tukea (lahjuksia) johtajalta 

 



Ota haltuusi valtakoneisto 

• Vallansiirrossa on tärkeää toimia 
mahdollisimman nopeasti 

– Vallanvaihtotilanteessa ”liikkuvia äänestäjiä” on 
paljon 

• Vanhat kaunat nousevat pintaan, saalistus… 

– Vallan lähteet (esimerkiksi valtion pankki, öljy-
yhtiöt) on otettava heti haltuun 



Luo tukeva sisäpiiri vallansiirron ajaksi 

• Vallanpitämisen perusajatus on tukijoiden 
palkitseminen 

– Uskollisuus on vaikeaa maksaa johtajan noustessa 
valtaan 

– Tukijat miettivät onko johtajasta heille hyötyä 
myös tulevaisuudessa… 

• Tukijoiden palkitsematta jättäminen, hylkääminen 
kostautuu aina tulevaisuudessa 

 



Kukaan ei elä ikuisesti 

• Kuolleet johtajat eivät palkitse sisäpiirin 
tukijoitaan 
– Kukaan ei tiettävästi elä ikuisesti 

– Jos johtaja on kuolemassa, valtapeli alkaa heti 
• Siksi sairaudet/taudit/kuoleminen pyritään aina salaamaan 

– Lähestyvä kuolema merkitsee yleensä poliittista 
kuolemaa 

• Johtaja voi myös nimittää uskollisia seuraajia 
sairautensa aikana tehdäkseen vallansiirron 
helpoksi 

 



Vallanperimys (Suku on pahin) 

• Vallanperimys on ikuinen ongelma 
– Vallanperijän on oltava valmis jyräämään kaikki haastajat (myös omasta 

perheestä) 

• Monarkia ja perimys on periaatteessa helpoin vallanvaihtotapa 
– Prinssit tietävät missä raha on ja he pystyvät ottamaan sen haltuunsa 
– Prinssinä olokaan ei ole huono asia, pääseehän automaattisesti sisäpiiriin… 
– Tukijat tukevat sillä vanhemmalla iällä prinssi on kuitenkin kuin isänsä 

(tuloautomaatti) 
• Tukijat alkavat tukemaan prinssiä 

– Perusongelma on ”regent”, väliaikainen vallanpitäjä 
• Usein luotettu mies osoittautuu varsin vallanhimoiseksi 

• Perintää perustuvissa systeemeissä on mahdollista, että johtaja valitsee 
seuraajansa normaalin perintäjärjestyksen ulkopuolelta (Rooma, Mafia) 
– Perivän johtajan katsotaan jatkavan edeltäjänsä politiikkaa, hyväksytään 

• Vanha johtaja voi myös pysyä vallassa vaihtamalla seuraajansa 
– Uuden perijän on opeteltava kuviot  ostaa aikaa  

 



Vararikosta voittoon 

• Finanssikriisit tarjoavat hyviä mahdollisuuksia 
päästä valtaan 

– Valtaapitävillä on raha tiukassa 

• Kavereille ja sotilaille ei makseta 

– Vallananastajilla lupaukset ovat halpoja 

• Tiukassa paikassa on tärkeintä keskittää 
resurssien jako tärkeimpiin asioihin: sisäpiirille 



Salailu ennen kaikkea 

• Vallananastajalle tarjoutuu mahdollisuus 
tilanteessa, jossa johtaja on tekemässä 
muutoksia sisäpiiriinsä 

– Johtajan etu katoaa heti, koska kukaan ei voi tietää 
säilyttääkö hän paikkansa 

– Aika-ikkuna erittäin kapea 

• Puhdistuksien on tapahduttava takaapäin, 
yöllä ja ennen muuta yllätyksenä! 



Pelin sääntöjen muuttaminen 

• Perustuslain kanssa kikkailu on vaarallista  

– Yleensä valtaa hallussaan pitävä pyrkii sisäpiirin 
pienentämiseen 

– Sisäpiirin laajentaminen johtaa yleensä turmioon 

• Helpottaa vallananastajan tuloa mukaan peliin 

 

 



Simuloitua demokratiaa 

• Demokratiassa vaalikikkailu on oleellisesti helpompaa 
kuin autokratiassa 
– Johtaja ei pysty kilpailemaan tolkuttomasti vallananastajan 

kanssa 
– Vallananastajan on helpompi luvava (koska lupauksen 

täytyy olla melko vähäinen) 

• Aikatekijä ei ole niin kriittinen 
– Demokratiassa manipulointi on pitkä peli! 

• Dynastiarakenteet myös yleisiä 
– 31.2% amerikkalaisista naispoliitikoista on joku sukulainen 

jo vallassa (8.4% miehillä) 
– 20% USAn presidenteistä on toistensa sukulaisia 

 
 

 



Simuloitua demokratiaa 

• Demokratiassa kilpailu perustuu ideoihin ja 
imagon manipulointiin 
– Perustuu oletukseen että puhuminen ja ideoiden 

esittely on ”hyvä asia” 
• Puheenlahjat tärkeät 

– Ideoiden on oltava kansaa miellyttäviä 
• Ideoiden on kasvattava koko ajan… 

• Äänestysblokit ovat demokratiassa suuret 
– Pyritään murtamaan toisen äänestysblokit löytämällä 

ristiriitoja ja vastakkainasetteluita toisen sisällä 
• ”Liikkuvat äänet” 

 
 

 
 



OSA III: Kuinka vallassa pysytään 

• Vallassa pysyminen vaatii eri taitoja kuin 
vallanhankinta 

– Puhdista valtaantulon aikainen sisäpiiri 

• Vaihda tukijoita tarpeen mukaan nopeasti 

– Ylläpidä uutta tukijoiden sisäpiiriä 

• Vallassa pysymisen tavoite on pysyä vallassa! 

 



Uskollisuus kunniamme 

• Johtajuudella saadut tulokset eivät takaa vallassa 
pysymistä 
– Hyvään paikkaan on kyllä tunkua… 

• Valtaapitävän sisäpiirin tärkein vaatimus on että 
he eivät pääse ottamaan valtaa käsiinsä 
– Sisäpiiriläiset parhaimmillaan ovat eristettyjä 

suuremmasta valtarakenteesta  
• Uskonto, etninen ryhmä 

– Uskollisuus tärkein ominaisuus  
– Kuningaskunnissa ongelmanratkaisuna eunukit 

• Onko ammattitaidolla yleensä mitään väliä? 
 

 
 



Sisäpiirin vakaus 

• Sisäpiirin pitäisi olla aina liikkeessä ja jäsenten vallan 
jonkinlaisessa epätasapainossa 
– Pienessä ryhmässä jäsenet oppivat pian toisensa 
– Epävarmuus vähentää ystävystymistä ja näin liittoumia 
– Ruodusta poikkeaville potkut nopeasti 

• Sisäpiirille tehtävä selväksi että korvaava jäsen kyllä 
löytyy 
– Alkuperäisestä sisäpiiristä putoaminen on usein 

hengenvaarallista diktatuureissa (tietää salaisuudet) 
– Joskus kannattaa sallia ulkoisia vastustajia oman joukon 

uskollisuuden lisäämiseksi 
• Vallan pysyminen käsissä turvataan lakikikoilla yms 
• Kiintiöpaikkojen käyttö 

 



Blokkiäänestyksen hyväksikäyttö 

• Blokkiäänestys on yleinen heikoissa demokratioissa 
(”machine politics”) 
– Pieni pomoryhmä sopii alueensa äänestyksen ja saa tästä 

palkkion 
• Kukin alue saa mitä sovitaan kun voitto on saavutettu 

– Yleensä tehdään vaaliliitto, jolla saadaan haluttu tulos 
• Tavallisesti vaalien laskentakin on huijausta 

– Pomot piiskaavat alueensa ihmiset äänestämään oikein (joskus 
lahjuksin) 

• Blokkiäänestys muistuttaa suuryhtiön äänestyksien 
manipulointia 

• Demokratioissa blokkiäänestyksen edut voidaan saada 
myös piirtämällä vaalikartat niin, että kukin puolue saa 
ratkaisevat alueet kokonaisvoiton kannalta 



Tilastollinen selviäminen 

• Johtajan tilastollinen selviytymisaika 
(demokratia ja diktatuuri): 

• 50% ja 30% Alle 6kk 

• 30% ja 45% Yli 6kk mutta Alle 2 vuotta 

• 20% ja 20% Yli 2 vuotta mutta alle 4 vuotta 

• 30% ja 35% Yli 4 vuotta mutta alle 6 vuotta 

• 10% ja 30% Yli 6 vuotta  



OSA IV: Nibor Dooh 

• Koska sisäpiirin palkitseminen ja tukijoiden 
miellyttäminen on tärkeää, on johtajan 
pidettävä hallussaan resurssivirrat (raha) 

• Diktatuureissa resurssien haltuunotto usein 
nopea, sekava ja sisältää saalistusta 
– Vaatii salailua 

– Sekava ja kaoottinen kirjanpito hyvä tekniikka 

• Demokratioissa rahavirrat paljon avoimempia 
– Perustuu lähinnä työn verotuksen 

 



Verotus 

• Verotus takaa nykyisen valtajärjestelmän: 
– Johtaja voi jakaa resursseja sisäpiirille 

– Verotus vähentää järjestelmän ulkopuolisten resursseja 

– Vallan muuttuessa myös rikkaat/köyhät jako muuttuu 
uuden vallan mukaiseksi 

• Demokratioissa veropohja on laajempi mutta resurssit 
jaetaan myös laajemmin 
– verotus on yleensä matalampi kuin diktatuureissa, koska 

osa diktatuurien maksuista on piilotettuja 

– Diktatuurissa on myös vaarallista olla rikas jos et ole osa 
valtarakennetta 



Veronkeruu 

• Veronkeruun perusongelma on kuinka ”reilu” se 
on 
– Jäljet johtavat sylttytehtaalle eli ketkä saavat etuja ja 

millaisia 
– Mitä sekavampi systeemi sen vaikeampi asettaa 

lehtitietoja oikeaan suhteeseen 

• Köyhien verotus rikkaiden kustannuksella on 
erittäin vaarallista valtion stabiiliuden kannalta 
mutta sillä ei useinkaan ole väliä (seuraavan 
johtajan ongelma) 

• Yleensä maaseutua hyysätään demokratioissa mutta 
diktatuureissa ne jätetään usein oman onnensa nojaan 

 



Veronkeruu 

• Veronkanto voidaan myös yksityistää alueellisille 
johtajille (helpottaa hallintoa) 
– Tämä lisää korruptiota sillä veronkeruulla kerättyä rahaa 

voidaan käyttää mihin kerääjä haluaa 

– Sisäpiiri voi hoitaa likaisen työn itse 

– Voi johtaa terroriin ja kaaokseen 

• Luonnonrikkaudet (öljy, kaasu, mineraalit…) 
erinomainen rikkauden lähde ja helpottaa verotusta 
– Yleensä pääomavaltaista työtä, väestön pääosan apua ei 

juuri tarvita 

– ulkomaiset yhtiöt hoitavat jutun (ja maksavat lahjukset) 

 

 

 

 
 



Lainaaminen 

• Mikäli verotus ja luonnonvarat eivät riitä voidaan turvautua lainaamiseen 
– Demokratiassa lainasta saatava etu on pieni koska hyötyjien määrä on suuri 
– Diktatuureissa lainasta saatava etu on suuri koska hyötyjien määrä on pieni 

• Lainan etu on kyky pitää sisäpiiri ja tukijat tyytyväisenä kipeiden 
leikkauksien sijaan 
– Valtioilla on suuri etu että lainanantajat eivät pysty ottamaan sen omaisuutta 

haltuunsa (ainakaan maan sisäpuolella) 
– Lainasta maksamisen kieltäytyminen voi olla hyvä ase vallananastajalla 
– Yleensä talouden rakenteiden muuttaminen yms muu hömpötys tehdään vain 

kun mikään muu ei auta 

• Lainojen anteeksianto on kaksiteräinen miekka: sen kieltäminen lisää 
diktatuurien romahdusta (koska moni on pahasti veloissa), toisaalta 
valtioiden stabiilius on yleensä haluttu tilanne. Lisäksi ihan väärän 
ulkopolitiikan omaava johtaja voi tulla valtaan… 
 



OSA V: Sisäpolitiikkaa 

• Mikäli uusi johtaja on tullut valtaan ja omien 
alkupään tukijoiden puhdistus on saatu 
loppuun ilman mukinoita voidaan siirtyä itse 
rahan käyttöön 

• Demokratioissa resurssit ainakin pyritään 
jakamaan kaikille 

– Resursseja ei riitä kaikille, tarvitaan priorisointia 

 



Sisäpolitiikkaa 

• Onnellinen ja hyvinvoiva kansa ei kapinoi mutta 
toisaalta ei myöskään nälänhätää näkevä, 
sisäänpäin kääntynyt ja sairasteleva tuhon 
partaalla olevakaan! 

• Johtajan on siis heti alussa katsottava mihin 
resurssit riittävät ja mihin suuntaan pitäisi mennä 
– Yleensä demokratioissa pyritään onnellisuuteen 

• Tuetaan yleistä hyvää 

– Yleensä diktatuureissa hyväksytään kurjuus 
• Tuetaan sisäpiirin tukijoita 

 



Sisäpolitiikkaa 

• Demokratian tila näkyy oikein hyvin finanssikriisien 
jälkiselvittelyissä 
– Mikäli osallistujien määrä on suuri pyritään tekemään suuria 

uudistuksia Mikäli väen määrä on pieni jätetään uudistukset 
puolitiehen 

• Toisaalta: 
– Suuria ryhmiä tukeva hallinto on umpikujassa, koska uudistukset 

osoittavat sen olleen väärässä (uhkaan vallan menetys) 
– Pieniä ryhmiä tukeva hallinto näkee pelastuspaketit keinona 

säilyttää nykyinen meno. Uudistuksia ei yleensä tehdä. 

• Demokratia ei synny materiaalisesta rikkaudesta vaan 
johdon halusta (tai sen puutteesta) laajentaa vallasta 
päättävän joukon kokoa… 

 



Koulutus 

• Koulutus on nykyaikaisen yhteiskunnan elinehto 

– Yleensä kaikissa järjestelmissä peruskoulutus on 
järjestetty hyvin  tärkeä päivittäisen työnteon 
kannalta 

– Korkeakoulutuksessa taso on myös karkeasti yhtä hyvä 

– Huippuyliopistoissa demokratioissa on selvästi 
parempi taso   

• Ulkopuoliset huippuyksilöt ovat vaara autokraateille  

• Omat lapsen sen sijaan pannaan parhaisiin kouluihin 

– Kaikkialla huippuyliopistoihin pääsevät eliitin lapset 

 



Infrastruktuuri 

• Infrastruktuurirakentamisessa perusongelma on 
rakentamisen pituus 
– Poliittinen etu jää heikoksi nopeassa tilanteessa 
– Juomavesi yms on usein retuperällä 

• Infrastruktuurirakentamisessa tapahtuu usein myös 
laajamittaista korruptiota  
– ”Valkoiset elefantit” tavallisia 
– laadulla ei ole tyypillisesti merkitystä 

• Rakentaminen myös usein suunnattu eliitille 
– Maassa yksi lentokenttä pääkaupungissa 
– Tieverkko saattaa puuttua kokonaan 
– Yleensä palveluissa palvelut (professional services) on 

käytännössä eliitin tarpeihin 
 
 



OSA VI: Korruption Perusteet 

• Demokratiassa korruptio toimii niin, että vaaleissa 
pyritään esittämään politiikkaa joka miellyttää 
äänestäjiä (omaa puoluetta) 

• Diktatuureissa sen sijaan menestyneen poliitikon on 
ennen muuta näytettävä varallisuuttaan 
– Vaurauden näyttö sisäpiirissä luo julkisen 

nokkimajärjestyksen 
– Johtajan vaurauden näyttö luo kuvan että rahaa on ja näin 

ollen sisäpiirin kannattaa seurata 

• Kaikkialla korruptoidut poliitikot ovat hyviä tukijoita, 
koska he seuraavat rahaa. 
– Korruptio lisääntyy kun palkat on huonot 

 



Korruption perusteet 

• Johtajan luottaessa pieneen sisäpiiriin 
korruptio on jokapäiväistä 

– ”Hallinto keskittyy fyysiseen ja poliittiseen 
eloonjääntiin” (USAID, Liberia) 

– Avainryhmiä lahjotaan koko ajan 

• Lahjonnan määrä riippuu suoraan tuloista 
(kakun pienentyessä jaettavaakin on 
vähemmän) 

 



Korruption kääntöpuoli 

• Korruptiossa on kaksi perusongelmaa: 

– Johtaja ei saa olla liian ahne. Sisäpiirille on 
maksettava sopiva summa tai he kääntyvät 
johtajaa vastaan. 

• Johtajan on otettava muilta mutta ei sisäpiiriltä. 

– Johtajan pitää maksaa yhteinen hyvä omasta 
taskustaan eikä sisäpiirin taskuista. 

 



Taskuntäyte 

• Rahan alkaessa valumaan on johtajalla kaksi 
vaihtoehtoa: 

– Pistää hieman turvaan sukanvarteen ja käyttää 
loput omaksi iloksi esimerkiksi keräilemällä 
kaunottaria, ydinaseita, loistoautoja, huvijahteja… 

– Käyttää rahaa henkilökohtaisiin projekteihin kuten 
jokien suunnan kääntämisiin, aavikon 
muuttamiseen viljapelloiksi jne 

 

 



Korruption kitkentä? 

• Lakien muuttaminen ei yleensä auta sillä 
pahasti korruptoituneessa maassa kaikki ovat 
syyllisiä 
– Hyviä ammuksia valtapeleihin 

• Parhaiten toimisi sääntöjen muuttaminen niin, 
että moni pääsisi mukaan päätöksentekoon, 
jolloin korruptio tulisi liian kalliiksi.  
– Samalla avoimuus johtaisi korruption 

vähenemiseen 



OSA VII: Ulkomaanpolitiika 

• Ulkomaanpolitiikka ja varsinkin ulkomaanapu 
toimii hyvin pienellä tukijajoukolla. 

– Käytännössä sekä demokratioiden että 
diktatuurien ulkomaanapu toimii samalla tavalla 

• Diktatuurissa apu otetaan vastaan seuraavalla 
tavalla: 

– Johtaja ja sisäpiiri ensin, sitten tukijat, ehkä muut 

 

 

 



Ulkomaanpolitiikka 

• Avun antajat eivät välitä tästä sillä avun antaja saa puolestaan 
poliittisia etuja (antajavaltion politiikan ryhmät (Suuryhtiöt, poliittiset 
puolueet) saavat etuja) 

– Demokratioissa apua annetaan, koska siihen on poliittista halua (suuri 
tukijajoukko haluaa) 

– Diktatuureissa apua annetaan, koska sisäpiirin tukija haluaa sitä (oman 
byrokratian tärkeys, näytönhalu, korruptio) 

• Vastaanottajavaltiot tietävät tämän ja ottavat mielellään apua 
kaikista suunnista hetkellistä liittoumaa vastaan 
– Avun teholla ei ole merkitystä 
– Avun vastaanottamisessa mietitään saatua etua sisäpiirille ja tukijoille 

suhteessa riskeihin 
– Avun vastaanotto ei johda muutoksiin kansassa vaan on tyypillisesti 

taktinen liike 
– Kehitysapu on taktinen poliittinen liike 

 



Ulkomaanavun teho 

• Ulkomaanavun ongelma on siinä, että usein se 
käytetään nykyisten rakenteiden ylläpitoon 
– Toimii oikeasti paremmin kun vastaanottaja ei ole 

toivottomasti korruptoitunut 

– NGO on notkeampi mutta moni niistä on 
käytännössä lähinnä verokikkailua 

• Ulkomaanavun toimituksen ja tehon tarkkailu 
on vielä lapsenkengissä 
– Miten olisi kehitysapu, jossa tuki annetaan vasta 

kun paikalliset ovat omin päin rakentaneet jotain? 

 



Nation building 

• Valtioiden ja valtiojärjestyksen rakentaminen on 
pitkä työ 
– Marshal-apu vei kymmenkunta vuotta 

• Diktaattori on verrattain helppo ja halpa lahjoa 
– “He’s a son of a bitch, but at least he’s our son of a 

bitch.” (FDR, 1939) 

• Käytännössä halutaan stabiili ystävä, ei 
demokraattista valtiota 
– Halpa bensa ja tuotteet kehitysmaista ovat tärkeitä 

tukijajoukon (sinä ja minä) mielestä 
– Ei ole syytä vaatia demokratiaa tai pakottaa siihen 

 



OSA VIII: Kapinointi 

• Jossain vaiheessa kansa voi alkaa mutista hallintoa 
vastaan ja johtajan on tällöin osattava toimia oikein 

• Kapinointi tuntuu tapahtuvan kun nykymeno saavuttaa 
ratkaisevan murroskohdan: 
– 1) Nykymeno katsotaan niin huonoksi, että kapinointi 

tarjoaa paremman mahdollisuuden elää 

– 2) Hallinto ei pysty vakuuttamaan ihmisiä että: 
• Kapina ei voi onnistua  

• Jälkiseuraamukset ovat niin kovat että ei kannata yrittääkään 

• Kapina lähtee liikkeelle kun nämä ehdot eivät toteudu… 

 

 



Kapinan kukistaminen alkuhetkellä 

• Hallinto voi tuhota kapinan sen alkaessa kahdella 
tavalla: 
– Lisäämällä demokratiaa, jolloin ihmisten olot 

paranevat ja kapina kaatuu ihmisten tyytyväisyyteen 
– Lisäämällä diktatuuria, jolloin ihmiset lannistuvat ja 

alistuvat 

• Armeijan uskollisuus on kaiken a ja o 
– Yksittäisillä ihmisillä ei ole väliä 
– Joukkoliikkeet ovat vaarallisia 

• Ennaltaehkäisevät toimet (esimerkiksi tarkkailu ja 
kuolemanpartiot käyttökelpoisia) 

• Kaikkinainen höpönassuilu ja pysähtyminen johtavat tuhoon 



Protestointi 

• Demokratiat: 
– Vapaudet tekevät protestoinnista helppoja 
– Protestoinnin helppous tekee niistä yleensä vähämerkityksisiä 

• Poikkeuksena on erittäin suuri protestoijien määrä 

– Protestoinnin tarkoitus on signaloida johtajille että ollaan 
menossa väärään suuntaan 

• Diktatuurit: 
– Vapauksien poistaminen riippuu työn verotuksen 

tarpeellisuudesta, sillä tiedonkulku on välttämätön työn 
kannalta 
• jos valtio perustuu raaka-aineisiin voidaan koko kansaa periaatteessa 

pelotella koko ajan 

– Yleensä protestointi alkaa kun raha loppuu 
• Järjestelmän hajoaminen johtaa lakkoiluun/protestointiin 



Murtumiskohta 

• Protestointi tarvitsee yleensä jonkinlaisen kipinän 
– Tavallisesti järjestelmän toiminta on halvaantunut jonkin 

ongelman vuoksi 
• Tyypillisesti ruuan hinnan nousu 

– Tavallisesti ulkoinen: Suuri luonnonkatastrofi, 
perimisjärjestyksen kriisi, finanssikriisi 
• Pakolaisleireillä kontrolli on heikompi ja vapaa järjestäytyminen on 

mahdollinen… 

– Joskus annetaan ihmisten kuolla ongelmien estämiseksi 
• Tällöin hallinto saa enemmän katastrofiapua, jonka jakaa 

sisäpiirille 
• Ihmisiä toki kuolee mutta kuolleet eivät kapinoi eivätkä protestoi 
• Vastauksen nopeus/määrä riippuu sen merkityksestä sisäpiirille 



Kansan tahto? 

• Kapinan alettua se voi johtaa demokraattiseen 
suuntaan tai diktatuuriin. 

• Suunta riippuu usein talouden voimavaroista: 
– Demokratiaa tukee heikot voimavarat. Tällöin johtajan on 

hankittava laaja kannatus pysyäkseen vallassa. 
• Toisaalta koko valtio voi myös romahtaa. 

– Diktatuuria tukee vahvat luonnonvarat. Tällöin tulee vain 
ottaa haltuunsa luonnonvarat ja luoda pieni sisäpiiri. 

• Yleensä ulkovallat tukevat diktatuuria antamalla sille 
tukea krisiin hetkellä ulkopoliittisista ja taloudellisista 
syistä. 



OSA IX: Sota ja Rauha 

• ”Sota on politiikan jatkamista toisin keinoin” 
(Clausewitz) 

• ”Sota on liian tärkeä jätettäväksi kenraaleille” 
(Clemenceau) 

• Asevoimien tehtävät: 
– Diktatuuri 

• Sisäpiirin ja tukijoiden pitäminen vallassa 

• Ulkoisten uhkien torjunta 

– Demokratia 
• Ulkoisten uhkien torjunta 

 

 

 
 

 



Sodan olemus 

• Sodan tavoitteet vaihtelevat seuraavasti: 
– Diktatuurit 

• Nopea toiminta 
• Saaliinjako 

– Demokratiat 
• Yleisen turvallisuuden (koko kansan) edut 
• Kaikkien voimavarojen käyttö 

• Demokratiat yrittävät taistella kovasti voittaakseen, diktatuurit 
voittaa nopeasti ja tappion tullessa irrottautua sodasta nopeasti 
– Arvokkaiden resurssien menetys taistelukentällä on kallista sisäpiirille, 

kun ne pitää korvata 
– On helpompaa antaa periksi kuin painaa loppuun asti, jos uhraukset 

olisivat kovat vaikka voitto olisi näkyvissä 
– Toisaalta diktatuurin ollessa tuhon edessä se panee kaiken peliin (ja 

enemmänkin 

 



War-War vai Jaw-Jaw? 

• Demokratioilla neuvottelut ovat pitempiä, 
koska tukijajoukon saaminen operaatioiden 
taakse on vaikeampaa 

– Isoissa/vaarallisissa operaatioissa tuen saanti voi 
olla hyvin vaikeaa 

– Demokratiat hyökkäävät mieluiten helppojen 
saaliiden kimppuun 

 

 



Sotien seuraukset 

• Eloonjäämistilanteessa: 

– Diktatuuri 

• Tappioilla ja edes häviämisellä ei juuri ole väliä 

– Demokratia 

• Johtajan jatkaminen riippuu suoraan menestyksestä 

 



Summa Summarum 

• Kysymyksiä? 


