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ruvrsrnrn¡Ä
Artikkelissa tarkastellaan teoreettisesti polütikkof en viestintäosaamista. r{ihet-
ta lähestytään kolmen eri näkökulman kautta, Ensimmáinen ja konkreettisin
tarkastelunäkökulma onlkilätaso eli viestintäosaamisen merkitys polütikon
henkilökohtaisen viestinnällisen toimintakyvyn ja menestyksen kannalta.
Polütikon näkökulmasta viestintäosaaminen edistää henkilökohtaisten pää-

määrien saâvuttâmista, kuten vaalimenestystä tai suotuisan imagon luomista
ja ylläpitämistä. Toinen tarkastelutaso on polütikon viestintäosaamisen mer-
kitys polätikkojen ja kansalaisten välisen uaorouaikøtaksen kannalta. Politükka
on jatkuvaa yhteistoimintaa, jossa yhdessä luodaan merkityksiä sekä neuvo-
tellaan ia ^setetaan 

päämäàLr1ä, joita kohti pyrttäàn. Tähàn tâsoon keskeisesti

lüttyviä viestintäosaamisen osa-alueita ovat esimerkiksi kyky muodostaa vuo-
rovaikutteinen suhde kansalaisün sekä kuunnella ja havainnoida yhteiskun-
nassa tapahtuvia ajankohtaisia asioita. Lisäksi pohdimme polütikon roolia
yhteiskunnallisena auktoriteettina ja tarkastelemme polütikon viestintäosaa-
misen käsitettä etiikan ja demokrøtiøn toteutumisen näkökulmasta. Poliitikko
on johtaja ja suunnannàyttäjä, jonka on pystyttävä valitsemaan ja muotoile-
maan yhteiskunnallisesti arvokkaita pàämäärià. Tämän takia muun muassa
johtamisviestinnän ja viestinnän eettisten periaatteiden hallinnan taidot liitty-
vät läheisesti polütikon viestintäkompetenssiin. Poliitikko yhteiskunnallisena
auktoriteettina säätelee sosiaalista todellisuuttamme ja viestinnällään vaikut-
taa pùjoln sühen, millaiseksi yhteinen tulevaisuutemme muotoutuu.
A¡iasanat: omatztinen, p o litü kka, þu h euiætintci, uiestintä

X |ouneNro
Politiikan ja viestinnän künteä yhteys on tunnustettu jo 2300 vuoden ajan.
Antükin retorükka käsittelee laaja-alaisesti polüttisia puheita, ja puhetaito kat-
sotaan polüttisen osaamisen keskeiseksi osa-alueeksi. Polütikkoien viestintä-
osaamisen merkitys ei myóskään ole vähentynyt noista ajoista, sillä polütikko
tekee yhä työtään pääasiassa viestimällä muiden kanssa. Puheiden pitämisen
taidon lisäksi polütikon tulee kuitenkin nykyisin hallita myös monia muita
viestintätaitoja. Esimerkiksi nykypäivän medialisoituva politükka 

^sett^ t^t-
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kuvasti uusia haasteita poJütikkojen viestintäosaamiselle.

Politükkaa voidaan pitää viestinnän välityksellä tapahtuvana monitasoisena

sosiaalisena vuorovaikutuksena, jossa viestintään liittyvien tekijöiden hallinnal-
la on keskeinen rooli. Politükka on jatkuvaa vuorovaikutusta - keskustelua,

neuvottelua iaväittelyä - erilaisten yhteiskunnallisten tahojen ja ryhmittymi-
en välillä, joista jokainen úhrää oman hlvinvointinsa turvaamiseen. Politükan
olemukseen lüttyvätkin läheisesti myös kamppailu, valtataistelu, konfiktit ja

ristirädat. I(uten Paloheimo ia Wiberg (1,997, 15) osuvasti toteavat, politükka
on konfliktien ja yhteistyön jatkuvaa vuorottelua. \íeberin mukaan politükka
operoi ihanteellisimmillaan järjestyksen ja epäjärjestyksen välimaastossa ja tasa-

þainoîtaa eri ihmisryhmittymien välisiä ristirütaisuuksia @ekonen 1989, 18ó).

Tässä artikkelissa lähtökohtanamme on niin sanottrl institutionaalinen mää-

ritelmä, jonka mukaan politükka käsitetään muusta yhteiskunnallisesta toimin-
nasta erilliseksi toiminnan sektoriksi, jolla on oma toiminnallinen logükkansa,

omat erityiset toimijansa ja omat toiminnan tilansa, kuten puolueet tai edus-

kunta (esim. I(egley & \X/ittkopf 2}}l;Paloheimo & Wiberg 1997). Polüti-
kolla vitataan tässä artikkelissa suomalaisìin kansanedustajün, ministereihin,
europarlamentaarikoihin ja presidenttün. Näiden korkeassa asemassâ olevien
poliitikkofen toiminnan tulokset ja seuraukset heijastuvat erityisen vahvasti
koko yhteiskunnan tasolla ia tämän vuoksi myös kompetenssivaatimukset ovat
luonnollisesti suuremmat.

PoJ-ätikkojen viestintäosaamiseen lüttyvät läheisesti myös vallan ja enikan
käsitteet. Weber (1949) on todennut politükan olevan pohjimmiltaan vies-

tinnän välityksellä tapahtuvaa yhteisten merkitysten luomista, joka kytkeyt¡y
läheisesti vallan käyttöön sekä toisaalta myös arvoihin ja ewld<aan (Pekonen

1.989, 1,20). Polütikot yhteiskunnallisina auktoriteetteina tat johtajina viestin-
nällään jatkuvasti luovat ja säätelevät sosiaalista todellisuuttamme. Suhteessa

tavallisän kansalaisün polütikoilla on enemmän valtaa halltta, muotoilla ja jopa
manipuloida yhteiskunnallistâ toimintâa ja todellisuutta. Samanaikaisesti polii-
tikoilla on korkean valta-asemansa takia myös suuri eettinen vâstuu teoistaan ja

viestintäkäptäytymisestään kansalaisia ia muita sidosryhmiä kohtaan.

Poliitikon ammattt poikkeaa muista vanhoista, perinteisistä yhteiskunnal-
lisista professioista, kuten lääkäri, pappi, lakimies tat opettaja, ainakin sünä

mielessä, ettäaoliitikoksi yleensä vahtaan demokraattis elTa vaahlla. Polütikon
ammattän ei siis ole olemassa muodollista koulutusta, vaan ammattiin valin-
nan kriteerinä on menestys vaaleissa. Näin ollen polütikon amma;tti^ ei voida
suoraan rinnastaa muihin perinteisiin professioihin. Poliitikoksi pääsemisen

edellytyksenä on kyky saada puolelleen äänestäjià ja tul<rjoita eikä virallinen,
standardisoitu, muodollinen koulutus. Palosen Q002, 65) mukaan polütikon
päteviyden määrittelystä haastavaa ja varkeaa tekee juuri se, että poliitikko ei

ole "oikea" ammatti. Polüttinen pätevyys ei hänen mukaansa välttämättä ole
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tutkintojen, tiedon, asiantuntemuksen tai edes tieteen r)ottamaa pätevyyttä.
Tarkastelemme tässä artikkelissa teoreettisesti polütikon viestintäosaami-

sen erilaisia merkitysulottuvuuksia. Lähestymme aihetta kolmen näkökulman
kautta. Ensin pyrimme määrittelem;àän viestintäosaamisen käsitettä yksilöta-
solla sekä tunnistamaan 1a nimeàmàän polütikkojen ammattJtaidon kannalta
keskeisiä osaamisen osatekijöitä.

Toiseksi pohdimme politiikkaa j a poliitikon ammattta vuorovaikutuksen
näkökulmasta. Tarkoituksenâmme on osoittaa, että polütikon ammattia voi-
daan kutsua vuorovaikutusammatiksi.

I(olmanneksi laajennamme tarkastelunäkökulmaa ja pohdimme polütikon
roolia yhteiskunnallisena auktoriteettina sekä tarkastelemme viestintäkompe-
tenssin käsitettä etükan sekä demokrâtian toteutumisen näkökulmasta. Tar-
koituksenamme on v alottaa viestintä- j a vuorovaikutusosaamisen merkitystä
poliitikolle sekä osoittaa, kuinka suuri, monitasoinen ja kokonaisvaltainen
rooli viestinnâllä on poliitikon ammatissa.

t Vrrsrr¡trÄ,ose¡lvrrsEN KÄsrrs rÄHröxoHTANA
Valkosen Q003, 26) sanoin "viestintäosaaminen tarkoittaa tietoa tehokkaas-
ta ja tarkoituksenmukaisesta viestintäkäyttäytymisestä, monvaatota ja taitoa
toimia viestintätilanteissa tavalla, jota viestintään osallistuva t pitävät tehok-
kaana ja tarkoituksenmukaisena, taitoa ennakoida, suunnitella, säädellà ja

arvioida viestintäkäyttäytymistä sekä sellaisten viestinnän eettiÉen þeriaatteiden
noødaltami$a, jotka eivät vaaranna viestintäsuhteita eivätkä loukkaa toisia osa-

puolia." Valkosen mukaan tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat ensi-
sijaisia viestintäosaamisen arvioinnin kriteereitä. Määritelmä toimii hyvänä
lähtökohtana, kun aletaan hahmotella seikkaperziisempää kuvaa poliitikon
viestintäosaamisen ulottuvuuksista. Silti se ei sellaisenaan välttàmättä ri.j;tä

tarpeeksi kattavasti kuvaamaan viestintäosaamisen käsitteeseen liittyvää mer-
kitysten kirjoa.

I(äsitteenä viestintäosaaminen on hyvin moniselitteinen ja ehkä myös
jossain määrin vaikeasti hahmotettava ilmiö. Viestintäosaamista on pyritty
kuvaamaan ia jaottelemaan hyvin erilaisista näkökulmista ja lähtökohdista.
Viestintätieteiden ohella viestintäosaamista on tarkasteltu myös monien mui-
den tieteenalojen, kuten kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalipsykologian ja

psykologian näkökulmasta. Teoreettista pohjaa viestintäosaamisen tutkimuk-
selle ovat ântaneet muun muassa kielitieteelliset, erityisesti sosiolingvistiset
näkemykset kommunikatüvisesta kompetenssista. Lähtökohtien moninaisuu-
den ja käsitteiden epämääräisyyden takia viestintäosaamisen tutkimukselle on
leimallista pirstoutuneisuus,Taaja-alaisuus ja hahmottomuus. Myöskään puhe-
viestinnän alalJa ei ole muodostunut yhtendistä viestintäosaamisen tutkimus-
pandigmaa. (Valkonen 2003, 26.)
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Myös filosofiset ia eettiset kysymykset Iiittyvät läheisesti viestintäosaami-
sen käsitteen tarkasteluun. Eräs tunnettu viestintäosaamisen eettis-filosofista
ulottul'uutta pohtinut vaikuttaja on Habermas (1987). Hänen keskeisimpiä

kysymyksenasettelujaan ovat muun muassa, millaista on ideaali diskurssi kul-
loisessakin yhteiskunnassa ja millaista osaamista sühen osallistuvilla tulisi olla
(Valkonen 2003,29).

Viestintäosaamisen käsitteen vaikea määriteltävyys herättää monia tutki-
muksellisesti künnostavia kysymyksiä ja motivoi analysoimaan teoreettisesti kä-

sitteen eri merkitysulottuvuuksia. Pohtimisen arvoista olisi esimerkiksi osaavan

toiminnan tarkempi määritteleminen: millä perusteella voidaan teoreettisesti
erottaa os,; ya toiminta osaamattomasta, taitamattomasta toiminnasta. Myös
viestinnän kokonaisvaltaisuus on yksi haaste viestintäosaamisen tutkimukselle.

Jos kaikenlainen inhimillinen käptäytyminen kuten teot ia sanaton viestintä
Tvetaan merkityksiä välittäväksi viestinnäksi, sisältyy viestintäkäyttäytymiseen
tdllöin poikkeuksetta aina myös tiedostamaton puolensa. Tärkeitä kysymyksiä
ovat esimerkiksi, mikä on tiedostamisen osuus, kun pyritään määttttelemään
osaavaa viestintäkäyttàytymistà ja voiko füminen yltpäätäàn tulla tietoisek-
si kaikesta viestinnästään ja sen seurauksista. Tällaiset kysymyksenasettelut
edellyttävät aina myös filosofisen lähestymistavan mukaan ottamista. Myös
monitieteiset lähestymistavat sopisivat varmasti luontevasti aihepürin entistä
monipuolisemmalle hahmottamiselle ja saattavat parhaimmillaan edistää eri-
laisten tutkimuksellisten lähtökohtien välistä vuoropuhelua. Tässä artikkelissa
viestintäosaamista tarkastellaan politükan kontekstissa ja tarkoituksena on ym-
mfutàä polütikon viestintäosaamista yksilön toimintakyvyn kannalta sekä lüttää
yksilötason tarkastelu osaksi laajempaa yhteiskunnallista, politükan olemusta ja

p ààmäätiä ko skevaa näkökulmaa.
Puheviestinnän näkökulmasta viestintäosaamista tutkinut I(ostiainen (2003,

246-248) korostaa, että viestintäosaamisen tutkimuksessa olennaista ei nün-
kään ole màäritellä uusia taitoja, vaanvàhintäànyhtä tärkeää on pohtia viestin-
täosaamisen uusia käptöyhteyksiä sekä etenkin pyÅ<tä antamaan viestinnälle
uusia merkityksiä ja jäsennyksiä erilaisissa konteksteissa. Tässä artikkelissa tar-
koituksenamme on luoda teoreettinen jäsennys viestintäosaamisen funktioista
ja merkitysulottuvuuksista politükassa. Tämän uskomme rikastavan viestintä-
osaamistâ koskevaa ymmärrystä käsitteellisellä tasolla sekä kirkastavan monella
tapaa viestinnän ja politükan välistä tüvistä yhtelttä. Tâllaisen tarkastelu s attaLa

myös tariota aineksia puheviestintätieteen ja muiden tieteenalojen, kuten polì-
tükan ja viestinnän välisten yhteyksien löytämiselle. Uskomme, että politükka
ja polätikkojen viestintäosaaminen tutkimuskohteena tarioavat juuri tällaisen

hedelmällisen sekä yhteiskunnallisesti tätkeän mahdollisuuden laajentaa vies-
tintäkompetenssin tutkimusta yksilötasolta kohti laajempaa, yhteisöllisempää
tarkastelunäkökulmaa.
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I PorrrrrroN vrusrrNrÄos¡,aurNEN
vxsrrörr.rssNrÃ REsuRssrNA
Antükin Ifteikan demokraattisissa kaupunkivaltioissa julkinen keskustelu oli
keskeisessä asemassa. Saadakseen tahtonsa läpi polütikoille ei rüttänytasema,an,
syntyperään taiväl<tvaltaan vetoaminen,vaan keskustelun muut osapuolet oli
jollakin tavalla vakuutettaya omâsta päter,lydestä. (Sihvola 1997,1,93.) Polüti-
koksi pääsy ja polüttisen uran luominen edellyttivät süs jo antiikin I(reikassa
monipuolista viestintäosaamista.

Varhaisimmat pyrkimykset määritellä teoreettisesti polütikolta vaaditta-
vaa viestintäosaamista löytyvät,{.ristoteleen retorükasta (Valkonen 2003,25).
Aristoteles (1.997) on eritellyt yksityiskohtaisesti, millaista puhetaitoa tai vies-
tintäosaamista tittavaka polütikolta vaadrtaan, ja pyrkinyt analysoimaan pe-
rusteellisesti vakuuttavan polüttisen puheen osatekijöitä ja edellytyksià. H:än
on luonut myös kuuluisaksi tulleen kolmijakonsa hyválle puhuialle ominaisista
vakuuttamisen välineistä, iota ovat luonteeseen (ethos), tunteisiin þatho$ ia
argumentteihin (logos) lüttyvät puheen elementit. Aristoteles käsittelee asiaa

süs lähinnä yksittâisen puhujan näkökulmasta.
Myös uudemmassa, etenkin yhdysvaltalaisessa polüttista viestintäosaamis-

ta käsittelevässä kirjallisuudessa korostuu silmünpistävästi yksilönäkökulma.
Viestintäosaaminen käsitetään yksilön resurssina, jonka avulla on mahdol-
lista maksimoida oma polüttinen menestys. Viestintäkompetenssi nähdään
usein yksilöllisenä ominaisuutena, jonka avulla polütikko voi tuloksellisesti
saav:utta henkilökohtaiset tavoitteensa. Polütikkojen viestintäosaamista kos-
keva teoreettinen tutkimus on melko vähäistä. Sen sijaan kvantitatüviset, yk-
sittäisten muuttujien suhdetta tarkastelevat tutkimukset ovat hyvin yleisiä.
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on keskitytty lähes yksinomaan erilaisiin
polüttisen viestinnän osakonteksteihin; media, vaalit, viestintäteknologia ja

polüttiset vdittelyt ovat esimerkkejä nüstä melko tarkkarajaisista osa-alueista,
joissa polüttisen viestinnän tutkimus on ollut erityisen runsasta (esim. IQid
2004; Mancini & Swanson 1996).

Yksilón viestintäosaamista voidaan pitää keskeisenä polüttista menestystä
selittävänä tekijänä. Polütikon ammatissa tulokset ovat usein tüvüsti sidoksis-
sa kykyyn vaikuttaa ja vakuuttaa kuulijat ja saada heidät pitämään itsestään.

I(aikenlainen polüttinen toiminta, nün käytännön työ kuin julkinen edustami-
nenkin, tapahtuu ennen kaikkea viestinnän avulla. Politiìkka on luonteeltaan
tâvoitteellista viestintää, eräänlaista jatkuvaa neuvottelua ja päätöksentekoa val-
lanpitäjien, kansalaisten sekä muiden sidostyhmien välillä. Menestys vaaleissa

rþpuu sütä, millaisia mielikuvia polütikko pysqy viestintänsä ja vuorovaiku-
tustyylinsä ar,'ulla itsestäänvältttàmään. I(yky herättàä äänestäjien künnostus ja
miellyttää heitä on tärkeää, kun pyritään hankkimaan tukijoita jaàänestilià.

Monet nykypäivälle tyypilliset yhteiskunnalliset kehityslinjat asettavat omat

16

L-



haasteensa polütikon viestintäosaamiselle. Yksi tällainen kehityslinja on medi-
ân aseman korostuminen polüttisessa toiminnassa. Median valtakaudella me-
diaosaaminen on jokaisen polütikon viestintäosaamisen keskeinen osatekijä,

I(oska yhä suurempi osa politiikasta tapahtuu tiedotusvälineiden välityksellä,
ovat suorat, välittömät kontaktit politükkaan osallistuvien kesken vähentyneet.

Mediasta onkin tullut äänestäjän ia polütikon vuorovaikutuksen keskeisin väli-
kappale (Isotalus 2001). Onnistunut viestintä edellyttàä polütikolta süs kattavaa

mediao¡aarni¡ta eli kykyä säädellä, ymmättää ja hyödyntäà median ominaispiir-
teitä oman viestinnän tukena parhaalTa mahdollisella tàv^17a. Selkeä esimerkki
mediaosaamisen merkityksestä politükassa on, että useiden puolueiden pu-
heenjohtajien valinnassa mediaosaamista on käpetty argumenttina puheen-
johtajaehdokkaan puolesta. Erityisesti on korostettu televisioesüntymisen mer-
kitystä. Televisio asettaakin esüntymiselle erityisiä vaatimuksia (esim. Isotalus
2000). Haastavaa polütikolle onkin esüntyä televisioon sopivalla taval)a ja antaa
itsestään kuva samanaikaisesti sekä luotettavana ja ammattitaitoisena että mu-
kavana ja äänestäjien etuja aiattelevana henkilönä.

Lisäksi Suomen polüttisessa järjestelmässä, jossa yksilöt kìlpailevat äänistä,

tunnettuns on yhä tärkeämpää polütikoille. Tunnettuutta saavuttaakseen polüti-
kon on osàtt^v^hycidyntää mediaa oikealla tavalTaja usein toimittava sen ehdoil-
la. Joidenkin näkemysten mukaan julkisuudesta ia tunnettuudesta on kuitenkin
kehittynyt nykypáivän polütikolle eräänlainen itseisarvo, iolloin tärkeàt asiakysy-
mykset usein saattavat hautautua varsin itsekkäiden motüvien alle (ks. Cowen &
Sutter 2000).

Fragmentoituneessa, monimutkaistuneessa ja professionalisoituneessa tie-
toyhteiskunnassa polütikoilta edellytetään myös korkeatasoist a asiantan te m a s ta.

Toisin sanoen asiat, joita poJütikko joutuu käsittelemään, ovat yhä monimut-
kaisempia ja vaikeampia. Polütikolta edellytettävää asiantuntemusta voitaisün
kuvai-lla yhteiskunnan toimintaa koskevaksi kokonaisvaltaiseksi ymmärryksek-
si, joka mahdollistaa harkittujen ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvien pää-
tösten ja ratkaisujen tekemisen sekä samalla myös kyw.yksi muotoilla viestinnän
monimutkaiset sisâllöt ymmärrettävästi kohdeyleisön mukaan. Á.siantuntemus-
kin on süs sidoksissa viestintäosaamiseen.

Modernissa tietol'hteiskunnassâ myös uiestintriteknokgiøosaaminen elikyky và-
littää, luoda ja muokata tietoa teknologiavälitteisesti on yksi polütikon viestin-
täosaamisen osatekijä. Lisäksi kansainvälistlwässä maailmassa kalttuarienucili¡en

uie¡tintriosøaruisen ia kielitaidon merkitys on polütikon viestintäosaamisen kannal-
ta tärkeà. Nämä mahdollistavat vuorovaikutuksen monikulttuurisissa ryhmissä
sekä edistävät arvokkaiden kansainvälisten kontaktien syntymistä.

Polütikon viestintäosaamisen kannalta keskeisiä konteksteja ovat myös in-
terpersonaalisen ja ryhmätason vuorovâikutustilanteet. Interþersonaølivn tason

uøorouaikøtaso¡aømisen osatekijöitä ovat ainakin vuorovaikutustilanteen hallin-
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t^ î lnttyvä osâaminen sekä suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen lüttyvät
taidot eli relationaalinen kompetenssi. þhnäuiestintäkompetensi vuorostaan
koostuu useista yksittäisistä taitoalueista, joita ovat muun muassa peruste-
lutaitq kuuntelutaito, palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot, kyky
käsitellä asiaa monipuolisesti, kyky ylläpitää vuorovaikutus ja sdilyttää tehtà-
vän suorittamisen kannalta mielþävä ilmapüri $/alkonen 2003, I'19-122).
Lisäksi tärkeää on neuvottelu-, konflikti- ja puolustautumistilanteisiin lüttyvä
viestintäosaaminen.

Aikaisemmalle poliitikon viestintäosaamista käsittelevälle tutkimukselle
tyypillinen yksilön viestinnállistä toimintakykyä korostava lähtökohta voidaan
nähdä samanaikaisesti sekä hyödyllisenä ja tarkoituksenmukaisena että toi-
saalta myös rajalhsena näkökulmana. Poliitikon ammattitaidon jäsentäminen
yksilön viestinnâllisen osaamisen näkökulmasta on luontevaa, ja se konkre-
tisoi hyvin viestintäosaamisen olemusta ja pürteitä erilaisissa polüttisen vies-
tinnän tilanteissa ja osakonteksteissa. Toisaalta tällainen puhtaasti yksilökes-
keinen tarkastelunäkökulma saattaa sellaisenaan olla hieman yksipuolinen ja

estää näkemästä viestinnän yhteyksiä yksilötasoa laaiempün yhteyksün.
Viestintä ja sosiaalinen vuorovaikutus muodostuvat useiden toimijoiden

yhteisvaikutuksesta, usein ennustamattomasti ia sattumanvaraisesti erilaisten
tilanteiden mukaan. Yksilön viestintäosaamisen näkökulma ei süs välttämättä
yksinään rütä selittämään tai tekemään ymmärrettäväksi erilaisten vuorovai-
kutustilanteiden tâustallâ vaikuttavia tekijöitä. I{okonaisvaltainen ymmärrys
viestintätilanteiden laadusta ja tuloksista politükassa edellyttää myös yksilönä-
kökulmaa laajempia lähestymistapoja. Esimerkiksi ryhmädynamükkaan,valta-
asetelmün, kultuurieroihin sekä viestinnálle asetettuihin tavoitteisijn lüttyvät
seikat vaikuttavat keskeisesti sühen, millaiseksi viestintätilanteet politükassa
kehittyvät ja mikä on yksilön osaamisen merkitys koko ti-lanteen kehittymisen
kannalta. Lisäksi Taajemmat aikakauteen ja kulttuurün sidoksissa olevat reki-
jät vaikuttavat aina käsityksiìn sütä, millainen viestintäkäyttäytyminen voidaan
yhpäätään luokitella osaavaksi tai tavoiteltavaksi.

Mielestämme yksilötasoa laaja-alaisempi teoreettinen jäsentely on tärkeä
edellytys ja lähtökohta politükan ja viestinnän suhteen ymmärtämiseksi. Po-
liitikkojen viestintäosaamisen vaikutukset ja tulokset eivät rajoitu ainoastaan
yksilön viestintätavoitteiden tai menestyksen tasolle vaan ulottuvat aina yh-
teiskunnan tasolla tapahtuvaan sosiaaliseen toimintaan asti,

t PorrrrrroN vrEsrrNTÄosAAMTNEN
POLTTTTKKOJEN rA KANSALATSTEN VÄLTSEN
VUOROVAIKUTUKSEN EDELLYTYKSENÄ
Politiikka perustuu ihmisten kanssakäymiseen, jossa toiminnan tulokset mää-
täytyvàt yhteistyössä, usean toimijan välisessä aktiivisessa vuorovaikutukses-
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sa. Omâllâ viestintäkäyttäytymiselläân yksilöt vaikuttavat lukemattomin tavoin
toistensa käsityksün, asenteisiin ja tekoihin. Vuorovaikutus synnyttää yhteisesti
jaettuja uusia, ainutlaatuisia ja usein luonteeltaan ennakoimattomia merkityksiä

ia tapahtumakulkuja, joita ei välttämàtta ole mahdollista ymmärtää ainoastaan

yksilön viestintätavoitteiden näkökulmasta käsin. Politükka on monimuotoi-
nen, monensuuntaisten sosiaalisten suhteiden verkostq jossa eri toimijoiden
välillä vallitsee jatkuva keskinäinen rüppur,'uus.

Viestintätieteellisestä näkökulmasta on künnostavaa tarkastella polütikkojen
ja kansalaisten välistä suhdetta vuorovaikutussuhteena. Polütikkojen ja kansa-

laisten väliset suhteet eivät välttämättä ole suoraan rinnastettavissa perinteisün
interpersonaalisün vuorovaikutussuhteisün, vaan ne ovat usein välillisempiä ja

monimutkaisempia. Silti polütikkojen ja kansalaisten välinen suhde on kaksi-
suuntainen siinä mielessä, että polütikot saavât toimintansa oikeutuksen äänes-

täviltä kansalaisilta, jotka vastavuoroisesti odottavat polütikon kantavan huolta
heille tärkeistä asioista. Vaikka polütikkofen ja kansalaisten väliset suhteet ovat
usein melko abstraktit ja välilli5srnmät kuin esimerkiksi polütikkojen keskinäi-
set suhteet, ovat kansalaiset silti vuorovaikutussuhteen toinen osapuoli, jonka
mielipiteiden, tavoitteiden ja toiveiden pitäisi olla yhtä lailla merkityksellisiä yh-
teiskunnallisen päätöksenteon kannalta.

Polütikkojen ia kansalaisten válillä vallitsee siis selkeän vuorovaikutteinen
rþpur,'uussuhde, jossa yhteistyöllä ja luottamuksella on keskeinen rooli, Par-
haimmillaan viestintä polütikkojen ja kansalaisten välillä on luonteeltaan toisen
osapuolen näkökulman huomioivaa, vuorovaikutteista ja yhteisymmärrykseen
tähtääväà yhteistoimintaa. Yhteistyön merkitys viestinnän onnistumisen kan-
nalta on tunnustettu myös yleisemmzillä tasolla. Yhteistyön periaatteen mukaan
inhimillistä viestintää ja vuorovaikutusta jäsentää pyrkimys yhteistyöhön ja yh-
teisymmärrykseen. Vuorovaikutuksen ongelmat voivat yhteistyön pernatteen
näkökulmasta johtua sütä, että toinen tai molemmat osapuolet rikkovat vies-
antää ohjaavaa yhteistyön ja vastavuoroisuuden peùaatetta (Littlejohn 2002,

76-87).
Tätä ajatustavoidaan soveltaa myös tarkasteltaessa kansalaisen ja polütikon

välistä vuorovaikutussuhdetta. Esimerkiksi äänestäessään kansalainen anta;^

äänensä eli luottamuksensa ja hyväksyntänsä polütikon toiminnalle. Jotta yh-
teisymmärrys yhteistyön periaatteen mukaisesti saavutettaisün, polütikon tulee

vastar,'uoroisesti toimia äänestäjän luottamuksen ja hywäksynnän ylläpitämisek-
si. Setälän Q003,267) mukaan koko demokraattisen vaalin perustana on ajatus

sätä, että äänestäiät voivat laottaa, että heidän valitsemansa edustajat toimivat
toivotulla tavalla sitä huolimatta, etteivät he pysty jatkuvasti kontrolloimaan
ndiden toimintaa. Jos polütikot Setdlää mukaillen eivät osoittaudu luottamuk-
sen arvoisiksi, äänestäiät voivat i-lmaista epäluottamuksensa monin tavoin, ku-
ten muuttamalla äänestyskäyttàytymistään, Setälän mukaan luottamus on myös
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yleisemmâllä tasolla eriryisen keskeinen tekijä kaikenlaisen polüttisen totmrn-
nan kannalta.

Myöskään vañkampanjaviestintää ei ole syytä tarkastella yksipuolisesti pel-
kästään yksisuuntaisena viestintänä polütikolta äänestäjille. Vähintäänkin yhtä
paljon merkitystä on viestinnän toisen osapuolen, äänestájäntarp€ilLa, toiveil-
la, odotuksilla ja tavoitteilla. Demokraattstavaaha edeltävä toiminta on myös
hryin konkreettisesti kaksisuuntaista vuorovaikutusta äänestäiàn ja poliitikon
välillä; onnistunut vaaltkamparyaviestintä saa äänestäjissä aikaan motivaation
vastavuoroiseen toimintaan ell 

^ntamaan 
äänensä, tukensa ja kannatuksensa

luotettavimmaksi ja pätevimmäksi katsomalleen henkilölle.
Vümeaikaisessa julkisessa keskustelussa on useasti noussut esiin huolestu-

neita kannanottoja polütikkojen ja kansalaisten välisten suhteiden heikkene-
misestä sekä kansalaisten muuttuvasta asemastâ nykyisessä postmodernissa
yhteiskunnassa, Esimerkiksi laskeva äänestysaktiivisuus, lisääntyv^ Wtymät-
tömyys, epäluottâmus sekä etenkin nuorten keskuudessa välinpitämättömyys
polütikkojen toimintaa kohtaan on usein nähtyvakaviksi uhiksi demokratialle.
Nämä muutoksetvoitaisün myös nähdä seurauksina polütikkoien ia kansalais-

ten välisen vuorovaikutussuhteen ongelmista.
Suomessa äänestysaktiivisuuden taso on laskenut useamman vuosikymme-

nen aian. Suomen pudotus on ollut etenkin muihin pohfoismaihin verratluna
poikkeuksellisen jyrkkää ja edennyt pidemmâlle (À,fartikainen & Wass 2002,

18-19). Erityisesti nuorten aikuisten künnostus vaalien välityksellä tapahuvaa
polättista osallistumistakohtaan on vähentynyt. Tutkimukset osoittavat, että

esimerkiksi kuntatasolla kansalaisten ja polütikkojen välinen'u'uorovaikutus on
puutteellista ja että erityisesti nuorten käsityksiä ei huomioida tarpeeksi fts.
Oulasvirta 2001,,35). Martikaisen ja \X/assin Q002) mukaan nuorten alhainen

äänestysaktüvisuus on vakava tosiseikka ja kysymystä äänestysaktüvisuuden

lisäämisestä ei voida ratkaistà 'Vppaskonsteilla", kuten mahdollisuudella ää'
nestää Internetin vdlityksellä. Demokratian jatkuvuuden kannalta äänestysak-

tüvisuuden laskeminen on vakava ongelma.

Näiden huolestuttavien tutkimustulosten valossa keskeinen kysymys on,
miten poliitikkojen ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta voitaisün parn;nta'

ja millaiset tekifät ylipäätä,àn auttavat luottamuksellisten vuorovaikutussuh-
teiden syntyä polüttisen elütin ia massan välillä, Äänestysaktüvisuuden lisää-

miseksi ja demokratian kehittämiseksi on ehdotettu muun muassa erilaisten
asiakaspalautej är j estelmien kehittämistä, laaiempaa tiedottamista j a entistä te-

hokkaampaa tietoverkkojen hyödyntämistä (Oulasvirta2001). Tdllaiset keinot
ovat kuitenkin pohjimmiltaan vain teknisiä ratkaisuita tiedon tehokkaaseen
särtämiseen. Jos vallanpitäjien asenne äànestàjäà kohtaan on välinpitämätön
ja toimintaa ohjaavathenkilökohtaiset motüvit, ei erilaisten teknisten apuväli-
neiden käyttö viestinnän tehostamiseksi välttämättä pureudu polütikkojen ja
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äänestäjien välisen vuorovaikutuksen todellisijn ongelmiin. Putnam (1993) on
tarkastellut empürisesti, millaiset tekijät selittävät demokraattisten instituutioi-
den menestystä. I(eskeisimpiä toimivalle demokratialle ty'lpillisiä pürteitä ovat
hänen mukaansa yhteistyo, l'uorovaikutteisuus, yhteisymmärrys sekä kansalais-

ten vapaaehtoinen, aktüvinen osallistuminen, joihin hän vüttaa tunnetuksi te-
kemällään käsitteellä "sosiaalinen pääoma". Putnam tarkastelee poJitükkaa so-
siaalisena vuorovaikutuksena, jonka ytimessä ovat luottamus ia yhteisöllisyys.

Hyvä lähtökohta on lähestyä polütikkojen ja kansalaisten väliseen suhteeseen
liittyviä ongelmia poliittisen kompetenssin - erityisesti viestintäkompetenssin

- näkökulmasta. Tärkeä osa polütikon âmmattiosaamista on vastuu vuorovai-
kutusprosessin toista osapuolta eli kansalaista kohtaan. Lewinin (1970) mukaan
nimenomaan poliitikkojen vastuulla on stimuloida vuorovaikutuksen syntymis-
tä ja rohkaista massan osallistumista päätöksentekoon. Mazzole¡in (2000) mu-
kaan polütikolta edellytetään kykyä esittää asiat künnostavasti ja ennen kaikkea

viestintänsä välityksellä rohkaista kansalaisia ilmaisemaan itseään polüttisissa
prosesseissa. I(uten Martikainen ja \X/ass Q002,26-29) osuvasti toteâvât, po-
litiikan tuloksellisuuden ja ennen kaikkea legimiteetin ylläpitämisen kannalta
on ensiarvoisen tärkeää, että kansalaiset haluavat ja kokevat voivansa vaikut-
taa päätöksentekoon. Ifseisten tutkijoiden mukaan tällaista vaikutusmahdol-
lisuutta voidaan pitää etàänlaisena itseisarvona, joka muodostaa länsimaisen
demokratian ytimen. Näin ollen polütikon kyky rohkaista kansalaisia aktüvi-
seen vuorovâikutukseen nousee polütikolta edellytettävän viestintäosaamisen
keskiöön, Vuorovaikutusosaamista voitaneen pitää jopa polütikon ammatin
ydinpätevyytenä, jonka avvlla saadaan aikaiseksi ja ylLäpidetään tuloksellista
vuorovaikutusta kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tàllaista poJütikolta edeþtettävää vuorovaikutustaitoa voitaisiin konkreet-
tisemmin kuvailla kyr.ryksi havainnoida, kuunnella ja ymmàrtàà kansalaisten
näkökulmasta tärkeitä asioita. I(uuntelu- ja havainnointitaito eivät rajoitu n-
noâstâan informaatiosisällön kuuntelun tasolle, vaan aivanyhtä tàrkeàà on ym-
märtää ia arvioida emotionaalisia merkityksià ia eilatsia vivahteita, jotka usein
välrttävät tietoa pintaa syvemmistä motüveista, intentioista ja tarkoitusperistä.
I{uuntelutaidon avulla on mahdollista ennakoida muiden tekoja ja näin ollen
s^ ,,¡luttàa syvempi ymmärrys viestintätilanteista sekä lisätä nüden hallittavuutta
ja ennakoitavuutta. Samalla mahdollisuudet todelliseen yhteistyöhön ia yhteis-
ymmärryksen saavuttamiseen paranevat.

Polütikolta edellytettävä kuuntelutaito tai laajemmin vastaanottoon ja evalu-
ointän lttqvä kompetenssi vüttaa myös kykyyn havainnoida, n;Jl<tta ja huomi-
oida yhteiskunnqllisen toiminnan kannalta olennaisia ja tärkeitä ongelmakohtia
jahoitoavaattvia asioita. Laajemmassa merkityksessä kuuntelu ja havainnointi
voi kohdistua nün yksilöiden ja erilaisten sidosryhmien tavoitteisün ja tarpeisiin
kuin myös yhteiskunnallisen tason joukkotiedotuksessa käsiteltävün tärkeisün
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puheenaiheisän. I(eskeistä polütikon kuuntelutaidonjalaajemman osaamisen

kannalta on erityisesti kyky ymmärtää muiden polüttisün prosesseihin osallis-

tuvien tavoitteita, päàmääúà ja tarpeita sekä tehdä nüden pohjalta harkittuja
polüttisia päätöksiä, joissa otetaan huomioon henkilökohtaisia intressejä laa-
jempi yhteinen etu, Pol,üttinen viestintä ei süs ole vain polütikoilta kansalaisille

suuntautuvaa yksisuuntaista tiedottamista tai polütikkojen keskinäistä neuvot-
telua, ryhmätyötä ja konfliktinhallintaa vaan huomattavasti moniulotteisempi,
vuorovaikutteinen prosessi, joka parhaimmillaan saa alkunsa kansalaisille tär-
keistä asioista. Iílpailun ja henkilökohtaisen menestyksen lisäksi politiìkassa
hlvin keskeistä on yhteisymmärrystä lisäävä keskustelu sekä avoin, ymmätt:à-

mään pyrkivä vuorovaikutus kansalaisten kanssa. Tämä toteutunee kuntata-
solla jossain määrin paremmin kuin valtakunnallisen politükan tasolla, mutta
erityisen suuri haaste kansalaislähtöinen vaikuttaminen ja avoin vuorovaiku-
tus ovat täIlä hetkellä EU-politükalle,

Polätikon 
^mma:ttra 

voidaan hyvällä syyllä pitää vuorovaikutusammatti-
na, jossa toiminnan tulokset määräytyvät nimenomaan vuorovaikutuksessa
ja jossa onnistuminen rüppuu hyvin pitkälti viestintään lüttyvien tekijöiden
hallinnasta. Gerlanderin jaTakalan (2000,1.57-L58) mukaan tällaisissa vuo-
rovaikutusammateissa onnistuminen rüppuu olennaisesti viestinnän ja I'uoro-
vaikutuksen toimivuudesta, Polütikkona toimiminen edellyttää monipuolista
viestintäosaamista, l'uorovaikutusteki.iöiden hallintaa sekä ihmisten toiminnan

ia sen sääteþ ymmärtämistä. Gedander jaTakala toteavat, että vuorovaiku-
tusammateissa nimenomaan l'uorovaikutus on se kehys, jossa työn tulokselli-
suus lopulta määràytyy. Polütikon ammattr^ voidaan myös pitää eräänlaisena

palveluammattina, jossa tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaiden eli äänestäji-

en palveleminen. Viestinnän tutkimuksen näkökulmasta avoin l'uorovaikutus
asiakkaiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa on tällöin keskeisin läh-
tökohta ja edellytys t¿illaisen palvelusuhteen synnylle.

Viestintä- j a vuorovaikutusosaamisen merkitys polütikon âmmattitaidon
kannalta korostuu yhä enemmän nykyisessä tilanteessa, jolle on tyypillistä
monentasoiset demokratian toimivuutta uhkaavat, polütikkojen ja kansalais-

ten väliseen suhteeseen lütyvät ongelmat. Polütikon kyky kuunnella, havain-
noida, luoda suhteita iâ kânnustaa kansalaisia aktiiviseen vuorovaikutukseen
noussee yhä keskeisemmäksi poliittisen kompetenssin osatekijäksi. Lisäänty-
nyt ymmfurys viestinnän ja r,'uorovaikutuksen merkityksestä politükassa voi
parhaimmillaan myös auttaa iäsentàmään ja kirkastama an kuvaa nüstä päte-
qysvaatimuksista, joita polütikon ammatin vastuullinen ja tuloksellinen hoi-
taminen edellyttää. I(un tiedostetaan polütikon ammattitaidon keskeisimmät
osatekijät, lienee myös helpompaa pohtia jalöyvàä käytännön ratkaisumalleja
erilaisiin politükan ongelmün. Samalla mahdollisuudet kehittää ja jalostaapo-
liittista ammattipätevyyttä esimerkiksi viestintäkoulutuksen avulla entisestään
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parântuvat. Tätàkauttavoidaan parhaimmillaan oppia löytämään kansalaisläh-

töisempiä, aktiìvisempaan osallistumiseen kannustavia poliittisen toiminnan
muotoja ja nàin vahvistaa demokratian perustâa.

I PorrrrrxKo yHTETsKUNNALLTSENA AUKToRTTEETTTNA
Polätikkojen viestintä on aina samalla myös vallan käyttöä. Puheviestinnän nä-

kökulmasta vallan käyttö on eräänlainen vuorovaikutuksen muoto, joka ilmenee
erilaisissa dialogisissa vuorovaikutustilanteissa interpersonaaliselta tasolta aina
yhteiskunnan tasolle saakka (Gedander 1995). Lähtöoletuksenamme onkin, että

poliittinen vallan käyttö toteutuu osaltaan myös aivan mikrotasolla, yksittäisten
poliitikkojen viest-innässä, Jokainen korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa toi-
miva poliitikko viestinn¿illään jatkuvasti määrittelee, muotoilee, säätelee ja ma-
nipuloi sosiaalista todellisuuttamme. Näin ollen polütikot süs käptävät viestin-
nällistä valtaa suhteessa tavallisün kansalaisün, Viestintäkompetenssinsa avulla

poliitikolla on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa ilmeneviin val-
lan käytön tapoihin ja sitàkautta aktiivisesti muokata yhteiskuntaa tietynlaisten
ihanteiden mukaiseksi. Tätäkautta politiikka ja polüttinen viestintä ovat myös

tävästi sidoksissa moraalün ja etükkaan, sillä polütikolla onvalta-asemânsa tâ-

kia samalla myös suuri eettinen vastuu omasta viestintäkäyttäytymisestään ja

sen seurauksista. Poliittiseen iohtajuuteen lüttlvä vastuu on erityisen suuri sen

talàa, että polütikko saa oikeutuksen toiminnalleen äänestäviltä kansalaisilta,
joille hän on myös suorâân vastuussa tekemistään ratkaisuista. Poliitikko süs

edustaa kansalaista j a pyrkii huolehtimaa n tämän hyvinvoinnista.
Poljittisen johtajan tärkein ase on jo antükin ajoista lähtien ollut puhetaito,

ionka avulla hänen on mahdollista saada kannatusta, ohjata ja johtaa ihmisiä
kohti valitsemi a n päämäàÅä, taistella vastustajia vastaan sekä väitellä ja vakuut-
taa muut omân kannân tärkeydestä, Oulasvirran Q001.,30) mukaan polüttisen
johtajan tulee olla tavallista kansalaista paremmin informoitu asiantuntija, joka

aktävisesti osallistuu ja vatkuttaa kansalaiskeskusteluun. Poliitikon ammattitai-
don kannalta keskeisiä johtamisviestinnän osa-alueita ovat muun muassa valta-
aseman hankkiminen ja ylläpitäminen, toiminnan suunnan ja konkreettisten
tavoitteiden asettaminen, tilanteen ja muiden toimijoiden kannalta tarkoituk-
senmukaisen vuorovaikutus- ja viestintätyylin löpäminen sekä laaja-alatsempt'

ymmärrys koko johtamistilanteesta. Taitava poliittinen johtaja kykenee ennen

kaikkea itsenäiseen ajatteluun ja arviointün sekä pystyy ymmfutamään, miten
erilaiset tel<tjät saattavat vaikuttaa omààn ja muiden toimintaan sekä yhteisten
tâvoitteiden saavuttamiseen.

Polättiselta johtajahavaaditaan süs pelisilmää, kykyä luoda toimivia sttate-
gtoita ja suunnitelmia vastustajien aseman horjuttamiseksi. Usein politükkaa
vercatàan\<tn pelün tai kìlpailuun; saavuttaakseen johtavan aseman politükassa
henkilön tulee olla älykäs ja rohkea pelaaja, joka ensinnäkin saavuttââ kansa-
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laisten tuen, toiseksi menestyy oman puolueensa sisällä, kolmanneksi pystyy
toimimaan ja kilpailemaan muiden puolueiden ja ryhmittymien kanssa sekä

neljänneksi hallitsee myös mediapelin, eli pystly hyödyntämään mediaa toi-
mintansa tukena.

Toisaalta polüttisen johtajan tulee myös hallita "pehmeàmpiä" osaamisen

osa-alueita. Pol,ütikon tehtävänä ei ole ainoastaan vaikuttaa kansalaismielipi-
teeseen vaan myös heijastaa äänestäjiensä mielipiteitä (Oulasvirta 2001.,30).

i(yky samaistua edustamansa ryhmän tilanteeseen, kuunnella ja huomioida
heidän näkemyksiään ja ottaa nütä oman toiminnan lähtökohdiksi on viime
kädessä keskeisin tapa, jolla kansan äätrj saadaan kuuluville. Poliitikko sijs to-
teuttaa työssään kahdenlaisia tehtäviä; hän ensinnäkin huomioi ja kuuntelee
kansalaisten mielipiteitä, ongelmia ja toiveita sekä toisaalta taas pyrkü ohjaa-

maan ja vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan, Polüttiseen ammattitaitoon
sisält¡ykin selkeästi kaksi erilaista puolta: toisaalta kyky ymmärtää edustami-
ensa ihmisten toiveita ja pyrkimyksiä sekä toisaalta kyky käyttää valtaa, johtaa
ihmisiä, tehdä päätöksiä ja toimia eräänTatsena edelläkävijänä. Polütikon am-
mâttitaidon kannaka keskeistä on kyky yhdistää omassâ toiminnassa jousta-

vasti ja tasapainoisestt nämà hyvin erity'yppiset osaamisen osa-alueet , empa;at-

tinen kuunteleva myötäeläminen sekä lujatahtoinen johtajuus.

Viestinnän krüttisiä teoreetikoita edustavalla Habermasilla (1984, Little-
johnin 2002,21.0-214 mukaan) on tunnettu näkemys viestintäosaamisen ja

yhteiskunnallisella tasolla tapahtuvan vallan käytön suhteesta. Hän näkee yk-
silön kommunikatüvisen kompetenssin yhteiskunnallisen emansipaation, epä-

oikeudenmukaisesta polüttisesta vallan käytöstä vapautumisen, keskeisimpänä

välineenä. Yhteiskunnan jäsenten ri/rttävä kommunikatüvinen kompetenssi ta-

kaa mahdollisuuden ideaalin di¡kar¡¡in toteutumiselle. Ideaali diskurssi on kai-
kille avoin, emansipatorinen, vapauttava ja uutta luova keskustelutilanne, jossa

kaikilla on yhtäläiset oikeudet osallistua. Kuten Fishkin (1995, 40) kiteyttää,

ideaalissa diskurssissa "kaikkün argumentteihiîvastaLtaan vapaassa ia tasaver-

taisessa keskustelussa. I(utakin argumenttia, jonka joku keskustelussa atvioi
relevantiksi, kuunnellaan nün pitkään kuin kuka tahansa haluaa.Ihmiset ovat
valmita tarkastelemaan jokaista esitettyä argumenttia täysin objektüvisesti.

- -. A.inut voima, jota kysymysten ratkaisemiseen käytetään, on P^temman
argumentin voima". @ietilä 2002.) Habermasin (1984) mukaan demokratian
ytimenä on sellainen puhuminen, joka koulü kansalaisissa kykyä todelliseen
julkiseen ajatteluun ja polüttiseen arviointün niìn, että he pystyisivät hahmot-
t^m^an yhteistä tulevaisuutta paremmin yhteisen hyvän pohjalta.

Vaikka näkemystä voidaan pitää idealistisena, tarjoaa se silti mielenkiin-
toisia ja arvokkaita lähtökohtia viestintäosaamisen merkityksen laajemmalle
ymmärtämiselle. Viestintäosaaminen on siis selkeästi yhteydessä myös käsi-
tyksümme h1,wästä yhteiskunnasta ja oikeudenmukaisista vallankäytön muo-
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doista. IGhittynyt, korkeatasoinen viestintäosaaminen ei süs ole ainoastaan
yksilöllisten tâvoitteiden saavuttamisen väl.ine vaan on yhtà IailIa yhteydessä
koko yhteiskunnan tasolla tapahtuvien vallankäytön tapoihin sekä käsityksüm-
me oikeasta ia väätàstä.

Modernisaatiomurroksen ja globalisaation mukanaân tuomât muutokset
nün taloudessa, politükassa kuin muillakin yhteiskunnallisen toiminnan aloilla
ovat synnyttäneet huolestuneita reaktioita demokratian tilasta ja mahdollisuuk-
sista (ks. esim. Cerny 1999; Cowen & Sutter 2}}};Mazzoleni & Schultz 1,999).

Globalisaatio kehitysvoimana ja prosessina on hyvin abstrakti ja hallitsemâton
sekä koskettaalaaja-alaisesti kaikenlaisia yhteiskunnallisia rakenteita ja tasoja.

I(uitenkin polütikot yhteiskunnallisina auktoriteetteina voivat eniten vaikuttaa
yhteiskunnassa tapahtuvün muutoksün ia nüden seurauksün. Näin ollen vastuu
demokratian toimivuudesta kuuluu ensisijaisesti polütikoille eli demokraattisille
johtajille, joilla on korkeasta valta-asemastaan johtuen tavallista kansalaista suu-
remmat mahdollisuudet vaikuttaa yhteisün asioihin. Omalla viestintäkä1ttäyty-
misellään poliitikko voi edistää demokratian näkökulmasta oikeudenmukaisen
vallankäytön toteutumista ja näin toimia vastuullisena polüttisena johtaiana.

Myös etükka ja arvokäsitykset ovat aina merkittävässä roolissa kaikenlaises-
sa polättisessa päätöksenteossa ja keskustelussa.Laajanja mielenkiintoisen nä-

kemyksen politükan ja etükan suhteesta esittää Max SØeber (1968). Hänen ko-
konaisvaltaiset, ajatuksia herättävätpohdintansa sopivat erinomaisesti taustaksi
myös tarkasteltaessa nykypdivän poliitikon viest-intäosaamista etükan näkökul-
masta, Weberin mukaan politükka operoi ihanteellisimmillaan nimenomaan
arvoien ja etükan alueella. Politükan ensisijaisimpaîa päämääränà on pitääyllä
arvokeskustelua sekä saada fümiset yhdessä pohtimaan ja reflektoimaan sosiaa-

lisesti arvokkaita asioita ja yhteisiä päämääriä.
\Teberin (1968) näkemyksestä heiiastuu mielenküntoinen ja järkevà ajatus

sütä, että politükan tehtävä ja yhteisöllinen merkitys on monella tapaa syvälle

ulomuvampi ja abstraktimpi kuin esimerkiksi talouselämän. Nimenomaan ar-

vosidonnaisuutta voidaan pitää politükan erityislaatuna ja polüttista toimintaa
keskeisesti màärittävänà ominaispürteenä. Demokraattisessa politükassa muo-
toillaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa nütä yhteisiä merkityksiä, arvopäàmäänä

ia suuntia, ioihin yhteiskwrtaahalvtaàn kehittää ia jotka koetaan tärkeiksi koko
yhteisön hlwinvoinnin ja olemassaolon kannalta. Demokrat-iaa voidaankin pi-
tää ennen kaikkea viestinnállisenä prosessina, jonka muotoutuminen, toteutu-
minen ja kehittyminen ovat tiivüsti sidoksissa myös yksittäisten polütikkojen
viestintäkompetens sün.

Yksittäinen polütìkko on jatkuvasti omassa toiminnassaan tekemisissä eettis-

ten kysymysten ja valintojen kanssa. Polütikon eettisiä valintoja ovat esimerkik-
si seuraavat: Onko annetuilla vaalilupauksilla katetta? Paljastetaanko yhteisten
pelisääntöjen vastaisesti asioita julkisuuteen oman edun nimissä? Ottaako po-
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liitikko eettisen näkökulman keskusteluun jonkin yksittäisen asiakysymyksen
kohdalla? Polütikon on süs tätkeää tiedostaa roolinsa yhteisen edun aiajana
elkä antaa itsekkäiden, omün valtapyrkimyksiin liittfvien motüyien hämärtää
laajempia ihmisryhmiä koskevia tavoitteita. Politükan on kuitenkin váitetty
kehitryneen yhä itsekkäämpään ja raadollisempaan suuntaan ia vahtettavan
usein etükkaa on jopa käytetty täysin omaa tarkoitustâan v^staan taktisena
verhoiluna taisteltaessa polüttisesta vallasta (Cowen & Sutter 2000).

Omaan viestintään kohdistuva itsereflektio on keskeinen osa polütikkojen
viestintäosaamista. Kuten Takala (1.995,45) toteaa, tietoisuuden ja itsetiedos-
tamisen hyödyntäminen tilanteissa, jotla koskevat muita ihmisiä, on ensiar-

voisen ørkeää ja samalla myös kompetenttia viestintäkäyttäytymistä. Taitava,
eettiseen itsereflektioon kykenevä poliitikko pystly ymmfutàmään ja ennen

kaikkea perustelema^n oma toimintaansa ohjaavat ihanteet sekä on sisäis-

tànyt ja pystyy tiedostamaan omaa viestintäkäyttayqmistään ohjaavia ja sii-
hen vaikuttavia awopäàmääriä. Myös Nordenstreng ja Lehtonen (1.998,269)
korostavat eettisen itsereflektion tärkeyttä polütikon viestintäosaamisen osa-

alueena. He toteavat osuvasti, että "viestintä on pehmeä elämän alue, joka on
läpikotaisin arvoperäistä jaionkavastuullinen hallinta edellyttää perusteellista
pohdintaa sätä, mikä on oikein jamll<àväärinnün tiedon hankinnassa, tulkin-
nassa, käsittelyssä kuin levittämisessäkin".

* Lopuxsr
Tarkastelimme polütikon viestintäosaamista kolmesta toisünsa sidoksissa ole-
vasta näkökulmasta. Teoreettisen tarkastelun perusteella viestintä- ja vuoro-
vaikutusosaamisen merkitys polütikon ammattitaidon ja polüttisen toiminnan
kannaka on erittäin suuri. Polütikon ammattta voidaan myos hyvällä syyllä

pitää nrorovaikutusammattina, j ossa toiminnan tulokset mààräytyvät nimen-
oma,aÍt r.'uorovaikutuksessa ja jossa onnistuminen rüppuu hyvin pitkälti vies-
tintään lüttyvien tekijöiden hallinnasta.

Ensimmäiseksi tarkastelimme viestintäosaamista yksittäisen polütikon
henkilökohtaisen viestinndllisen toimintakyoytt, menestyksen ja tavoitteiden
saar,'uttamisen kannalta. Poliitikon näkökulmasta viestintäosaaminen edistää
henkilökohtaisia päämäärten saavuttamista, kuten vaalimenestystä tai suotui-
san imagon luomista ja ylläpitämistä. Viestintäosaamisen avulla poliitikko voi
lisäksi toimia sujuvasti ja tehokkaasti erilaisissa viestintätilanteissa, kuten ryh-
missä, neuvotteluissa ja mediassa.

Toiseksi laajensimme tarkastelunäkökulmaa ja pohdimme viestintäosaami-
sen merkitystä polütikkojen ja kansalaisten välisen uuoroaaikutaksen näkökuJ-
masta. Politükka on jatkuvaa yhteistoimintaa, jossa yhdessä luodaan merki-
tyksiä sekä neuvotellaan, sovitaan ja asetetaan päämàäriä, joita kohti pyritään.
Pohdimme politükan olemusta vuorovaikutteisena toimintana, joka määräy -
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tyy ja kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä ja jonka ytimessä on vallanpitäjien
ja kansalaisten välinen luortâmus ja yhteistyö. Polütikolta edellpettäviä vuo-
rovaikutusosaamisen osa-alueita ovat esimerkiksi kyky muodostaa luottamuk-
sellinen, vuorovaikutteinen suhde kansalaisün sekä kuunnelJa ja havainnoida
yhteiskunnassa tâpahtuvia ajankohtaisia asioita.

Lisäksi pohdimme poliitikon roolia yhteiskunnallisena auktoriteettina, joka

viestintäkäyttäytymisellään vaikuttaa koko yhteiskunnan toimintaan. Polütikko
on johtaja ja suunnannäyttäiä, jonka on pystyttävä valitsemaan ja muotoile-
maan yhteiskunnallisesti arvokkaita jakannattavia suuntia japàämàänä. Tämän
takia muun muassa johtamisviestinnän ja viestinnän eettisten periaatteiden hal-
linnan taidot l-iitq'vät läheisesti polütikon viestintäkompetenssün. Yhteiskun-
nallista keskustelua rohkaiseva ja kirvoittava, avoimeen tiedonkulkuun ja vuo-
rovaikutukse en tähtàävä poliitikon viestintäosaaminen lienee yksi demokratian
keskeisimmistä perusedellpyksistä ja samalla eräs keskeinen tekijä, joka erottaa
demokratian muista hallintomuodoista. Polütikko yhteiskunnallisena auktori-
teettina vaikuttaapaljoln sühen, millaiseksi yhteinen tulevaisuutemme muotou-
tuu, Siksi kyky pohtia ja reflektoida erilaisia alopäàmääÀä jaluoda näköaloja
tulevaisuuteen lütyy erittäin keskeisesti poliitikkojen viestintäkompetenssün.

Nâiden kolmen näkökulman kautta kuvastuu se monimuotoinen prosessi,

ionka seurauksena yksilöllinen osaaminen sulautuu osaksi kollektüvista sosiaa-

lista todellisuutta. Alkunsa viestintäosaaminen saa yksilön käyttäytymisen tasol-
ta ja heijastuulaaja-alaisesti yhteiskunnallisella tasolla lüttyen vallan käyttöön,
demokratian toteutumiseen ja etükkaan.

I(eskeinen - ja myös hryin yllättävä - ero polütikon ammatissa verrattuna
muihin on, ettei siihen ole olemassa selkeitä päter,yysvaatimuksia. Tämän tal<ta

on hyvin tärkeää künnittää laaja-alaisesa huomiota poliittiseen osaamiseen ja

pyrkiä ymmänämään nütä edellytyksiä, joiden avulla polütikot voisivat yhà pa-
remmin hoitaa vaatwaa tehtäväänsä. I(äytännön työssä toimiville polütikoille
tämänkaltainen tieto antaa lähtökohtia oman osaamisen heikkouksien ja vah-
vuuksien punnitsemiselle sekä tarjoaa mahdollisuuden kehittää oma'a 

^mmattl-
tattoa ja slventää sen erityislaatuun lüttyvää itseymmärrystä.

Polüttista päter,1yttä on syytä pohtia myös kansalaisen näkökulmasta. Tie-
tyssä mielessä polütikon 

^mmattt 
voitaisün rinnastaa palveluammattiin, jossa

keskeisenä lähtökohtana on asiakkaan, kansalaisen palveleminen. I(ansalaiset
myös rekrytoivat polütikot virkoihinsa. Jotta polüttisiin virkoihin valittujen
pätevyys voitaisiin vatmistaa, tawitaan ttetoa ia ymmärrystä nüstä pätevyyk-
sistä ja osaamisen osa-alueista, joita ammatsn vastuullinen hoitaminen edellyt-
tää. I{ansalnsen näkökulmasta polütikoî 

^mmattttitdossa 
korostuvat ainakin

useat viestinnän etiikkaan lüttyvät seikat, kuten totuudellisuus, avoimuus ja

luotettavuus. I(innittämäll ä hsää huomiota poliittiseen osaamiseen voimme
tulevaisuudessa mahdollisesti tarjota kansalaisille entistä selkeämmät polütti-
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sen pätevyyden arviointikriteerit, joiden arr¡lla kansalaiset polütikkojen työn-
antaiina voivat v^rfüsta;a itselleen yhä vastuullisempia ia osaavampiavallan
kàyttäjiä.

Tarkastelussamme olemme liittäneet toisünsa yksilökeskeisen puheviestin-
nän ja yhteisöllisemmän poliittisen viestinnän näkökulmat sekä hahmotelleet
polütikolta edellytettäviä päte\,yyksiä nyky-yhteiskunnassa. Tarkoituksenam-
me on jäsentää paremmin tàtä valkeastt hahmotettavaa aihekokonaisuutta,
luoda sille rakenne sekä auttaâ eksplikoimaan ja tunnistamaan polüttisen
komp eten s sin luonnetta j a o s ateki j öit à. Y aikka tämànkalti:li.en teo reettinen
tarkastelu Taajentaa kuvaamme viestinnän merkityksessä politiikassa, se myös
s^ tt^ iàttàà joital<rn asioita melko abstrakteiksi ajatusrakennelmiksi vailla
käytännön yhteyttä arkipäivân politiikkaan. Tämän takia empürinen tutkimus
sekä konkreettisien esimerkkien ja sovelluskohteiden etsiminen ovat tärkeitä
haasteita jatkotutkimukselle.

Ilinnostavaa olisi selvittää, kuinka polütikkojen ja kansalaisten välinen
vuorovaikutus tällä hetkellä toteutuu ja kuinka sitä voitaisün tehostaa. Târke-
ää olisi myös tutkia konkreettisemmin polütikkojen yksilötason viestintäosaa-
mista esimerkiksi polütikkojen itsensä näkökulmasta. Mielenkiintoista olisi
myös tarkastella sitä, millainen merkitys viestintäosaamisella on poliittisen
toiminnan sisällä kuten puolueissa tai vaikkapa hallituksen sisdllä ja mikä on
sen merkitys suhteessa mediaan ja äänestäjün. Entä miten nämä sisäinen ja

ulkoinen viestintäosaaminen ovat lopulta yhteydessä polüttiseen menestyk-
seen? Toisaalta voisi tutkimuksellisest-i tarkastella sitä, onko vuorovaikuttei-
nen, eettinen jataitava viestintä polütikolle kannattavaa tai osaavatko kansa-

laiset sellaista edellyttää, arvioida tai awostaa.
Lisäksi jatkotutkimuksellinen haaste olisi ylipäänsä polütikkojen viestin-

täosaamisen arviointi. Miten olisi mahdollista lähteä arvioim aî tätä 1^ j^
ja monitasoista inhimillisen pätevyyden aluetta? Onko objektüvinen arviointi
yhpàätään mahdollista vai onko viestintäosaaminen aina vijme kädessä tilan-
nesidonnainen, subjektüvinen ja tulkitsijasta riippuva ilmiö? Millaista on hyvä
viestintäosaaminen politükassa ja miten hyvän viestintäosaamisen tulokset
näkryät? Millaisia arviointikriteereitä polütikkojen viestintäosaamiselle voi-
daan asettaa?

Tässä artikkelìssa keskeisenä tavoitteenamme oli pyrkiä korostamaan poli-
täkan yhteisöllistä luonnetta jalnttääpohdiskeluun mukaan keskeiset etükan,

vastuun ja vuorovaikutuksen kysymykset, jotka parhaimmillaan saattavat sy-

ventääviestintäosaamisen käsitteenydinolemusta. Humanistinen, ihmistieteel-
le t¡pillinen pehmeämpi näkemys rikastuttaa kuvaa nykypiiivän polütikosta.
Poli,ittinen pätevyys ei ole pelkästään pelisilmää, tarkkanjaisten strategioiden
hallintaa tai oman menestyksen maksimointia vaanyhtà laiìla vastuullisuutta,
eettistä harkintakykyä, kuuntelutait oa ja kykyä aitoon vuorovaikutukseen.
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