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Eurovaalien äänestysaktiivisuus on laskenut ensimmäisistä eurovaaleista lähtien. Tässä tutkimuksessa 
tarkoitukseni on selvittää, miksi eurovaaleissa jätetään äänestämättä. Olen kiinnostunut myös siitä, mitkä 
sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat äänestämättä jättämiseen Suomen eurovaaleissa. 
Jotta voin sanoa, miksi äänestämättä jätetään juuri eurovaaleissa, vertailen vuoden 2019 Suomen eurovaaleja 
vuoden 2019 Suomen eduskuntavaaleihin. 

Tein tutkimuksen hyödyntämällä aiemmasta kirjallisuudesta löydettyjä syitä, tutkimalla Eurobarometreja sekä 
Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja suomalaisten äänestyskäyttäytymisestä. Aiemmasta kirjallisuudesta 
keskeiseksi nousi teoria toisen asteen vaaleista. Lisäksi löysin eurobarometreista erilaisia vaalikohtaisia syitä, 
jotka vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen. Tutkimusmenetelmänä käytin kuvailevaa kvantitatiivista tutkimusta, 
jossa vertailin vuoden 2019 eurovaalien ja eduskuntavaalien sosiodemografisia ja sosioekonomisia tekijöitä. 
Näitä ovat ikä, sukupuoli, koulutus sekä tulotaso.  

Tutkimuksen tulokset mukailevat pääosin aiemman kirjallisuuden tuloksia. Eurovaaleissa tärkeimmiksi 
äänestämättä jättämisen syiksi nousee vaalien kiinnostamattomuus, tiedon puute Euroopan unionista sekä 
tunne yhden äänen riittämättömyydestä. 

Tutkimuksessa sain selville, että sosiodemografisilla sekä sosioekonomisilla tekijöillä on selkeä yhteys 
äänestämiseen myös eurovaaleissa. Alhainen koulutustaso, nuori ikä, sekä alhainen tulotaso ovat tekijöitä, 
joiden takia äänestämättä jätetään eurovaaleissa todennäköisimmin. Nuoret miehet äänestävät huomattavasti 
vähemmän kuin saman ikäiset naiset. Tilanne kääntyy toisinpäin äänestäjien iän yltäessä yli 50 vuoteen.  

Äänestysaktiivisuudessa voidaan huomata joitakin eroja, kun verrataan eduskuntavaalien ja eurovaalien 
äänioikeutettujen sosiodemografisia ja sosioekonomisia tekijöitä. Molemmissa vaaleissa korkea ikä, korkea 
koulutus sekä korkea tulotaso nostavat äänestysaktiivisuutta. Toisen asteen koulutuksen käyneet äänestävät 
melko usein eduskuntavaaleissa verrattuna siihen, miten usein he äänestävät eurovaaleissa. 
Eduskuntavaaleissa äänestysaktiivisuus nousee tasaisesti tulotason noustessa ylöspäin, mutta eurovaaleissa 
äänestysaktiivisuus kääntyy nousuun vasta aivan ylimmissä tuloluokissa. Miesten ja naisten 
äänestysaktiivisuus erot ovat eurovaaleissa pienempiä kuin eduskuntavaaleissa. 
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1. Johdanto 
 

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. Se on ensimmäinen 

ylikansallinen kansanedustuslaitos, joka valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi samanaikaisesti 

kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan unionin kansalaiset toimivat sen valitsijoina oman kansallisen 

lainsäädäntönsä puitteissa (Vaalit.fi 2020). Euroopan parlamentti sai nykyisen nimensä vuonna 1996, 

mutta ensimmäiset eurovaalit järjestettiin jo vuonna 1979. Tällöin äänestysaktiivisuus oli noin 63 

prosenttia (European Parliament 2019). Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 ja ensimmäiset 

eurovaalit, jotka järjestettiin Suomessa, pidettiin lokakuussa vuonna 1996. Tämän vaalikauden 

eurovaalit oli käyty vanhoissa jäsenmaissa jo aiemmin, joten Suomen ensimmäiset edustajat 

europarlamenttiin eduskunta valitsi jo vuonna 1994. Lopulta Suomen ensimmäisissä eurovaaleissa 

äänestysprosentti oli 57,6 prosenttia, joka oli hieman EU-maiden keskiarvoa korkeampi (Euroopan 

parlamentti 2019a).  

 

Ensimmäisistä eurovaaleista lähtien äänestysprosentti on kuitenkin ollut laskussa ympäri EU:ta. 

Eurovaalit on järjestetty nyt yhteensä yhdeksän kertaa ja vuonna 2019 EU:n äänestysaktiivisuus oli 

enää 50,7 prosenttia. Suomessa äänestysprosentti on laskenut EU:n keskiarvoa enemmän, vuoden 

2019 vaaleissa se oli enää 40,8 prosenttia. (Euroopan parlamentti 2019a.) 

 

Tutkielmassa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta yleisesti sitä, miksi vaaleissa ja erityisesti 

eurovaaleissa jätetään äänestämättä. Siinä käsitellään, paljonko eurovaaleissa äänestysprosentti on 

laskenut ja vertaillaan EU-maiden keskiarvoa Suomeen. Pohjana kirjallisuudelle käytetään teoriaa 

toisen asteen vaaleista. Tutkimus analysoi myös sitä, onko äänestäminen ylipäätään tärkeää EU:n 

toiminnan kannalta. Tämä jälkeen siirrytään tarkastelemaan tarkemmin erilaisten sosiodemografisten 

ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta vuoden 2019 eurovaaleissa äänestämättä jättämiseen 

Suomessa. Analyysi toteutetaan kuvailevan kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Sosiodemografisista 

tekijöistä hyödynnetään ikää sekä sukupuolta ja sosioekonomisista tekijöistä koulutusta sekä 

tulotasoa. Aineistona käytetään Tilastokeskuksen tekemiä verkkojulkaisuja sekä Eurobarometrin 

tuottamaa tutkimusta vuoden 2019 eurovaaleista. Jotta voidaan sanoa, korostuuko äänestämättä 

jättäminen eurovaaleissa tietyssä sosiodemografisessa ryhmässä, vertaillaan tuloksia vuoden 2019 

eduskuntavaalien tuloksiin. Lopuksi tutkielma analysoi, miten äänestysprosenttia voitaisiin nostaa 

tulevaisuudessa ja esitellään muutamia kampanjoita, joita Suomessa toteutettiin vuonna 2019 

eurovaalien äänestysprosentin nostamiseksi.  
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2. Eurovaalien äänestysprosentin historia 
 

Vuonna 1979 järjestettiin historian ensimmäiset eurovaalit. Tällöin vaaleihin osallistui yhdeksän 

Euroopan jäsenvaltiota: Tanska, Belgia, Saksa, Irlanti, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat ja 

Yhdistynyt kuningaskunta. Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta liittyivät EU:hun sen 

ensimmäisessä laajentumisessa vuonna 1973 (Europa.eu 2020). Jo ensimmäisissä eurovaaleissa 

äänestysprosentti vaihteli merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi Belgiassa 

äänestysaktiivisuus oli 91,4 prosenttia äänestyspakkoa noudattavana maana, kun taas Yhdistyneessä 

Kuningaskunnassa se oli vain 32,3 prosenttia. Tanska, Saksa, Alankomaat, Italia, Ranska, Luxemburg 

ja Irlanti asettuivat tähän väliin ja näin vaalien kokonaisaktiivisuudeksi muodostui 62 prosenttia. Se 

on jäänyt eurovaalien historian korkeimmaksi äänestysprosentiksi. Näiden vaalien jälkeen Euroopan 

unionissa on tapahtunut paljon. Seuraavalla vuosikymmenellä EU:hun liittyivät Kreikka, Espanja ja 

Portugali. Uusien jäsenvaltioiden liityttyä vuoden 1989 vaaleissa äänestysprosentti putosi hiukan 

edellisistä vaaleista jääden 58,4 prosenttiin. Äänestysprosentti laski, vaikka periaatteessa Kreikassa 

noudatetaan äänestyspakkoa ja näin Kreikan äänestysprosentti oli keskiarvoa korkeampi. (Euroopan 

parlamentti 2019a.)  

 

Kymmenen vuotta myöhemmin Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät Euroopan unioniin ja vaalit 

järjestettiin 15 jäsenvaltion kesken. Samalla vuosikymmenellä EU sai nykyisen nimensä. Uusien 

jäsenvaltioiden kesken vaaleissa vuoden 1999 äänestysprosentin keskiarvo putosi merkittävästi 

jääden enää 49,5 prosenttiin. Nämä olivat ensimmäiset kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti 

toimitetut EU-vaalit, jossa myös Suomi oli mukana. Suomen äänestysprosentti oli näissä vaaleissa 

30,1 prosenttia (Euroopan parlamentti, 2019a.) Syitä näin alhaiselle äänestysprosentille on esitetty 

monia (ks. luku 3.3.). 2000-luvulle tultaessa EU jatkoi laajentumistaan huimalla kahdellatoista 

uudella jäsenvaltiolla (Europa.eu 2020). Vuonna 2009 ratifioitiin Lissabonin sopimus, jossa 

parlamentin valtaa kasvatettiin antamalla sille lisää lainsäädäntövaltaa. Tämä sopimus asetti 

parlamentin ministerineuvoston kanssa tasavertaiseen asemaan päätettäessä siitä, mitä EU tekee ja 

miten sen rahat käytetään. Se myös antoi parlamentille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa EU:n 

johtajien valintaan. Kaikilla näillä uudistuksilla pyrittiin varmistamaan, että Euroopan parlamentin 

vaaleissa kansalaiset pystyisivät vaikuttamaan paremmin siihen, mihin suuntaan Eurooppa on 

menossa. (Euroopan parlamentti 2019b.) Näistä muutoksista huolimatta uusissa jättimäisissä 

eurovaaleissa äänestysprosentti madaltui entisestään jäädeen 43 prosenttiin (Euroopan parlamentti 

2019a). 
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Vuonna 2019 on järjestetty viimeisimmät eurovaalit. Ne jäävät ainakin hetkeksi EU:n suurimmiksi 

vaaleiksi, sillä seuraaviin vaaleihin mennessä Yhdistynyt Kuningaskunta on lähtenyt Euroopan 

Unionista. Vuoden 2019 vaaleissa EU-maiden keskimääräinen äänestysprosentti nousi merkittävästi 

ollessaan 50,6 prosenttia. Tämä on korkein äänestysprosentti vuoden 1994 vaalien jälkeen. 

Äänestysprosentti kasvoi kaikkiaan 19 jäsenvaltiossa ja se nousi erityisesti Puolassa, Romaniassa, 

Espanjassa, Itävallassa, Unkarissa ja Saksassa. Äänestysprosentti pieneni kahdeksassa maassa, mutta 

laskua oli enintään kolme prosenttiyksikköä. Äänestysprosentit vaihtelivat merkittävästi 

jäsenvaltioiden välillä. Äänestäminen on pakollista esimerkiksi Belgiassa, Luxemburgissa, 

Kyproksella sekä Kreikassa. (Euroopan Parlamentin Erityiseurobarometri 91.5.) Suomessa 

äänestysprosentti oli 42,7 prosenttia, mikä oli korkein prosentti sitten ensimmäisten vuoden 1996 

vaalien (SVT 2019). Tämä on erittäin merkittävää, sillä vuonna 1996 Suomessa järjestetyt eurovaalit 

pidettiin samaan aikaan kuntavaalien kanssa ja tämä nosti eurovaalien äänestysprosenttia 

korkeammalle samalla laskien kuntavaalien äänestysprosenttia (Borg 2006, 45). Näin vuoden 2019 

EU-vaalien prosentti oli korkein Suomen eurovaaleista, joiden yhteydessä ei ole järjestetty muita 

vaaleja (Euroopan parlamentti 2019a). 

3. Teoreettinen tausta ja aiempi kirjallisuus 
 

Tutkimuksen kirjallisuus sekä teoreettinen tausta keskittyvät äänestämättä jättämisen syihin ensin 

yleisellä tasolla vaaleissa ja sen jälkeen eurovaaleissa. Se taustoittaa myös sosiodemografisten sekä 

sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta äänestysaktiivisuuteen. Tämän jälkeen esitellään teoria toisen 

asteen vaaleista, joka toimii lähtökohtana tuloksien analysointiin ja tulkintaan. Lopuksi pohditaan 

äänestämisen tärkeyttä eurovaaleissa Euroopan unionin toiminnan ja legitimiteetin kannalta. 

 

3.1. Äänestäminen poliittisena osallistumisena 

 
Äänestäminen on tunnetuin ja myös opiskelluin muoto poliittisesta osallistumisesta. Se on tapa 

vaikuttaa valtion tekemiin päätöksiin demokratiassa. Äänestysprosentti on kuitenkin laskenut aina 

1950-luvulta suurimmassa osassa läntisiä demokratioita. (Wass 2008, 9–20.) Äänestysprosentin lasku 

puhuttaa ympäri Eurooppaa, sillä perinteisesti äänestäminen on nähty demokratian kulmakivenä. 

Syitä tähän ongelmaan on tutkimuksessa esitetty monenlaisia. Toisaalta täytyy myös muistaa, että 

tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen ideaalista äänestysprosentista, sillä joskus tyytymätön 

kansa voi olla aktiivisempi äänestämään kuin tyytyväinen kansa. (Kestilä-Kekkonen 2014, 53.) 
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Borg ym. (2000) ovat jakaneet äänestysosallistumisen perusteet kahteen pääelementtiin. 

Ensimmäinen on osallistumisen instrumentaalinen komponentti ja jälkimmäistä kutsutaan toiminnan 

tai sen seurausten ekspressiiviseksi elementiksi. Ensimmäinen viittaa siihen, kokevatko äänestäjät, 

että heidän äänellään voi vaikuttaa vaalien lopputulokseen ja sitä kautta poliittiseen päätöksentekoon. 

Jälkimmäinen taas viittaa vaaliosallistumisen sosiaaliseen kontekstiin, eli siihen, kokevatko 

äänestäjät äänestämisen velvollisuutena ja millainen symboliarvo äänestämisellä on. (Borg ym. 2000, 

108.)  

 

Hanna Wass on jakanut äänestysaktiivisuutta selittävät tekijät makro- sekä mikrotasolle. Makrotason 

tekijöitä ovat vaalitapa ja se, onko tarve esimerkiksi rekisteröityä äänestäjäksi. Joissain EU-maissa 

äänestäminen on pakollista ja se nostaa äänestysaktiivisuutta. Tällaisia valtioita ovat esimerkiksi 

Kreikka ja Italia. Muita makrotason syitä ovat väestötason tekijät, kuten väestön koko, väestön 

pysyvyys, väestön homogeenisuus sekä aiempi äänestysaktiivisuus. Mikrotason tekijöitä ovat taas 

Wassin mukaan yksilötason sosiodemografiset, sosioekonomiset ja sosiopsykologiset ominaisuudet 

sekä resurssit. Sosiodemografiset tekijät käsittävät iän, sukupuolen, etnisen taustan ja siviilisäädyn 

kun taas sosioekonomiset tekijät koulutuksen, yhteiskuntaluokan, tulotason ja omistamisen. 

Sosiaalipsykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat äänestämiseen, ovat uskonnollisuus, 

puoluesamaistuminen, kiinnostus politiikasta sekä subjektiivinen kansalaispätevyys. Resurssit pitävät 

sisällän esimerkiksi kansalaistaidot, käytettävissä olevan ajan, rahan sekä tietotason. (Wass 2011, 33–

39.) Myös äänestyspäivän sää sekä viikonpäivä on nostettu esiin monessa tutkimuksessa vaikuttavan 

äänestysaktiivisuuteen ja erityisesti sunnuntain valinta varsinaiseksi äänestyspäiväksi on nähty 

nostavan äänestysaktiivisuutta (esim. Mattila 2003, 452). 

 

3.2. Sosiodemografisten ja sosioekonomisten tekijöiden merkitys 

äänestyskäyttäytymiseen 

 

Kuten yllä jo todettiin, sosiodemografisten sekä sosioekonomisten tekijöiden on huomattu 

vaikuttavan kansalaisten äänestyskäyttäytymiseen. Seuraavaksi esitellään kirjallisuudesta löydettyjä 

syitä iän, sukupuolen, koulutuksen sekä työllisyyden vaikutuksesta äänestysaktiivisuuteen vaaleissa. 

Näitä tekijöitä hyödynnetään myös jäljempänä aineiston analyysissä.  

 

Wassin ja Borgin (2011) tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että Suomessa vuoden 2007 ja 2011 

eduskuntavaaleissa iäkkäät ihmiset ovat äänestäneet aktiivisemmin (ks. myös Milbrath 1965). 

Tuloksista ei kuitenkaan käy ilmi, johtuuko ilmiö äänestysprosentin kohoamisesta iän myötä vai 
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heijastaako tulos pysyvämpää, sukupolvien välistä aktiivisuuseroa. Wassin (2007) mukaan on 

olemassa kolme erilaista teoriaa, jolla voidaan selittää äänestysaktiivisuutta iän mukaan. 

Ensimmäinen on elämän kiertokulku, jossa äänestysaktiivisuus nousee ihmisen vanhetessa, kunnes 

se kääntyy laskuun ihmisen tullessa siihen ikään, että esimerkiksi fyysiset rajoitteet alkavat vaikuttaa 

äänestämisen. Toinen teoria on jo aiemmin mainittu sukupolveen liittyvä äänestysaktiivisuus. Sama 

sukupolvi äänestää yhtä aktiivisesti omasta iästään riippumatta, sillä he ovat kokeneet yhteisiä 

avainkokemuksia, jotka vaikuttavat poliittisen osallistumisen innokkuuteen. (Wass 2007.) 

Sukupolviefektiin voi olla sidonnaista myös tietty sukupuoli. Esimerkiksi vuoden 2011 

eduskuntavaaleissa aktivoituivat erityisesti saman sukupolven miehet (Wass & Borg 2011, 107). 

Kolmas teoria on periodiefekti, jossa tietty trendi ohjaa aikakauden äänestyskäyttäytymistä iästä 

riippumatta. Tällä hetkellä trendi on läntisten valtioiden äänestysprosentin lasku. (Wass 2007.) 

Milbrath (1965) toteaa puolestaan, että iän vaikutus äänestysaktiivisuuteen on vahvasti sidoksissa 

muihin sosiodemografisiin tekijöihin. Esimerkiksi kansalaisen koulutustason ollessa alhainen, iän 

vaikutus äänestämiseen on suurempi. Kun taas kansalainen on korkeasti koulutettu, iän merkitys 

aktiivisuuden selittäjänä vähenee.  

 

Eri maita koskevissa varhaisissa ääestystutkimuksissa on huomattu miesten äänestävän 

aktiivisemmin kuin naisten. Näiden tutkimusten haastatteluissa naiset ovat todenneet heidän 

miehensä hoitavan perheen politiikan ja siihen liittyvät monimutkaiset ongelmat. Kuitenkin naisten 

koulutustason kasvaessa myös naisten äänestäminen kasvaa. (Milbrath 1965, 116-118.) Nykyään 

kuitenkin esimerkiksi Suomessa naiset äänestävät aktiivisemmin kuin miehet lähes kaikissa 

ikäryhmissä (Wass & Borg 2011, 108).  

 

Sosioekonomisten tekijöiden merkityksen äänestämiseen on sanottu yleisesti pienentyneen, vaikka 

Hannu Lahtisen (2019) mielestä esimerkiksi Suomessa niiden vaikutus äänestysaktiivisuuteen on 

noussut hälyttävän korkeaksi etenkin nuorissa ikäryhmissä.  Sosioekonomiset tekijät ovat tärkeitä 

tutkittaessa äänestyskäyttäytymistä, sillä ne kuvaavat hyvin äänestäjien arkipäiväistä elämää ja sitä, 

millaisessa ympäristössä he toimivat. Korkean koulutuksen sekä tulotason on nähty nostavan 

äänestysaktiivisuutta. Koulutus avaa tiettyjä mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat yksilön tulotasoon ja 

Milbrathin (1965) mukaan sen onkin huomattu olevan voimakkain selitystekijä 

äänestysaktiivisuudelle ympäri maailmaa. Sosioekonomisilla tekijöillä on myös suora vaikutus 

yksilön asemaan yhteiskunnassa sekä käytettävissä oleviin resursseihin (Lahtinen 2019, 49). Näihin 

resursseihin kuuluvat esimerkiksi kansalaistaidot, mahdollisuudet saada tietoa politiikasta sekä 

motivaatio ja itsevarmuus osallistua politiikkaan. Korkealla koulutuksella sekä tulotasolla on 
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huomattu olevan yhteys myös erilaisten yhteisöjen jäsenyyteen sekä sosiaalisiin suhteisiin, 

esimerkiksi poliittisiin verkostoihin. (Inkinen & Saari 2019, 2-5.) Tulotason vaikutus korkeampaan 

äänestysaktiivisuuteen on helppo ymmärtää. Kun talous on turvattu, energiaa jää myös muihin 

asioihin, kuten uutisten katsomiseen, sanomalehtien lukemiseen ja erilaisten verkostojen toimintaan 

osallistumiseen (Milbrath 1965, 97-98). Korkea koulutus ja tulotaso vaikuttavat myös asuinpaikkaan 

ja siellä syntyvään tunteeseen mahdollisuudesta osallistua politiikkaan. Näillä kaikilla tekijöillä on 

huomattu olevan yhteys korkeampaan äänestysaktiivisuuteen (Lahtinen 2019, 16-21.)  

 

3.3. Äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät eurovaaleissa 

 
Edellä mainitut tekijät vaikuttavat kaikki myös äänestysaktiivisuuteen eurovaaleissa. Tutkijat ovat 

havainneet kuitenkin erityisiä syitä siihen, että äänestämättä jättäminen on yleistä etenkin 

eurovaaleissa. Mattila (2003) toteaa analyysissaan, että pienet tekijät ja niiden muutokset vaikuttavat 

enemmän eurovaalien äänestysaktiivisuuteen kuin kansallisissa parlamenttivaalieissa, sillä yhden 

äänen merkitys ja näin ollen hyöty äänestäjälle on eurovaaleissa pienempi ja äänestämistä ei nähdä 

yhtä tärkeänä. Tällaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat todennäköisempään äänestämiseen eurovaaleissa 

ovat Mattilan mukaan äänestyspakko, viikonloppu äänestysajankohtana, vaalitapa, jossa valitsijat 

voivat vaikuttaa ehdokkaisiin, vaalipiirin jakaminen osiin, eurovaalien pitäminen ennen kansallisia 

vaaleja, maan taloudelliset hyödyt jäsenyydestä nettosaajana sekä kansalaisten tuki EU-jäsenyyttä 

kohtaan. (Mattila 2003, 454-457.) Luonnollisesti näiden tekijöiden ollessa päinvastoin äänestysinto 

laskee. Huomionarvoista on kuitenkin, että pääosin kaikissa EU:n jäsenmaissa on siirrytty 

käyttämään listavaalia vaalitapana (Wass 2011, 33). Reifin ja Schmittin mukaan myös Eurovaalien 

järjestäminen samanaikaisesti kansallisten vaalien kanssa voi lisätä kansalaisten osallistumista, kuten 

Suomen ensimmäisissä eurovaaleissa tapahtui. Toisaalta kyseessä̈ on pitkälti keinotekoinen vaikutus, 

kun äänestäjät äänestävät eurovaaleissa vain siksi, että ne pidetään samaan aikaan kansallisten vaalien 

kanssa (Reif &Schmitt 1980, 13). 

Muita läpileikkaavia teemoja alhaiseen äänestysprosenttiin tutkimuskirjallisuudessa ovat 

kansalaisten kokemat heikot vaikutusmahdollisuudet EU:n politiikkaan ja äänestämisen 

velvollisuuden tunteen väheneminen (Borg ym. 2000, 106). Hanna Wassin mukaan maan 

jäsenyysajan pituus sekä toimiminen jonkin keskeisen EU-instituution isäntämaana lisäisivät 

kansalaisten tietoa EU:sta, mikä lisäisi äänestysaktiivisuutta. Myös eurooppalaiseksi 

identifioituminen nähdään lisäävän äänestysintoa (Wass 2011, 35).  
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Näiden syiden lisäksi on löydettävissä erilaisia vaalikohtaisia syitä. Esimerkiksi vuoden 1999 

eurovaalien alhaista äänestysprosenttia selitettiin EU:n toiminnan etäisyydellä ja 

vaikeaselkoisuudella. Samanaikaiset ajankohtaiset asiat vähensivät myös eurooppalaisten 

aktiivisuutta perehtyä vaaleihin. Näin ollen voidaan sanoa, että eurovaalit eivät kiinnosta tarpeeksi, 

kun huomion vievät muut poliittiset asiat. Samaisista vaaleista Suomessa todettiin, että puolueet 

panostivat näihin vaaleihin vähän, ehdokasasettelu ei miellyttänyt valitsijoita ja eduskuntavaalien 

jälkeinen vaaliväsymys näkyi äänestäjien aktiivisuudessa. (Pesonen 2000, 30.) Verrattaessa 

äänestämättä jättämisen syitä eduskuntavaaleihin keskeisimmiksi syiksi nousi eurovaaleista tiedon 

puute, vaalikampanjoiden huono kattavuus ja vaikeaksi osoittautunut ehdokkaan valinta. Kun EU ei 

kiinnosta, siitä ei kerry tietoa tarpeeksi. Vuoden 1999 Suomen eurovaaleista tehdystä tutkimuksesta 

käy ilmi, että etenkin varttuneimmat ikäluokat, heikommin koulutetut, eläkeläiset ja maaseudulla 

asuvat kokivat näin. (Borg ym. 2000, 115–117.) 

Myös vuoden 2014 koko EU-tason eurovaalitutkimuksesta on löydetty useita syitä valitsijoiden 

äänestyskäyttäytymisestä EU:n tasolla. Tärkeimmiksi syiksi äänestämisessä nousivat perinteiset syyt, 

kuten kansalaisvelvollisuuden täyttäminen, äänioikeuden käyttäminen kaikissa vaaleissa sekä itselle 

läheiseksi koetun puolueen kannattaminen. Näiden syiden jälkeen tärkeimmiksi nousivat syyt, jotka 

vaikuttavat nimenomaan eurovaaleissa äänestämiseen. Näitä olivat muun muassa EU:n 

kannattaminen, itsensä tunteminen eurooppalaiseksi tai EU:n kansalaiseksi ja näkemys siitä, että voi 

saada muutosta aikaan äänestämällä europarlamenttivaaleissa. (TNS opinion 2014.) 

Tutkimuskirjallisuudessa on havaittu eurooppalaiseksi identifioitumisen nostavan 

äänestysaktiivisuutta (Wass 2001, 35). Vuoden 2009 vaaleista poiketen, vuonna 2014 eurovaaleissa 

äänestämällä pystyi vaikuttamaan myös Euroopan komission puheenjohtajan valintaan. Noin viisi 

prosenttia äänestäjistä valitsi tämän vaihtoehdon kolmen tärkeimmän syyn joukkoon. (TNS opinion 

2014.) 

Kaiken kaikkiaan jäsenmaiden äänestysprosentin keskiarvo putosi vuonna 2014 0,46 

prosenttiyksikköä edellisistä vaaleista, vaikka eurovaalit järjestettiin useissa maissa samaan aikaan 

muiden vaalien kanssa. Kuitenkin täytyy muistaa, että ennen vuoden 2009 vaaleja useita uusia 

jäsenvaltioita oli juuri liittynyt unioniin, ja juuri näissä valtioissa vuoden 2014 äänestysprosentti myös 

tippui. (TNS opinion 2014.) Mattila on todennut ensimmäisten vaalien nostavan äänestysintoa 

(Mattila 2003, 457) ja tämä voi selittää myös äänestysprosentin laskua vuonna 2014 näissä 

jäsenvaltioissa. 
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Tärkein syy äänestämättä jättämiseen vuonna 2014 oli luottamuksen tai kiinnostuksen puute, ei 

niinkään tiedon puute. Esimerkiksi suomalaisista 65 prosenttia koki, että heillä oli tarvittava tieto 

äänestyspäätöksen tekemiseen. Myös ajatus siitä, ettei yhdellä äänellä ole merkitystä, oli suosittu syy 

jättää äänestämättä. Kuitenkaan vastausvaihtoehdot, joissa paheksutaan EU:ta eivät olleet suosittuja. 

Voidaan sanoa, että eurovaaleissa jätetään äänestämättä enemmänkin kiinnostuksen puutteesta kuin 

protestina EU:ta vastaan. Esimerkiksi suomalaisista vain 15 prosenttia totesi EU:n olevan huono asia 

ja 61 prosenttia totesi olevansa kiintynyt Eurooppaan ja 74 prosenttia suomalaisista totesi tuntevansa 

olevan EU:n kansalainen. (TNS opinion 2014.) EU:n laajuisen eurovaalitutkimuksen lisäksi myös 

Aula research teki vuoden 2014 eurovaaleista tutkimuksen ammattiliittojen jäsenille Suomessa. 

Tutkimuksen tulokset mukailevat kaikista jäsenmaista tehtyä eurovaalitutkimusta. Syiksi 

äänestämättä jättämiseen nousivat vaalien kiinnostamattomuus sekä se, ettei äänestämisellä ole 

vaikutusta asioihin. Tutkimuksen mukaan äänestysinto on korkeimmillaan ikäryhmistä yli 50-

vuotiailla, koulutustasoista yliopiston tai korkeakoulun käyneillä ja ammattiasemista yrittäjillä sekä 

eläkeläisillä. (Aula research 2014.) 

Vuoden 2014 vaaleista käy myös ilmi, että jopa 20 prosenttia äänestämättä jättäneistä EU:n tasolla 

päätti jättää äänestämättä vasta vaalipäivänä. Tämä tukee aiempaa kirjallisuutta siitä, että 

eurovaaleissa pienet tekijät, kuten sää, vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen enemmän kuin 

kansallisissa parlamenttivaaleissa. Suomen eurovaaleissa jopa 40 prosenttia äänestämättä jättäneistä 

päätti toimia näin muutamia päiviä ennen tai vasta vaalipäivänä. (TNS opinion 2014.) 

3.4. Teoria toisen asteen vaaleista 

 
Äänestämättä jättäminen nimenomaan eurovaaleissa nojaa tutkielmassani teoriaan toisen asteen 

vaaleista. Teoria on itsessään jo vanha, mutta Karlheinz Reif ja Hermann Schmitt liittivät sen 

eurovaaleihin artikkelissaan vuonna 1980 huomatessaan, että eurovaalien tulokset näyttivät 

mukailevan enemmän kunkin jäsenmaan kansallisten vaalien tuloksia kuin yhteistä europolitiikkaa. 

Toisen asteen vaaleja ovat myös esimerkiksi valtioiden kunnallisvaalit, sillä niissä ei ratkaista, ketkä 

maata hallitsevat (Pesonen 2000, 45). Reifin ja Schimittin artikkelin julkaisemisen jälkeen siihen on 

viitattu lähes aina puhuttaessa eurovaalien äänestysprosentista, sillä teorialla pyritään selittämään 

eurovaalien alhaista äänestysprosenttia. Teorian perusperiaatteen mukaan ensimmäisen asteen 

vaalien tulos (tässä tapauksessa kansallisten parlamenttivaalien tulos) määrää pitkälti myös toisen 

asteen vaalien tuloksen. Siihen liittyy kuitenkin myös muita periaatteita. Reifin ja Schmittin mukaan 

teoria rakentuu kolmen perusperiaatteen varaan: 1) toisen asteen vaaleissa äänestysprosentti on 

matalampi kuin ensimmäisen asteen vaaleissa; 2) hallituspuolueet menettävät kannatustaan; ja 3) 
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pienet puolueet menestyvät hyvin. Myös tunne siitä, ettei omalla äänellä ole merkitystä, sillä se ei 

vaikuta lopputulokseen, on keskeistä (Reif & Schimitt 1980, 8-15). Sundell ym. ovatkin todenneet, 

että toisen asteen vaalit ovat äänestäjien, puolueiden sekä tiedotusvälineiden näkökulmasta alisteiset 

kansallisille poliittisille tapahtumille, sillä toiminta keskittyy kansallisten tapahtumien ympärille. 

Esimerkiksi puolueet tavoittelevat Euroopanparlamentin paikoilla lähinnä lisäkannatusta 

kotimaassaan ja tiedotusvälineet keskittyvät uutisoimaan kansallisista kysymyksistä unionin 

yhteisten asioiden sijaan (Sundell ym. 2000, 146-148). Hanna Wassin (2013) mukaan eurovaalit ovat 

typistyneetkin pitkälti vain kansallisten puolueiden kannatusmittaukseksi, kun puolueiden erot EU-

kysymyksissä ovat jääneet äänestäjille epäselviksi. 

 

3.5. Eurovaalien äänestysprosentin merkitys 

 
Onko alhainen eurovaaliprosentti todella sitten ongelma? Mattilan mukaan äänestäjät tietävät, että 

europarlamentilla ei ole yhtä paljon valtaa kuin kansallisella parlamentilla (Mattila 2000, 449). 

Euroopan unionista puhuttaessa vilahtelee usein sana demokratiavaje eli kansalaisten heikot 

vaikutusmahdollisuudet unionissa. Mattila toteaakin alhaisen äänestysprosentin aiheuttavan 

ongelmia EU:n legitimiteetille. Andreas Follesdal ja Simon Hix ovat esittäneet, että demokratiavaje 

johtuu nimenomaan siitä, että kansalaisilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa EU-

politiikkaan. Unionin toimielinten jaosta johtuen kansalaiset eivät näe, että poliitikot olisivat 

vastuussa äänestäjilleen. Valtaa on myös siirretty yhä enemmän virkamiehille. Lisäksi EU:n 

politiikka eroaa niin vahvasti kansallisen tason politiikasta, että kansalaisten on vaikea ymmärtää sitä, 

ja tällöin äänestämistäkään ei nähdä niin tärkeänä. Vaalit usein lisäävät kansalaisten tietoutta 

politiikasta ja näin voivat vahvistaa kansalaisten suhdetta Unioniin. Siksi kansalaisten 

äänestysosallistuminen on erityisen tärkeää demokratian toteutumisen kannalta (Follesdal & Hix 

2006). Vaikka Euroopan parlamentin valtaa on pyritty kasvattamaan, se edelleen eroaa kansallisista 

parlamenteista, sillä äänestämällä eurovaaleissa ei pysty vaikuttamaan EU:n ”hallituksen” 

muodostamiseen. Jäsenvaltioiden komissaarit valitaan edelleen kansallisten vaalien tuloksen pohjalta 

ja näin kokemus eurovaaleista toisen asteen vaaleina lisääntyy. Tästä näkökulmasta demokratiavajeen 

käsitettä voidaan pitää aiheellisena (Flickinger & Studlar 2007, 386). Vastakkaista näkemystä 

edustava Andrew Moravcsik on todennut, että äänestysprosentin alhaisuudesta mahdollisesti koituva 

demokratiavaje ei ole ongelma. Euroopan unionin toimivaltaan eivät lukeudu kansalaisille 

tärkeimmät politiikan osa-alueet, kuten verotus, hyvinvointi tai kulttuuri. EU-tasolla päätettävät asiat 

ovat siis vähemmän tärkeitä kansalaisen näkökulmasta. (Moravcsik 2002, 607-608.)  
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Ajatus eurovaalien vähemmän tärkeämmästä asemasta ei ole yleinen vain äänestäjien keskuudessa, 

vaan myös puolueet näkevät vaalit vähemmän tärkeänä. Jos eduskuntavaalit ovat juuri ennen 

eurovaaleja, kannatusmittaus puolueiden välillä tapahtuu jo siellä, eikä juuri muodostuneen 

hallituksen kannatusta ole vielä tarvetta mitata. Toinen mainittava tekijä on puolueiden halu vähätellä 

europarlamentin asemaa. Puolueet korostavat hallitusten välistä yhteistyötä europarlamentin sijaan. 

Näin puolueiden vähättelevä asenne valuu myös kansalaisille ja äänestysinto laantuu entisestään. 

Valtataistelun sijaan olisikin tärkeää nähdä europarlamentti yhtenä luonnollisena tasona, resurssina, 

joka auttaa lisäämään Unionin päätöksen teon läpinäkyvyyttä parantaen kansalaisten mahdollisuuksia 

vaikuttaa sen toimintaan. (Tsochkkinen 2000, 135-137.) 

4. Tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksen asettelu 
 

Tutkimuksen päätavoite on tarkastella, miksi eurovaaleissa jätetään äänestämättä yhä useammin, 

vaikka europarlamentin valtaa kasvatetaan. Kirjallisuudesta sekä aiemmista eurovaalitutkimuksista 

löytyvien syiden lisäksi tutkimuksessa pohditaan aihetta viimeisimpien, vuoden 2019 eurovaalien 

pohjalta Suomessa. Jotta kysymykseen voidaan vastata, tarkastellaan vuoden 2019 eurobarometrista 

ilmenneitä syitä äänestämättä jättämisestä Suomessa sekä verrataan Suomen tuloksia EU:n 28 maan 

keskiarvoon. Yleisten äänestämättä jättämisen syiden lisäksi tutkielma selvittää, miten äänestäjien 

sosiodemografiset sekä sosioekonomiset tekijät vaikuttivat äänestyskäyttäytymiseen eurovaaleissa 

2019.  Tässä analyysi keskittyy arvioimaan erityisesti iän, sukupuolen, koulutuksen sekä tulotason 

merkitystä äänestämiseen. Merkittävä, uusi tutkimustieto syntyy vertaillessa vuoden 2019 

eurovaaleja sekä eduskuntavaaleja. Analyysi vertailee erityisesti sosiodemografisten ja 

sosioekonomisten tekijöiden vaikutusta äänestämättä jättämiseen eurovaaleissa 2019 verrattuna 

siihen, millä sosiodemografisilla ja sosioekonomisilla tekijöillä jätettiin äänestämättä 

eduskuntavaaleissa 2019. Koska vaalit käytiin erittäin lähekkäin, vertailu tulee olemaan mielekästä. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

Miksi eurovaaleissa jätetään äänestämättä? 

Mitkä sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat suomalaisten äänestämättä 

jättämiseen eurovaaleissa? 
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5. Aineisto ja menetelmä  
 

Tutkielman aineisto koostuu Tilastokeskuksen tekemistä verkkojulkaisuista vuoden 2019 

eurovaaleista sekä vuoden 2019 eduskuntavaaleista. Tilastokeskuksen uusimmat verkkojulkaisut ovat 

erittäin luotettavia, sillä niiden tiedot ovat saatu oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän 

äänioikeusrekisteristä. Äänioikeusrekisterin laatii digi- ja väestötietovirasto ja se on atk-perusteinen. 

Rekisteri laaditaan 46 päivää ennen vaalipäivää ja siihen kerätään jokaisesta äänioikeutetusta muun 

muassa nimi, henkilötunnus, kotikunta ja vaalipäivän äänestyspaikka. Samaa äänoikeusrekisteriä on 

käytetty sekä eduskunta- että eurovaalien aineistona. Yksilötason taustatiedot perustuvat 

Tilastokeskuksen aineistoihin, muun muassa väestö-, työssäkäynti- ja perhetilastoon sekä 

tutkintorekisteriin. Näin tulokset ovat luotettavampia verrattuna kyselytutkimuksiin, jossa kansalaiset 

voivat muistaa väärin tai sosiaalisen paineen takia valehdella äänestämistään. Rekisteritiedoista 

etenkin äänestämättä jättäneistä saadaan luotettavaa tietoa ja se on juuri tämän tutkimuksen kannalta 

olennaista. Aineistossa on huomioitu sekä ennakkoon äänestäneet että virallisena vaalipäivänä 

äänestäneet. Molempien aineistojen osalta tulokset ovat rajattu Suomessa asuviin Suomen 

kansalaisiin. Kaikkiin äänioikeutettuihin ei pystytä kuitenkaan yhdistämään kaikkia yksilötason 

taustatekijöitä. Eurovaalien sekä eduskuntavaalien osalta tietoa on saatu 41,9 prosentista 

äänioikeutetuista, mutta kaikkiin äänioikeutettuihin ei ole voitu yhdistää kaikkia yksilötason 

taustatekijöitä. Vaalipäivän äänestystietoa on saatu kaikista Manner-Suomen vaalipiireistä, mutta 

tietojen kattavuus vaihtelee vaalipiireittäin. Kattavin tieto on saatu Keski-Suomen vaalipiiristä 

(83,0%), kun taas Helsingin vaalipiirin äänioikeutetut ovat selvästi aliedustettuina (1,4%). 

Tilastokeskuksen rekisteriaineistoja käytän eri sosiodemografisten ja sosioekonomisten tekijöiden 

äänestysprosenttien vertailuun eduskuntavaalien 2019 sekä eurovaalien 2019 välillä. 

 

Tutkimuksessa käytetään vuoden 2019 eurobarometreja selvittämään sosiodemografisten sekä 

sosioekonomisten tekijöiden merkitystä äänestämättä jättämiseen. Nämä aineistot ovat kerätty 

kyselytutkimuksilla, jotka toteuttivat Euroopan parlamentille Kantar. Tutkimus tehtiin jäsenmaissa 

muutama viikko (23.–26. toukokuuta 2019) pidettyjen vaalien jälkeen. Eurobarometreja käytetään 

löytämään syitä siihen, miksi eurovaaleissa vuonna 2019 on jätetty äänestämättä. 

 

Tutkimusmenetelmänä toimii kuvaileva kvantitatiivinen tutkimus. Hyödynnän Exceliä 

taulukoidessani äänestysprosentit sekä eurovaaleista että eduskuntavaaleista ja lasken niiden välillä 

olevan erotuksen. Teen taulukoita sosiodemografisiin ja sosioekonomisiin tekijöihin liittyen. 

Tutkielma keskittyy erityisesti iän, sukupuolen, koulutuksen sekä tulotason merkitykseen 
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äänestysaktiivisuudessa. Tällä yksinkertaisella menetelmällä saadaan hankittua uutta tietoa siitä, 

miksi suomalaiset jättävät eurovaaleissa äänestämättä verrattuna eduskuntavaaleissa äänestämiseen. 

Tulosten tulkintaan hyödynnetään eurobarometreja, jossa verrataan suomalaisten äänestyspäätöksiä 

EU:n 28 maan keskiarvoon ja näin saadaan suhteutettua tuloksia laajempaan kokonaisuuteen.  

6. Analyysi 
 

Seuraavaksi käydään ensin läpi yleisesti syitä, jotka vaikuttivat vuoden 2019 eurovaalien 

äänestyskäyttäytymiseen. Tämän jälkeen siirrytään esittelemään sosiodemografisten ja 

sosioekonomisten tekijöiden merkitystä ja miten nämä tekijät vaikuttivat eurovaaleissa 

äänestämiseen verrattuna eduskuntavaaleissa äänestämiseen.  Ensin kuitenkin taustoitan hiukan 

vaaleja edeltänyttä aikaa, jotta vaalien 2019 tapahtumat voidaan ymmärtää paremmin.  

 

Vuosia EU:ta koetelleen eurokriisin aika oli vuonna 2019 ohi. EU:n keskimääräinen 

työttömyysprosentti oli ennen vaaleja 6.3 prosenttia. Teemoja, jotka leimasivat Eurooppaa olivat 

Britannian tuleva ero EU:sta, ilmastonmuutos sekä maahanmuutto. Erilaiset oikeistopopulistiset 

puolueet olivat myös nostaneet suosiotaan Euroopassa. Nämä teemat myös näkyivät vaalien 

tuloksissa puoluepaikkojen jaossa. Kansainvälisellä areenalla politiikkaa leimasivat esimerkiksi 

Hong Kongin levottomuudet demokratian puolesta sekä kriisi Venezuelassa. (Kantar 2019.) 

 

6.1. Eurovaalien 2019 äänestämiseen liittyvät syyt 

 
Kantarin toteuttamasta vuoden 2019 eurobarometrista selviää monia syitä, jotka vaikuttivat EU:n 

kansalaisten äänestyskäyttäytymiseen vuoden 2019 eurovaaleissa. Näissä vaaleissa äänestysprosentti 

oli EU-tasolla korkein kahteenkymmeneen vuoteen, 50,6 prosenttia. Korkeasta äänestysprosentin 

keskiarvosta huolimatta prosentti vaihtelee suuresti EU-maiden välillä, Belgian 88 prosentista 

Slovakian 23 prosenttiin. Äänestysprosentti nousi etenkin nuorten keskuudessa. (Kantar 2019.) 

 

Kuten aiemmissakin vaaleissa, yleisin syy äänestää oli velvollisuuden tunne äänestämisestä ja tämä 

syy nousi yhä tärkeämmäksi vuoden 2014 vaaleihin verrattuna. Muita suosittuja syitä äänestää olivat 

tapaäänestäminen, poliittisen puolueen tukeminen sekä tunne siitä, että äänestämisellä voi muuttaa 

asioita. Ikäryhmistä nuoret kokivat eniten, että äänestämisellä on vaikutusta. Yleisesti EU:n 

kannattaminen nousi vuonna 2019 kaikissa jäsenvaltioissa suositummaksi osallistumisen syyksi kuin 

vuonna 2014 ja sen valitsivat erityisesti korkeasti koulutetut. Kaiken kaikkiaan vuonna 2019 

äänestämiseen kannusti kansallisvelvollisuus sekä tunne siitä, että vaalit ovat olennainen osa 
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Euroopan Unionin demokratian toteutumista. Usko siitä, että äänestämällä voi vaikuttaa asioihin 

osoittaa, että kansalaiset odottavat konkreettisia toimia Euroopan Parlamentilta. (Kantar 2019.) 

 

Verrattuna vuoden 2014 vaaleihin vuonna 2019 äänestämättä jättäneistä nyt yhä useampi totesi 

jättävänsä äänestämättä aina. Tämä oli suosittu syy etenkin nuorten keskuudessa. Kuitenkin edelleen 

30 prosenttia äänestämättä jättäneistä päätti toimia näin vasta muutamaa päivää ennen tai 

äänestyspäivänä ja näin toimivat etenkin korkeasti koulutetut. Syyt äänestämättä jättämiseen voidaan 

jakaa neljään kategoriaan. Ensimmäinen kategoria ovat he, jotka yleisesti eivät luota politiikkaan, 

eivät ole siitä kiinnostuneita tai eivät ikinä äänestä. Toinen kategoria ovat he, joiden äänestämättä 

jättäminen liittyy tiedon puutteeseen. Kolmas kategoria pitää sisällään kansalaiset, jotka tuntevat, 

ettei äänestämällä voi vaikuttaa asioihin. Neljäs kategoria ovat kansalaiset, jotka jättivät äänestämättä 

erinäisistä teknisistä syistä, esimerkiksi siitä syystä, että olivat sairaita, kiireellisiä tai muualla. 

Miehillä äänestämättä jättämiseen liittyy erityisesti luottamuksen puute, kun taas naisilla 

kiinnostuksen puute. Vanhemmat ikäryhmät kokivat nuoria enemmän, ettei äänestämisellä voi 

vaikuttaa asioihin. Matalammin koulutetuilla äänestämättä jättäminen liittyi kiinnostuksen 

puutteeseen, kun taas korkeammin koulutetuilla ajan puutteeseen ja sama tulos näkyi verratessa 

matalatuloisia hyvätuloisiin. (Kantar 2019.) 

 

Kantarin toteuttamasta vuoden 2019 eurobarometrista selviää myös, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet 

äänestämiseen suomalaisilla vuoden 2019 eurovaaleissa. Näissä vaaleissa suomalaisten 

äänestysprosentti oli 40,8 prosenttia. Suomalaisille tärkeimpiä syitä äänestää olivat 

kansalaisvelvollisuus, tapaäänestäminen sekä mahdollisuus vaikuttaa asioihin äänestämällä. EU:n 

kannattaminen ei ollut yhtä suosittu vaihtoehto suomalaisten keskuudessa kuin EU:ssa keskimäärin. 

Pääsyyt jättää äänestämättä olivat suomalaisilla tunne yhden äänen riittämättömyydestä, estyminen 

äänestää matkan takia sekä kiire. Luottamuksen puute politiikkaan ei ole suomalaisten keskuudessa 

yhtä suosittu syy jättää äänestämättä kuin EU:ssa keskimäärin, kun taas tiedonpuute EU:sta koetaan 

paljon vahvempana kuin EU:ssa keskimäärin. (Kantar 2019.) 

 

6.2. Eurovaaleissa äänestämiseen liittyvät sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät 

 
Seuraavaksi esitellään Tilastokeskuksen tekemän vuoden 2019 eurovaalitutkimuksen tuloksia. 

Tutkimus osoittaa tarkasti, mitkä sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät vaikuttavat 

äänestämättä jättämiseen eurovaaleissa. 
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Suomen vuoden 2019 eurovaalien äänestysaktiivisuus sosiodemografisten tekijöiden mukaan 

mukailee aiempia tuloksia sekä kirjallisuudesta löytyviä syitä. 18–19-vuotiasta äänesti 26,7 

prosenttia. Tämän jälkeen äänestysprosentti tippui 20–24-vuotiailla 23,3 prosenttiin. Yli 24-vuotiaista 

ylöspäin äänestysprosentti nousee tasaisesti, 65–74-vuotiaista äänesti jo 57 prosenttia. Tämän 

ikäluokan jälkeen äänestysprosentti kääntyi uudelleen laskuun. Luvun noudattavat aiempia teorioita 

elinkaariäänestämisestä, joka lopulta kääntyy laskuun hyvin iäkkäillä erilaisten fyysisten rajoitteiden 

käydessä äänestämisen esteeksi. 18–19-vuotiaiden muita nuoria korkeamman äänestysprosentin 

uskon johtuvan ensimmäisten vaalien viehätyksestä, sillä Suomessa äänestysikäraja on 18 vuotta. 

Toinen syy tähän löytyy siitä, että usein tuon ikäisenä asutaan vielä lapsuudenkodissa ja äänestämässä 

käydään yhdessä vanhempien kanssa tai heidän esimerkkiänsä noudattaen. Tarkasteltaessa 18–24-

vuotiaiden äänestysaktiivisuutta voidaan havaita, että vanhempiensa kanssa asuvien äänestysprosentti 

on korkeampi kuin niiden nuorten, jotka eivät asu enää vanhempiensa kanssa. (Tilastokeskus 2019.)  

 

Naiset äänestivät keskimäärin 0,9 prosenttiyksikköä aktiivisemmin kuin miehet. Ero on erityisen 

suuri äänestäjien ollessa alle 34-vuotiaita. Tästä vanhemmat naiset ja miehet äänestivät lähes yhtä 

aktiivisesti. Yli 75-vuotiaat miehet äänestivät kuitenkin jopa 10,1 prosenttiyksikköä saman ikäisiä 

naisia aktiivisemmin. Naiset elävät keskimäärin miehiä vanhemmiksi ja tästä syystä yli 75-vuotiaiden 

kategoriaan kuuluu enemmän huomattavasti iäkkäämpiä naisia kuin miehiä. Fyysiset esteet 

äänestämiselle lisääntyvät iäkkäämmillä, joten tämä saattaa selittää ikäryhmässä ilmenevää eroa 

miesten ja naisten välillä.  Eurovaaleissa eniten jättivät äänestämättä 20–24-vuotiaat miehet. Heistä 

äänesti vain 20,3 prosenttia. Toisiksi eniten jättivät äänestämättä 18–19-vuotiaat miehet. Valitsijoiden 

nuori ikä kuitenkin selittää eurovaaleissa äänestämättä jättämistä selkeämmin kuin sukupuoli, sillä 

sukupuolen kokonaiserot tasoittuvat, kun kaikki ikäryhmät huomioidaan. (Tilastokeskus 2019.) 

 

Koulutuksen luokitteluun hyödynnän Tilastokeskuksen käyttämää koulutusluokitusta. 

Korkeakoulutus lisää äänestämisen todennäköisyyttä myös eurovaaleissa, kuten aiemmissa 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa on huomattu (Ks. luku 3.2.) Ylemmän korkeakouluasteen 

suorittaneista äänesti 70,9 prosenttia, kun taas vain perusasteen käyneistä äänesti 29,2 prosenttia. 

Koulutusasteen noustessa myös äänestysaktiivisuus nousee tasaisesti, kuten aiemmassa 

tutkimuskirjallisuudessa on todettu. Sama kaava äänestysprosentin nousemisesta koulutusasteen 

noustessa toistuu kaikissa ikäryhmissä. Todennäköisimmin äänestämättä jättävät 25–34-vuotiaat, 

vain perusasteen koulutuksen saaneet kansalaiset. Heistä äänesti vain 10,8 prosenttia. Toiseksi 

yleisemmin äänestämättä jättivät vain perusasteen koulutuksen saaneet 35–44-vuotiaat. Vain 15,9 

prosenttia heistä äänesti. (Tilastokeskus 2019.) 
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Äänestäjien tulotasoja tarkastelemalla saadaan selville, että ylimmissä tuloluokissa äänestäminen on 

säännönmukaisesti yleisempää kuin alimmissa tuloluokissa. Tulos tukee aiempia tutkimuksia sekä 

tutkimuskirjallisuutta. Ylimmästä tuloluokasta jopa 60 prosenttia äänesti eurovaaleissa. Tuloluokkien 

keskivaiheella äänestysprosentti laskee vain yksittäisiä desimaaleja, mutta alimpaan tuloluokkaan 

mentäessä ero kasvaa. Alimmasta tuloluokasta vain 29,5 prosenttia kävi äänestämässä. Yhteenvetona 

voidaan siis todeta, että todennäköisimmin Suomessa eurovaaleissa jättää äänestämättä 20–24-

vuotias mies, joka on käynyt vain perusasteen ja jonka tulotaso kuuluu alimpaan tuloluokkaan. 

(Tilastokeskus 2019.) 

 

6.3. Millä sosiodemografisilla ja sosioekonomisilla tekijöillä juuri eurovaaleissa jätetään 

äänestämättä 

 
Seuraavaksi tutkimus vastaa siihen, onko olemassa jokin sellainen sosiodemografinen tai 

sosioekonominen tekijä tai niiden yhdistelmä, johon kuuluvat äänestävät eduskuntavaaleissa, mutta 

jättävät äänestämättä eurovaaleissa? Tähän kysymykseen tutkimus vastaa Tilastokeskuksen 

keräämien tietojen pohjalta. 

 

 
Kuvio 1. Eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa 2019 äänestäneet iän ja sukupuolen mukaan. (%) 

 
Kuviossa 1 esitetään eurovaaleissa sekä eduskuntavaaleissa äänestäneet iän sekä sukupuolen mukaan. 

Tulosten päätrendi on, että korkeampi ikä nostaa äänestysaktiivisuutta molemmissa vaaleissa, kunnes 

hyvin korkea ikä lopulta fyysisten rajoitteiden vuoksi laskee äänestysaktiivisuutta. 

Eduskuntavaaleissa äänesti kaikkiaan 30,6 prosenttiyksikköä enemmän äänioikeutettuja kuin 
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eurovaaleissa. Tämä mukailee toisen asteen teoriaa eurovaaleista, joissa äänestysprosentti on 

alhaisempi ja eurovaalit nähdään vähemmän merkittävinä vaaleina kansallisiin eduskuntavaaleihin 

verrattuna. Ero kuitenkin vaihtelee ikäluokasta riippuen. Suurin ero vaalien välillä on 35–44-

vuotiaiden ryhmässä, kun ero eduskunta- ja eurovaalien äänestysprosentin välillä on 34,9 

prosenttiyksikköä. Pienin ero vaalien väliltä löytyy yli 75-vuotiaista. Tällöin ero on enää 24 

prosenttiyksikköä. Tästä voidaan päätellä, että korkea ikä selittää äänestysaktiivisuutta erityisen 

hyvin eurovaaleissa. 

 

Kuviosta 1 käy myös ilmi sukupuolen vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Miesten keskimääräinen 

äänestysero vaalien välillä on 29,8 prosenttiyksikköä. Miehillä suurin ero vaalien välillä ilmenee 35–

44-vuotiaissa ja pienin ero yli 75-vuotiaissa. Naisten äänestysero vaalien välillä on 31,4 

prosenttiyksikköä. Naisilla ero äänestysaktiivisuudessa vaalien välillä on suurin sekä 25–34-vuotiassa 

että 35–44-vuotiaissa, yli 36 prosenttiyksikköä. Pienin ero vaalien välillä löytyy myös naisilla yli 75-

vuotiailla. Naisten äänestysaktiivisuuden ero vaalien välillä on siis suurempi kuin miesten. Täten 

voidaan todeta, että miehet äänestävät hiukan todennäköisemmin eurovaaleissa ja 

eduskuntavaaleissa, kuin naiset. Erot naisten ja miesten välillä molemmissa vaaleissa noudattavat 

kuitenkin samaa trendiä. Nuoret naiset äänestävät nuoria miehiä aktiivisemmin, mutta vanhemmissa 

ikäryhmissä erot tasaantuvat. Lopulta yli 75-vuotiassa miehet alkavat äänestää runsaasti naisia 

aktiivisemmin aiemmin mainitun ikärakenteen vinouman johdosta tässä kategoriassa ja näin 

sukupuolten kokonaisäänestysprosentissa ei ole juurikaan eroa.  
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Kuvio 2. Eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa 2019 äänestäneet koulutustason mukaan. (%) 

 
Kuviosta 2 käy ilmi koulutustason vaikutus äänestysaktiivisuuteen. Koulutustaso vaikutti 

äänestysaktiivisuuteen melko samalla tavalla vuoden 2019 eurovaaleissa sekä eduskuntavaaleissa 

2019. Päätuloksena voidaan havaita, että korkeampi koulutus kannustaa äänestämään. Kaikkiaan ero 

eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa äänestäneiden kesken oli 30,6 prosenttiyksikköä. Trendistä 

poikkeaa kuitenkin alin korkea-aste, sillä sitä koulutustasoa ei ole enää Suomessa käytössä. Useat 

vanhemmat äänestäjät ovat kuitenkin käyneet sen ja kuten aiemmin todettua, korkeampi ikä nostaa 

äänestysaktiivisuutta selkeästi.  

 

Taulukko 1. Eduskuntavaalien ja eurovaalien äänestysaktiivisuuden erotus koulutustason mukaan. 

(% ja % yks.) 
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Kuten taulukosta 1 ilmenee, suurin erotus äänestäjien välillä on toisen asteen koulutuksen saaneiden 

joukossa. Tässä koulutusryhmässä ero vaalien välillä on 34,3 prosenttiyksikköä. Tästä voi siis 
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mutta jättävät helpommin äänestämättä eurovaaleissa. Asiaa voi selittää tiedon puutteen lisäksi myös 

kiinnostuksen puute, kuten Kantarin tekemästä tutkimuksesta selvisi.  Alemman korkeakouluasteen 

käyneiden erotus äänestämisessä on 32 prosenttiyksikköä. Tähän ryhmään kuuluvat 

ammattikorkeakoulun käyneet. Pienin erotus äänestäjien keskuudessa on ylemmän 

korkeakoulutuksen ryhmässä, vain 20,2 prosenttiyksikköä. Tässä koulutusryhmässä usein tietoa on 

tarpeeksi saatavilla aiheesta. Voidaan siis todeta, että vain toisen asteen tai alemman 

korkeakouluasteen käyminen näyttäisi lisäävän todennäköisyyttä äänestämättä jättämiseen 

eurovaaleissa verrattuna eduskuntavaaleihin.  

 

 
Kuvio 3. Eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa 2019 äänestäneet tulotason mukaan. 

 
Kuviosta 3 käy ilmi tulotason vaikutus äänestysaktiivisuuteen eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa 

vuonna 2019. Tilastokeskus on aineistossaan jakanut suomalaiset kymmeneen yhtä suureen desiiliin 

tulotason mukaan. Ensimmäiseen desiiliin kuuluvat vähiten tienaavat, kun taas kymmenenteen 

desiiliin kuuluvat eniten tienaavat. Loput desiilit kuvaavat suomalaisten tulotasoa siltä väliltä. 

Äänestysaktiivisuuden erotus vuoden 2019 eduskuntavaalien ja eurovaalien välillä on 30,6 

prosenttiyksikköä. Korkeampi tulotaso lisää äänestysaktiivisuutta molemmissa vaaleissa. Trendi 

mukailee koulutustason vaikutuksia äänestysaktiivisuuteen. Tulos on helposti ymmärrettävä. Usein 

korkeakoulutus on sidoksissa myös korkeampaan tulotasoon ja näin tulokset mukailevat toisiaan. 

Myös tutkimuskirjallisuudesta käy ilmi, että korkea tulotaso nostaa äänestämisen todennäköisyyttä 

(Ks. luku 3.2.)  
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Taulukko 2. Eduskuntavaalien ja eurovaalien äänestysaktiivisuuden erotus tulotason mukaan. 
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Taulukosta 2 käy ilmi, että missään yksittäisessä desiilissä erotus keskiarvosta ei ole suurempi kuin 

neljä prosenttiyksikköä, vaan vaalien äänestysprosentit ovat jakautuneet lähes samalla tavalla 

jokaisessa desiilissä. Verrattaessa äänestysprosentteja vierekkäisten tuloluokkien välillä, voidaan 

kuitenkin huomata ero äänestysaktiivisuudessa vaalien välillä. Esimerkiksi eurovaaleissa 

yhdeksännen desiilin sekä kymmenennen desiilin välillä on yli 10 prosenttiyksikköä eroa, kun taas 

eduskuntavaaleissa sama ero on vain noin viisi prosenttiyksikköä. Kaiken kaikkiaan eurovaaleissa 

äänestysprosentti kääntyy jyrkimpään kasvuun vasta korkeimmissa tuloluokissa, kun taas 

eduskuntavaaleissa prosentti kasvaa tasaisesti tuloluokan noustessa seuraavaan. Voidaan siis todeta, 

että molemmissa vaaleissa alhainen tulotaso laskee äänestysaktiivisuutta. Eduskuntavaaleissa 

äänestysprosentti kuitenkin nousee myös keskituloisten joukossa, kun taas eurovaaleissa 

äänestysprosentti nousee eniten vasta korkeimpiin tuloluokkiin kuuluvien äänestäjien keskuudessa.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin ero vaalien väliltä löytyy juuri koulutuksen, iän ja tulotason 

mukaisista tuloksista. Toisen asteen tai alemman korkeakoulun suorittaminen näyttäytyy 

merkittävänä tekijänä äänestämättä jättämiselle eurovaaleissa, mutta ei eduskuntavaaleissa. 

Eduskuntavaaleissa äänestysprosentti nousee tasaisesti tulotason noustessa, kun eurovaaleissa 

äänestysprosentin nousu tapahtuu voimakkaimmin vasta korkeimmissa tuloluokissa. Naisten 

äänestysaktiivisuusero eduskuntavaalien ja eurovaalien välillä on suurempi kuin miesten ja se on 

erityisen suurta 25-45-vuotiaiden naisten keskuudessa. Korkea ikä selittää äänestysaktiivisuutta 

erityisen hyvin eurovaaleissa. 

7. Johtopäätökset  
 

Eurovaalien äänestysprosentti on laskenut ensimmäisistä eurovaaleista lähtien. Yhtenä selityksenä 

äänestysprosentin laskulle voidaan pitää yleistä trendiä läntisten valtioiden äänestysinnon 

laantumisesta. Tutkielmassa havaittiin, että löydettävissä on useita muitakin syitä. Parhaiten 

eurovaalien matalaa tasoa ja äänestysprosentin laskua voidaan selittää teorialla toisen asteen 
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vaaleista. Teorian lisäksi on olemassa myös erilaisia vaalikohtaisia syitä siihen, miksi kyseissä 

vaaleissa äänestysprosentti on jäänyt niin alhaiseksi. Tässä tutkielmassa kartoitettiin syitä Suomen 

eurovaalien alhaiselle äänestysprosentille, mutta jatkossa olisi erittäin mielenkiintoista tutkia myös 

muiden maiden eurovaalien erityispiirteitä. Kuitenkin muutamia yhteisiä linjoja koko EU-maiden 

alhaiselle äänestysprosentille on löydettävissä. Niihin kuuluvat vaalien kiinnostamattomuus, tiedon 

puute unionista sekä tunne yhden äänen riittämättömyydestä. EU-kielteisyys ei ole noussut 

tutkimuksissa suosituksi syyksi jättää äänestämättä.  

 

Sosiodemografisilla sekä sosioekonomisilla tekijöillä on huomattu olevan selkeä yhteys 

äänestämiseen myös eurovaaleissa. Alhainen koulutustaso, nuori ikä, sekä alhainen tulotaso ovat 

tekijöitä, joiden takia jätetään äänestämättä eurovaaleissa todennäköisimmin. Nuoret miehet 

äänestävät huomattavasti vähemmän kuin saman ikäiset naiset. Tilanne kääntyy toisinpäin 

valitsijoiden iän yltäessä yli 50 vuoteen. 

Äänestysaktiivisuudessa voidaan huomata joitakin eroja, kun verrataan eduskuntavaalien ja 

eurovaalien äänioikeutettujen sosiodemografisia ja sosioekonomisia tekijöitä. Molemmissa vaaleissa 

korkea ikä sekä korkeakoulutus nostavat äänestysaktiivisuutta. Toisen asteen koulutuksen käyneet 

äänestävät melko usein eduskuntavaaleissa verrattuna siihen, kuinka usein he äänestävät 

eurovaaleissa. Sekä eduskuntavaaleissa että eurovaaleissa korkea tulotaso nostaa 

äänestysaktiivisuutta. Kuitenkin eduskuntavaaleissa äänestysaktiivisuus nousee tasaisesti tulotason 

noustessa ylöspäin, mutta eurovaaleissa äänestysaktiivisuus kääntyy nousuun vasta aivan ylimmissä 

tuloluokissa. Miesten ja naisten äänestysaktiivisuus erot ovat eurovaaleissa pienempiä kuin 

eduskuntavaaleissa.  

Jotta EU voi oikeuttaa toimintaansa jatkossakin, sen täytyy löytää uusia keinoja aktivoida kansalaisia 

äänestämään. Itse näen, että erilaiset kampanjat ovat paras tapa aktivoida erityisesti nuoria 

äänestämään. Sen lisäksi, että ne auttavat lisäämään tietoa unionista, ne tuovat myös vaaleja 

näkyvämmäksi ja oikein tehtynä myös kiinnostavammaksi. Suomessa tässä on onnistuttu ainakin 

jossain määrin. Vuoden 2014 vaalitutkimuksesta selviää, että suomalaiset olivat nähneet 

äänestykseen kannustavia kampanjoita jopa 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2009 

vaalien jälkeen. Ennen vuoden 2019 eurovaaleja toteutettiin myös useita kampanjoita. Euroopan 

parlamentin ”Go to vote” äänestämiseen kehottava kampanja oli vahvasti esillä. Suomessa itse 

seurasin Eurooppanuoret ry:n ”Vaadi faktat” kampanjaa, jolla pyrittiin poistamaan EU-
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päätöksentekoon liittyviä myyttejä ja tekemään vaalikeskustelusta faktoihin perustuvaa. Kampanjan 

kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret.  

Äänestäminen on demokratian kulmakivi. On ensisijaisen tärkeää, että se ei kasaudu pelkästään 

tietylle äänestysryhmälle. Itse näen vaikeimmaksi aktivoida matalasti koulutettuja kansalaisia 

äänestämään eurovaaleissa. Ammattikoululaisille tulisikin lisätä EU:sta opetusta sekä tehdä juuri 

heille suunnattu vaalikampanja. Nuorten tulee olla itse vaikuttamassa päätöksiin, jotka koskevat 

heidän tulevaisuuttaan. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia sitä, miten nuoret tekevät 

äänestyspäätöksensä ja mitä sosiodemografisia ryhmiä edustavat nuoret asettuvat ehdolle vaaleissa 

todennäköisimmin.   
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