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ESIPUHE

Esitän lämpimät kiitokset ohjauksesta ja tuesta emeritus professori Olavi Borgille
ja dosentti Ilkka Ruostetsaarelle. Erityiset kiitokset osoitan Olaville siitä, että hän
eläkkeelle siirtymisestään huolimatta on ollut mukana tutkimushankkeessani
näiden vuosien ajan. Tutkimustyöni alussa hänen rohkaisevalla suhtautumisellaan
oli erityinen vaikutus siihen, että luotin kykyihini tutkijana ja päätin viedä työtäni
eteenpäin määrätietoisesti.

Erityisesti haluan kiittää myös tutkija Pentti Kiljusta, jonka asiantuntemuksesta
on ollut suuri apu jäsenkyselyn toteutuksessa ja kyselyaineiston analysoinnissa.
Yhteistyö hänen kanssaan on ollut opettavaista ja innostavaa. Kiitän esitarkastajiani
professori Heikki Paloheimoa ja professori David Arteria tarpeellisista korjaus-
ehdotuksista. Kiitän myös professori Vilho Harlea ohjauksesta ja dosentti Sami
Borgia hyvistä neuvoista. Lisäksi kiitän niitä monia Tampereen yliopiston tutkijoita,
joiden kanssa käymäni keskustelut ovat vieneet työtäni eteenpäin. Jäsenkyselyn
otoksen poiminnasta kiitän Jyri Vannista, kuvioiden teknisestä toteutuksesta Joni
Alahäivälää ja englanninkielisen tiivistelmän kieliasun tarkastuksesta Virginia
Mattilaa. Työni julkaisukuntoon saattamisesta ja joustavasta yhteistyöstä esitän
lämpimät kiitokset julkaisusihteeri Marita Alangolle.

Lämpimät kiitokset esitän myös tutkimukseni rahoittajille. Emil Aaltosen
Säätiön kolmivuotinen nuoren tutkijan apuraha antoi ratkaisevan mahdollisuuden
päätoimiseen työskentelyyn. Lisäksi kiitän Suomen Kulttuurirahaston Keski-
Pohjanmaan rahastoa, Maaseudun Kukkaisrahasto Säätiötä, Ahti Pekkalan rahastoa
sekä kummitätini kansakoulunopettaja Iida Isokäännän muistorahastoa, joiden
tuella empiirisen aineiston hankinta ja analysointi oli mahdollista.

Tämä tutkimus ei olisi toteutunut ilman Suomen Keskustan, sen piirijärjestöjen,
haastateltujen ammattipoliitikkojen ja kyselyyn vastanneiden jäsenten myönteistä
suhtautumista, suuret kiitokset siitä. Lisäksi kiitän Keskustan ja maaseudun arkis-
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toa vuosien yhteistyöstä ja asiantuntevasta palvelusta. Myös uusimman arkisto-
aineiston käyttöoikeus on ollut arvokas asia. Olen tehnyt työni valtaosaltaan
kotonani neljänsadan kilometrin päässä yliopistosta. Hyvät tietoliikenneyhteydet
ja erinomaiset kirjastopalvelut ovat nousseet arvoonsa näinä vuosina. Ilolla
muistelen myös niitä lukemattomia keskusteluja politiikassa toimivien ystävieni
kanssa. Kiitokset mahdollisuudesta päästä seuraamaan teidän tapaanne toimia
politiikassa.

Hyvällä mielellä voin todeta, että perhe on asettanut rajat tutkimukselleni.
Lasten syntymät ovat innostaneet ja rytmittäneet työn tekemistä viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Theresian vauva-aikana viimeistelin maisterin tutkinnon ja Saaniaa
odottaessani käynnistin jatko-opinnot. Tämän tutkimuksen käsikirjoitus valmistui
Minean ollessa puolitoistavuotias. Toivon, ettei työni ole rasittanut liikaa perhettäni.
Hannulle erityiset kiitokset tasa-arvoisesta arjen jakamisesta. Tiedämme molemmat
sen merkityksen.

Siskoilleni Mariannelle ja Maaritille, appivanhemmilleni Rauhalle ja Kaukolle
sekä Sannalle kiitokset lastenhoitoavusta. Maaritia kiitän myös haastattelujen
litteroinnista ja veljeäni Harria avusta tutkimuksen analyysivaiheessa.

Lapsuudenkodissani koulunkäyntiin kannustivat varmaan parhaiten vanhem-
pieni Anjan ja Reijon joskus ohimennen ja tyynesti lausumat muistutukset suku-
polveni etuoikeudesta opiskeluun. Koulunkäyntiä ei erikseen korostettu ja ehkä
siksi tämän tien kulkeminen onkin ollut niin mieluisaa. Lapsuudenkodin perintöä
on myös jäsenyyteni keskustassa.

Isälleni esitän kiitokset siitä, että hän jaksoi kärsivällisesti vastata politiikasta
kiinnostuneen koulutytön kysymyksiin. Äidilleni kiitokset kaikesta. Omistan työni
hänen muistolleen.

Alavieskassa 6.10.2003

Karina Jutila
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1. Johdanto

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat

Kansalaisten ja puolueiden välisen suhteen ongelmista on keskusteltu vuosikym-
menten ajan. Keskustelussa on pohdittu erityisesti sitä, miksi kansalaiset osallistuvat
aikaisempaa vähemmän puolueiden toimintaan? Miksi kansalaisten luottamus
puolueisiin on heikentynyt ja ylipäätään politiikan merkitys kansalaisten elämässä
on vähentynyt? (Ks. Nurmela – Pehkonen – Sänkiaho 1997, 165–176; EVA 1997,
84–87; 2001, 34–37; Borg S. 1997c, 36–38). Keskustelusta huolimatta ongelmiin
ei ole löydetty sen paremmin kattavaa selitystä kuin ratkaisuakaan. Äänestysaktii-
visuudella ja puolueiden jäsenmäärillä mitattuna ongelmat ovat pikemminkin
kasvaneet myös Suomessa. Samanaikaisesti kuitenkin ns. uudet poliittiset liikkeet
ja poliittisen osallistumisen muodot ovat vahvistuneet. Ns. perinteisille puolueille
on siis asetettu haasteita useilla suunnilla. Passivoituminen ja toisaalta kansalaisten
uusi poliittinen aktiivisuus ohjaavat puolueita arvioimaan paitsi harjoittamansa
politiikan sisältöä myös poliittisessa toiminnassa käytettäviä menettelytapoja.
Myös kansalaiset arvioivat ja arvostelevat puolueita. Yleisen kansalaiskeskustelun
ja puolueiden sisäisen arvioinnin rinnalle tarvitaan kuitenkin myös tutkimustietoa
puolueiden välisestä ja sisäisestä toiminnasta.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhden puolueen, Suomen Keskustan sisäistä
toimintaa. Tutkimuksessa selvitetään, mistä Suomen Keskustan sisäinen päätöksen-
tekojärjestelmä rakentuu ja miten se toimii eli minkälainen päätöksenteon ja
vaikuttamisen paikka Suomen Keskusta puolueena on. Tutkimuksessa puolueen
sisäistä elämää tarkastellaan puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta. Tämä
suuntaa tutkimusta erityisesti niihin tekijöihin, joilla voidaan olettaa olevan
merkitystä kansalaisten poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen puolueissa.
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Valitsin Suomen Keskustan1  tutkimuskohteeksi, koska sillä on laaja ja tehok-
kaana pidetty organisaatio sekä muihin puolueisiin verrattuna suuri jäsenmäärä.2

Suomen Keskusta on ollut keskeinen toimija Suomen poliittisessa järjestelmässä
koko sotien jälkeisen ajan ja puolueen asemaa kolmen suurimman puolueen
joukossa voidaan pitää varsin vakiintuneena (ks. Nousiainen 1998, 44; 2000, 85;
Arter 2001, 73; Kääriäinen 2002, 12).

Tutkimuksen yleisenä lähtökohtana on se, ettei nykyisen edustuksellisuuteen
nojaavan parlamentaarisen järjestelmän korvautuminen uudella ole näköpiirissä.3

1.2. Katsaus aikaisempaan tutkimukseen

Puolueiden ja puoluejärjestelmien tutkiminen on keskeinen osa politiikan tutki-
musta. Seuraavassa kirjallisuuskatsauksessa olen keskittynyt tämän tutkimuksen
kannalta relevanttiin tutkimukseen. Samalla olen pyrkinyt luomaan yleiskuvan
suomalaisesta puoluetutkimuksesta.

Puoluetutkimuksen perusteoksia ovat mm. Maurice Duverger’n (1955;
alkup. 1951; ks. myös 1969), Leon Epsteinin (1967), Giovanni Sartorin (1976),
Klaus von Beymen (1985), Angelo Panebiancon (1988), Robert Dahlin (1989) ja
Alan Waren (1996) tutkimukset, joita edelsi Ostrogorskin tutkimus jo 1900-luvun
alussa (1964; alkup.1902). Tutkimuksissa on tarkasteltu mm. puolueiden roolia
kansalaisten poliittisessa toiminnassa, puolueiden organisoitumista ja muuttu-

1 Suomen Keskustan perustaminen tapahtui yleisen äänioikeuden voimaantulon aikaansaamassa
poliittisessa murroksessa. (Borg 1965, 75; Suomen puolueiden historiallisesta taustasta ks.
Paastela 1984, 200–217.) Virallisena perustamisvuotena puolueessa pidetään vuotta 1906,
jolloin Oulussa perustettiin Suomen Maalaisväestön Liitto ja Laihialla Etelä-Pohjanmaan
Nuorsuomalainen Maalaisliitto (EPNML). Nämä puolueet yhdistyivät vuonna 1908 ja puolueen
nimeksi tuli Suomen Maalaisväestön liitto. Käytännössä puolueen nimeksi alkoi vakiintua
Maalaisliitto, joka otettiin puolueen viralliseksi nimeksi vuonna 1919. (Ks. Borg O. 1965, 97–
98.) Puolueen nimi muutettiin Keskustapuolueeksi vuonna 1965 ja Suomen Keskustaksi
vuonna 1988. Tässä tutkimuksessa käytetään puolueen virallisen nimen, Suomen Keskusta
(r.p.), lisäksi lyhennettä keskusta.

2 Puolueiden organisaatio- ja jäsenmäärävertailusta, ks. Nousiainen 1998, 61, 63; Sundberg
1994, 163; jäsenmäärien osalta ks. myös Borg S. 1997c, 39–40.

3 Tämä lähtökohta on valittu siitäkin huolimatta, että myös suomalaisessa keskustelussa puhu-
taan demokratian murroksesta ja edustuksellisuuden ongelmista (ks. Helander 1995, 37).
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mista4 . Puolueiden organisaatioon ja tehokkaaseen toimintaan liittyviä ongelmia
ovat käsitelleet myös Max Weber (rationaalisuuden teoria ja puolueiden byrokra-
tisoituminen; 1976.) ja Robert Michels (1966; alkup.1915). Michels arvioi, että
ihmisillä on luontainen taipumus jakaantua johtajiin ja johdettaviin. Michels piti
ammattilaistumista, vaikutusvallan kasautumista ja eliittien muodostumista väistä-
mättömänä puolueorganisaatiossa. Michelsin oligarkiateoria on aikaansaanut
mittavan määrän tulkintoja (esim. May 1965; Söderfeldt 1969; Medding 1970.) ja
oligarkiateoriaa soveltavaa puolue- ja järjestötutkimusta.

Puoluetutkimukseen on perinteisesti kuulunut pyrkimys yleisten puolue-
typologioiden luomiseen. Duverger’n joukkopuolue-/kaaderipuolue-jaottelun
jälkeen puoluetypologioita ovat kehittäneet mm. Otto Kirchheimer (ns. catch all
-puolue; 1966), Angelo Panebianco (ns. vaalipuolue; 1988) sekä Richard S. Katz
ja Peter Mair (ns. kartellipuolue; 1994, 2002). Hans-Jürgen Puhle on tarkastellut
puoluetypologioita ja jakanut puolueiden muuttumisen kolmeen ns. kehitysaalt-
oon.5  Puhlen mukaan ensimmäisessä vaiheessa 1800-luvun lopulta ensimmäiseen
maailmansotaan puolueet modernisoituivat ja sopeutuivat yhteiskunnan ja politiikan
instituutioiden voimakkaaseen muutokseen (esim. äänioikeusuudistukset). Puo-
lueet muuttuivat organisaatioltaan väljistä kaaderipuolueesta organisoidummiksi,
jäsenistöjä korostaviksi joukkopuolueiksi. Toisessa vaiheessa toisen maailman-
sodan jälkeen puolueet alkoivat tavoitella uusia äänestäjiä perinteisten luokka-
jakojen ulkopuolelta (ns. yleis- eli catch all -puolueet).6  Puhlen arvion mukaan
kolmannessa vaiheessa 1970-luvulta lähtien puolueet ovat saaneet useita uusia
muotoja (mm. kartelli- ja vaalipuolueet) ja siirtyneet ensimmäistä kertaa sataan
vuoteen kohti heikompaa organisoitumista. (Puhle 2002, 63.) Nykyinen puolue-
typologiakeskustelu koskee erityisesti kolmatta kehitysvaihetta. Vaalipuolueen ja

4 Puolueiden muuttumista koskevasta keskustelusta ks. esim. Wolinetz 2002, 138–139.
5 Yksittäisten puolueiden kohdalla ei voida puhua täsmällisistä siirtymistä kehitysvaiheesta

toiseen. Puolueiden kehitysvaiheet ovat päällekkäisiä ja tapauskohtaisia. Myöskään puolue-
luokitteluiden osalta ei voida käytännössä osoittaa “puhtaita” puolue-esimerkkejä, vaan
yksittäisissä puolueissa on piirteitä useista puoluetyypeistä. (Puhle 2002, 63.)

6 Catch all -puolueiden ominaisuuksia verrattuna massapuolueisiin on kuvattu seuraavasti:
vähemmän ideologiaa, ylimmän johtoryhmän aseman vahvistuminen, johdon toiminnan
arvioiminen koko yhteiskunnan näkökulmasta, yksittäisten puoluejäsenten roolin heikke-
neminen (jäsenistö voidaan nähdä myös puolueen uutta, rakennettua catch all -imagoa
heikentävänä), luokkasidonnaisuuden välttäminen uusien kannattajien saamiseksi ja puolueen
vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi eri intressiryhmissä. (Puhle 2002, 67–68; Kirchheimer
1966, 190.)
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kartellipuolueen käsitteillä pyritään kuvaamaan mm. puolueiden toiminnan ammat-
tilaistumista, vaalisidonnaisuutta, etääntymistä kansalaisyhteiskunnasta, valtiollisen
aseman vahvistumista ja eliittikeskeisyyttä sekä kartellipuolueen osalta myös
vakiintuneiden puolueiden tiivistä, ulkopuolisilta suljettua keskinäistä yhteistyötä.
(Ks. Mair 1994, 7–8; ks. myös Sundberg 1996, 244–245.)

Puoluetypologioiden soveltamiseen liittyy myös ongelmallisuutta. Puolue-
tutkimuksen haasteita käsitellään mm. Guntherin, Monteron ja Linzin toimittamassa
teoksessa (2002), jossa Steven B. Wolinetz (2002) tarkastelee perinteisiä puolue-
typologioita ja kehittää niitä edelleen enemmän puolueen toimintaa, tavoitteita ja
rakenteellisia tekijöitä huomioivaksi. Wolinetz jakaa puolueet policy-seeking,
vote-seeking ja office-seeking -luokkiin, joiden kautta puolueita voidaan
tarkastella sekä toiminnan (party behaviour) että organisaation osalta. Wolinetz
huomauttaa, että yksittäinen puolue tai sen sisäiset ryhmittymät voivat edustaa
näitä samanaikaisesti tai eri aikoina riippuen mm. poliittisista tilannetekijöistä.
Wolinetz määrittelee edellä mainitut puoluetyypit puolueen dimensioiksi (Wolinetz
2002, 149–150; viittaa Strøm 1990; Harmel – Janda 1994.) Onni Rantala korosti
toiminnan merkitystä rakenteellisten ominaisuuksien rinnalla väitöstutki-
muksessaan jo vuonna 1956. Rantalan mukaan “tekemällä läpileikkauksia sekä
puolueen rakenteesta että toiminnasta pyritään löytämään ne lainmukaisuudet ja
yhteydet, jotka ovat ominaiset puolueyhteisölle ja sen elämälle” (Rantala 2002,
15).

Klassisen puoluetutkimuksen organisaatio- ja järjestelmäkeskeisyys näkyy
kuitenkin vahvana myös suomalaisessa puoluetutkimuksessa (ks. esim. Rantala
1982; Sundberg 1994; 1996; Djupsund 1979; 1990a; 1990b; ks. myös Rehn 1989;
Mickelsson 1991). Djupsund ja Svåsand ovat tutkimuksessaan (1990) jakaneet
puolueorganisaatiotutkimuksen kolmeen osaan: rakenne-, osallistuja- ja funktio-
analyysiin. Rakenneanalyysissä keskeistä on puolue-elinten valta-asemien analy-
sointi, osallistuja-analyysissä puolueorganisaation yksittäisten toimijoiden roolin
analysoiminen ja funktioanalyysissa puolueorganisaation tarkasteleminen osana
poliittista järjestelmää (Djupsund – Svåsand 1990, 4).

Järjestelmänäkökulmasta puolueiden ominaispiirteitä ja muuttumista tar-
kastellaan lisäksi Jaakko Nousiaisen Suomen poliittista järjestelmää käsittelevässä
teoksessa (1998). Nousiainen on tarkastellut myös puolueita ja parlamentaarisen
järjestelmän muuttumista (Nousiainen 1993; 1997; 2000). Puolueiden 1990-
luvun haasteita tarkastellaan Sami Borgin toimittamassa teoksessa (1997a).
Puolueita käsitellään myös Heikki Paloheimon ja Matti Wibergin politiikan yleis-
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teoksessa (1997). Sami Borg on tutkinut puolueita edustuksellisen kunnallis-
demokratian näkökulmasta (1998). Tapio Raunio on tarkastellut puolueiden
toimintaa Europarlamentissa (1996, 1997) ja Risto Raivio puolueita seurakunta-
hallinnossa (1994). Pohjoismaisen tutkimuksen osalta on perusteltua mainita
myös Mats Bäckin ja Tommy Möllerin (1997) kokonaisesitys Ruotsin puolue- ja
järjestökentästä. Richard S. Katzin ja Peter Mairin toimittama teos (1994) sisältää
puolueorganisaatioiden nykykehityksen vertailua Yhdysvaltojen ja Euroopan osalta.

Puoluetutkimuksen mittavasta määrästä huolimatta puolueen sisäisen järjes-
telmän ja päätöksenteon demokraattisuutta käsittelevää tutkimusta on varsin
vähän. Monet merkittävimmistä empiirisistä tutkimuksista on tehty jo 1960-
luvulla. Michelsin ja Duverger’n ohella Robert McKenzie on vaikuttanut keskeisesti
puolueiden sisäisen demokratian tutkimukseen (mm.1963, 1982; ks. Koelble
1989). Vanhemmasta puolueen sisäistä järjestelmää demokratianäkökulmasta
tarkastelevasta tutkimuksesta on syytä mainita Samuel Eldersveldin (1964) ja
Samuel H. Barnesin (1967) empiiriset tutkimukset Yhdysvalloista ja Italiasta. Sekä
Eldersveldin että Barnesin tutkimuksissa on selvitetty puoluejäsenistöjen poliittista
asennoitumista, osallistumista ja rakenteellisiin ominaisuuksia. Eldersveld korostaa
puolueen asemaa yhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän osana, mutta samalla
hän nostaa esiin puolueiden omat yhteisölliset piirteet. Puolueet ovat “pieniä
poliittisia järjestelmiä”, joiden prosesseissa on myös kyse vallan jakautumisesta,
edustuksellisuudesta, rekrytoitumisesta, tavoitteista ja konfliktien ratkaisemisesta.
(Eldersveld 1964, 1.) Barnes määrittelee tutkimuksessaan Italian Sosialistipuolueen
PSI:n “klassiseksi sosialistiseksi massapuolueeksi”, jonka jäsenistön hän jakaa
nominaali-, marginaali-, osallistuja- ja militanttijäseniin. Jaottelu perustuu jäsenten
poliittisen osallistumisen “mekaaniseen” mittaamiseen. Barnes tarkastelee mm.
jäsenistön osallistumista puolueorganisaation eritasoisiin kokouksiin, jäsenhankin-
taan, vaalityöhön ja puoluekirjallisuuden levittämiseen.7  (Barnes 1967, 91, 93–

7 Barnesin tutkimuksessa käytettiin lomakehaastatteluaineistoa (n=301). Barnesin luokittelussa
militanttijäsenet (25 %) olivat osallistuneet viimeisen vuoden aikana vähintäänkin yhteen
puolueorganisaation kokoukseen ja puolueen kahteen muuhun toimintamuotoon ja osallistujat
(26 %) joko yhteen puolueorganisaation kokouksen ja yhteen muuhun toimintamuotoon tai
kahteen puolueorganisaation kokoukseen. Marginaalijäsenet (34 %) osoittivat ainakin
jossakin määrin kiinnostusta puolueeseen osallistumalla yhteen tapahtumaan tai toimimalla
kerran puolueen hyväksi vuoden aikana. Nominaalijäsenten (14 %) osallistuminen oli vain
nimellistä eli ns. jäsenkirja oli ainoa osoitus jäsenyydestä. Lisäksi kolme vastaajaa (1 %)
luokiteltiin osallistumaan kykenemättömiksi. (Barnes 1967, 94.)



18 YKSILLÄ SÄÄNNÖILLÄ, KAKSILLA KORTEILLA?

94.) Tämän tutkimuksen jäsentyyppiluokituksessa on hyödynnetty Barnesin
jaottelua lähinnä käsitemäärittelyn osalta. Varhaisimmasta puolueen sisäistä järjes-
telmää koskevasta suomalaistutkimuksesta on syytä mainita Onni Rantalan väitös-
kirja (1956), joka käsittelee erityisesti puolueen jäsenistön ominaisuuksia ja
rakenteellisia tekijöitä. Rantalan tutkimuskohteena on kokoomuksen Satakunnan
alueen jäsenistö ja puolueorganisaatio.

Puolueiden sisäistä päätöksentekoa käsittelevä tutkimus lisääntyi 1960-luvun
jälkeen uudelleen 1980-luvulle tultaessa.8  Saksalaista tutkimuksesta voidaan
mainita Helmut Fogtin (1984) ja Bodo Zeunerin (1969; ks. myös 1984) teokset.
Lewis Minkin (1978) on tutkinut Iso-Britannian Labour-puolueen puoluekokous-
käytäntöjen muuttumista demokratianäkökulmasta. Minkinin tarkastelussa esille
nousee puolueen sisäisen ja parlamentaarisen toiminnan eriytyneisyys (ks. Minkin
1978, 332–334). Djupsundin ja Svåsandin toimittamassa teoksessa (1990)
tarkastellaan mm. Ruotsin, Suomen ja Norjan sosialidemokraattisten puolueiden
puoluekokouksia päätöksentekotapahtumina (Pierre 1990; Ramstedt-Silén 1990;
Heidar 1990). Steiner ja Dorff (1980) ovat tarkastelleet puolueen sisäistä päätöksen-
tekoa Sveitsin Vapaissa Demokraateissa. Steinerin ja Dorffin tutkimuksessa puolueen
päätöksentekoa tarkastellaan yksittäisten päätöksentekotilanteiden tasolla, jolloin
yksilötoimijoiden vuorovaikutus ja ryhmätason päätöksentekokäytännöt nousevat
esille. Steiner ja Dorff ovat jaotelleet päätöksentekokäytännöt neljään osaan:
enemmistö-, konsensus-, tulkinta- ja ei-päätöksiin. Enemmistö- ja konsensus-
päätökset tuotetaan formaalin päätöksentekomekanismin kautta (esim. äänestyksen
kautta todettu enemmistöpäätös tai neuvottelutulos). Tulkintapäätökset ovat
epämuodollisia puheenjohtajan päätelmiä käydystä keskustelusta. Ei-päätöksissä
päätöstä ei synny lainkaan ja käsiteltävä asia jää ratkaisematta. (Steiner-Dorff
1980, 22–24.)

Knut Heidar (1986) on tutkinut Norjan puolue-eliittien jäsenten sosiodemo-
grafisia ominaisuuksia edustuksellisuuden ja puolueen sisäisen demokratian
näkökulmasta. Heidarin tutkimus vahvistaa aikaisempia käsityksiä siitä, ettei
sosiodemografisiin ominaisuuksiin perustuva edustavuus eliittien ja massojen
välillä toteudu, koska eliitin tulotaso, koulutus ja ammattiasema ovat keskimääräistä

8 Jan Teorellin mukaan puolueen sisäisen toiminnan tutkimuksen kohdalla voidaan puhua
kahdesta tutkimusaallosta, joista ensimmäinen ajoittuu 1950-ja 60-luvuille (vrt. Michelsin
vaikutus) ja toinen 1980- ja 90-luvuille. (Teorell 1998, 12–14.)
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korkeampia. Kaikissa tutkimuskohteena olleissa puolueissa miehet olivat eliitin
enemmistönä. Keskimääräinen miesten osuus oli 60 prosenttia. Eliittiin rekrytoituvat
naiset olivat selvästi miehiä useammin julkisen sektorin palveluksessa perinteisillä
naisvaltaisilla aloilla. (Heidar 1986, 282–283, 285.) Heidar (1984) on kirjoittanut
myös puolueen sisäisen järjestelmän demokraattisuutta koskevan empiirisen
tutkimuksen operationalisoinnin lähtökohdista.

Uusimman puolueen sisäistä päätöksentekoa koskevan tutkimuksen osalta
on syytä mainita Jan Teorellin tutkimus (1998). Teorell tarkastelee Ruotsin
sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen (moderaterna) sisäistä päätöksenteko-
prosesseja 1990-luvun talouskriisin ratkaisussa ja puolueohjelmien uudistamisessa.
Teorell tarkastelee puolueissa tapahtuvaa eliittilähtöistä vaikutusmahdollisuuksien
rakentamista sekä päätöksentekijöiden suoran vaikuttamisen, vastuun ja
puolueorganisaatiosta nousevan epäsuoran vaikuttamisen käytännön toteutumista.
Teorell arvioi tutkimuksensa perusteella kokoomusta vaalipuolueeksi ja sosiaali-
demokraatteja liikepuolueeksi. (Teorell 1998, 28–37, 339.) Jan Assarsson jakaa
puolueen sisäisen demokratian tutkimuksen normatiiviseen (puolesta / vastaan)
diskurssiin ja käsitediskurssiin, jossa tarkastellaan käsitemäärittelyn ja samalla
demokratiakriteerien ongelmallisuutta (1993). Nojaan Teorellin ja Assarssonin
tutkimuksiin puolueen sisäisen demokratian käsitemäärittelyssä.

Jäsenistöä puolueen sisäisessä järjestelmässä käsittelevät mm. Raili Ruusala
(1972), Sten Berglund (1977), Per Selle ja Lars Svåsand (1983), Lise Togeby
(1992), ja Anders Widfeldt (1997). Ruusala päätyy tutkimuksessaan arvioon,
jonka mukaan puolueen sisällä päätöksenteko on puoluelojaalin aktiivijäsenistön
hallussa. Ruusalan mukaan “rivimiesten tehtäväksi jää poliittiseen päätöksentekoon
osallistuminen perusjärjestöissä ja puolueäänestyksissä”. Ruusala arvioi myös,
että edustuksellinen päätöksentekojärjestelmä syventää kuilua johdon ja joukkojen
välillä SDP:ssä. Harvoin kokoontuvat päätöksentekoelimet “muodostuvat itse
asiassa kontrolloiviksi elimiksi”. (Ruusala 1972, 128–129.) Selle ja Svåsand
tarkastelevat puolueen organisaation “käyttäytymismallien” vaikutusta jäsenmobili-
saatioon. Widfeldt käsittelee laajasti puoluejäsenyyden muuttumista Ruotsissa
vuosina 1960–1994. Tarkastelukohteena ovat paitsi jäsenyyteen myös sosiaaliseen
ja mielipide-edustavuuteen liittyvät muutokset. Widfeldtin mukaan puoluejäse-
nyyteen liittyvistä muutoksista ei löydy vahvistusta sille, että kansalaisten kiinnostus
politiikkaa tai puolueiden ulkopuolista poliittista osallistumista kohtaan olisi
yleisesti vähentynyt. Poliittinen aktiivisuus ei vain ensisijaisesti suuntaudu puolueiden
sisäiselle kentällä. (Widfeldt 1997, 237–238.)
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Patrick Seyd ja Paul Whiteley (1992) sekä Whiteley ja Seyd yhdessä Jeremy
Richardsonin (1994) kanssa ovat tehneet rakenteeltaan varsin identtiset survey-
tutkimukset Iso-Britannian Labour- ja konservatiivipuolueiden jäsenistöistä. Tutki-
muksissa on kartoitettu jäsenistöjen perusominaisuuksia sekä hieman poikkeuk-
sellisesti muun muassa jäsenistöjen suhtautumista puolueen johtohenkilöihin,
heidän harjoittamaansa politiikkaan sekä käsityksiä puolueen julkikuvasta ja
tapahtumista. Uusinta puolueiden jäsenistöjä käsittelevää tutkimusta edustavat
tanskalaisprojektissa tuotetut empiiriset tutkimukset (mm. Bille – Pedersen 2002;
Bille – Elklit 2003).

Suomessa puolueen sisäistä toimintaa käsittelevää empiiristä tutkimusta
on tehty vähän (esim. Rantala 1956; Ruusala 1972). Suomessa ei ole aikaisemmin
tutkittu yksittäisen puolueen jäsenistön ja ammattipoliitikkojen puolueen sisäistä
päätöksentekoa ja toimintakulttuuria koskevia näkemyksiä. Puolueiden ja ylipäätään
organisaatioiden sisäistä demokratiaa on tutkittu varsin vähän (ks. Siisiäinen
1988, 161). Ns. Pardem-projektin tutkimuksissa on kuitenkin selvitetty työ-
markkinakentän järjestöjen jäsenistöjen käsityksiä järjestödemokratian toimivuu-
desta (ks. Borg O. – Manninen 1983; Borg O. – Pehkonen; Borg O. – Hoskola
1984; ks. myös Virta – Borg O. – Jaakkola 1991).

Sen sijaan yksittäisten puolueiden kehitysvaiheita ja perusominaisuuksia
on tutkittu Suomessa varsin paljon. Poliittisen historiantutkimuksen lähtökohdista
Maalaisliitto/keskustaa ovat tutkineet mm. Juhani Mylly (1975, 1978, 1983,
1985, 1987a, 1987b, 1996) ja Tytti Isohookana-Asunmaa (1975, 1980).9  Myllyn
tuotanto käsittelee mm. puolueen historian alkuvaiheita (esim. puolueen
historiasarjan 2. osa, 1989; historian muut osat Hakalehto 1986; Hokkanen 1996,
2002) ja ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä maalaisliiton politiikassa
(1978, 1983). Isohookana-Asunmaa on tutkinut puolueen syntyä ja kehittymistä
Pohjois-Suomessa. Raimo Salokangas on selvittänyt väitöskirjassaan (1982)
Maalaisliiton sanomalehdistön syntyä. David Arter on tutkinut puolueen syntyä
(1978) ja muuttumista (2001.) Arterin mukaan keskustan säilymistä on tukenut
muun muassa onnistunut muuttuminen catch all -suuntaan (politiikan sisältöpai-
notusten laajentuminen ja kannattajakunnan monipuolistuminen) sekä puolueen
järjestöllinen vahvuus (Arter 2001, 92).

9 Opinnäytetöistä esittelen tässä lähinnä lisensiaatti- ja väitöskirjatutkimuksia. Suomen Keskus-
tasta ja erityisesti sen historian ensimmäisistä vuosikymmenistä on tehty lukuisia pro gradu-
ja laudaturtutkielmia (ks. esim. Isohookana-Asunmaa 1980, Lähteet).
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Keskustan kannatukseen liittyvistä tekijöistä on tehty useita valtio-opin
opinnäytetöitä. Antti Tuomikosken lisensiaattitutkimus (1980) käsittelee Keskusta-
puolueen järjestö- ja vaalitoiminnan vaikutusta puolueen kannatukseen ja John
Liljelundin keskustan kannatuksen stabiilisuutta (1989). Lauri Palmusen pro
gradu -tutkielma (1978) käsittelee puolueen sisäisiä toimenpiteitä puolueen
kannatuksen säilyttämiseksi. Lisäksi Tatu Vanhanen on tutkinut keskustan alueellista
kannatuspohjaa (1991) ja Seppo Kääriäinen keskustan strategisia valintoja 1960-
luvulta tähän päivään saakka (2002). Kääriäisen työhön viitataan tässä tutkimuksessa
erityisesti työreformin osalta.

Suomalaisesta puoluekohtaisesta tutkimuksesta voidaan mainita myös Lauri
Karvosen suomalaista äärioikeistoa koskevat tutkimukset (1985, 1988). Voitto
Helanderin toimittamassa teoksessa (1971) käsitellään suomalaista populismia ja
ns. vennamolaisuutta. Olavi Borgin ja Risto Harisalon toimittamassa kirjassa
(1988) on tarkasteltu vihreitä kunnallispolitiikassa ja puolueen toiminnan alku-
vaiheeseen liittyvää julkista keskustelua. Jukka Paastela on tutkinut Suomen
Kommunistisen Puolueen roolia Suomen politiikassa ja puolueen sisäisiä tapahtumia
1960-luvulta 1980-luvun alkuvuosiin (1991). Jaakko Nousiaisen väitöskirja (1956)
käsittelee kommunismin joukkokannatuksekseen liittyviä tekijöitä Pohjois-Savossa
ja Pohjois-Karjalassa. Edellä mainittu Ruusalan tutkimus (1972) käsittelee SDP:n
jäsenistön ominaisuuksia ja valikoitumista puolueen sisäisiin luottamustehtäviin.
Ruusalan tarkastelu keskittyy lähinnä puolueen piiri- ja paikallistason toimintaan.
Onni Rantalan varhaiset tutkimukset (1956, 1960) käsittelevät suomalaista konser-
vatismia ja Rauli Mickelssonin väitöskirja (1999) sisäisen puoluemäärittelyn
kautta ilmenevää SDP:n ja kokoomuksen muuttumista.

Suomalaisesta puolueideologia- ja ohjelmatutkimuksesta voidaan mainita
Olavi Borgin (1964,1965), Ralf Heleniuksen (1969), Eeva Aarnion (1998) ja
Mikael Nygårdin (2000) tutkimukset. Puolueohjelmakirjallisuuteen kuuluu myös
Aarnion ja Kanervan (1995) toimittama julkaisu, johon sisältyy Olavi Borgin
(1995) artikkeli ohjelmatutkimuksen ja ohjelmakirjoituksen perinteestä ja muutok-
sesta. Puoluekäsityksiä tarkastelevat Jukka Paastela (1984, 1985) ja Rauli Mickels-
son (1999). Aarnion tutkimuksessa (1998) toteutettu ohjelmaprosessin ja siihen
sisältyvän puolueen sisäisen vuorovaikutuksen tarkastelu on tämän tutkimuksen
kannalta mielenkiintoinen. Aarnio tarkastelee tutkimuksessaan erityisesti keskustan
ja kokoomuksen ohjelmien laadintaa 1950-luvulta 1990-luvulle ja arvioi ohjelma-
työn laajentuneen kentän suuntaan keskustassa. Hänen mukaansa vuorovaikuttei-
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suus ohjelmatyötä johtaneiden ja kentän välillä kasvoi ja prosessuaalisuus korostui
erityisesti vuoden 1982 ohjelmaprosessissa (Aarnio 1998, 114).

Varsinaista puoluetutkimusta lähellä on kansalaisten poliittisen osallistumi-
sen ja asennoitumisen tutkimus.10  Viime vuosina myös suomalaisessa politiikan
tutkimuksessa on kirjoitettu varsin paljon kansalaisten, puolueiden ja politiikan
välisen suhteen ongelmista (mm. Anckar 1986; Borg O. 1986a; Sänkiaho 1986;
1995; Tiilikainen 1995; Wiberg 1986; 1996; Pekonen 1997; Borg S. 1997b).
Osallistumisen tutkimuksessa on tarkasteltu puoluejäsenyyttä ja puoluetoiminnan
paikallista aktiivisuutta (Borg S. 1997c; Sundberg 1989, 1990; ks. myös Ruusala
1972). Puolueiden jäsenistöjen poliittisesta osallistumisesta ja asenteista on tehty
useita pro gradu -tutkielmia (mm. Hyystinmäki 1992; ks. myös Borg S. 1989).
Laajan kansalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyvän kokonaisuuden muodosta-
vat vaali- ja äänestysosallistumistutkimukset (mm. Martikainen – Yrjönen 1991;
Pesonen – Sänkiaho – Borg S. 1993; Borg S. 1996a; Martikainen – Wass 2001).
Vaalien ehdokasrekrytointia tutkinut Soile Kuitunen (1998, 2000) on tarkastellut
puolueiden roolia ja käytäntöjä rekrytoinnissa.

Myös kansalaisten politiikkaan liittyviä arvoja ja asenteita on tutkittu
varsin paljon (mm. Pesonen – Sänkiaho 1979; Suhonen 1986, 1988; Nurmela –
Pehkonen – Sänkiaho 1997; EVA 1997, 2001, 2003; Paloheimo 2002). Poliittisen
suuntautumisen osalta on tutkittu nuorten politiikkaan liittyviä valintoja (mm.
Jääsaari – Martikainen 1991; Hellsten – Martikainen 2001). Valtatutkimuksella
on selvitetty mm. kansalaisten käsityksiä puolueiden ja muiden poliittisten instituu-
tioiden vaikutusvallasta yhteiskunnassa (esim. Ruostetsaari 1992, 1995).

Edellä oleva kirjallisuuskatsaus osoittaa, että puolueiden sisäistä elämää on
tarkasteltu useista näkökulmista. Empiiriselle tutkimukselle näyttää kuitenkin
olevan ominaista melko kapea, deskriptiivinen ja osittain normatiivinen tarkas-
teluote. Puolueen organisaatiotutkimus ymmärretään usein puolueen sisäisen
demokratian tutkimukseksi, varsinkin jos tarkastelun kohteena on puolueen
rakenteiden rinnalla jäsenistön rooli organisaatiossa (vrt. Michelsin organisaatio-
lähtökohdat; ks. Barnes 1967, 3). Yhteistä puolueen sisäistä järjestelmää koskevalle
empiiriselle tutkimukselle on myös se, että sisäisen demokratian teoreettinen

10 Kansalaisen ja osallistumisen käsitteistä sekä osallistumisen tutkimuksesta ks. esim. Kettunen –
Kiviniemi 2000; ks. myös Rättilä 2001; Nousiainen – Wiberg 1988; Conge 1988.
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tarkastelu nojaa varsin pitkälle Michelsin ja Duverger’n lähtökohtiin sekä perinteisiin
puoluetypologioihin. Samalla puolueen sisäistä elämää koskevat teoreettiset yleis-
tykset jäävät helposti puolueorganisaatiota koskeviksi ja puolueen sisäisen elämän
moninaisuus jää teoretisoinnin ulkopuolelle (puoluetutkimuksen teorianmuodos-
tuksen ongelmista ks. esim. Montero – Gunther 2002, 8–15, 23). Esimerkkeinä
perinteisestä tarkastelusta poikkeavista tutkimuksista voidaan pitää Teorellin
tutkimusta (1998), joka tarkastelee puolueen päätöksentekoa varsin kokonais-
valtaisesti valittujen esimerkkiprosessien pohjalta, Widfeldtin tutkimusta (1997),
jonka pitkälle aikavälille ulottuva vertaileva tutkimus on kysymyksenasettelultaan
monipuolinen ja tarjoaa puoluejäsenyyttä laajemmin tietoa poliittisesta osallistu-
misesta sekä Katzin ja Mairin toimittamaa teosta (1994), jossa esitetään vertailevaa
tietoa paitsi yksittäisistä puolueorganisaatioista myös puolueiden sisäiseen toi-
mintaan liittyvistä painotuksista ja käytännöistä.

Rantalan (2002) ja Wolinetzin (2002) näkemyksiin viitaten tässä tutkimuksessa
korostetaan puolueen sisäisen toiminnan kokonaisvaltaisuutta. Tavoitteena on
laajentaa tarkastelua organisaatiolähtöisestä ajattelusta kattamaan rakenteellisten
tekijöiden ohella puolueen sisäistä käytännön toimintaa ja kulttuurisia ominai-
suuksia.

1.3. Tutkimustehtävä

Tutkimustehtäväni voidaan tiivistää kahteen pääkysymykseen. Ensinnäkin tutki-
muksessa selvitetään, mistä toimijoista Suomen Keskustan sisäinen päätöksen-
tekojärjestelmä muodostuu.11  Tässä kysymyksessä keskitytään puolueen sisäisten
rakenteellisten tekijöiden tarkasteluun ja selvitetään, mitä yksilö- ja kollektiivi-
toimijoita puolueen sisäiseen päätöksentekojärjestelmään sisältyy ja mitä rooleja
niillä päätöksenteossa on. Tämän kysymyksen osalta tarkastellaan nimenomaan
puolueen päätöksenteon rakenteellisia ja toimijakohtaisia ominaisuuksia. Kysymyk-
seen pyritään vastaamaan analysoimalla empiirisessä aineistossa olevia puolue-
organisaation osien ja eri toimijoiden roolien määrittelyjä. Toimijakohtaisia
ominaisuuksia selvitetään myös analysoimalla keskustan sisäistä päätöksentekoa

11 Tutkimustehtävään liittyviä keskeisiä käsitteitä on määritelty luvussa 1.5.
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ns. työreformiprosessissa ja Suomen EU-jäsenyysratkaisussa12. Analyysin kautta
hahmottuvia kuvia päätöksentekojärjestelmän toimijoista ja niiden rooleista
tarkastellaan puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta13  ja arvioidaan myös
suhteessa puolueen sääntöjen määrittelemiin muodollisiin toimivaltasuhteisiin.

Toiseksi tutkimuksessa selvitetään, miten puolueen sisäinen päätöksenteko-
järjestelmä toimii. Vastaamalla tähän tutkimuskysymykseen selvitetään, miten
päätöksenteko puolueen sisällä etenee ja mitä järjestökulttuurisia14  ominaispiirteitä
siihen liittyy. Kyse on toimijoiden osallistumisen ja vaikutusvallan sekä puolueen
sisäisten toiminta- ja päätöksentekokäytäntöjen eli päätöksenteon prosessuaalisten
ominaisuuksien analysoinnista. Tarkastelukohteina ovat erityisesti jäsenistön
osallistuminen, jäsenistön ja ammattipoliitikkojen välinen vuorovaikutus, puolueen
sisäinen keskustelukulttuuri ja tiedonvälitys, päätöksenteon menettelytavat sekä
vaikutusvallan jakautuminen puolueen käytännön päätöksenteossa.

Tarkastelun lähtökohtana on poliittisen päätöksenteon ymmärtäminen proses-
suaaliseksi toiminnaksi eli tapahtumaketjuiksi, joiden kautta ratkaisut syntyvät
(ks. Jansson 1985, 201–206). Päätöksentekojärjestelmän toiminnan analyysi
nojaa empiirisestä aineistosta esiin nouseviin toimintakäytäntöjen kuvauksiin
sekä EU- ja työreformiprosessien tarkasteluun kysely- ja haastatteluaineistojen
sekä pöytäkirja- ja muun dokumenttiaineiston pohjalta.

Tutkimuksessa kartoitetaan lisäksi jäsenistön asennoitumista eräisiin politiikan
sisältökysymyksiin. Jäsenistön ominaisuuksien selvittäminen on perusteltua
ensinnäkin siksi, että keskustan jäsenistöstä on käytettävissä erittäin vähän tietoa.15

Toisaalta puolueen sisäisen päätöksenteon demokraattisuuden arviointi edellyttää
jäsenistön ominaisuuksien ja roolin analysointia. Tässä tutkimuksessa selvitetään
sekä jäsenistön että ammattipoliitikkojen jäsenistöä koskevia käsityksiä.

Djupsundiin ja Svåsandiin viitaten tutkimuksessa yhdistyvät rakenne- ja
osallistuja-analyyttiset näkökulmat (Djupsund ja Svåsand 1990, 4; ks. luku 1.2.).
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisesitys keskustan sisäisestä
elämästä. Tästä syystä tarkasteluun on sisällytetty mahdollisimman kattavasti

12 Käytän käsitettä Euroopan Unioni (EU), vaikka jäsenhakemusvaiheessa (1991–1992)
vakiintunut käsite oli Euroopan Yhteisö (EY).

13 Puolueen sisäisen demokratian käsitteestä ks. luku 1.4.
14 Järjestökulttuurin käsitteestä ks. luku 1.5.2.
15 Syynä tähän on mm. se, ettei keskustan jäsenistöstä ole olemassa yhtenäistä valtakunnallista

jäsenrekisteriä, josta selviäisi esimerkiksi jäsenistön sukupuoli-, ikä- tai ammattijakauma.
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puolueen sisäisen kentän toimijat ja päätöksentekoon vaikuttavat järjestökulttuuriset
tekijät.

1.4. Puolueen sisäinen demokratia näkökulmana

Tutkimuksessa puolueen toimintaa tarkastellaan puolueen sisäisen demokratian
näkökulmasta. Jan Assarssonin mukaan puolueen sisäinen demokratia on erään-
laista edustuksellista demokratiaa (Assarsson 1993, 62). Olavi Borg on määritellyt
puolueen sisäisen järjestödemokratian yleisen edustuksellisen demokratian erityi-
seksi muodoksi (Borg O. 1986b, 17). Borgin ja Assarssonin näkemykset ovat
varsin samansuuntaisia. Assarsson on käsitellyt puolueen sisäistä demokratiaa
mikrotason demokratiana, jonka määrittelyyn hän on ottanut keskeisiä käsitteitä
makrotason demokratiasta eli edustukselliseen demokratiaan perustuvasta
länsimaisesta poliittisesta järjestelmästä. (Ks. Assarsson 1993, 39, 53.) Seuraavassa
lähestytään puolueen sisäistä demokratiaa demokratia-käsitteen kautta.

Demokratian lähtökohtana voidaan pitää ns. kansansuvereniteettiperiaatetta
eli sitä, että poliittis-hallinnollinen valta on johdettava kansasta (ks. Held 1987, 2–
3; Sartori 1987, 21; Hoffrén 2000, 142).16  Demokratiassa yhdistyvät – osittain
vastakkainasettelun kautta – sekä yksilön oikeudet ja vapaudet että yhteisöllinen
kyky tahdonmuodostukseen (poliittinen valta yhteisössä) (ks. Sartori 1987, 28–
31; Hoffrén 2000, 156–158). Puolueen sisäisen demokratian lähtökohdaksi
voidaan tätä kautta määritellä jäsenistön rooli viimekätisenä vallankäyttäjänä
puolueessa.

Päätöksentekojärjestelmien demokraattisuutta arvioitaessa on tarpeen
huomata, ettei täydellistä demokraattista päätöksentekojärjestelmää käytännössä
ole.17  Ylipäätään demokratia-käsitteen määrittely on ongelmallista.18  Puolueen

16 Demokratia-käsitteen alkuperästä, Ateenan klassisesta demokratiasta ja varhaisesta
demokratiakeskustelusta ks. esim. Held 1987; Sartori 1987.

17 Teorellin mukaan demokratian ja oligarkian välillä voidaan arvioida olevan lähinnä aste-eroja
(Teorell 1998, 26; ks. Barnes 1967, 2).

18 Olavi Borgin määritelmän mukaan demokratia on “yleisnimitys lukuisalle joukolle instituutioita,
arvoja ja menettelytapoja” (Borg 1986, 14). Demokratia-käsitteestä ja demokratian määrittelyn
ongelmista ks. Sartori 1987. Demokratiateorioista ks. myös Setälä 1998, 138; Hoffrén 1998,
120. Demokratiateorioiden ja puolueteorioiden rinnakkaisuudesta ks. Puhle 2002, 58.
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sisäisen demokratian osalta Koelble on todennut, että demokraattisuus on suuressa
määrin tarkkailijan “silmissä” eli demokraattisuusarvioinnin tulos riippuu valitusta
demokratiamääritelmästä (Koelble 1989, 215; ks. Teorell 1998, 26).

Demokraattisuuden arvioinnissa on kyse siitä, miltä osin tutkimuskohteena
olevassa järjestelmässä demokraattisuus toteutuu (ks. Dahl 1989, 108–109). Jari
Hoffrénin mukaan demokratia voi parhaimmillaan olla “todellista monien valtaa
harvain- tai yksinvallan sijaan, muttei koskaan kaikkien valtaa” (Hoffrén 2000,
205; ks. myös Kantola 2002, 23). Historiallisen tapahtuman demokraattisuuden
arviointi edellyttää tapahtumaan liittyvien ominaispiirteiden tarkastelua ja tulkintaa.
Demokraattisuuden arvioinnissa peruskysymys on Hoffrénin mukaan se, “kuinka
monet päättävät monia koskevista asioista päätymättä – jatkumona tai
säännönmukaisuutena – harvojen tai yhden saneluratkaisuihin?” (Hoffrén
2000, 200; ks. Heidar 1984, 7; demokraattisuuden kvantitatiivisuudesta ks.
Barnes 1967, 16.) Kysymys ei siis ole vain osallistumisesta ja mukana olosta
päätöksiä tehtäessä, vaan vaikuttavasta osallistumisesta (ks. Ståhlberg – Helander
1984, 38; Medding 1970, 16; Widfeldt 1997, 29).19  Tätä kautta keskeistä on paitsi
päätöksentekijöiden määrittäminen myös menettelyjen arvioiminen.

Demokraattisuuden arviointi ei kuitenkaan ole ainoastaan tilannesidonnaista
vastausten etsimistä kuka- ja miten-kysymyksiin. Demokraattisuuden arviointi on
monitasoista ja edellyttää kriteerien valintaa (ks. Dahl 1989, 106, 109; Assarsson
1993, 54–56). Hoffrénin määrittelemän peruskysymyksen (kuinka moni päättää
eli toimijoiden määrittäminen) lisäksi tässä tutkimuksessa puolueen sisäisen
demokraattisuuden kriteereinä pidetään intersubjektiivisuuden, epäilyn ja poliit-
tisen kilpailun toteutumista puolueen sisäisessä toiminnassa.20  Lisäksi puolueen
sisäisen demokratian toteutuminen edellyttää päätöksentekoprosessien demokraat-
tisuuden peruskriteerien toteutumista. (Ks. Dahl 1989, 106, 109, 119; ks. myös
Assarsson 1993, 56.) Duverger on määritellyt poliittisen demokratian kriteereitä
seuraavasti:

“Sen ydin piilee siinä, että hallitsevat valitaan vapailla ja rehellisillä vaaleilla.
(…) (M)utta on pidettävä mielessä, mitä kaikkea sen toteuttaminen vaatii. Se

19 Poliittisen osallistumisen määrittelystä laajemmin ks. Conge 1988; Milbrath – Goel 1977.
20 Hoffrén on määrittänyt demokratiaan liittyvää epäilyn käsitettä järjestyksen demystifioinniksi.

Poliittisesta kilpailusta hän käyttää kamppailun (agonia) käsitettä (Hoffrén 2000, 208–209).
Hoffrénin tavoin Dahl tarkastelee demokratian käsitettä lähinnä valtiollisen päätöksenteon
näkökulmasta.
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vaatii ensiksikin riittäviä kansalaisvapauksia (…), jotta valitsijat voisivat
tietää, mistä vaaleissa on kulloinkin kysymys, ja toimia tämän tietonsa
mukaisesti. Toiseksi se vaatii oppositiossa olevien puolueiden ja henkilöiden
ehdotonta kunniassa pitämistä; tämä merkitsee, ettei (…) vainota tai painosteta
niitä, jotka eivät täydellisesti hyväksy vallanpitäjien politiikkaa. Lopuksi se
vaatii, ettei vallanpitäjillä ole vaaleissa mitään erityisiä etuja tai oikeuksia:
vaaleissa hallituksen vastustajien tulee olla yhdenvertaisia hallituksen
kannattajien kanssa.” (Duverger 1969, 17.)

Intersubjektiivisuudella tarkoitetaan subjektien eli tässä tapauksessa puolueen
sisäisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta, johon sisältyy toisten huomioimista,
vastavuoroisuutta, tasavertaisuutta ja kommunikaatiota. (Hoffrén 2000, 208–
209.) Demokratian näkökulmasta vuorovaikutukseen sisältyy vaikuttamista sekä
informaatio- ja valvontayhteys eri toimijoiden välillä. Vuorovaikutuksessa on kyse
myös toimijoiden välisestä vastuusuhteesta, joka konkretisoituu edustuksellisessa
päätöksenteossa. (Ks. Raunio 1999, 24–25.) Puolueen sisäisen demokratian
kannalta kommunikaatio ja tiedon välittyminen ovat puolueiden toiminnassa
keskeisiä tarkastelukohteita. Demokratiassa kommunikaatioon liittyy läheisesti
julkisuus sekä median rooli välittäjänä ja toiminnan kontrolloijana.21

Puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta keskeistä on se, miten inter-
subjektiivisuus toteutuu ns. arkisissa toimintakäytännöissä, koska päätöksenteon
rakenteet eivät vielä takaa toiminnan demokraattisuutta. Rakenteet tarjoavat
puitteet demokraattisille menettelyille, mutta demokratia sisältyy organisaatioiden
toiminnan dynamiikkaan. Tästä näkökulmasta puolueen järjestökulttuuristen
käytäntöjen tutkiminen on tärkeää. Epäilyn käsite tarkoittaa toimijoiden oikeutta
vapaaseen mielipiteiden ilmaisuun ja rajoittamattomaan kyseenalaistamiseen.
Epäilyllä estetään yhden totuuden politiikan toteutumista ja varmistetaan se, että
vallitsevaa järjestystä on oikeus kritisoida. Poliittisen kilpailun kautta toteutuu
erilaisia mielipiteitä edustavien toimijoiden välinen kohtaaminen, mielipiteiden ja
osaamisen testaaminen. Poliittisen kilpailun kautta voidaan edetä vallitsevan

21 Median käsite ja merkitys politiikassa on moninainen. Media sisältää erilaisia välineitä, tapoja,
perinteitä ja tavoitteita, jotka vaikuttavat siihen, miten politiikkaa käsitellään eri viestimissä.
Pekka Isotaluksen mukaan “nykyisen poliittisen viestintäkulttuurin leimallisin piirre onkin se,
että media on saanut niin keskeisen aseman äänestäjän ja poliitikon välisessä vuorovaikutuksessa.
Media on muuttunut politiikan raportoijasta yhä enemmän poliittiseksi toimijaksi, vaikuttajaksi.”
(Isotalus 1998, 8.)
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järjestyksen muuttamiseen. (Hoffrén 2000, 208–209.) Demokraattisten menette-
lyjen tavoite ei siis ole konfliktien estäminen, vaan konfliktitilanteiden selvittäminen
demokraattisiksi määriteltyjen menettelytapojen ja rakenteiden avulla (Dahl
1989, 106–119; Hoffrén 2000, 206–207).

Mitä demokraattisuus tarkoittaa puolueen sisäisen toiminnan osalta käytän-
nössä? Miltä osin puolueen sisäinen demokratia on nimenomaan demokratian
erityinen muoto?

Duverger’n mukaan puolueen organisaatiota voidaan pitää demokraattisena
silloin, kun:

“puolueen jäsenet valitsevat omat johtajansa rehellisillä ja salaisilla vaaleilla;
kun puolueen ohjelmasta ja taktiikasta päättää sen yleinen edustajakokous,
joka kuvastaa uskollisesti jäsenten keskuudessa vallitsevia mielialoja; kun
erilaisilla “suunnilla” on oikeus toimia puolueen puitteissa ja lojaalisti keske-
nään kilpaillen pyrkiä valtaan sen piirissä.” (Duverger 1969, 36.)22

Toisaalta Duverger arvioi, että puolueet joutuvat käytännön toiminnan tehok-
kuusvaatimusten vuoksi tinkimään demokraattisuusihanteista, jolloin keskeiseksi
nousee puolueen toiminnan legitimiteetin ylläpitäminen. (Duverger 1955, 133–
134.)

Robert McKenzie ei pidä tiukasti määritellyn puolueen sisäisen demokratian
toteutumista mahdollisena.23  McKenzien mukaan demokraattisuuden arvioinnissa
on keskeistä puoluejohdon vastuullisuus valitsijoilleen, mutta tärkeintä on ennen
kaikkea se, miten puolue noudattaa vaaleissa konkretisoituvan puolueiden välisen
kilpailun ja yleensä demokraattisen poliittisen järjestelmän sääntöjä.24  McKenzien

22 Duverger’n mukaan puolueen autoritaarisuudesta kertoo se, että puoluejohto täydentää itse
itsensä, vaikka muodollisia vaaleja toimitettaisiinkin. Myös ohjelmasta ja strategiasta päättäminen
vain johdon toimesta sekä erilaisten mielipiteiden ja sisäisten ryhmittymien kieltäminen
kertovat puolueen autoritaarisuudesta. (Duverger 1969, 36.)

23 McKenzien ja Michelsin näkemysten vertailusta ks. Koelble 1989.
24 McKenzie ei pidä massapuolueelle ominaista suurta jäsenmäärää, siihen liittyvää organisaatiota

tai jäsenistön oikeutta puoluejohdon valintaan puolueen toiminnan demokraattisuuden
ehdottomana edellytyksenä. Hän kuitenkin arvioi, että jäsenistöllä on merkittävää vaikutusvaltaa
(influence) johdon toimintaan ja aktiivijäsenistö vaikuttaa esim. ehdokkaiden valintaan.
Puoluejohdon on huomioitava toiminnassaan jäsenistön toiveet ja huolehdittava luottamuksen
säilymisestä. McKenzie on määritellyt demokratiakriteerinsä nimenomaan Iso-Britannian
lähtökohdista (McKenzie 1982, 196–200).
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mukaan jäsenistö ei voi varsinaisesti kontrolloida puoluejohdon toimintaa, mutta
se voi kuitenkin vaikuttaa merkittävästi johtajiin. Puoluejohdon kyky toimia
jäsenistön kontrollilta suojassa on McKenzien mukaan demokratian toimivuuden
kannalta funktionaalista. (McKenzie 1982, 195–201.) McKenzien määritelmässä
puolueen sisäinen demokratia on siis arvioitavissa ennen kaikkea puolueen
makrotason toimintatapojen perusteella.

Jan Teorellin mukaan puolueen sisäisen demokratian erityisyys liittyy edustuk-
sellisuuteen. Puolueen sisäisessä päätöksenteossa on kyse nimenomaan edustuk-
sellisen demokratian toteutumisesta.25  Teorell kiinnittää huomiota käytännön
toiminnassa valtaa käyttävän vähemmistön (eliitin) ja enemmistön (jäsenistön)
väliseen suhteeseen ja edustuksellisuuden toteutumiseen päätöksenteossa. Teorell
tarkastelee erityisesti kolmea päätöksenteon osatekijää: vaikuttamista, vaikutus-
mahdollisuuksia ja vastuun kantamista. (Teorell 1998, 27–35.)

Vaikuttamisella Teorell tarkoittaa nimenomaan puolueorganisaation (jäsenis-
tön) tietoista ja käytännössä toteutuvaa pyrkimystä vaikuttaa epäsuorasti päätösvaltaa
käyttävän eliitin ratkaisuihin.26  Vaikuttamismahdollisuudet ovat päätöksenteko-
prosesseihin sisältyviä jäsenistön vaikuttamisen paikkoja ennen päätöksentekoa.
Vaikutusmahdollisuudet konkretisoituvat mm. avoimen tiedottamisen kautta ja
sen kautta, että eliitti hakee jäsenistöltä mandaattia harjoitettavalle politiikalle
ennakkoon. Vastuun kantaminen on osa päätöksentekoa. Teorell korostaa, että
päätöksentekijöillä täytyy olla virallinen, puolueen sääntöjen mukaisesti määritelty
asema puolueessa eli ns. harmaat eminenssit eivät käytä päätösvaltaa puolueessa.
Toisaalta päätöksentekoprosesseihin täytyy sisältyä myös mahdollisuus päätöksen-
tekijöiden toiminnan jälkikäteiseen arviointiin, minkä vuoksi tehtyjen ratkaisujen
perustelut ja motiivit on ilmoitettava. Arvioinnin pohjalta jäsenistöllä on oltava
mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa puoluejohto. Puolueen sisäinen päätöksenteko
on puoluejohdon ja – organisaation yhteistoimintaa. (Teorell 1998, 27–35.)
Päätöksentekoprosessit voivat sisältää yhteistoiminnan ohella konflikteja.

25 Teorell kritisoi Dahlin demokraattisuuden ideaalityypin kriteereitä juuri edustuksellisuuden
huomiotta jättämisestä. (Ks. Teorell 1998, 27.) Edustuksellisuuden teoreettisista ja historiallisista
taustoista ks. Borg O. 1986b. Puolueen sisäisen demokratian edustuksellisuudesta ks. Teorell
1998, 27–30; ks. myös Ruusala 1972, 18 ja Sundberg 1990, 212.

26 Teorellin mukaan suoraa vaikuttamista voivat harjoittaa vain varsinaiset päätöksentekijät
päätöksentekoprosesseissa (Teorell 1998, 28).
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Teorellin tavoin myös Jaakko Nousiaisen määritelmän taustalla on puolueen
sisäisen demokratian edustuksellisuus. Nousiainenkin korostaa sitä, että osallistu-
misessa on kyse nimenomaan vaikuttamisesta. Nousiainen kuvaa puolueen sisäistä
demokratiaa seuraavasti:

“Konkretisoiden kysymys on yleisellä tasolla siitä, miten vaikuttavasti suuret
jäsenjoukot pääsevät osallistumaan eritasoisten järjestöjohtajien valintaan,
valvontaan ja vaihtamiseen, mitä mahdollisuuksia heillä on antaa panoksensa
puolueen periaatteelliseen ja käytännöllispoliittiseen tavoitteenasetteluun ja
miten heidän toiveensa toteutuvat ehdokkaiden asettelussa valtiollisiin ja
kunnallisiin vaaleihin.” (Nousiainen 1998, 67; kursivoinnit KJ.)

Puolueen sisäisen päätöksentekojärjestelmän demokraattisuutta arvioitaessa
on huomioitava myös päätöksentekoprosessien tuloksena syntyvien päätösten
hyväksyttävyys. Dahlin mukaan kollektiivinen päätöksentekoprosessi on demok-
raattisuudestaan huolimatta legitiimi vain, jos se tuottaa yleisesti toivottuja päätöksiä
tai ainakin pyrkii tuottamaan niitä (Dahl 1989, 5; ks. Nousiainen – Wiberg 1988,
307). Tähän viittaa myös Teorell puhuessaan mandaatin hakemisesta jäsenistöltä
harjoitettavalle politiikalle.

Puolueen sisäinen demokratia voidaan määritellä monilla tavoilla. Sisäisen
toiminnan “ihannemallin” toteutuminen edellyttäisi mm. päätöksentekoprosessien
etenemistä siten, että asioihin perehtyminen ennakkoon olisi mahdollista, tiedon-
välitys toimisi tehokkaasti, poliittista osallistumista tuettaisiin järjestötoimintaan ja
politiikan sisältökysymyksiin liittyvällä koulutuksella ja demokraattista toimintakult-
tuuria noudatettaisiin myös kaikissa arkisissa käytännöissä. Kyse olisi kokonais-
valtaisesti kansanvaltaisesta asennoitumisesta ja menettelyistä, joihin eivät vaikuta
esimerkiksi prosesseihin osallistuvien erilaiset näkemykset päätettävistä politiikan
sisältökysymyksistä. Yksilöiden osallistumisen tulisi olla paitsi mahdollista myös
toivottavaa kaikissa tapauksissa (ks. Whiteley – Seyd – Richardson 1994, 34–35,
viittaa Kelly 1989; ks. myös Zeuner 1969, 109–121). Kaikesta huolimatta puolueiden
toiminnan demokraattisuus on aina vajaata muun muassa sen vuoksi, että yksilöiden
kyvyt, kiinnostuksen suuntautuminen tai käytännön mahdollisuudet osallistumiseen
eivät koskaan ole yhtäläiset tai samanlaiset, kuten Dahl edellyttää.27

27 Esimerkiksi sukupuoli voi heikentää yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksenteossa (ns.
feministinen tutkimustraditio; ks. esim. Butler – Scott 1992). Poliittisesta osallistumisesta
tarkemmin luvussa 2.2.
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Vaikka demokraattisuus on puolueiden sisäisen toiminnan keskeinen omi-
naisuus, ei sen toteutuminen ole puolueen tavoitteiden näkökulmasta pelkästään
myönteistä. Assarsson on tarkastellut sisäisen demokratian toteutumista eri toiminta-
areenoilla.28  Parlamentaarisella toiminta-areenalla puolueen sisäiset demok-
raattiset päätöksentekomenettelyt voivat vaikeuttaa tai hidastaa tavoitteiden
läpimenoa ja heikentää puolueen toiminnan tehokkuutta. Valitsija-areenalla
puolueen on kyettävä huomioimaan paitsi jäsenistön myös kannattajien näkemykset
maksimoidakseen kannatuksensa vaaleissa. Sisäisen demokratian kannalta on
ongelmallista, jos ristiriitatilanteessa kannattajien intressit huomioidaan jäsenistön
intressejä paremmin. Sisäisen demokratian toteutumisen keskeisin foorumi on
puolueen sisäinen toiminta-areena, jossa demokraattisesti toimivalla päätöksen-
tekomenettelyllä voidaan mm. ratkaista puolueen sisäisiä konflikteja ja estää
sisäistä hajaannusta, purkaa päätöksentekoon kohdistuvaa tyytymättömyyttä ja
yleensä kannustaa kansalaisia osallistumaan poliittiseen toimintaan ja päätöksen-
tekoon. Toisaalta puolueen sisäinen demokratia voi myös edistää sisäisten ryhmit-
tymien muodostumista, vastakkainasetteluja ja siten jopa puolueen sisäistä
hajaannusta. Parlamentaarisen demokratian ja puolueen sisäisen demokratian
väliset yhtymäkohdat eivät ole yksiselitteisesti myönteisiä. (Assarsson 1993, 50–
52; ks. Heidar 1988, 2–3.)

Puolueen sisäisen toiminnan demokraattisuuteen liittyvä käytännön ongelma
on jäsenistön passivoituminen, joka näkyy erityisesti paikallisessa järjestötyössä.29

Jos aikaisempaa harvalukuisempi jäsenjoukko tekee päätöksiä ja myös valikoi-
tuminen puolueen tehtäviin tapahtuu aikaisempaa pienemmästä jäsenten joukosta,
voi puolueen sisälle muodostua eliittejä, jotka eivät välttämättä näkemyksiltään
edusta rivijäsenistöä ja jotka toimintatavoillaan voivat passivoida rivijäsenistöä
edelleen samalla vahvistaen omaa asemaansa etäällä jäsenistöstä toimivana päätök-

28 Puolueiden areenoista ks. Sjöblom 1968, 27.
29 Vaikka jäsenistöt toimivat tällä hetkellä puolueissa aikaisempaa passiivisemmin, voi passivoitu-

misessa olla kyse väliaikaisesta, politiikan “kausivaihteluihin” liittyvästä “normaalista” ilmiöstä
eli siitä, että aktiivisen puoluepoliittisen toiminnan kautta (1960- ja 70-luvut) seuraa passii-
visemman toiminnan jakso, puoluepolitiikan “lepovaihe” (1980- ja 90-luvut). Esimerkiksi
eduskuntauudistuksen ja Suomen itsenäistymisen jälkeen seurasi lepovaihe 1920-luvulla,
jolloin Maalaisliiton paikallinen toiminta ja jäsenistön kiinnostus heikkenivät. Seuraavalla
vuosikymmenellä puolueen toiminta aktivoitui jälleen. (Isohookana-Asunmaa 1980, 235.)
Puolueiden paikallisen toiminnan passivoituminen on yleinen ongelma ns. länsimaisissa
puolueissa. (Ks. esim. Whiteley – Seyd – Richardson 1994, 220.)
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sentekijöiden joukkona. Näin puolueen sisäinen demokratia kaventuu osallistumis-
mahdollisuuksista huolimatta ja muodostuu “hiljainen enemmistö”, joka
osallistumisen sijaan vaikenemalla tukee päättävien ja toimeenpanevien elinten
toimintaa. (Ruusala 1972, 28.) Jäsendemokratia voi vähitellen muuttua pelkäksi
osallistujademokratiaksi. Jäsenistön passivoitumiseen ja puolueiden demokraatti-
suuteen heijastuvia muutoksia ovat aiheuttaneet mm. poliittisen toiminnan ammatti-
laistuminen, puolueiden johtajavaltaistuminen, puolueiden pyrkimys tehokkaaseen
toimintaan mahdollisimman monilla politiikan alueilla ja puolueiden ns. valtiollistu-
minen. (Ks. Nousiainen 1998, 47–48, 68, 74.)

Puolueen sisäisen toiminnan demokraattisuusmääritelmissä vastakkain
asettuvat puolueen toiminnan pragmaattisuutta ja funktionaalisuutta korostavat
lähtökohdat sekä periaatteelliset, osin idealistiset ja demokratiaa “absoluuttisesti”
tarkastelevat lähtökohdat. Tässä tutkimuksessa demokraattisuutta tarkastellaan
toimijoiden välisen vuorovaikutuksen lähtökohdista, jolloin korostuvat toimijat,
niiden kohtaamiset, toimintakulttuuri (vuorovaikutus, epäily ja kilpailullisuus)
sekä edustuksellisuuteen liittyen jäsenistön vaikutusmahdollisuudet, suhde eliittiin
ja puolueen toiminnan legitimiteetti.

Vaikka demokratiakriteerit on asetettavissa, toiminnan arvioinnissa on kyse
tulkinnasta eli siitä miten eri toimijat näkevät puolueen sisäisen toiminnan tai
haluavat tulkita sitä. Puolueen sisäisen toiminnan arvioinnissakin on kyse politiikan
tekemisestä ja ilmeisen väistämättä siihen liittyy myös normatiivisuutta.

1.5. Tutkimuskohde

Tutkimuskohteena on Suomen Keskustan sisäinen päätöksentekojärjestelmä, jolla
tarkoitan puolueen organisaation, toimijoiden ja järjestökulttuuristen tekijöiden
muodostamaa sosiaalista järjestelmää. Puoluejärjestöä tarkastellaan siis, kuten
usein mitä tahansa järjestöä tai yhdistystä, erityisenä sosiaalisena järjestelmänä
(ks. Siisiäinen 1988, 154, 157).30  sekä nimenomaan päätöksenteon ja poliittisen

30 Muihin järjestöihin verrattuna puolueiden nykyisessä toimintaympäristössä vaikuttaa erityisen
voimakkaasti kaksi tekijää: politiikan mediasidonnaisuus ja kilpailullisuus. Puolueen
järjestelmäluonnetta kuvaa Duverger’n maininta siitä, että puolue ei ole vain yhteisö, vaan
joukko yhteisöjä (a collection of communities) (Duverger 1955, 17).
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toiminnan paikkana, vaikka puolueella ymmärretään olevan myös politiikan
subjektin rooli (ks. Mickelsson 1999, 297; Teorell 1998, 11).

Puolueen päätöksentekojärjestelmän toiminta konkretisoituu puolueen
sisäisissä päätöksentekoprosesseissa, joissa päätöksenteko yksinkertaisimmillaan
etenee ongelmien syntymisen ja jäsentymisen kautta ratkaisuvaihtoehtojen määritte-
lyyn, resurssien ja mahdollisuuksien arviointiin, päätöksentekoon ja täytäntöön-
panoon sekä tulosten arviointiin. (Ks. Jansson 1985, 201–208.)31  Prosesseihin
vaikuttavat mm. osallistuvien ominaisuudet, keinot ja tavoitteet, prosessien sisäiset
ja ulkopuoliset tilanne- ja taustatekijät sekä prosessien substanssikysymykset. (Ks.
Jutila 1993, 7.) Puolueen toimintaan vaikuttaa yleisesti myös sen rooli yhteis-
kunnassa ja siihen liittyvät toiminnalliset kehykset.32  Hans-Jürgen Puhlen arvion
mukaan puolueiden toimintaan vaikuttaa kuusi tekijää: vaalidimensio, puolueen
kannattajien ominaisuudet ja intressit, puolueorganisaatio (mm. eliittirekrytointi
ja sisäinen päätöksenteko), politiikan muotoilu (ohjelmat, ideologia), politiikan
käytännön toteutus ja poliittinen järjestelmä kokonaisuudessaan (Puhle 2002,
61–62).

1.5.1. Suomen Keskustan organisaatio

Puolue organisaationa voidaan nähdä yksilöiden muodostamaksi yhteenliittymäksi,
jonka tavoitteena on edistää jäsenistönsä ja kannattajiensa intressejä. Puolueen,
kuten minkä tahansa yhdistyksen, organisoitumiseen ja toimintaan liittyvät keskei-

31 Poliittisen päätöksentekoprosessin yksi keskeinen vaihe on ongelmien syntyminen /
jäsentyminen, joka jo sinällään on poliittista. Pertti Lappalaisen mukaan “politikointi on
keskeisesti uusien ongelmien alituista tuottamista ja olemassa olevien neutraalien asioiden
määrittelyä niiksi (ongelmiksi)” (Lappalainen 1992, 151). Toisaalta se, että tietyt asiat jätetään
määrittelemättä ongelmiksi ja siten poliittisen päätöksenteon ulkopuolelle, on myös poliittinen
ratkaisu.

32 Puolueita ja niiden funktioita ovat määritelleet mm. von Beyme (1985), Sartori (1976),
Panebianco (1988), Duverger (1967). Ks. myös Ware (1996), Lawson (1988) ja Widfeldt
(1997), joka on yhdistänyt puolueiden funktiot metafunktioksi, jossa puolueiden tehtävänä on
toimia poliittisena välittäjänä (political linkage) kansalaisten ja valtion välillä. Metafunktiossa
yhdistyvät puolueiden representaatio-, intressiartikulaatio- ja aggregaatiofunktiot. (Widfeldt
1997,12.) Puolueiden varsinaisten funktioiden lisäksi puolueiden toimintaan liittyy ns.
piilofunktioita eli toiminnan tosiasiallisia, mutta julkilausumattomia tai tarkoittamattomia
seurauksia (ks. Siisiäinen 1988, 160).
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sesti jäsen- ja kannattajaintressi, intersubjektiivinen tietoisuus, vuorovaikutus
sekä rakenteelliset toimintaedellytykset. (Ks. Siisiäinen 1988, 154, 160.)

Keskustan kenttäorganisaatio ja sen toiminta nojaavat vahvasti maalaisliittolai-
seen perinteeseen. (Ks. Mylly 1996, 6.) Maalaisliitto organisoi toimintansa jo
suhteellisen varhain joukkopuolueelle tyypillisellä tavalla. Puolueen perustamiseen
vaikutti keskeisesti äänioikeusuudistus ja puolue hyötyi alempien sosiaaliryhmien
mukaantulosta poliittiseen toimintaan. Puolue laajensi järjestörakennettaan 1920-
luvulla ja uudisti sen nykyiseen muotoonsa 1940-luvulla. Samalla naisille (v.
1946) ja nuorille (v. 1945) luotiin omat järjestöt ja perustettiin Alkio-opisto (v.
1947). Puolueella on kolmiportainen organisaatio, johon kuuluvat keskusjärjestö,
piirijärjestöt ja paikallistaso (kunnallisjärjestöt ja paikallisyhdistykset). (Mylly
1987b, 98, 104–105, Mylly 1996.) Järjestörakenteen luomisen lähtökohtana oli
maaseutuväestön aktivoiminen maalaisliittolaiseen aatteelliseen toimintaan ja
puoluetyöhön sekä sitä kautta puolueen kannatuksen maksimoiminen vaaleissa.

Nykyisin Suomen Keskustanaisten ja Nuoren Keskustan Liiton (NKL) lisäksi
puolueen sisarjärjestöihin kuuluvat Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) ja Keskustan
Lehtimiehet. Puolueen vuonna 2001 ilmoittama jäsenmäärä on noin 211 000.
Todellinen jäsenmäärä lienee kuitenkin jonkin verran pienempi. Suomen Keskustan
järjestörakennetta ja päätöksentekojärjestelmää on kuvattu kuviossa 1.

Puolueen säännöt määrittelevät puolueorganisaation osien muodollisen päätös-
vallan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan puolueen toimintaa erityisesti kansallisen
poliittisen järjestelmän tasolla (ns. makrotaso; ks. Assarsson 1993, 39, 53), johon
liittyy paikallinen ja piiritason toiminta. Organisaatio ymmärretään toiminnan
rakenteellisiksi puitteiksi eli organisaatio tarjoaa paikkoja päätöksenteolle ja
vaikuttamiselle.

1.5.2. Keskustalainen järjestökulttuuri

1.5.2.1. Järjestökulttuurin käsitteestä

Puolueen sisäiseen päätöksentekoon vaikuttavat rakenteellisten tekijöiden rinnalla
järjestökulttuuriset tekijät. Puolueen järjestökulttuurilla voidaan ymmärtää legitii-
meiksi koettuja, suhteellisen vakiintuneita järjestökäytännön muotoja. Järjestö-
kulttuuriin voidaan sisällyttää esimerkiksi järjestön säännöt, arkiset toiminta-
käytännöt, järjestökieli, työnjako, arvot, ideologia ja järjestöidea. (Ks. Siisiäinen
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1988, 161.)33  Juhani Mylly on jakanut järjestökulttuurin kolmeen osaan: artefaktit,
arvot ja perusideat.34  Artefaktit eli ihmisten aikaansaannokset ovat järjestökulttuurin
ulkoisia tekijöitä, jotka näkyvät ja ovat mukana jokapäiväisessä toiminnassa
(esim. kirjoitettu ja kirjoittamaton normisto, organisaatio, järjestökieli ja toiminnan
fyysiset tuotokset kuten toimitilat). Arvot ja ideologiat ovat artefaktien taustalla ja
antavat asioille merkityksiä, asettavat niitä tärkeysjärjestyksiin ja ohjaavat käytännön
valintoja.35  Järjestökulttuuriin sisältyvät perusideat ilmentävät artefaktien ja arvojen
taustalla olevaa perusoletusta todellisuudesta. Perusideat ovat tiedostamattomia ja
itsestään selviä oletuksia, jotka ohjaavat organisaatiossa mukana olevien käyttäy-
tymistä (esim. käsitys ajasta, paikasta, toimintaympäristöstä, ihmisistä). Myllyn
mukaan arkisesti määriteltynä järjestökulttuuri on “järjestön tapa elää omalla
tyylillään”. (Mylly 1996, 8–15.) Järjestökulttuuriin sisältyvät siis sekä ideologiaan,
aatteeseen ja perinteeseen pohjautuvat suhteellisen vakiintuneet tavoite-asetelmat
että toiminnalliset normit ja käytännöt. (vrt. Nousiainen 1983, 7.)

Järjestökulttuurissa on kyse puolueen perusominaisuuksista. Järjestökulttuu-
riin voidaan sisällyttää myös organisaatio. Tässä tutkimuksessa järjestökulttuurin
käsitteellä tarkoitetaan nimenomaan vakiintuneita toiminnallisia käytäntöjä sekä
aatteeseen pohjautuvia tavoite-asetelmia ja arvoja eli päätöksenteossa vaikuttavia
toiminnallisia ja sisällöllisiä ominaisuuksia. Vaikka järjestökulttuuri edustaa
puolueessa vakiintuneita toimintakäytäntöjä, liittyy siihen muuttuminen ja uusiutu-
minen kuten sosiaalisen vuorovaikutuksen tuotoksiin yleensäkin. Järjestökulttuuri
vaikuttaa yksilöiden valintoihin päätöksentekoprosesseissa ja toisaalta järjestö-
kulttuuri muuttuu päätöksentekoprosessien seurauksena.

Järjestökulttuuri on keskeinen tekijä puolueidentifikaation muodostumisessa.
Puolueidentiteettiä luodaan määrittelemällä toiminnan tavoitteita ja lähtökohtia.

33 Puolueen järjestökulttuuri voidaan liittää osaksi järjestöllistä pääomaa. Martti Siisiäinen on
määritellyt järjestöllisen pääoman “niiksi yhteiskunnallisiksi resursseiksi, joita järjestön
toiminta kollektiivina tuottaa ja joita järjestön jäsenyys yksilösubjekteille antaa ja joiden
perustana ovat järjestön sosiaaliset verkostot ja niitä uusintavat vuorovaikutussuhteet”. Järjes-
töllisessä pääomassa yhdistyvät pääoman eri lajit (taloudellinen, kulttuurinen ja erityisesti
sosiaalinen pääoma, jolla on selkeä symbolinen luonne). (Siisiäinen 1988, 160.) Järjestöllisen
pääoman kautta puolue voidaan ymmärtää yhteiskunnallisena resurssina ja yksilöiden näkö-
kulmasta resurssien antajana ja sosiaalisena vaikuttamiskanavana.

34 Mylly on käyttänyt jaottelussaan Edgar H. Scheinin järjestökulttuurin määrittelyä (ks. Schein
1985).

35 Ideologian käsitteestä ks. Borg O. 1964.



JOHDANTO 37

Tavoitteiden kautta ryhmää suljetaan sisäänpäin (me) ja ulospäin (he). Ryhmään
samastumista, yhteisyyttä sekä sisäistä solidaarisuutta ja lojaalisuutta vahvistetaan
retorisilla käytännöillä, joihin liittyvät retorinen argumentointi ja retoriset toiminta-
käytännöt, kuten seremoniat ja rituaalit. (Ks. Mylly 1996.)36

1.5.2.2. Maalaisliittolainen tausta

Järjestökulttuuri on puolueorganisaation tavoin puolueen kollektiivisen historian
tuote. Tästä syystä keskustalaista järjestökulttuuria on perusteltua tarkastella
maalaisliittolaisen kulttuurin jatkeena. Juhani Myllyn mukaan maalaisliittolaisuuden
muutoksessa keskustalaisuudeksi ei ole nähtävissä katkoksia tai edes äkillisiä mur-
roksia. Maalaisliittolainen traditio vaikuttaa edelleen puolueessa (Mylly 1996, 6).

Maalaisliittolaiseen aatteeseen sisältyivät alusta lähtien nationalistiset, agraa-
riset ja demokraattiset ihanteet. Sosialidemokraattisen puolueen tavoin Maalais-
liitto oli perusolemukseltaan luokka- ja intressipuolue. (Mylly 1987a, 19; Mylly
1978, 30.) Puolueen agraariset tavoitteet perustuivat hyvin pitkälle kansallisiin
lähtökohtiin eikä agrarismin yhteydessä voida puhua samalla tavalla yleisestä
yhteiskuntafilosofisesta teoriasta kuten esimerkiksi sosialismin yhteydessä. (Mylly
1978, 33–35.) Maalaisliittolaisen agraarisuuden taustalla oli maanviljelyn ja
erityisesti pienviljelyn ymmärtäminen paitsi elinkeinoksi myös elämäntavaksi ja -
katsomukseksi. (Mylly 1978, 33–35.) Puolueen perustamisen keskeinen lähtökohta
oli köyhän maaseutuväestön aseman parantaminen eli puolueella oli selkeä
yhteiskunnallisen uudistajan tehtävä.

Maalaisliiton alkuaikojen ohjelmat sisälsivät tavoitteita, jotka näkyvät osittain
edelleen puolueen sisällä.37  Ohjelmiin sisältyi mm. raittiusaatteen, kristillisten
arvojen ja ns. kansankirkon aseman korostaminen (myöhemmin valtionkirkon

36 Kenneth Burken mukaan ryhmään kuuluminen on pohjimmiltaan retorista ja edellyttää
ryhmän jäsenten identifioitumista ja erottumista muista ryhmistä (me/muut-vastakkainasettelu).
Burken mukaan retorisen argumentoinnin teho ei useinkaan perustu vakuuttavuuteen, vaan
tärkeitä ovat esimerkiksi toisto, jatkuva tietyn viestin vahvistaminen ja viestintävälineiden
tekninen tehokkuus. Vuorovaikutuksen retoriseen luonteeseen liittyvät ritualismi, seremonial-
lisuus ja symboliset järjestykset. (Summa 1996, 57–59, 61; ks. Mickelsson 1997, 220, 227.)

37 Tässä viitataan v. 1906 hyväksyttyyn Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalaisen Maalaisliiton ohjelmaan
ja v. 1908 laadittuun valtakunnallisen Suomen Maalaisväestön Liiton ohjelmaan (ks. Hakalehto
1986, 146–151, 221–222; ks. myös Arter 1978; Borg 1965).
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aseman puolustaminen; ks. Isohookana-Asunmaa 1980, 234). Puolueen tavoitteena
oli erityisryhmien, mm. virkamiesten, etuisuuksien poistaminen ja samalla yhteis-
kunnallisen tasa-arvoisuuden ja kansanvaltaisuuden vahvistaminen.38  Puolueessa
korostettiin yksityisomistuksen merkitystä ja maakunnallisuutta. Hakalehdon
mukaan Maalaisliiton ohjelmaan sisältyi aineksia sekä oikeudenmukaisuutta ja
tasa-arvoa korostavasta sosiaaliliberalismista ja sivistyselämän kansanvaltaistamista
vaatineesta kulttuuriliberalismista. (Hakalehto 1986, 146–151, 221–222;
Isohookana-Asunmaa 1980, 49–52, Mylly 1996, 18.) 1920-luvulta lähtien puolue
sai agraari-konservatiivisen luokkapuolueen piirteitä, kun puolueeseen liittyi
maaseudun varakkaampia viljelijöitä ja vaikuttajia. (Rehn 1989, 67–68.)

Maalaisliittolaisen järjestökulttuurin muotoutumiseen vaikuttivat Maalaisliiton
yhteydet muihin järjestöihin. Puolueella oli yhteyksiä osuustoiminta-, maamiesseura-
ja nuorisoseuraliikkeisiin sekä uskonnollisiin herätysliikkeisiin, erityisesti herännäi-
syyteen ja lestadiolaisuuteen39 (Hakalehto1986, 27–29, 35–43; Isohookana-
Asunmaa 1980, 33–38, Mylly 1996, 25–26; ks. Arter 1978, 36–38, 40). Nuoriso-
seurojen toiminta tuki maalaisliittolaista toimintaa korostamalla maatalous- ja
maaseutuhenkisyyttä, vaikka nuorisoseurat pysyivätkin erillään varsinaisesta puolue-
politiikasta. Nuorisoseuratoiminnassa korostettiin myös tiedon hankkimista, itsensä
kehittämistä ja harjoiteltiin mm. puheiden pitämistä, väittelemistä ja esiintymistä.
Nuorisoseurojen ohella maalaisliittolaista toimintaa tukivat edunvalvontaan ja
koulutukseen panostaneet maamiesseurat ja muut maatalouden järjestöt sekä
kansanopistot, joita perustettiin erityisesti Maalaisliiton vahvoilla alueilla Oulun,
Viipurin ja Vaasan lääneissä. (Isohookana-Asunmaa 1980, 37–38, 41, 181,
Hakalehto 1986, 33–34.) Jäsenistön toimintaan vaikuttivat myös puolueen maa-
kunnalliset lehdet sekä jäsenistön tapa perehtyä ja luottaa kirjoitettuun sanaan
(Mylly 1996, 18–19).

Alusta lähtien Maalaisliitosta haluttiin luoda jäsenistöönsä kiinteästi yhteydessä
oleva kansanliike, eikä pelkkä vaaliorganisaatio. Jäsenistön aikaisempi kokemus

38 Puolueessa vallitsi alkuaikoina pelko siitä, että kaupunkilaiset ja ns. herrat pääsisivät ohjailemaan
puoluetta. Tämä vahvisti osaltaan kansanvallan ja “kansan tahdon” korostamista puolueessa.
Kaupunkivastaisuus oli erityisen voimakasta Maalaisliiton pohjoissuomalaisessa toiminnassa.
(Isohookana-Asunmaa 1980, 78–79, 140–142, 188; ks. Hokkanen 1996, 384–385.) Uskon-
nolliset herätysliikkeet osaltaan vahvistivat alkuaikoina maalaisliittolaisten epäluuloa julkisia
vallankäyttäjiä kohtaan. (Hakalehto 1986, 28.)

39 Lestadiolaisen herätysliikkeen roolista puolueen sisällä ks. esim. Kalliokoski 2002, 339–342.
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järjestötoiminnasta antoi tälle hyvän pohjan. (Hakalehto 1986, 242; ks. Mylly
1996, 16, 25.) Puolueen lehdistö, koulutetut kenttää kiertävät puhujat sekä kiinteä
vuorovaikutus paikallisosastojen ja piirijärjestöjen välillä osaltaan vahvistivat
puolueen toimintaa kentällä. Myllyn mukaan vanhan Maalaisliiton järjestökulttuuri
oli “kiirehtimätön ja rauhallisesti kypsyttelevä, asiakeskeinen ja määrätietoista
etenemistä arvostava, aika epämuodollinen mutta talonpoikaisista perinteistä
kiinni pitävä, hyvin tasa-arvoinen ja osapuolia kärsivällisesti kuunteleva sekä
henkilösuhteiden välittömyyttä, toimivuutta ja luotettavuutta painottava” (Mylly
1996, 9). Isohookana-Asunmaan mukaan pohjoissuomalaiseen maalaisliittolai-
seen perinteeseen liittyivät vahvat kyläyhteisöt, joille oli ominaista harmoninen
ilmapiiri, vakiintuneet tavat ja asutus sekä perinteikkäät suvut, joissa maalaisliitto-
laisuus siirtyi sukupolvelta toiselle (Isohookana-Asunmaa 1980, 237).

Vaikka Maalaisliitolla oli selkeä kansanliiketausta, vahvistivat puolueen vaali-
kannatuksen kasvu ja aseman vakiintuminen 1920-luvulta lähtien puolueen ns.
puolueominaisuuksia ja vastaavasti heikensivät kansanliikeominaisuuksia. (Rehn
1989, 67–69.) Puolue alkoi vähitellen muuttua aatteellisesta järjestöstä selkeämmin
poliittiseksi järjestöksi (ks. Isohookana-Asunmaa 1980, 237). Myllyn määritelmän
mukaan puolue kasvoi sotien jälkeen “demokraattiseksi puoluekoneeksi” (Mylly
1996, 16). Myöhemmin erityisesti 1960-luvulta lähtien Maalaisliitto-keskustalle,
muiden puolueiden tavoin, on ollut ominaista ns. yleispuoluekehitys ja järjestö-
toiminnan heikkeneminen heti sotien jälkeisiin vuosikymmeniin verrattuna.
Puolueen strategisena tavoitteena on ollut kannatuksen saaminen myös kasvavasta
kaupunkiväestöstä ja keskiluokasta. Puolueiden rooli poliittisessa päätöksenteossa
ja yhteiskunnassa on vakiintunut ja virallistunut mm. puolueita koskevan lainsää-
dännön kehittymisen kautta.

Maalaisliitto-keskustan sisällä on vuosikymmenten aikana käyty keskustelua
puolueen järjestöideasta. Tämä keskustelu on usein tiivistynyt puheenjohtajavaih-
dosten yhteydessä (ks. Mylly 1996). Järjestöllisen toiminnan muutosten taustalla
ovat ajoittain olleet myös eduskuntaryhmän ja puoluejärjestön keskinäisen työnjaon
ongelmat. (Mylly 1996, 32, 34; ks. Hokkanen 1996, 155–157.)40

40 Puheenjohtaja Sukselaisen tavoitteena oli yhdistää järjestödemokratia ja järjestötehokkuus,
mikä merkitsi tehokasta johtamista mutta samalla jäsenistön päätösvallan vahvistamista.
(Mylly 1996, 32.) Vuonna 1998 käynnistetyn sääntöuudistuksen keskeisenä lähtökohtana oli
jäsenistön (ja muiden kannattajien) osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
(Lankia 1998, Aula 26.4.1997).
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Keskustalaisen järjestökulttuurin yhteydessä voidaan viitata Kari Hokkasen
määrittelemiin traditioihin, jotka hän on nimennyt puolueen alkuaikojen johto-
henkilöiden mukaan. Hokkasen mukaan alkiolaisuudessa korostui aatteellinen
“maailmanparantaminen”, kalliolaisuudessa “asiainhoitaminen”, sunilalaisuu-
dessa konservatiivinen luokka-agrarismi ja pykäläläisyydessä “syvien rivien”
populismi. (Hokkanen 1986, 45–60.) Olli Rehn on kuvannut alkiolaisuutta
yhteiskunnalliseksi uudistusliikkeeksi, kalliolaisuutta maaseudun yleispuolueeksi,
sunilalaisuutta agraariseksi luokkapuolueeksi ja pykäläläisyyttä populistiseksi
protestiliikkeeksi (Rehn 1989, 66).

Kansanliikeominaisuuksien rinnalla maalaisliitto-keskustalle on ollut ominaista
vahvat poliittiset johtajat . Puolueen aatteellisiin lähtökohtiin keskeisesti vaikuttaneen
Santeri Alkion ohella puolueen merkittäviä poliitikkoja ovat olleet mm. Kyösti
Kallio, Viljami Kalliokoski, V. J. Sukselainen, Urho Kekkonen, Ahti Karjalainen,
Johannes Virolainen, Paavo Väyrynen ja Esko Aho. Karjalaisen ja Virolaisen
keskinäinen jännite ja linjaerimielisyydet erityisesti ulkopolitiikassa tiivistyivät
1970-luvulla ns. K- ja V-linjojen väliseen kilpailuun. Kekkosen vaikutus K-linjan
muotoutumisessa oli keskeinen, vaikka loppuvaiheessa linjajakoa ylläpitävä tekijä
oli kilpailu puolueen presidenttiehdokkuudesta Kekkosen kauden jälkeen. (Ks.
Kääriäinen 2002, 95, 150–159.)

1.5.2.3. Keskustalainen järjestökulttuuri tutkimuskohteena

Tutkittaessa puolueen kulttuurisia ominaisuuksia tarkastelu kohdistuu sekä
puolueen julkiseen että organisaation sisäiseen toimintaan. Kulttuurissa on kyse
muustakin kuin dokumenteista todennettavasta ja ulospäin näkyvästä toiminnasta,
kuten sääntömääräisten puolue-elinten sääntömääräisistä kokouksista. Puolueen
sisäinen toiminta on osittain selvästi nimenomaan sisäistä toimintaa, joka ei
politiikan mediasidonnaisuudesta huolimatta näy julkisuudessa. Politiikan
kilpailuluonteen vuoksi puolueen sisäisten ongelmien ja puolueen kannatukseen
heijastuvien kysymysten käsittely pyritään hoitamaan ilman puolueen tarpeiden
vastaista julkisuutta.

Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan puolueen järjestökulttuuria
nimenomaan toiminnallisten käytäntöjen ja niihin liittyvien retoristen perustelujen
osalta, jolloin puolueen sisäiset kirjoittamattomat pelisäännöt nousevat esiin.
Tutkimuksen rakenteelliset tarkastelut palvelevat tätä tarkoitusta. Valintaa voidaan
perustella sillä, että järjestelmän demokraattisuus ilmenee rakenteiden ohella
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nimenomaan toimintakäytännöissä. Aatepohjaisia tavoiteasetelmia ja politiikan
sisältökysymyksiä tutkimuksessa lähinnä sivutaan, joskin jäsenistön asennoitumista
selvitetään eräiden politiikan asiakysymysten osalta. Joukkopuolueen jäsenistön
asenteiden oletetaan heijastuvan puolueen sisäisiin prosesseihin.

1.5.3. EU- ja työreformiprosessit esimerkkeinä

Puolueen sisäisen järjestelmän toiminta konkretisoituu käytännön päätöksenteko-
prosesseissa. Tutkimuksen esimerkkiprosesseiksi valittiin EU- ja työreformiprosessit
1990-luvulta. Prosessien valinnan lähtökohtana oli se, että jäsenistön ja ammatti-
poliitikkojen oli kyettävä tutkimuksen toteutusaikana muistamaan tapahtumat
riittävän hyvin eli prosessien piti olla merkittäviä ja niiden piti olla poliittisesta
lähihistoriasta. Työreformi oli suurimman oppositiopuolueen ohjelmallinen hanke,
joka käynnistyi nimenomaan puolueen sisäisestä aloitteesta. EU-prosessiin vaikut-
tivat sen sijaan alusta lähtien voimakkaasti puolueen ulkopuoliset toimijat ja
tilannetekijät. Työreformiprosessista poiketen EU-prosessin aikana keskusta oli
lähes koko ajan keskeinen hallituspuolue. Esimerkkiprosessien kautta saadaan
siten myös hallitus-/oppositioasema osaksi tarkastelua. Valittuihin, ajallisesti
varsin pitkäkestoisiin prosesseihin sisältyi keskustelua ja toimintaa sekä puolueen
formaaleilla että informaaleilla päätöksentekotasoilla, mikä osaltaan mahdollistaa
puolueen päätöksentekoa koskevien yleisten päätelmien tekemisen.

EU-prosessia voidaan pitää esimerkkinä mittavasta, puolueorganisaation
kaikkia tasoja koskeneesta päätöksentekoprosessista, jonka toteutukseen panos-
tettiin puolueessa. EU-prosessin analysoinnin kautta on mahdollista arvioida
keskustan päätöksentekojärjestelmän toimintaa kokonaisuutena ja sen osien
merkitystä käytännön päätöksenteossa. Työreformiprosessi tarjoaa toimija-
analyysin ohella mahdollisuuden puolueen 1990-luvun ohjelmaprosessin arvioin-
tiin. Molempiin prosesseihin liittyi sisäisiä “kriisielementtejä” ja ulkoisia paineita,
minkä vuoksi prosessien kautta on mahdollista arvioida myös toimijoiden vuoro-
vaikutusta ja työnjakoa sekä sisäistä keskustelukulttuuria ja kilpailun toteutumista
haasteellisessa päätöksentekotilanteessa. Tutkimuskohteeksi valittujen prosessien
heikkoutena voidaan pitää niihin liittynyttä, voimakastakin vastakkainasettelua
sisältänyttä yleistä keskustelua, joka varsin todennäköisesti vaikuttaa arviointeihin
edelleen. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset prosesseista, niiden keskeisistä tapahtu-
mista ja ajallisesta sijoittumisesta.
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EU-prosessin alkuvaiheessa keskusta päätti kannastaan Suomen EY-jäsen-
hakemuksen jättämiseen. Jäsenhakemuspäätöksenteon pääpiirteet ja esimerkkejä
asiaan liittyneistä julkisista kannanotoista on esitetty taulukossa 1. Puolueen
sisäistä jäsenhakemuksen jättämiseen liittyvää keskustelua (mm. ns. reunaehto-
keskustelu) käytiin mm. lehdistössä, keskustelutilaisuuksissa ja kokouksissa.

Taulukko 1.

Keskustan EY-jäsenhakemuksen jättämiseen liittyvän sisäisen päätöksenteko-

prosessin vaiheet ja esimerkkejä puolueen sisäisestä keskustelusta.

Ajankohta Toimija Toimintamuoto Sisältö Merkitys

    

04/1990 Puolue- Kannanotto Paasikiven–Kekkosen Retorinen, perinteiseen ulko-

 valtuuskunta linjan jatko pol.linjaan nojaava lähtökohta

   

06/1990 Puoluehallitus Kannanotto Kannatti hallituksen ETA:an pyrkiminen

  ETA-neuvottelulinjaa hyväksyttävää

   

09/1990 Puoluehallitus Kannanotto ETA-neuvottelujen ongel- ETA:n ensisijaisuus,

  mat, pelko täysjäsenyy- pelko syvempää

  destä integroitumista kohtaan

   

11/1990 Puolue- Kannanotto Maatalouspolitiikan pitä- Keskustan perinteisten

 valtuuskunta minen ETA:n ulkopuolella arvojen korostaminen

   

11/1990 Väyrynen Kirjoitus EY-jäsenyys ei ole vaihto-

  Suomenmaassa ehtojen joukossa

   

11/1990 Aho Haastattelu ETA turvaa pitkäksi aikaa

  Suomenmaassa Suomen edut

   

04/1991 Puolue- Kannanotto ETA-sopimus saatava Ehdottoman ei-kannan

 valtuuskunta aikaan, sen jälkeen pohdit- väistyminen

  tava myös muita vaihtoehto-

  ja (ml. EY-jäsenyys)

18.9.91 Suomenmaa Pääkirjoitus ”Keskustan kanta muuttunut

myönteisempään suuntaan”

 

jatkuu viereisellä sivulla
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Ajankohta Toimija Toimintamuoto Sisältö Merkitys

   

11/1991 Puolue- Kannanotto EY-jäsenyyden ns. reuna- ETA:a ei mielletä

 valtuuskunta ehtojen asettaminen lopulliseksi ratkaisuksi

   

  Päätös sis. menettelystä Varsinaiseen päätöksen-

  EY-jäsenhakemuksen jät- tekoon valmistautuminen;

  tämisasiassa jäsenyyttä haetaan ja

   siitä päätetään

  Kansanäänestys mahdolli-

  sesta neuvottelutuloksesta  

    

01/1992 Aho, Väyrynen Ns. maakunta- Maakunnallisten keskustelu- Keskustelumahdollisuus,

 ja muita kierros tilaisuuksien sarja EY- mielipidevaikuttaminen,

 mielipide- jäsenhakemuksesta ja -jä- uhka ylimääräisestä

 vaikuttajia, senyydestä puoluekokouksesta väistyy

 n. 15 000 ken-  

 tän edustajaa  

31.1.1992 Aho, Väyrynen Suomenmaa Aho ja Väyrynen julkisesti Selvä kannanotto

Kyllä Mutta –linjalle hakemuksen puolesta,

   avoin vaikuttaminen

01–02/1992 Paikallisosastot Järjestökysely Kentän kanta jäsen- Kentän mahdollisuus

(vastaus% 48)  hakemuksen jättämiseen: sanoa mielipiteensä

  52,7 % vastusti,  

   46,3 % kannatti  

     

29.2.1992 Eduskunta- Yhteiskokous Puolueen kanta EY-jäsen- Muodollinen päätös,

 ryhmä ja  hakemuksen jättämiseen: kansanedustajille mah-

 puoluevaltuus-  121 hakemuksen jättämi- dollisuus mielipiteen

 kunta  sen puolesta ja 54 vastaan ilmaisuun ennen

    eduskuntakäsittelyä

Lähde: Jutila 1993, 39–61; taulukko on tiivistelmä pro gradu -tutkielmassa esitetystä prosessin

kuvauksesta.

Jäsenhakemusprosessi päättyi helmikuussa 1992 pidettyyn eduskuntaryhmän ja
puoluevaltuuskunnan yhteiskokoukseen, jossa asiasta äänestettiin. Käytännössä
myönteinen kanta jäsenhakemuksen jättämiseen oli varmistunut jo aikaisemmin.
(Jutila 1993, 72–78.)
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Jäsenhakemuksen jättämisen ja jäsenyysneuvottelujen jälkeen Suomi teki
päätöksen liittymisestä EU:n jäseneksi. Keskusta päätti suhtautumisestaan Suomen
EU-jäsenyyteen Jyväskylän puoluekokouksessa 1994. Jyväskylässä puoluekokous-
edustajat äänestivät hallituksen Suomen EU-jäsenyyttä kannattavan toimintalinjan
puolesta tai sitä vastaan. Vaikka puolueen virallinen kanta ratkaistiin Jyväskylän
puoluekokouksessa, jatkui keskustelu EU-jäsenyydestä lokakuussa 1994 toteutet-
tuun EU-kansanäänestykseen saakka.

Kuviossa 2. on esitetty EU-päätöksentekoon liittyvät keskeiset tapahtumat ja
tilannetekijät aikajanalla. Sisäisen prosessin taustatapahtumina voidaan pitää

Kuvio 2.

Keskustan sisäisen EU-jäsenyysprosessin keskeiset tapahtumat

vuosina 1993–94.

Keskustan eduskuntaryhmä

eduskunnan EU-äänestyksessä:

• Jäsenyyden puolesta 33

• Jäsenyyttä vastaan 24

Jyväskylän puoluekokous:

• EU-jäsenyyden puolesta 66 %

• EU-jäsenyyttä vastaan 34 %

Väyrysen ero Ahon hallituksesta

Suomen EU-jäsenyyden alku

Eduskunnan EU-äänestys:

• Puolesta 155

• Vastaan 42

EU-kansanäänestys:

• Jäsenyyden puolesta 57 %

• Jäsenyyttä vastaan 43 %

Maatalouden kansallinen

tukipaketti

Jäsenyysneuvottelujen tulos

Presidentinvaalit:

• Ahtisaaren valinta

• Väyrynen ei toiselle kierrokselle

Jäsenyysneuvottelujen alku

Suomen EY-jäsenhakemus

Tammikuu 1995

Marraskuu 1994

Lokakuu 1994

Toukokuu 1994

Maaliskuu 1994

Tammikuu 1994

Huhtikuu 1993

Helmikuu 1993

Maaliskuu 1992
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samanaikaisia presidentinvaaleja ja jäsenyysneuvotteluja, joiden etenemiseen
keskustan prosessi sidottiin. Prosessiin vaikutti edelleen puolueen asema johtavana
hallituspuolueena ja loppuvaiheessa myös lähestyvät eduskuntavaalit. Keväällä
1994 rakennettiin ns. maatalouden kansallinen tukipaketti, jolla täydennettiin
neuvottelutulosta. Kansallinen tukipaketti oli väline, jolla perusteltiin jäsenyysneu-
vottelutuloksen hyväksyttävyyttä keskustan sisäisessä prosessissa. Keskusta puo-
lueena asettui kannattamaan jäsenyyttä Jyväskylän puoluekokouksessa äänestyksen
jälkeen. Puoluekokousedustajista  66 prosenttia äänesti EU-jäsenyyden ja samalla
Ahon hallituksen puolesta. (Puoluekokous, ptk. 17.–19.6.1994, liite 9.)

Työreformiprosessi käynnistyi keskustan sisäisestä aloitteesta. Puheenjohtaja
Esko Aho nosti julkisesti esille työreformi-käsitteen keskustan kunnallisfoorumissa
tammikuussa 1996. Puheessaan Aho kuvasi työreformia “uudeksi kansalliseksi
strategiaksi”. Ahon mukaan “keskustan on otettava aloite sellaisen lainsäädännön,
työelämän sopimusjärjestelmän, sosiaaliturvan ja verotuksen kehittämiseksi, joka
luo turvaa tälle41  nopeasti kasvavalle suomalaisten joukolle.” Aho rinnasti puhees-
saan työreformin vuosisadan alun maareformiin. (Aho 14.1.1996.) Työreformi-
prosessin aikana keskusta oli oppositiopuolue ja tämä lähtökohta vaikutti prosessin
luonteeseen ja etenemiseen. Työreformiprosessi huipentui kevään 1999 edus-
kuntavaaleihin, joissa keskusta ei saavuttanut tavoittelemaansa suurimman puolueen
asemaa. Jälkikeskustelua työreformista käydään edelleen. Työreformiprosessin
analysoinnin haastavuutta on lisännyt se, ettei puolueessa suunniteltu ja dokumen-
toitu prosessin vaiheita ohjelmatyölle tyypillisellä tavalla. (Ks. Aarnio 1998, 13.)

1.6. Tutkimusaineistot ja tutkimuksen toteutus

1.6.1. Empiirisen aineiston hankinnan lähtökohdat

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu kahdesta osasta: keskustan jäsenistölle
suunnatusta postikyselystä ja keskustalaisten ammattipoliitikkojen teemahaastat-
teluista. Ammattipoliitikoilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa puolueen puheen-
johtajistoa, puolueen palkattua henkilöstöä, kansanedustajia ja muita puolueen

41 Aho ei puheessaan täsmällisesti määrittele mihin hän viittaa tällä nopeasti kasvavalla
suomalaisten joukolla. Puheessaan hän puhuu mm. työttömistä ja yrittäjähenkisestä elämän-
katsomuksesta. (Aho 14.1.1996).



46 YKSILLÄ SÄÄNNÖILLÄ, KAKSILLA KORTEILLA?

jäseniä, jotka toimivat tai ovat toimineet poliittisessa päätöksenteossa valmistelu-,
päätöksenteko- tai toimeenpanotehtävissä päätoimisesti tai lähes päätoimisesti.42

Postikyselyn ja haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten jäsenistö ja
ammattipoliitikot määrittelevät puolueen sisäistä päätöksentekoa ja eri toimijoiden
roolia siinä. Lisäksi postikyselyllä selvitettiin mm. jäsenistön poliittista osallistumista
ja asennoitumista sekä järjestöllistä ja poliittista taustaa. Jäsenkyselyn ja teemahaas-
tattelujen rungon muodostivat seuraavat asiakokonaisuudet: puolueen sisäinen
päätöksentekojärjestelmä (toimijoiden roolit, vaikutusvalta), keskustalainen
järjestökulttuuri erityisesti toimintakäytäntöjen osalta (mm. tiedon välittyminen,
vuorovaikutus, keskustelukulttuuri) sekä työreformi- ja keskustan EU-prosessit.
Postikyselylomake on tutkimuksen liitteenä.

Kysely ja valtaosa haastatteluista toteutettiin keskustan ollessa oppositiopuolue.
Puolueen oppositiojakso oli jatkunut yhtäjaksoisesti maaliskuun 1995 eduskunta-
vaaleista lähtien. Kesäkuun 2000 puoluekokouksen jälkeen ja vuoden 2001
aikana puolueen sisäiseen keskusteluun vaikutti puolueen johtamiseen liittynyt
epätavallinen tilanne. Puolueen puheenjohtaja Esko Aho vietti ns. sapattivuoden
syksystä 2000 kesään 2001 Yhdysvalloissa ja palasi puolueen johtoon käytännössä
syyskesällä 2001. Puolueen sijaispuheenjohtajana sapattivuoden ajan toimi Anneli
Jäätteenmäki, joka mm. veti puolueen vuoden 2000 kunnallisvaalikampanjan.
Aineiston keruun aikaan Anneli Jäätteenmäki ei ollut vielä ilmoittanut julkisesti
aikomuksestaan asettua puheenjohtajaehdokkaaksi kesän 2002 puoluekokouk-
sessa, mutta Jäätteenmäen ehdokkuudesta keskusteltiin mm. tiedotusvälineissä ja
asia näkyi myös palautuneissa kyselylomakkeissa. Puolueen senhetkiseen puheen-
johtajatilanteeseen viitattiin myös ammattipoliitikkohaastatteluissa. Postikyselyn
toteutuksen aikana Esko Aho ilmoitti siirtyvänsä Suomen Pankin johtajaksi, mikä
ei myöhemmin kuitenkaan toteutunut.

1.6.2. Jäsenkysely

Postikyselyn otokseen sisältyvät keskustan kaikkien piirijärjestöjen piiritoimikuntien
jäsenistöt, puheenjohtajat ja piirien toiminnanjohtajat (463 henkilöä) sekä kaikkien
piirijärjestöjen jäsenrekistereistä systemaattisella tasaväliotannalla poimittu otos,

42 Ammattipoliitikon määrittelystä tarkemmin ks. Ruostetsaari 1998, 10–12.
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josta jatkossa käytetään selvyyden vuoksi käsitettä rivijäsenotos (1048 henkilöä).
Kyselyn otos oli yhteensä 1511 henkilöä. Piiritoimikuntien ja toiminnanjohtajien
osalta kyse on siis kokonaistutkimuksesta. Rivijäsenotos jaettiin piireittäin suhteessa
piirikohtaisiin jäsenmääriin (ks. liitetaulukko 1). Viidessä piirissä rivijäsenotos
jouduttiin teknisten syiden vuoksi poimimaan manuaalisesti, muiden osalta otos
poimittiin jäsenrekisteritietokannoista poimintaehdon avulla. Otoksen poiminta
toteutettiin siten, että ensimmäiseksi poimittavaksi valittiin rekisterin 70. nimi ja
siitä eteenpäin otos poimittiin systemaattisesti tasavälein. Poimintaväli määräytyi
sen mukaan, minkä kokoinen otos piiristä tarvittiin. Keskustan piirikohtaisten
jäsenrekistereiden ylläpidossa ei ole yhtenäistä käytäntöä. Jäsenet on kirjattu
rekistereihin valtaosassa piireistä kuntakohtaisesti, mutta muilta osin täysin
satunnaisessa järjestyksessä (ei esim. aakkosjärjestyksessä). Jäsenrekistereiden
ylläpitoon liittyvä satunnaisuus yhdistettynä edellä selostettuun poimintamenettelyyn
takasi sen, että otos valikoitui täysin satunnaisesti.

Jäsenistölle suunnatun postikyselyn lomakkeen laadinnassa painotettiin mah-
dollisuutta vapaaseen mielipiteiden ja palautteen esittämiseen ns. avointen kysy-
mysten kohdalla. Lomake testattiin ennakkoon Alavieskassa Pohjois-Pohjanmaalla
keskustan paikallisyhdistyksen yleisessä kokouksessa, jossa lomakkeen täytti
kaksikymmentä vastaajaa.

Jäsenkysely toteutettiin loka-marraskuussa 2001. Ensimmäisen kyselykier-
roksen postitus tapahtui maanantaina 15. lokakuuta ja täytetyt lomakkeet pyydettiin
palauttamaan 31.10. mennessä. Otokseen valikoituneille henkilöille lähetettyyn
kyselylomakkeeseen liittyi puoluesihteeri Eero Lankian suositus. Rivijäsenille
lähetettiin valkoinen kysymyslomake ja piiritoimikuntien jäsenille, puheenjohtajille
ja toiminnanjohtajille keltainen lomake, jotta analysointivaiheessa voitiin tarkastella
näitä kahta otosryhmää erikseen. Koska kysely haluttiin toteuttaa vastaajien
anonymiteetti turvaten ja luottamuksellisesti, lomakkeisiin tai palautuskuoriin ei
sisältynyt vastaamisen henkilöitä kontrolloivia tunnisteita. Tästä syystä kyselyn
toteutukseen sisältynyt muistutuskierros suunnattiin koko otokselle. Muistutus-
kierroksen osalta postitus tapahtui keskiviikkona 7. marraskuuta. Kaikki tammi-
kuun 2002 loppuun mennessä palautuneet lomakkeet otettiin mukaan analyysiin.

Täytettyjä vastauslomakkeita palautettiin määräaikaan mennessä 653 kappaletta
ja vastausprosentiksi muodostui koko otoksen osalta 43 prosenttia. Piiritoimi-
kuntien jäsenistä, puheenjohtajista ja toiminnanjohtajista kyselyyn vastasi 70
prosenttia (314), rivijäsenistä 31 prosenttia (339 kpl). Vaikka vastausprosentti
muodostui rivijäsenten osalta alhaiseksi, voidaan vastausprosenttia pitää koko
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otoksen osalta olosuhteet huomioon ottaen tyydyttävänä (ks. esim. Borg S. 1998,
157–158). Piiritoimikuntien osalta vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä.

Ennakko-odotuksia alhaisempaan vastausprosenttiin on useita selityksiä.
Vastausprosentti kertoo kansalaisten yleisestä haluttomuudesta vastata kyselyihin.
Kyselyn vastausprosenttiin vaikutti se, ettei keskustassa ole valtakunnallista jäsen-
rekisteriä ja piirikohtaisten jäsentietojen ajantasaisuudessa on parantamisen
varaa. Jäsenrekistereihin sisältyy mm. henkilöitä, jotka eivät koe olevansa puolueen
jäseniä. Tämä selittyy osittain sillä, että keskustassa jäseneksi liitytään usein
perheittäin ja piirien jäsenrekistereissä on henkilöitä, jotka eivät itse ole jäseneksi
liittyneet eivätkä ole tietoisia lapsuudenkodista “periytyvästä jäsenyydestään”.
Myös jäsenäänestysten yhteydessä jäseneksi liittyy henkilöitä, jotka eivät miellä
äänestämisen yhteydessä liittyvänsä puolueen jäseneksi. (Ks. luku 2.1.) Vajaasti
täytetyissä lomakkeissa vastaamattomuuden syyksi mainittiin mm. se, että puolueen
toimintaan osallistumattoman rivijäsenen on vaikea arvioida puolueen sisäistä
elämää. Lisäksi on mahdollista, että joidenkin piirien osalta otokseen on sisältynyt
lapsia, jotka ovat keskustalaisen lastenjärjestön Vesaisten jäseniä ja mukana
puolueen piirikohtaisissa jäsenrekistereissä. Palautuneista tyhjistä lomakkeista
ainoastaan 33:sta ilmeni syy vastaamatta jättämiselle. Yleisin syy oli se, ettei
vastaajaa oltu tavoitettu (osoite tuntematon tms.) tai vastaaja oli sairauden tai
korkean iän vuoksi kykenemätön vastaamaan tai kuollut. Kyselyaineistoa voidaan
pitää alueellisesti edustavana, vaikka Pohjois-Pohjanmaan osuus vastauksista on
selvästi alhaisempi kuin piirin virallisen jäsenmäärän perusteella pitäisi olla.43

Taulukossa 2. on esitetty vastaajajoukon sosiodemografisia piirteitä. Keskustan
jäsenistön sosiodemografisista ominaisuuksista ei ole olemassa aikaisempaa
tietoa. Viitteitä otoksen ammatillisesta edustavuudesta saadaan vertaamalla ammatti-
ryhmäjakaumaa keskustan kannattajien ammattijakaumaan. Sukupuolijakauman
osalta taulukossa on ilmoitettu keskustan kesän 2002 puoluekokousedustajien
sukupuolijakauma, vaikka suoraa vertailtavuutta kyselyotoksen ja puoluekokous-
edustajien välillä ei ole.

Kyselyyn vastanneista lähes puolet toimii puolueen paikallis-/piiritason luotta-
mustehtävissä (ks. liitetaulukko 2.). Piiritoimikuntien jäsenten (ml. piirien toimin-
nanjohtajat) osuus vastanneista on lähes puolet. Vastaajien enemmistö osallistuu

43 Kokonaisotoksen ja vastausten jakautumista piirijärjestöittäin on selvitetty liitetaulukossa 1.
Piirikohtaiset ali- ja yliedustavuusarviot ovat vain suuntaa antavia, koska puolueen piirijärjestöjen
jäsenrekisterit ovat vaihtelevasti ajan tasalla.
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Taulukko 2.

Kyselyyn vastanneiden sosiodemografisia ominaispiirteitä (%).

Kyselylomakkeen palauttaneet   

    

 Kaikki Piiritoimikunnat* Puoluekokous-

 edustajat 2002

       

Sukupuoli (n) % (n) % (n) %

Miehiä (430) 66 (219) 70 (1759) 66

Naisia (208) 32 (92) 29 (912) 34

Vastaaja ei ilmoittanut sukupuoltaan (15) 2 (3) 1   

Yhteensä (653) 100 (314) 100 (2671) 100

      

Ikä %  %   

15–35 10  12   

36–45 17  20   

46–55 35  45   

56–65 23  20   

66– 15 3   

Yhteensä 100  100   

Kannattajat

  

Ammattiryhmä % % %

Johtava asema toisen palveluksessa 10 15 2

Ylempi toimihenkilö 14 20

Alempi toimihenkilö 10 14 21**

Työntekijä 7 6 23

Maanviljelijä 23 18 11

Yrittäjä 10 12 9

Eläkeläinen 22 11 24

Opiskelija 3 4 7

Muut 1 1 3

Yhteensä 100 100 100

    

Maataloustausta (nykyinen, entinen tai % %   

sivutoiminen maanviljelijä tai emäntä) 39 27   

Ei maataloustaustaa 61 73   

Yhteensä 100 100   

       

jatkuu seuraavalla sivulla
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 Kyselylomakkeen palauttaneet   

    

 Kaikki Piiritoimikunnat*

 

       

Ammatillinen koulutus  %  %   

Ei ammatillista koulutusta  15  8   

Amm.kurssi / muu lyhyt amm. koulutus  17  10   

Ammattikoulu tai muu koulutaso  18  16   

Opistotaso tai ammattikorkeakoulu  34  44   

Yliopisto- tai korkeakoulututkinto  15 22   

Yhteensä  100  100   

      

       

Asuinkunnan koko  %  %   

alle 4000 asukasta  29  30   

4 000–8 000 asukasta  26  22   

8 000–30 000 asukasta  28  27   

30 000–80 000 asukasta  10  12   

yli 80 000 asukasta  7  9   

Yhteensä  100  100

* Sisältää vastanneet piiritoimikuntien jäsenet, puheenjohtajat ja piirien toiminnanjohtajat.

** Kohdassa alemmat toimihenkilöt on ilmoitettu ylempien ja alempien toimihenkilöiden yhteenlaskettu osuus.

Lähteet: Puoluekokousedustajien osalta http//:www.keskusta.fi/puoluekokous, 2.7.2002; kannattajien ammattiryhmäjakau-

man osalta Kääriäinen 2002, 14.

44 Osallistumisaktiivisuutta koskevia tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomata, että yksittäisten
vastaajien arviot osallistumisaktiivisuudestaan, kuten kaikki vastaukset ylipäätään, ovat
subjektiivisia ja tilannesidonnaisia eivätkä vastaajat ymmärrä kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja
täysin yhteneväisesti (vrt. tiedon arvionvaraisuus; ks. esim. Uusitalo 1991, 92). Lisäksi
paikallistasolla kokousten määrä vaihtelee kunnittain ja paikallisyhdistyksittäin, mikä osaltaan
voi vaikuttaa osallistumisaktiivisuusarviointeihin. Vaalityöhön osallistumisen mittaaminen
“aina kun mahdollista, melko usein ja satunnaisesti” -mittareilla on myös ongelmallista, koska
vaalityöhön osallistumisen muodoiksi voidaan ymmärtää kaikki päätoimisesta käytännön
kampanjatyöstä (tilaisuuksien järjestäminen, kampanjarahoituksen hankkiminen jne.)
myönteisen arvion esittämiseen puolueen yksittäisestä ehdokkaasta.

puolueen paikallistason kokouksiin ja vaalityöhön aktiivisesti (ks. liitetaulukko
3.).44  Puolueen, naisjärjestön ja nuorisojärjestön valtakunnantason luottamus-
tehtävissä toimii selkeä vähemmistö vastanneista (ks. liitetaulukko 2.). Tämän
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perusteella voidaan sanoa, että vastaukset edustavat puolueen paikallis- ja
piiritasolla toimivien jäsenten mielipiteitä, eikä otos painotu puolueen
valtakunnantasolla toimiviin jäseniin. Piiritoimikuntien jäsenten ja paikallis-
tason aktiiviosallistujien iso osuus vastaajista kertonee kuitenkin siitä, että jäsenotos
painottuu jonkin verran aktiivijäseniin rivijäsenten kustannuksella. Kysymysten
sisältö ilmeisesti karsi vastaajista niitä, jotka eivät seuraa puolueen toimintaa
eivätkä osallistu siihen. (Ks. Hyystinmäki 1992, 5.) Kyselyaineiston osalta voidaan
kaiken kaikkiaan todeta, että se edustaa keskustan todellisen jäsenistön mieli-
piteitä painottuen kuitenkin jonkin verran aktiivijäsenistön suuntaan. Kyselyn
tarkoituksen kannalta tämä ei kuitenkaan ole ongelmallista, koska kyselyllä
haluttiin selvittää nimenomaan jäsenistön puoluetta koskevia näkemyksiä, jotka
perustuvat – muiden vaikutteiden ohella – omakohtaiseen kokemukseen puolueen
toiminnasta.

1.6.3. Ammattipoliitikkojen teemahaastattelut

Ammattipoliitikkojen haastattelujen tavoitteena oli hankkia tietoa ammattipoliitik-
kojen puoluetta koskevista näkemyksistä sekä työreformi- ja EU-prosesseihin
liittyvistä tulkinnoista. Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan puolueen sisäisestä
elämästä sellaista tietoa, jota esimerkiksi pöytäkirjat ja muut dokumentit tai
kirjallisuusaineisto eivät tarjoa.

Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet puo-
lueessa 1990-luvulla ja joilla on pitkäaikaista kokemusta puolueen sisäisestä
toiminnasta. Haastateltavien joukossa oli myös henkilöitä, joilla on kokemusta
mm. puolueen piiritason toiminnasta, puoluehallituksesta ja sen työvaliokunnasta,
puolueen 1990-luvun työmarkkinatoiminnasta, eduskuntaryhmästä tai toimimisesta
puolueen palkattuna toimihenkilönä.45  Kotipaikan tai vaalipiirin perusteella

45 Haastatelluista kolmea ei voida edellä esitetyn määritelmän (ks. luku 1.6.1.) mukaisesti pitää
ammattipoliitikkoina, mutta yhdellä heistä on vuosikymmeniä jatkunut ura keskustan valtakun-
nallisissa päätöksentekoelimissä, toisella pitkä päätoiminen kokemus työmarkkinakentältä ja
kokemusta keskustan työmarkkinatoiminnasta, puoluehallituksesta ja työvaliokunnasta 1990-
luvulta ja kolmas heistä on puolueen pää-äänenkannattajan toimituspäällikkö ja puolueen
työvaliokunnan jäsen. Ensiksi mainittu ilmoitti haastattelussa myös itse määrittelevänsä itsensä
ammattipoliitikoksi.
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haastateltavat sijoittuvat maantieteellisesti eri puolille Suomea, mikä osaltaan
mahdollisti keskustalle ominaisten maakunnallisten ominaisuuksien esille nouse-
misen myös haastatteluissa. Haastateltavien valikoitumisen perusteella haastattelut
voidaan määritellä eliittihaastatteluiksi (ks. Mykkänen 2001, 108).

Ammattipoliitikkojen teemahaastattelut toteutettiin pääasiassa vuoden 2001
aikana. Viimeiset neljä haastattelua tehtiin keväällä 2003. Yhteensä tutkimuksessa
haastateltiin seitsemäätoista ammattipoliitikkoa. Muutamia heistä haastateltiin
kahdesti ja yksi esitti näkemyksiään tutkimushankkeen aikana myös sähköpostitse.
Yksittäisten haastattelujen kesto vaihteli noin 20 minuutista lähes kolmeen tuntiin.
Teemahaastattelun luonteen mukaisesti haastattelut poikkesivat toisistaan jonkin
verran mm. kysymysten määrän ja sisällön osalta, vaikka teemat olivat lähes
kaikissa haastatteluissa samat.46  Haastatteluissa kysyttiin mm. haastateltavan
käsityksiä eri puolue-elinten, puoluejohdon ja jäsenistön roolista ja vuorovaikutuk-
sesta puolueessa. Haastatteluissa käsiteltiin myös työreformiin ja EU-prosessiin
liittynyttä päätöksentekoa. Haastattelujen ensisijaisena tavoitteena ei ollut yksittäisten
poliitikkojen toiminnan selvittäminen, mutta ilmeisesti haastatteluteemat ohjasivat
haastateltavia arvioimaan esim. päätöksentekotapahtumia ja ajanjaksoja puolueen
historiassa myös – ja osittain erityisesti – yksilötason toimijoiden, lähinnä puolue-
johtajien, toiminnan kautta. Toisaalta vaikka puolue on politiikan tekemisessä
subjekti, käytännön politiikassa puoluesubjektin kautta toimivat ihmiset yksilöinä
joko kollektiivitoimijan osina tai yksilötason päättäjinä. Tässä mielessä politiikka
on “henkilöitynyttä”.

Kaikkia haastateltavia lähestyttiin ennen haastattelua sähköpostitse ja haas-
tattelujen teemat ilmoitettiin ennakkoon. Haastattelujen luonteeseen vaikutti
ilmeisesti se, että haastateltaville ilmoitettiin ennen haastattelua, että aineistoa
käytetään tutkimuksessa siten, ettei yksittäinen haastateltava ole tunnistettavissa
tutkimusraportista. Noin puolessa haastatteluista haastattelujen luonteeseen vaikutti
myös se, että haastateltava ja tutkija-haastattelija tunsivat toisensa entuudestaan.
Lähinnä vaikutus oli sen suuntainen, että aikaisempi vuorovaikutus lisäsi haastattelu-
tilanteessa haastateltavan luottamusta haastattelijaan ja tätä kautta kannusti

46 Kolmessa haastattelussa jätettiin käsittelemättä keskustan EU-prosessia ja yhdessä myös
työreformia lähinnä aikataulusyistä. Yhdessä haastattelussa käsiteltiin lähes yksinomaan
työreformiprosessia, koska kyseisellä haastateltavalla oli useiden muiden haastateltavien
mukaan ainutlaatuista tietoa työreformiprosessin käytännön toteutuksesta.
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keskustelemaan (ks. Mykkänen 2001). Haastateltavien suhtautuminen haastatte-
luun haastattelutilanteessa vaihteli jonkin verran. Suurin osa haastatelluista käytti
haastatteluun merkittävästi aikaansa ja pyrki haastattelutilanteessa puolueen
sisäisen elämän ja toimintaympäristön analysointiin. Osalle haastatelluista haas-
tattelutilanne oli selkeämmin politiikan tekemisen paikka, jossa puolueen sisäisiä
tapahtumia arvioitiin suhteessa omaan poliittiseen ajatteluun ja kokemuksiin. Yksi
haastatelluista suhtautui haastattelutilanteessa tutkijaan kuten television tai radion
uutistoimittajaan, jonka kysymyksiin vastataan lyhyesti, eksaktisti ja “painokelpoi-
sesti”, eikä haastattelutilanne juurikaan kannustanut spontaaneiden jatkokysy-
mysten esittämiseen. Kyseinen haastattelu ei ilmeisestikään täytä teemahaastattelun
keskustelunomaisuuteen liittyviä kriteereitä, mutta välitti kuitenkin tutkimuskäyt-
töön niitä tulkintoja, joita haastateltava halusi ko. haastattelutilanteessa antaa.

1.6.4. Pöytäkirja- ja muu kirjallinen aineisto

Tutkimuksessa käytetään myös puolueen itsensä tuottamaa dokumenttiaineistoa
(julkilausumat, ohjelmat, pöytäkirjat). Erityisesti työreformi- ja EY-/EU-prosessien
tarkastelussa aineistona käytetään puolue-elinten pöytäkirjoja. Tutkimusta varten
olen läpikäynyt seuraavan pöytäkirja-aineiston liitteineen:

– keskustan eduskuntaryhmän ja sen työvaliokunnan pöytäkirjat valtiopäiviltä
1991–1999

– keskustan puoluehallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirjat 1990–1999
– keskustan puoluevaltuuskunnan pöytäkirjat 1990–1999
– keskustan puoluekokousten pöytäkirjat 1990–luvulta.

Pöytäkirja-aineistot ovat puoluekokousta ja puoluevaltuuskuntaa lukuun
ottamatta keskustelupöytäkirjoja, joihin on kirjattu päätösten lisäksi käydyt
keskustelut pääpiirteissään. Keskustelupöytäkirjoihin lähdeaineistona liittyy myös
ongelmia. Yhtäältä sihteerien kirjaustapa vaikuttaa pöytäkirjoihin. Kirjatut puheen-
vuorot ovat usein lyhennettyjä, ja erityisesti nopeasti etenevän keskustelun osalta
pöytäkirjaamisessa käytetään “sähkösanomatyyliä”. Toisaalta kokousajankohdan
ja pöytäkirjan puhtaaksi kirjoituksen välissä voi olla varsin pitkä aika, jolla saattaa
olla vaikutusta pöytäkirjojen sisältöön erityisesti keskustelujen osalta. Pöytäkirjojen
luotettavuuteen liittyviä ongelmia heijastelee myös se, että pöytäkirjojen tarkastus-
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merkinnät ovat usein puutteellisia erityisesti työvaliokunnan osalta.47  Pöytäkirja-
aineistoon liittyvistä ongelmista huolimatta voidaan lähtökohtana pitää sitä, että
pöytäkirjat kuvaavat käytyjä keskusteluja ja erityisesti tehdyt päätökset on kirjattu
luotettavasti. Puoluehallituksen ja työvaliokunnan pöytäkirjojen liitteisiin sisältyy
mm. paikallistasolla tehtyjä aloitteita, tiedotteita, puolueen käyttämiä tutkimus-
raportteja ja sisäisiä selvityksiä.

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaan kautta tutkimuksessa on seurattu
puolueen sisäistä keskustelua ja sen heijastumia julkisuuteen 1990-luvulla. Lisäksi
tutkimusta varten on käyty läpi keskustan naisjärjestön Avain-lehden ja Politiikan
Puntari -julkaisun 1990-luvun numerot.

Varsinaisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi Maalaisliitto-keskustaa koskevia
kirjallisuuslähteitä on paljon. Oma merkityksensä on puolueen, sitä lähellä
olevien järjestöjen ja poliitikkojen tuottamilla julkaisuilla. Muun muassa elämä-
kerrat, poliittiset muistelmat, vaalikirjat, historiateokset ja erilaiset poliittiset
katsaukset kertovat osaltaan myös puolueen sisäisestä elämästä ja ilmentävät
poliitikkojen halua määritellä politiikkaa omista lähtökohdistaan. Keskustalaiseen
järjestökenttään liittyvää historiankirjoitusta on mittava määrä. Tämän tutkimuksen
kannalta mielenkiintoista poliittista kirjallisuutta ovat esimerkiksi Esko Ahon
(1998), Anneli Jäätteenmäen (2002), Matti Vanhasen (2002), Johannes Virolaisen
(1969) ja Marjatta Väänäsen (1996) kirjat.

1.6.5. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa yhdistyvät kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimustraditio. Tutki-
muksen analyysimenetelmänä käytetään postikyselyn tuottaman aineiston osalta
tilastollisista menetelmistä ristiintaulukointia ja summamuuttujamenetelmää. Tekni-
senä apuvälineenä on käytetty SPSS for Windows -ohjelmistoa. Haastatteluaineistoa
ja kyselyaineistoa avointen kysymysten osalta analysoidaan laadullisen sisällön-
analyysin keinoin ja suhteessa puolueen sisäisen demokratian ns. kriteereihin (ks.

47 Työvaliokunnan pöytäkirjojen sisällön vastaavuus todellisuudessa käytyihin keskusteluihin oli
julkisen keskustelun aiheena kesäkuussa 2003. Työvaliokunnan pöytäkirjaa siteerattiin lehdis-
tössä ja pöytäkirjan perusteella pyrittiin arvioimaan mitä puheenjohtaja Jäätteenmäki on
todellisuudessa sanonut ns. Irak-asiakirjoista työvaliokunnan kokouksessa. (Ks. esim. Helsingin
Sanomat 7.6.2003.)



JOHDANTO 55

luku 1.4.). Tavoitteena on se, että lukija kykenee erottamaan miltä osin tutkimuk-
sessa puhutaan vastanneiden ammattipoliitikkojen ja jäsenten tulkinnoista ja miltä
osin kyse on tutkijan tekemistä tulkinnoista. Työn validiteetin ja reliabiliteetin
kannalta tämä on tärkeää.

Tutkimuksessa nostetaan esille ammattipoliitikkojen ja jäsenistön puolueen
sisäistä järjestelmää ja toimintaa kuvaavia tulkintoja sekä pyritään rakentamaan
haastattelu- ja kyselyaineistojen sekä dokumenttiaineistojen analyysien pohjalta
kokonaiskäsitys puolueen sisäisen järjestelmän toiminnasta. Kyse ei ole vain
yhdestä havaintojen perusteella rakentuvasta totuudesta, vaan useista todellisuus-
tulkinnoista ja pyrkimyksestä niiden pohjalta ymmärtää, millaista puolueen sisäinen
toiminta on. Tutkimukseen sisältyvä pyrkimys tulkita ja ymmärtää puolueen
sisäistä toimintaa viittaa hermeneuttiseen lähestymistapaan (ks. Pietilä 1981).
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2. Jäsenistö puolueen perustana

1 Puoluejäsenyyden sisältö on riippuvainen mm. poliittisesta järjestelmästä ja puoluekulttuurista
(ks. Duverger 1955, 61, 79; Sundberg 1990, 212). Tässä tarkastellaan puoluejäsenyyden
yleisiä kriteereitä länsimaisessa parlamentaarisessa demokratiassa. Puolueen jäseneksi
liittymisen syistä ks. Widfeldt 1997, 126–127.

2 Italian sosialistista PSI-puoluetta koskevassa tutkimuksessaan Barnes käsittelee jäsenistön
jäsenmaksuvelvollisuuden ohella myös velvollisuutta osallistua paikallisiin kokouksiin (duty
to participate). Barnesin empiirinen tutkimus osoittaa, että jäsenet osallistuvat velvollisuudesta
huolimatta vaihtelevasti puolueen toimintaan. (Barnes 1967, 91, 94.) Suomessa puoluejäse-
nyyteen ei liity osallistumisvelvollisuutta, ainoastaan osallistumisoikeus. Suomessa ja ylipäätään
läntisissä järjestelmissä korostetaan puoluejäsenyyden vapaaehtoisuutta. (Ks. Ruusala 1972,
28; Sundberg 1992, 317.)

2.1. Jäsenen käsitteestä

Puoluejäsenyyden muodollinen määrittely on melko yksiselitteistä.1  Puolueen
jäsen on liittynyt puolueeseen vapaaehtoisesti ja maksaa jäsenmaksua. Hänellä on
oikeus osallistua puolueen toimintaan, mahdollisuus tulla valituksi puolueen
tehtäviin, oikeus nauttia täysiä jäsenen oikeuksia sekä oikeus erota puolueesta.
Osallistumisen kautta jäsenille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa puolueessa,
mutta osallistuminen edellyttää samalla puolueen yleisimpien toimintakäytäntöjen
omaksumista. Kaikilla jäsenillä on muodollisesti yhtäläiset oikeudet ja
velvollisuudet2. (Barnes 1967, 91; Rantala 1956, 2; ks. Ruusala 1972, 3–4;
Sundberg 1990, 211–212.)

Puoluejäsenyys ei kuitenkaan käytännössä ole yksiselitteinen käsite. Puolueen
jäsenistö on kollektiivitoimija, jonka sisällä toimivat poliittisilta ominaisuuksiltaan
ja taustaltaan erilaiset jäsenet. Puolueissa on usein sekä henkilöjäseniä että jäsen-
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yhdistyksiä. (Ks. Whiteley – Seyd – Richardson 1994, 22; Widfeldt 1997, 82–88.
Ks. myös Suomen Keskustan säännöt 1998, 1–2, 4 §.) Tässä tutkimuksessa
jäsenellä tarkoitetaan nimenomaan puolueen henkilöjäsentä. Puolueen jäsenistö
muodostaa organisoituneen yhteisön, joka ei käytännössä ole kuitenkaan sisäisesti
yhtenäinen (Rantala 1956, 2). Puolueorganisaation tavoin myös sen jäsenistölle
on ominaista kompleksisuus ja hierarkkisuus. (Duverger 1955, 115–116.)

Puoluejäsenyyttä poliittisen osallistumisen muotona voidaan tarkastella paitsi
toiminnan myös ajatusten ja tietoisuuden näkökulmista.3  Arkikeskustelussa
jäsenistöä luokitellaan usein poliittisen aseman ja osallistumisen pohjalta rivi- ja
aktiivijäseniin sekä poliitikkoihin, joilla yleensä tarkoitetaan lähinnä puheen-
johtajistoa ja kansanedustajia (ks. Ramstedt-Silén 1990, 128, viite 14). Aktiivisuuden
ja osallistumisen pohjalta Nousiainen on jakanut puolueen jäsenistön passiivisiin,
seurailijaosallistujiin, järjestöaktiiveihin ja johtajiin. (Nousiainen 1998, 334.)
Myös Duverger on korostanut osallistumiseen liittyviä eroja jäsenistön luokittelun
perusteina (Duverger 1955, 61). Puoluejäsenyyttä voidaan tarkastella lisäksi
objektiivisen ja subjektiivisen puolueeseen kuulumisen näkökulmasta. Objektii-
vinen puolueeseen kuuluminen viittaa jäsenyyden selkeästi osoitettavissa oleviin
kriteereihin (mm. jäsenyys puolueen jäsenjärjestössä, jäsenmaksun suorittaminen)
ja subjektiivinen puolueeseen kuuluminen puoluesamastumiseen eli siihen, miten
läheiseksi yksittäinen henkilö kokee suhteensa puolueeseen. (Pesonen 1981,
236–237.)4

Suomen Keskustan jäsenet ovat perusjärjestöjen eli puolueen paikallisyhdis-
tysten, Keskustanaisten, NKL:n tai KOL:n jäsenyhdistysten tai Keskustan Lehtimiehet
r.y:n jäseniä.5  (Suomen Keskustan säännöt 1998, 1 §.) He maksavat jäsenmaksua
ja heillä on oikeus osallistua puolueen sisäiseen toimintaan.6

3 Poliittisesta osallistumisesta ks. Milbrath – Goel 1977; Conge 1988; Parry – Moyser – Day
1992; Sänkiaho 1996.

4 Subjektiiviseen puoluejäsenyyteen liittyen rajanveto puolueen jäsenen ja kannattajan välillä ei
ole yksinkertaista. (Ks. Sundberg 1990, 222; Pesonen 1981, 236.) Puolueen toimintaan
osallistuvien luokitteluista ks. Ruusala 1972, 3–4; viittaa Ranney 1968; Duverger 1955; ks.
myös Parry – Moyser – Day 1992, 229. Puoluesamastumisesta ks. Whiteley – Seyd –
Richardson 1994, 24, 90–91; Sjöblom 1968, 186–189; Parry – Moyser – Day 1992, 191.

5 Perusjärjestöjä ovat Keskustanaisten, NKL:n ja KOL:n jäsenyhdistyksistä ne, joissa on vain
henkilöjäseniä. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 1 §.)

6 Keskustan piirikohtaisissa jäsenyyskäytännöissä on eroja. Jäsenmaksun maksamista ei
välttämättä pidetä jäsenyyden voimassaolon ehtona ja jäseneksi voidaan liittyä perheittäin,
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Jäsenistön karkea jaottelu rivi- ja aktiivijäseniin ei ole riittävä silloin, kun
halutaan arvioida jäsenistöä puolueen sisäisenä toimijana ja päätöksentekijänä.
Keskustan kansanliiketausta, laaja järjestörakenne ja suuri jäsenmäärä antavat
viitteitä jäsenistön asemasta puolueessa, mutta jäsenistön todellisen merkityksen
arviointi edellyttää jäsenistön ominaisuuksien tutkimista sekä poliittisen osallis-
tumisen että yhteiskunnallisen ja puoluepoliittisen asennoitumisen osalta.7  Jos
jäsenistöllä on valtaa, niin kenellä sitä silloin on?

2.2. Jäsenistön poliittinen osallistuminen

2.2.1. Jäsenistön osallistumisen käsitteestä

Puolueen sisäisen demokratian perusedellytys on se, että jäsenistöllä on mah-
dollisuus osallistua ja vaikuttaa puolueessa. Osallistuminen sisältää eritasoista
poliittista toimintaa esimerkiksi puoluetta koskevien lehtikirjoitusten lukemisesta
ja yksityisistä keskusteluista varsinaisena päätöksentekijänä toimimiseen puolue-

jolloin kaikki yksittäiset jäsenet eivät välttämättä ole tietoisia jäsenyydestään. Nämä käytännöt
vaikuttavat siihen, että yksittäisten jäsenten kohdalla subjektiivinen puolueeseen kuuluminen,
puoluesamastuminen, voi olla ristiriidassa puolueen jäsentietojen kanssa. Jäsenluetteloissa
voi olla jäseninä henkilöitä, jotka eivät koe olevansa jäseniä tai eivät halua olla jäseniä. (Ks.
Sundberg 1990, 214–216.) Ruusala käyttää jäsenmaksunsa maksamatta jättäneistä käsitettä
rästiläiset. Ruusalan mukaan rästiläiset katsotaan yleensä määräajan jälkeen puolueesta
eronneiksi eikä heillä ole täysiä jäsenoikeuksia. (Ruusala 1972, 4.) Keskustan piirikohtaisista
jäsenluetteloista “rästiläisiä” poistetaan vaihtelevasti, eikä jäsenoikeuksia yleensä rajata sen
perusteella, onko jäsenmaksu maksettu. Puolueiden jäsenrekistereiden ongelmista ks.
Nousiainen 1998, 60; Sundberg 1990. Jäsenrekrytoinnista ks. Selle – Svåsand 1983; Whiteley
– Seyd – Richardson 1994, 72–99.

7 Puoluetutkimuksessa on käyty keskustelua puolueen (jäsenistön) koon ja osallistumis-
aktiivisuuden välisestä riippuvuudesta. Widfeldt arvioi, ettei jäsenistön koko suoraan kerro
osallistumisesta puolueessa. (Widfeldt 1997, 111, 118, 150–151; viittaa myös Panebianco
1988, 187.) Widfeldt ei myöskään löydä tutkimuksessaan merkkejä jäsenistön koon ja
vaikutusvallan välisestä riippuvuudesta. (Widfeldt 1997, 144.) Sami Borg on arvioinut keskustan
paikallisen osallistumisaktiivisuuden kokonaistilaa seuraavasti: “Vaikka keskusta osoittautui
edellä yhdistysten määrän nojalla järjestötoiminnaltaan aktiivisimmaksi puolueeksi, nyt havaitut
erot yhdistysten kokoontumistiheydessä tasoittavat jonkin verran osallistumisaktiivisuuden
puolueittaista kokonaiskuvaa. Keskustalla on jäseniä ja paikallisyhdistyksiä moninkertainen
määrä muihin suuriin puolueisiin verrattuna, mutta nähtävästi sen paikallisyhdistykset
kokoontuvat keskimäärin noin puolet harvemmin kuin Sdp:n, Kokoomuksen ja Vasemmistoliiton
yhdistykset.” (Borg S. 1997c, 49.) Keskustan jäsenistön koon ja vaalikannatuksen välistä
yhteyttä on arvioitu luvussa 2.5.
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elimissä.8  Osallistumisessa on kyse paitsi osallistumisen määrästä ja intensiteetistä
myös osallistumistavoista ja osallistumisen laadusta (Duverger 1955, 116). Jäse-
nistön osallistumisesta puhuttaessa kyse on nimenomaan yksittäisten jäsenten
osallistumisesta ja puoluepoliittisesta käyttäytymisestä, joista muodostuu kollek-
tiivista ryhmäosallistumista esimerkiksi puoluekokoustilanteessa. Jäsenistön
osallistumisaktiivisuuteen vaikuttavat tapauskohtaisesti käsiteltävänä olevat asiat
ja muut osallistumista stimuloivat tekijät sekä poliittisen toiminnan ja päätöksenteon
rakenteet ja menettelyt eli tekniset ja kulttuuriset tekijät, aikaisemmin harjoitettu
politiikka sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet (poliittinen kompetenssi,
kiinnostuneisuus, asenteet, perhetausta, koulutus, yleinen yhteiskunnallinen
osallistuminen) ja yksityiset muuttuvat perustelut (esim. perhe- tai työtilanne).
Myös puolueiden toimintaympäristöön liittyvät tekijät heijastuvat jäsenten osallistu-
miseen.9

Jäsenistön osallistuminen kertoo puolueen ja jäsenten toiminnallisen vuoro-
vaikutuksen lisäksi ylipäätään puolueen asemasta jäsenten ajattelussa ja elämäs-
sä.10  Yksittäisen jäsenen osallistumisen lähtökohtana on hänen oma päätöksensä

8 Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on puoluepoliittisen osallistumisen ymmärtäminen laajasti,
jolloin tarkastelun kohteena on paitsi perinteinen intentionaalinen puoluepoliittinen toiminta
myös “vähemmän tietoinen” puoluepoliittinen toiminta ja ajattelu. Näin myös passiivijäsenistön
puoluepoliittisen osallistumisen ominaisuudet ja puolueen sisäisen kulttuurin yksityiskohdat
tulevat mahdollisimmin kattavasti mukaan tarkasteluun. Poliittisen osallistumisen tasoista ja
intensiivisyydestä ks. Milbrath – Goel 1977, 11–24; ks. myös Parry – Moyser – Day 1992, 16–
19; naisten poliittisesta rekrytoitumisesta ks. Kuitunen 1998.

9 Toimintaympäristötekijöistä vaikutusta on paitsi politiikan myös esimerkiksi talouden suhdan-
teilla. Vaalit ovat perinteisesti innostaneet jäseniä osallistumaan, mutta äärimmäisessä tilanteessa
yhteiskunnallisen olojen vakava järkkyminen, esimerkiksi sotatila, voi merkittävästi vähentää
– tai joissakin tapauksissa lisätä – puolueiden jäsenten ja ylipäätään kansalaisten puoluepoliittista
osallistumista. Duverger’n mukaan puolueet eivät kuitenkaan ole erityisen herkkiä ulkoisille
vaikutteille, vaan toimivat osittain ikään kuin eristyksissä. Nykyisin kuitenkin politiikan
monimutkaistumisen ja mediasidonnaisuuden vuoksi puolueet eivät voi “itseriittoisesti”
eristäytyä, mikäli haluavat kilpailla kansalaisten kannatuksesta, vahvistaa osaamistaan ja
vaikutusvaltaansa yhteiskunnassa. Vuorovaikutus ympäristön kanssa on välttämätöntä. (Ks.
Duverger 1955, 81–90.) Ympäristö- ja henkilökohtaisten tekijöiden vaikutuksesta kansalaisten
poliittiseen osallistumiseen ks. Milbrath – Goel 1977; Parry – Moyser – Day 1992, 9–12; ks.
myös Borg S. 1989, 27–28; Martikainen – Yrjönen 1991, 22–23. Puolueiden jäsenistöjen
aktiivisuuden vaihtelusta ja sitä selittävistä tilannetekijöistä Suomessa ks. Rantala 1982, 96–
104. Jäseneksi liittymisen perusteista ks. Bille 2003, 60.

10 Puolueiden asemaa kansalaisten elämässä ja ajattelussa olisi mahdollista selvittää perinteisten
politiikan tutkimuksen menetelmien lisäksi esimerkiksi elämäntapatutkimuksen keinoin,
jolloin asiat voisivat nousta esille kansalaisten omista lähtökohdista spontaanimmin kuin
esimerkiksi haastattelu- tai kyselytutkimuksissa. Ks. Jääsaari 1986, 261.
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osallistumisen tasosta, tavoitteista ja intensiteetistä.11  Puoluepoliittisessa osallistu-
misessa on pääsääntöisesti kyse tietoisesta toiminnasta. (Ks. Nousiainen – Wiberg
1988, 308; Duverger 1955, 128; Conge 1988, 241–242; Milbrath – Goel 1977, 6.)

Kuviossa 3. on esitetty Parryn, Moyserin ja Dayn poliittisen osallistumisen
malli, joka sisältää yksilö- ja organisaatiolähtöisesti osallistumiseen vaikuttavia
tekijöitä. Kuviosta suoraan esille tulevien tekijöiden lisäksi on syytä korostaa sitä,
että osallistumisessa on kyse vuorovaikutteisesta toiminnasta, jonka seurauksia
ovat varsinaisten tuotosten lisäksi myös osallistumiseen vaikuttavien yksilö- ja
ryhmätekijöiden muuttuminen.12  Tätä kuvaavat osaltaan osallistumisen “sivu-
tuotteena” tulevat koulutukselliset vaikutukset, joilla tarkoitetaan osallistumis-
kokemusten kautta saatavaa poliittista osaamista ja kannustusta myös tulevaan
osallistumiseen. Kokemus voi toisaalta olla myös osallistumisintoa lannistava.
Joka tapauksessa osallistuminen on prosessuaalista, jolloin aikaisempi osallistu-
minen on yhteydessä tulevaan osallistumiseen. (Parry – Moyser – Day 1992, 21.)

Valtaosalle jäsenistä päätöksentekoon vaikuttaminen on välillistä, koska
puolueen sisäinen päätöksenteko eri tasoillaan perustuu edustuksellisuuteen.
Keskustan puoluekokouksessa jäsenistöä edustavat puoluekokousedustajat,
puoluevaltuuskunnassa ja -hallituksessa piirien esittämät edustajat, piirikokouksissa
ja piiritoimikunnissa perusjärjestöjen ja kunnallisjärjestöjen edustajat ja edelleen
paikallistason johtokunnissa yleiskokouksissa valitut johtokuntien jäsenet. Suora
demokratia eli jäsenten mahdollisuus välittömästi ja yhtäläisesti osallistua päätök-
sentekoon toteutuu periaatteessa perusjärjestöjen yleisissä kokouksissa ja osittain
jäsenäänestyksissä.13

11 Yksilötason osallistumispäätöksen lisäksi edustuksellisessa päätöksenteossa osallistumisen
realisoituminen edellyttää sitä, että osallistumaan halukas tulee valituksi haluamaansa tehtävään
valintakokouksessa tai vaaleissa.

12 Systeemiteoreettisesta näkökulmasta kyse on osallistumisprosessiin sisältyvästä takaisin-
kytkennästä (feedback) (Parry – Moyser – Day 1992, 21; Easton 1965).

13 Vaikka jäsenäänestyksissä jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus, liittyy niihin demokratian
näkökulmasta heikkouksia. Esimerkiksi kansanedustajaehdokkaiden nimeämiseen liittyvän
jäsenäänestyksen käytännöissä on paikkakuntakohtaisia eroja mm. tiedotuksen ja äänes-
tyspaikkajärjestelyjen osalta. Äänestys voidaan toteuttaa kuntakohtaisesti postitse, kiinteässä
äänestyspisteessä, jäsentalouksissa kiertämällä tai yhdistelemällä eri vaihtoehtoja. Toteutuksella
ja siihen liittyvällä tiedotuksella voidaan merkittävästi vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.
Jäsenlistojen ajantasaisuuden ongelmat voivat myös jossakin määrin vaikuttaa äänestyksen
luotettavuuteen. Jäsenäänestyksen heikkous suoran demokratian näkökulmasta on myös
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Puolueen sisällä jäsenistön osallistumiseen kohdistuu yhteisöllisiä odotuksia.
Yhtäältä jäsenistön odotetaan osallistuvan tarmokkaasti, kantaaottavasti ja ainakin
jossakin määrin myös kriittisesti, mutta toisaalta jäsenistön tiedetään eräiltä osin
osallistuvan passiivisesti, sopeutuvan tehtyihin päätöksiin ja ehkä tiedostamattakin
antavan samalla tilaa aktiivijäsenistölle.14  Jäsenistön toiminta voi olla puolueelle

siinä, että jäsenäänestykset ovat luonteeltaan osittain ns. neuvoa-antavia eli äänestäjien
äänestyksessä ilmaisemaa tahtoa voidaan myös sivuuttaa. Kansanedustajaehdokkaita valittaessa
piirikokouksilla on mahdollisuus nostaa listalle henkilöitä, jotka eivät menestyneet jäsen-
äänestyksessä.

14 Eeva Aarnio on puolueiden ohjelmaprosesseja käsittelevässä väitöskirjassaan kuvannut
jäsenistön osallistumista ohjelmien laatimiseen seuraavasti: “Ohjelmatyö on yksi harvoista
projekteista, joilla tavoitellaan koko puolueväen huomiota, sitoutumista ja jopa osallistumista.”
(Aarnio 1998, 127.)

Kuvio 3.

Parryn, Moyserin ja Dayn poliittisen osallistumisen malli.
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sekä yhteisöllinen voimavara käytännön toiminnassa (aktiivijäsenistö) että sisäistä
toimintaa kiistatilanteissa tasapainottava tekijä (passiivijäsenistö), jos passiivisuus
ymmärretään ratkaisujen hiljaiseksi hyväksymiseksi. (Ks. Nousiainen – Wiberg
1988, 308.)

Keskustan jäsenille on perinteisesti ollut ominaista “yhteiskunnallis-poliittinen
toimeliaisuus” (Mylly 1985, 10). Keskustassa on kuitenkin havaittavissa sama
ilmiö kuin muissa perinteisissä puolueissa: jäsenistö osallistuu aikaisempaa
passiivisemmin puolueen toimintaan, erityisesti järjestötyöhön. (vrt. Nousiainen –
Wiberg 1988, 312.)

2.2.2. Osallistumisaktiivisuus jäsenistön luokitteluperusteena

Jäsenistön analysoinnin lähtökohdaksi on tässä tutkimuksessa otettu jäsenistön
poliittinen osallistuminen, jota käsitellään seuraavassa jäsenkyselyaineiston poh-
jalta. Tarkastelun lähtökohtana on käytetty kolmea muuttujaryhmää: osallistumista
puolueen perinteisiin toimintamuotoihin, yhteydenpitoa poliitikkoihin sekä
paikallis- ja kunnallispoliittisia luottamustehtäviä. Muuttujien valintaa voidaan
perustella sillä, että puolueen toimintamuotoihin osallistuminen kuvaa tapaus-
kohtaista puoluepoliittista osallistumisaktiivisuutta ja vastaavasti poliittiset luotta-
mustehtävät kuvaavat pitempikestoista sitoutumista puoluepoliittiseen toimintaan.
Jäsenistön ja ammattipoliitikkojen välinen suora yhteydenpito on tärkeä osa
puolueen sisäistä, henkilöiden välistä vuorovaikutusta. Taulukossa 3 on esitetty
osallistumista operationaalistavat muuttujat ja jäsenten vastausten jakaumat.

Osallistumisaktiivisuuden perusteella jäsenistö on tässä tutkimuksessa jaettu
viiteen kategoriaan: militanttijäsenistöön, aktiiviosallistujajäsenistöön, osallis-
tujajäsenistöön, marginaalijäsenistöön ja nominaalijäsenistöön (ks. Barnes
1967). Jaottelu on tehty käytännössä seuraavalla tavalla:

Tarkasteluun valittiin yksitoista muuttujaa, jotka kuvaavat perinteistä puolue-
poliittista osallistumista (ks. taulukko 3.). Luokittelussa aktiivisin osallistu-
minen (aina kun mahdollista / kuukausittain tai useammin / toimin tällä
hetkellä) antoi kaksi pistettä ja toiseksi aktiivisin osallistuminen (melko
usein / muutaman kerran vuodessa / olen toiminut, mutta en nyt) yhden
pisteen. Maksimipistemäärä eniten osallistuville oli siten 22 pistettä. Näin
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Taulukko 3.

Jäsenkyselyn vastaajajoukon luokittelussa käytetyt muuttujat ja vastausten

jakaumat (%).

* Viides vastausvaihtoehto oli “en osaa sanoa”.

Osallistumisaktiivisuus (%)

    

Toimintamuoto Aina kun Melko Vain En (n)

 mahdoll. usein satunn. koskaan*  

      

Paikallisyhdistyksen/    

kunnallisjärjestön kokouksiin 55 11 20 12 (624)

Piirikokouksiin 42 14 17 26 (606)

Puoluekokouksiin 34 12 19 33 (604)

Vaalityö / -kampanjat 44 21 19 15 (613)

    

Yhteydenpidon tiheys Kuukausittain Muutaman kerran Harvemmin (n)

 tai useammin vuodessa tai ei laink.  

     

Puoluesihteeriin 7 20 73 (583)

Puolueen varapuheenjohtajaan 6 23 71 (577)

Kansanedustajaan 30 42 29 (604)

Puoluehallituksen jäseneen 25 31 44 (587)

Piiritoimikunnan jäseneen 48 22 30 (587)

      

 

Luottamustehtävät Toimin tällä Olen toiminut, Ei nyt (n)

 hetkellä mutta ei nyt eikä aik.  

      

Kunnallisjärjestön/      

paikallisyhdistyksen      

johtokunnan jäsenyys 51 23 26 (588)

      

Kunnan-/kaupunginvaltuuston,      

hallituksen, lautakunn/      

toimikunnan jäsenyys 50 26 24 (594)
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jokaisen jäsenen vastaukset muutettiin pisteiksi ja luokittelu on tehty näiden
“aktiivisuuspisteiden” perusteella.15

Tutkimuksessa päädyttiin viisiportaiseen jäsentyyppiluokitteluun, koska
suppeampi luokittelu olisi johtanut selvästi toisistaan poikkeavien osallistumis-
tapojen tarkasteluun saman jäsentyypin sisällä aineistoa vääristävällä tavalla.
Analyysivaiheessa osoittautui perustelluksi tarkastella aktiivisinta osallistumista
kolmessa osassa (militantit, aktiiviosallistujat, osallistujat), koska siten tulivat
huomioiduiksi aktiivisuuserojen (kuinka usein osallistuu tai luottamustehtävässä
toimiminen nyt/aikaisemmin) lisäksi myös osallistumisfoorumeiden erot eli se
osallistuuko jäsen aktiivisesti paikallistason, paikallis- ja piiritason vai paikallis-, piiri-
ja valtakunnantason toimintaan.

Jäsentyyppiluokittelun perusteena olivat sekä osallistumisaktiivisuus että
osallistumisen tasot siten, että militanttijäsenistöön valikoituivat puoluepolitiikan
ammattilaiset tai lähes ammattilaiset, jotka osallistuvat puolueen toimintaan
kaikilla tasoilla, intensiivisesti ja ammattimaisesti. Militanttijäsenten osuus koko
jäsenistöstä on pieni. Aktiiviosallistujia ovat mahdollisimman16  aktiivisesti ja
säännöllisesti puolueen paikallistason lisäksi vähintäänkin piiritasolla osallistuvat
jäsenet. Osallistujat ovat puolueen “perusjäsenistöä”. He osallistuvat säännöllisesti
puolueen toimintaan paikallistasolla ja ajoittain myös piiri- ja/tai valtakunnantasolla.
Marginaalijäsenet osallistuvat puolueen toimintaan satunnaisesti ja hyvin
valikoidusti. Osallistuminen painottuu selkeästi paikallistasolle. Nominaalijäsenet
ovat puolueen toimintaan vähiten osallistuvia jäseniä.

15 Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin 38 vastaajaa, jotka eivät olleet vastanneet ko. kysymyksiin tai
vastausten määrä oli alle kuusi. Lisäksi seitsemän vastaajaa, jotka aktiivisuuspisteidensä
perusteella sijoittuivat marginaalijäseniin, siirrettiin osallistuviin jäseniin, koska he olivat
vastaushetkellä piiritoimikuntien jäseniä. Piiritoimikunnan jäsenyys on tehtävä, johon
valikoituvat henkilöt osallistuvat paikallistason toimintaan (esitykset piiritoimikuntien jäseniksi
tehdään paikallistasolla). Piiritoimikunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa piireissä piirikokousten
välillä ja kokoontuvat useita kertoja vuodessa (jopa kuukausittain), joten niihin valikoituvat
henkilöt käytännössä osallistuvat puolueen toimintaan eikä osallistumista voida pitää
marginaalisena.

16 Kyselylomakkeeseen vastatessaan aktiiviosallistujat valitsivat “aina kun mahdollista” vaihtoehdon
kysyttäessä “kuinka usein osallistutte” puolueen eri toimintamuotoihin. Tämän vuoksi voidaan
sanoa, että aktiiviosallistujat toimivat mahdollisimman aktiivisesti.
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Taulukossa 4 on esitetty jäsenistön jakautuminen osallistumisaktiivisuuden
mukaisiin jäsentyyppeihin. Lisäksi taulukossa on esitetty luokkien osallistumis-
indeksit ja niiden perusteena olevat aktiivisuuspisteet. Osallistumisindeksit kuvaavat
jäsentyypeittäin jäsenistön poliittista osallistumisaktiivisuutta ja osoittavat, että
jäsentyyppijaottelu perustuu jäsenten osallistumisaktiivisuuden selkeisiin eroihin.17

17 Osallistumisindeksit (0–100) on laskettu aktiivisuuspisteiden perusteella siten, että
militanttijäsenten (aktiivisuuspisteet 20–22) osallistumisindeksin alarajaksi muodostui
minimiaktiivisuuden suhde maksimiaktiivisuuteen ja yläraja oli täydellinen osallistuminen
(osallistumisindeksi 100 aktiivisuuspisteillä 22). Vastaavalla tavalla laskettiin muiden jäsen-
luokkien osallistumisindeksit (alaraja on luokan aktiivisuuspisteiden minimimäärä / 22 x 100;
yläraja = luokan aktiivisuuspisteiden maksimimäärä / 22 x 100) käyttäen todellisia luokkarajoja
(nominaalijäset: 0–1,5; marginaalijäsenet: 1,5–7,5; osallistujat: 7,5–15,5; aktiiviosallistujat:
15,5–19,5; militanttijäsenet: 19,5–22.) .

18 Piiritoimikuntien jäsenistä ja piirien toiminnanjohtajista militanttijäseniä oli 13 % (n=39),
aktiiviosallistujia 41 % (n=129) ja osallistujia 46 % (n=142) (ks. alaviite 15). Ns. rivijäsenistä
militanttijäseniä oli alle 1 % (n=1), aktiiviosallistujia 2 % (n=7), osallistujia 14 % (n=41),
marginaalijäseniä 48 % (n=141) ja nominaalijäseniä 35 % (n=102).

Taulukko 4.

Jäsenistön jakautuminen aktiivisuuden jäsentyyppeihin ja osallistumisaktiivisuutta

kuvaavat indeksit.18

 % (n) Aktiivisuus- Osallistumis-

pisteet indeksi

(max 22) (max 100)

    

  

Militanttijäsenet 7 (40) 20–22 89–100

Aktiiviosallistujat 22 (138) 16–19 70–89

Osallistujat 31 (191) 8–15 34–70

Marginaalijäsenet 23 (144) 2–7 7–34

Nominaalijäsenet 17 (102) 0–1 0–7

100 (615)
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2.2.3. Miehet, keski-ikäiset ja koulutetut osallistumisen kärjessä

Kansalaisten poliittinen osallistuminen on sidoksissa yksilö- ja ryhmätasoisiin
tekijöihin. Muun muassa tulotaso, yhteiskuntaluokka, ammatti, ikä ja sukupuoli
sekä järjestöaktiivisuus ja asenteet vaikuttavat osallistumiseen. (Ks. Parry –
Moyser – Day 1992; Milbrath – Goel 1977; Barnes 1967; Borg S. 1996a, 33, 53;
Nurmela – Pehkonen – Sänkiaho 1997, 181–182; Widfeldt 1997, 174.) Seuraavassa
tarkastellaan jäsentyyppien ominaisuuksia ja osallistumista yksityiskohtaisemmin.
Erityistä huomiota kiinnitetään militantti- ja aktiiviosallistujajäseniin, joilla
osallistumisintensiteetin perusteella on vaikutusvaltainen asema jäsenistössä.

Keskustan jäsenistön osallistumisaktiivisuudessa on selkeitä sukupuolten
välisiä eroja. Miesten osuus on sitä suurempi mitä aktiivisemmasta osallistuja-
ryhmästä on kyse. Militanttijäsenistä noin kolme neljännestä on miehiä, kun taas
passiivisimmassa jäsentyypissä nominaalijäsenissä miesten osuus on reilu puolet.
(Ks. taulukko 5.)

Mitä aktiivisemmasta osallistumisesta on kyse, sitä suurempi on paitsi miesten
myös keski-ikäisten osuus. Keski-ikäisten (36–55-vuotiaat) osuus on keskimää-
räistä korkeampi sekä militanttijäsenistössä että aktiiviosallistujissa. Militantti-

Taulukko 5.

Jäsentyyppien sukupuoli- ja ikäjakaumat.

 Jäsentyyppi Sukupuoli (%) Ikäjakauma (%)

 

M N  (n) 15–35 36–45 46–55 56–65 66– (n) Yht.

 Militantit 78 23 (40) 15 25 50 8 3 (40) 100

Aktiiviosallistujat 69 31 (137) 13 19 43 23 2 (135) 100

Osallistujat 72 28 (189) 9 16 40 25 10 (189) 100

Marginaalit 66 34 (141) 6 16 29 24 25 (140) 100

Nominaalit 55 46 (99) 12 13 27 24 24 (97) 100

 

Kaikki 67 33 100 10 17 36 23 14 100

(n) (408) (198) (606) (59) (103) (219) (139) (81) (601)
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jäsenistössä myös nuorimpien ikäryhmien osuus on keskimääräistä korkeampi ja
vastaavasti vanhimpien ikäryhmien osuus keskimääräistä alhaisempi. Vanhimpien
ikäryhmien osuus on keskimääräistä korkeampi passiivisissa jäsentyypeissä eli
marginaali- ja nominaalijäsenissä. Widfeldtin tutkimus osoittaa, että nuorimmat
ikäryhmät ovat yleensä aliedustettuina puolueiden aktiivijäsenistöissä. (Widfeldt
1997, 172.) Keskustan osalta tämä tutkimus osoittaa pikemminkin päinvastaista.

Poliittisen osallistumisaktiivisuuden riippuvuus iästä ja sukupuolesta saa
vahvistusta tästä tutkimuksesta. Osallistuminen lisääntyy siirryttäessä nuorista
ikäryhmistä keski-ikäisiin, mutta alkaa vähentyä myöhemmässä keski-iässä. Samalla
on syytä huomata, että ikään selittävänä muuttujana liittyy myös ns. elämän-
tilannetekijöitä (esim. muutokset työelämässä, perhetilanteessa, asumisessa),
joilla on vaikutusta osallistumiseen. Tämä tutkimus vahvistaa myös käsitystä
miesten naisia aktiivisemmasta osallistumisesta puoluepoliittiseen toimintaan.
Sukupuoli selittää edelleen osallistumisaktiivisuutta ja osallistumismuotoja, vaikka
voidaan olettaa, että naisten koulutustason nousu vähentää tulevaisuudessakin
sukupuolesta aiheutuvia osallistumiseroja myös puolueissa (ks. Verba – Nie – Kim
1978, 264–267).19  (Ks. Barnes 1967, 97; Milbrath – Goel 1977, 114–117;
Ruusala 1972, 52–53; Pesonen – Sänkiaho 1979, 201; Heidar, 1986, 282–283;
Seyd – Whiteley 1992, 99; Parry – Moyser – Day 1992, 163–167, 170; Widfeldt
1997, 160–161; Kuitunen 1998, 27; Bille 2003, 33, 92.)

Keskustan jäsenistön osallistumista voidaan selittää myös koulutuksella. Mitä
aktiivisemmasta osallistujaryhmästä on kyse, sitä suurempi on koulutettujen
osuus. Koulutuserot ovat selkeitä sekä perus- että ammatillisen koulutuksen

19 Widfeldtin mukaan naisten osuus Ruotsin puolueiden aktiivijäsenistöistä on vakiintunut jo
lähes puoleen 1990-luvulla (Widfeldt 1997, 161, 233). Suomessa naisten osuus puolueiden
jäsenistä on kasvanut tasaisesti ja kyselytutkimuksen perusteella sen arvioidaan olevan lähellä
puolta (ks. Sundberg 1994, 163). Sukupuolierot äänestysaktiivisuudessa ovat häviämässä ja
naiset ovat ohittaneet miehet äänestysaktiivisuudessa myös Suomessa (ks. Nousiainen –
Wiberg 1988, 313–314; Martikainen – Yrjönen 1991, 28; Borg S. 1996a, 203). Samaa osoittaa
uusi tutkimus Tanskan osalta, ks. Bille 2003, 33; ks. myös Togeby 1992, 12. Yleisemmin
naisten aseman muutoksesta pohjoismaisessa politiikassa ks. Karvonen 1996. Mickelssonin
mukaan ns. areenapuolueiden kaudesta alkaen (1979–) naisten osuus politiikan määrittelijöinä
on kasvanut ja naisista on tullut “universalisteja” eli he ovat alkaneet ottamaan kantaa kaikkiin
politiikan kentän asioihin, eivät ainoastaan järjestöllisiin ja kulttuuri- ja sosiaalikysymyksiin
(Mickelsson 1999, 288).
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osalta. Militanttijäsenet ja aktiiviosallistujat ovat selvästi koulutetumpia kuin
jäsenistö keskimäärin. (Ks. taulukko 6.)

Vertailtaessa aktiivisimman jäsenistön osan eli militanttijäsenten ja passiivi-
simman jäsenistön osan eli nominaalijäsenten koulutustaustaa esille nousee
selkeitä eroja. Militanttijäsenistöstä puolet ja nominaalijäsenistöstä vain joka
kymmenes on suorittanut ylioppilastutkinnon. Militanttijäsenistössä opistotasoisen
tai akateemisen koulutuksen suorittaneiden osuus on yli kolminkertainen
nominaalijäsenistöön verrattuna. Vastaavasti vailla ammatillista koulutusta olevia
on nominaalijäsenistössä selvästi keskimääräistä enemmän ja peräti kuusin-
kertaisesti militanttijäsenistöön verrattuna. Tämä tutkimus vahvistaa useiden
aikaisempien tutkimusten käsitystä siitä, että koulutustasolla on selvä yhteys
poliittiseen osallistumiseen. Korkeasti koulutetut ovat yleensä poliittisesti
aktiivisimpia. (Ks. Barnes 1967, 255; Milbrath – Goel 1977, 98; Verba – Nie – Kim
1978, 67; Pesonen – Sänkiaho 1979, 201; Parry – Moyser – Day 1992, 422; Togeby
1992, 8; Bille 2003, 92.)

2.2.4. Maataloustaustaisten passiivisuus

Osallistujatyypeissä on selviä ammattiryhmäeroja. Militanttijäsenistössä ja aktiivi-
osallistujissa on selvästi keskimääräistä enemmän johtavassa asemassa olevia tai
toimihenkilöitä. Näiden ammattiryhmien osuudet jäsentyypeissä ovat sitä suuremmat
mitä aktiivisemmasta osallistumisesta on kyse. Militanttijäsenistöstä peräti 60 pro-
senttia on johtavassa asemassa olevia tai toimihenkilöitä. Vastaava osuus nominaali-
jäsenistössä on vain 9 prosenttia. (Ks. taulukko 7.)

Maanviljelijöiden ja eläkeläisten osuudet ovat selvästi keskimääräistä suurem-
mat nominaali- ja marginaalijäsenistöissä ja näiden ammattiryhmien osuudet
pienenevät sen mukaan, mitä aktiivisemmasta jäsentyypistä on kyse. Myös työn-
tekijöiden osuus on keskimääräistä jonkin verran suurempi passiivisimmissa
jäsentyypeissä ja vastaavasti yrittäjien osuus jonkin verran suurempi aktiivisimmissa
jäsentyypeissä.

Samoin kuin koulutusvertailu myös ammattiryhmävertailu osoittaa selkeitä
eroja aktiivisen militanttijäsenistön ja passiivisen nominaalijäsenistön välillä.
Maanviljelijöiden ja eläkeläisten osuus nominaalijäsenistöstä on lähes 70 prosenttia
ja marginaalijäsenistöstäkin yli 60 prosenttia. Militanttijäsenistössä vastaava osuus
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on 20 prosenttia. Maataloustaustaisia eli nykyisiä, entisiä tai sivutoimisia maanvilje-
lijöitä tai emäntiä on enemmistö nominaalijäsenistöstä (55 %), mutta alle neljännes
militanttijäsenistöstä. Militantti- ja aktiiviosallistujien joukossa maataloustaustaisten
osuus on selvästi pienempi kuin vastaajajoukossa keskimäärin. Maataloustaustaisten
osuus pienenee selvästi sen mukaan, mitä aktiivisemmasta osallistujaryhmästä on
kyse.

Ammattiryhmätarkastelun tuloksia voidaan pitää merkittävinä ja ehkä yllättä-
vinäkin sikäli, että puolueen agraaritaustan ja ns. yleisen käsityksen perusteella
voisi arvioida, että maanviljelijät ovat aktiivinen tai jopa aktiivisin ammattiryhmä
keskustan sisällä. Tämä tutkimus osoittaa, että keskustan toiminnassa
maataloustaustaiset jäsenet toimivat selkeästi passiivisemmin kuin ne, joilla
ei ole maataloustaustaa. Maataloustaustaisten passiivisuus näkyy puolueen
järjestötoiminnan lisäksi osallistumisessa puolueen vaalityöhön ja kunnallispoli-
tiikkaan. (Ks. Milbrath – Goel 1977, 106.)20

Ammattiryhmistä erityisesti johtavassa asemassa olevat ja toimihenkilöt ovat
selkeästi aktiivisempia kuin maanviljelijät. Tämä tutkimus vahvistaa osaltaan sitä
käsitystä, että puolueiden perinteinen, ammattitaustaan nojaava luokkaperusta on
heikentynyt (ks. Sundberg 1990, 211).21  Keskustan jäsenistö on ammattiryhmä-
rakenteeltaan heterogeeninen ja jäsenistöä kokonaisuutena tarkasteltaessa
yksittäisellä ammattiryhmällä ei ole ylivertaista edustusta puolueen jäsenis-
tössä. Toimihenkilöiden ja johtavassa olevien suuri osuus aktiivisista jäsentyypeistä

20 Passiivisesta puoluepoliittisesta osallistumisesta huolimatta maatalousväestössä äänestys-
osallistumisen perustelut ovat muita ammattiryhmiä voimakkaammin “ekspressiivis-instru-
mentaalisia” eli aktiivisella äänestämisellä pyritään vaikuttamaan ja ajamaan tärkeiksi
koettuja asioita. Myös puolueuskollisuus maatalousväestön keskuudessa on korkea. (Borg S.
1996a, 97–98, 186; ks. Pesonen – Sänkiaho – Borg S. 1993, 342; Martikainen – Yrjönen 1991,
30, 34.) Maataloustaustaisten passiivisuutta voitaneen selittää ammatin sitovuudella ja joiltakin
osin edelleenkin EU-päätöksentekoprosessiin liittyvällä pettymyksellä, joka nousi esiin
yksittäisissä jäsenkyselyn vastauksissa. Jäsenkyselyaineistossa ei-maataloustaustaisten ja
maataloustaustaisten osallistumiserot puolueen perinteisissä toimintamuodoissa olivat selkeät
(aktiivisimmin osallistuvien osuudet maataloustaustaisilla noin 10–15 prosenttiyksikköä
alhaisemmat kuin ei-maataloustaustaisilla), mikä näkyy suoraan jäsentyyppiluokituksessa.

21 Ammattipoliitikon arvion mukaan maanviljelijäjäsenistöllä ei ole enää sellaista vaikutusvaltaa
puolueen sisällä, että “se pystyisi puheenjohtajia vaihtamaan tai merkittäviä päätöksiä
sanelemaan” (pol6, merkintätavasta ks. luku 2.5.1., alaviite 43).
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vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyä käsitystä siitä, että koulutuksen
tavoin myös korkea ammatillinen status vahvistaa poliittista aktiivisuutta (ks.
Milbrath – Goel 1977, 102).

Keskustan kulttuurisiin ominaisuuksiin kuuluu maakunnallisuus, ja puolue
on vahva maakunta- ja kuntapuolue Suomessa. Puolueen maaseutupainotteisten
tavoitteiden rinnalle on 1960-luvulta lähtien ja erityisesti viime vuosina nostettu
esiin myös kasvavien kaupunkialueiden tarpeita. Politiikan “dualismiin” vaikuttaa
paitsi tarve saada kaupunkikannatusta, myös ilmeisesti se, että militanttijäsenistö,
joka vaikuttaa puolueen päätöksentekoelimissä, on selkeästi kaupunkilaisempaa
kuin muu jäsenistö. Militanttijäsenistöstä 40 prosenttia asuu yli 30 000 asukkaan
kaupungeissa. Keskustan jäsenistön enemmistö asuu kuitenkin edelleen pienissä
maaseutumaisissa kunnissa.

Nominaalijäsenistä 95 prosenttia ja marginaali- ja osallistujajäsenistä yli 80
prosenttia asuu alle 30 000 asukkaan kunnissa ja kaupungeissa. (Ks. taulukko 8.)

Taulukko 8.

Jäsenten jakautuminen jäsentyyppeihin asuinpaikan koon mukaan.

Jäsentyyppi Asuinkunnan koko (%)  

 alle 4 000 4 000– 8 000– 30 000– yli 80 000 Yht. (n)

8 000 30 000 80 000

        

 

Militantit 23 15 23 25 15 100 (40)

Aktiiviosallistujat 24 24 34 8 10 100 (136)

Osallistujat 34 26 25 8 7 100 (190)

 Marginaalit 26 31 26 13 4 100 (139)

 Nominaalit 35 28 33 4 1 100 (98)

        

 Kaikki 29 26 28 10 7 100

 (n) (175) (158) (170) (59) (41) (603)
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2.2.5. Osallistumisen kasautuminen

Poliittisen osallistumisen perinteisiä, institutionalisoituneita muotoja ovat puolue-
poliittinen järjestötoiminta ja poliittisten luottamustehtävien hoitaminen. Poliittisen
ja myös puoluepoliittisen toiminnan paikkoja ovat puolueiden lisäksi (muut)
kansalaisjärjestöt ja yhteiskunnalliset instituutiot. Varsinaisten luottamustehtävien
lisäksi jo pelkkä järjestöjäsenyys tarjoaa yleensä tiedonhankintakanavan ja samalla
myös mahdollisuuden vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. Järjestöllinen toiminta tarjoaa
näkökulmia ja yksilöille myös mahdollisuuden nojata poliittisessa toiminnassa
organisaation asemaan ja arvovaltaan. Järjestötoiminta mobilisoi kansalaisia poliit-
tiseen toimintaan ja edelleen vahvistaa kansalaispätevyyttä. Tällä on erityisesti
merkitystä niille, joilla on alhainen koulutustaso. (Parry – Moyser – Day 1992, 85,
119; Barnes 1967, 125; ks. Nurmela – Pehkonen – Sänkiaho 1997, 177; Siisiäinen
1988.)

Maalaisliittolais-keskustalaiseen perinteeseen on kuulunut aktiivinen järjestö-
toiminta ja jäsenistön yhteiskunnallinen osallistuminen muun muassa poliittisten
luottamustehtävien kautta. Keskustan jäsenistön osallistumisessa on kuitenkin
luottamustehtävien ja järjestöllisen taustan osalta selkeitä jäsentyyppien välisiä
eroja.

Keskustan jäsenistön poliittiset luottamustehtävät kasautuvat (ks. Ruusala
1972, 84). Kaikilla militanttijäsenillä ja lähes kaikilla aktiiviosallistujilla on joko
nykyistä tai aikaisempaa kokemusta piiritoimikuntien jäsenyydestä ja heillä on
muihin jäsentyyppeihin verrattuna selvästi enemmän kokemusta myös puolue-
hallituksen ja -valtuuskunnan jäsenyydestä. Nominaalijäsenistössä ei ole lainkaan
kokemusta näistä päätöksentekoelimistä ja marginaalijäsenistössäkin kokemus
on vähäistä. (Ks. taulukko 9.)

Myös puoluekokousedustajan tehtävä kasautuu selvästi aktiivisimpiin
jäsentyyppeihin. Militantti- ja aktiiviosallistujista noin 92 prosenttia on ollut
virallisena puoluekokousedustajana. Vastaavat prosenttiosuudet pienenevät jyrkästi
tarkasteltaessa passiivisempia osallistujatyyppejä: osallistujista 74 prosenttia,
marginaalijäsenistä 24 prosenttia ja nominaalijäsenistä kolme prosenttia on ollut
puoluekokousedustajana. (Ks. luku 3.1.1., taulukko 28.) Militanttijäsenistössä on
selvästi eniten joko nykyistä tai aikaisempaa kokemusta myös puoluehallituksen



74 YKSILLÄ SÄÄNNÖILLÄ, KAKSILLA KORTEILLA?

23 Puoluehallituksen alaisilla neuvottelukunnilla tarkoitetaan työmarkkina-asiain, yrittäjäasiain
ja kunnallista neuvottelukuntaa. Ks. tarkemmin luku 3.7.3.

alaisista neuvottelukunnista23. Sen sijaan paikallistason poliittisissa luottamus-
tehtävissä ei ole havaittavissa selkeitä eroja militantti-, aktiiviosallistuja- ja osallistuja-
jäsenten kesken. Paikallisesta osallistumisesta on joko nykyistä tai aikaisempaa
kokemusta noin 70 prosentilla jäsenistä. Muista luottamustehtävistä poiketen
seurakunnan luottamustehtävät eivät ole samassa määrin riippuvaisia poliittisesta
osallistumisaktiivisuudesta. (Ks. taulukko 10.)

Militanttijäsenistöllä on selvästi muita jäsentyyppejä enemmän kokemusta
myös nuorisojärjestön, NKL:n tehtävistä. Militanttijäsenistä yli puolella on kokemusta
NKL:n piiritason luottamustehtävistä ja yli 40 prosentilla valtakunnallisista
luottamustehtävistä. NKL-kokemus vähenee selvästi passiivisempiin jäsentyyppeihin

* Piiritoimikuntien jäseniin sisältyvät jäsenten lisäksi myös piiritoimikuntien puheenjohtajat ja piirien toiminnanjohtajat.

Taulukko 9.

Piiritoimikunnan sekä puoluehallituksen ja -valtuuskunnan jäsenyydet

jäsentyypeittäin.

Piiritoimikunnan* jäsenyys  Puoluehallituksen / -valtuuskunnan jäsenyys

Jäsentyyppi Toimii Toimi aik. Ei (n) Toimii Toimi aik. Ei (n) Yht.

 nyt ei enää koskaan  nyt ei enää koskaan  

Militantit 95 5 0 (39) 58 13 29 (38) 100

Aktiiviosallistujat 92 4 4 (136) 31 13 57 (120) 100

Osallistujat 79 6 16 (177) 10 7 83 (144) 100

Marginaalit  0 8 92 (117)  0 5 95 (111) 100

Nominaalit  0 0 100 (93)  0 0 100 (93) 100

          

Kaikki 54 5 42 15 7 78 100

(n) (301) (26) (235) (562) (74) (36) (396) (506)
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siirryttäessä. Nominaalijäsenistössä NKL-kokemusta ei ole käytännössä lainkaan.
NKL:n luottamustehtävien kautta puolueeseen valikoituu merkittävä määrä niistä
henkilöistä, jotka toimivat aktiivisesti puolueessa myös NKL:n luottamustehtävien
päättymisen jälkeen ja joista muodostuu puolueen militanttijäsenistö. NKL-
kokemusta jäsentyypeittäin on selvitetty taulukossa 11.

Keskustanaiset ei ole NKL:n tavoin keskeinen “rekrytoitumisväylä” puolueen
aktiivijäsenistöön. Militanttijäsenistä vajaalla 30 prosentilla on kokemusta nais-
järjestön piiritason luottamustehtävistä, mikä on hieman enemmän kuin naisten
osuus militanttijäsenistä. Ero selittyy sillä, että naisjärjestön luottamustehtävissä
toimii muutamia ammattipoliitikkomiehiä24 . Neljännes aktiiviosallistujista ja noin

Taulukko 10.

Kokemus eräistä poliittisista luottamustehtävistä jäsentyypeittäin.

Toimii nyt tai on toiminut aikaisemmin (%)

  

 Kunnallisjärj. Kunnallisjärj./ Työmarkk.-/ Kunnan-/kaup. Seura-.

 puheenjohtaja paikallisyhd. yritt./kunnal. valtuusto, hallitus, kunnan

 johtokunta neuvottelukunta lauta-/toimikunta teht.

Militantit 57 100 72 100 30

Aktiiviosallist. 52 97 32 96 44

Osallistujat 47 94 18 95 44

Marginaalit 0 67 5 71 26

Nominaalit  0 4 0 12 11

Kaikki 31 74 19 76 33

(n) (165) (423) (94) (445) (173)
    

24 Puolueen ja sen piirijärjestöjen palkatusta henkilöstöstä muutamia miehiä on valittu edustamaan
työnantajajärjestöään naisjärjestön luottamustehtävissä.
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20 prosenttia osallistujajäsenistä on toiminut tai toimii tällä hetkellä Keskustanaisten
piiritason luottamustehtävissä. Muilta osin kokemus Keskustanaisten toiminnasta
on vähäistä, ja nominaalijäsenistössä naisjärjestökokemusta ei ole käytännössä
lainkaan.

Jäsenistön yhteiskunnallista osallistumista kuvaa puoluetoiminnan ohella
jäsenten muu järjestöaktiivisuus. Kuviosta 4 ilmenevät järjestöt, joissa keskustan
jäsenistöllä on eniten jäsenyyksiä. Militanttijäsenten ja aktiiviosallistujien sekä
osittain myös osallistujajäsenten aktiivisuus kanavoituu myös harrastus- ja
vapaaehtoisjärjestöihin, joissa näillä jäsentyypeillä on selvästi enemmän järjestö-
jäsenyyksiä kuin marginaali- ja nominaalijäsenillä. Sen sijaan työelämän25  ja
uskonnollisten järjestöjäsenyyksien ja poliittisen osallistumisaktiivisuuden välillä
ei näytä olevan riippuvuutta. Tämä tutkimus vahvistaa kuitenkin sitä käsitystä, että

Taulukko 11.

Jäsenten kokemus NKL:n piiri- ja valtakunnantason tehtävistä jäsentyypeittäin.

NKL:n tehtävät (%)  

Piiritason tehtävät Valtakunnan tason tehtävät   

       

 On nyt On ollut Ei ole (n) On nyt On ollut Ei ole (n) Yht.

aik. ollut aik. ollut

Militantit 15 42 42 (33) 9 32 59 (34) 100

Aktiiviosallist. 13 33 55 (119) 5 17 79 (112) 100

Osallistujat 5 19 76 (145) 3 5 92 (140) 100

Marginaalit 2 13 85 (114) 2 5 93 (113) 100

Nominaalit 0 2 98 (94) 0 1 99 (94) 100

Kaikki 6 19 75 3 9 88 100

(n) (29) (98) (378) (505) (14) (44) (435) (493)

25 Työelämän järjestöjäsenyyksillä tarkoitetaan tässä maatalouden, ay- ja ammattijärjestöjen sekä
yrittäjä-/elinkeinoelämän järjestöjen järjestöjäsenyyksiä.
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monipuolinen järjestökiinnittyminen tukee poliittista osallistumista (ks. Barnes
1967, 122; Parry – Moyser – Day 1992, 85, 119; Pesonen – Sänkiaho 1979, 183,
202–203; ks. myös Kuitunen 2000, 111).

Poliittisen vaikuttamisen ja mielipiteenilmaisun perinteinen muoto on puhu-
minen ja kirjoittaminen. Jäsenkyselyssä selvitettiin keskustan jäsenistön aktiivisuutta
kirjoittaa puolueen lehteen. Ainoastaan kuusi prosenttia vastanneista kirjoittaa
säännöllisesti “aina kun mahdollista” tai “melko usein” puolueen lehteen. Kirjoitta-

26 Kuvio antaa ilmeisesti jonkin verran “yliaktiivisen” kuvan keskustan jäsenistön järjestöjäse-
nyyksistä, koska monet jäsenkyselyyn vastanneista valitsivat ko. kysymyskohdassa ne järjestöt,
joiden jäseninä vastaushetkellä olivat (“olen jäsen”), eivätkä valinneet muiden vaihtoehtoina
olleiden järjestöjen kohdalla “olen ollut, mutta en ole nyt” tai “en ole enkä ole ollut” -
vaihtoehtoja. Merkinnöittä jätettyjen kohtien vuoksi vastaajien kokonaismäärä oli vaikea
määritellä. Ilmeistä vinoumaa pyrittiin korjaamaan ottamalla jakauman kantaluvuksi kaikki
kyseiseen kysymysosioon jotakin vastanneet. Joka tapauksessa kuviosta ilmenee järjestöjen
keskinäinen “suosituimmuus” keskustan jäsenistössä.

Kuvio 4.

Jäsenistön järjestöjäsenyydet.26

Ammattijärjestö

Muu harrastusjärjestö

Maatalouden järjestö

Urheilu-/liikuntajärjestö

Kylä-/tai kaupunginosayhdistys

Vapaaehtoisjärjestö (esim. SPR)

Kulttuurijärjestö

Eläkeläisjärjestö

Uskonnollinen järjestö

Elinkeinoelämän tai yrittäjäjärjestö

Nuorisojärjestö

Ympäristöjärjestö
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Taulukko 12.

Jäsenistön järjestöjäsenyydet jäsentyypeittäin.

Järjestöjäsenyydet vastaushetkellä (%)*  

   

Jäsentyyppi Maatal. Ammatti- Yrittäjä-/ Kylä-/ Urheilu- ja Kulttuuri- Muu Usk.

 järjestö järjestö elink.- kaup.osa- liikunta- järjestö harrastus- järj.

järjestö järj. järj. järj.

Militantit 65 71 21 53 63 48 85 23

Aktiiviosallist. 47 72 30 46 58 45 71 26

Osallistujat 54 66 25 51 47 31 69 24

Marginaalit 48 55 17 24 32 16 54 23

Nominaalit 55 40 9 22 33 7 33 22

   

 (n) (252) (296) (85) (174) (225) (119) (284) (94)

Kunnalliset tieto tieto

luottamushenk.** 41 42 17 23 35 puuttuu puuttuu 14

* Lähde: Pikkala 1997a, 32.
** Ks. alaviite 25. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoiksi vuosien 1995-96 vaihteesta keskustalaisten kunnallisten

luottamushenkilöiden järjestöjäsenyydet.

mistiheys on riippuvainen muusta osallistumisaktiivisuudesta. Kirjoittamistiheys
on korkeinta militanttijäsenistössä, joskin sielläkin “vain satunnaisesti” kirjoittavien
osuus on suuri (60 prosenttia). Nominaali- ja marginaalijäsenistössä kirjoittamis-
aktiivisuus on hyvin vähäistä.

Myös osallistumisaktiivisuudessa puolueen ay- ja yrittäjätoimintaan on selkeitä
jäsentyyppien välisiä eroja. Militanttijäsenet ja aktiiviosallistujat osallistuvat keski-
määräistä useammin. Kokonaisuutena jäsenistöä tarkasteltaessa osallistuminen
puolueen ay- ja yrittäjätoimintaan on varsin vähäistä ja puolet jäsenistöstä ei
osallistu siihen lainkaan. Osallistuminen painottuu militanttijäsenistöön, josta
hieman yli puolet osallistuu ay- ja yrittäjätoimintaan “aina kun mahdollista” tai
“melko usein”.
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Nominaalijäsenistön osallistumattomuus tulee selvästi esille kaikissa luotta-
mustehtävissä ja poliittisen osallistumisen muodoissa äänestämistä lukuun otta-
matta. Jäsenkyselyaineiston mukaan keskustan koko jäsenistön äänestysaktiivisuus
on korkea, kuten taulukosta 14 käy ilmi.27  Varsinaisia vaalikohtaisia äänestys-
prosentteja mielenkiintoisempaa tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin se,
ettei jäsentyyppien välillä ole merkittäviä eroja äänestysaktiivisuudessa. Ainoastaan
europarlamenttivaaleissa äänestämättä jättäneitä on marginaali- ja nominaali-
jäsenistöissä selvästi enemmän kuin muissa jäsentyypeissä. Tässä tutkimuksessa
esille tulleita äänestysaktiivisuuseroja voidaan pitää vain suuntaa-antavina, koska

27 Kysely- ja haastattelututkimuksissa useat vastaajista ilmoittavat äänestäneensä vaaleissa, vaikka
eivät todellisuudessa ole äänestäneet. Tästä syystä tutkimuksissa määritellyt äänestysprosentit
ovat yleensä korkeampia kuin todelliset äänestysprosentit. (Ks. Borg S. 1996a, 45.)

Taulukko 13.

Jäsenten puolueen lehteen kirjoittamisaktiivisuus ja osallistuminen puolueen

ammattiyhdistys- ja yrittäjätoimintaan jäsentyypeittäin.

Puolueen lehteen kirjoittaminen (%) Puolueen ay- ja yrittäjätoiminta (%)

    

 Aina kun Melko Vain satun- Ei Aina kun Melko Vain satun- Ei

 mahdoll. usein naisesti koskaan mahdoll. usein naisesti koskaan

Militantit 13 18 60 10 23 30 43 5

Aktiiviosallist.  2 6 60 30 11 16 43 27

Osallistujat  1 3 34 60 1 8 38 49

Marginaalit 0 2 11 82 2 5 23 65

Nominaalit 0 0 6 93 0 2 16 79

    

Kaikki  2 4 32 60 5 10 32 50

(n)  (10) (22) (186) (352) (28) (56) (191) (294)

Viides vastausvaihtoehto oli “en osaa sanoa”.
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kyselyaineiston analyysissä ei ollut mahdollista erotella pois niitä jäseniä, jotka
eivät olleet vielä äänioikeutettuja tarkasteltavissa vaaleissa.28

Vaikka puolueen jäsenistö voidaan luokitella osallistumisaktiivisuuden
perusteella jäsentyyppeihin, vaihtelee yksittäisten jäsenten osallistumisaktiivisuus
ja -intensiteetti eri elämänvaiheissa. Duverger on jakanut puoluejäsenistön tältä
pohjalta stabiileihin ja epästabiileihin jäseniin (Duverger 1955, 86). Jäsenkyselyssä
23 prosenttia vastanneista ilmoitti osallistuvansa puolueen järjestötoimintaan
“enemmän kuin aikaisemmin”, 46 prosenttia “yhtä paljon kuin aikaisemmin” ja
31 prosenttia “vähemmän kuin aikaisemmin”. Osallistumisaktiivisuuden
muutoksiin liittyvät perustelut on esitetty seuraavissa taulukoissa 15 ja 16.

28 Alaikäisten jäsenten jättäminen analyysin ulkopuolelle ei ollut mahdollista, koska vastaajan
ikää kysyttiin lomakkeessa ikäryhmittäin eikä vastaajan tarkka ikä siten tullut tutkijan tietoon.

Äänestysaktiivisuuden osalta ks. alaviite 27.

Taulukko 14.

Jäsenistön äänestysaktiivisuus kyselyaineiston mukaan jäsentyypeittäin vaaleissa

vuosina 1999–2000.

Äänestysaktiivisuus (%)

 Europarlam. Eduskunta- Kunnallis- Presidentin-

 vaalit 1999 vaalit 1999 vaalit 2000 vaalit 2000

Militantit 100 100 100 100

Aktiiviosallist. 99 100 100 100

Osallistujat 98 100 100 100

Marginaalit 89 97 97 97

Nominaalit 81 96 93 96

   

Kaikki 94 99 98 99

(n) (563) (598) (594) (598)
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Yleisimmät aikaisempaa passiivisemman osallistumisen syyt keskustassa ovat
ikääntyminen tai eläkkeelle siirtyminen, kiire työelämässä, kiinnostuksen vähene-
minen sekä terveyteen liittyvät ongelmat. Passivoitumisen syyt keskustassa ovat
varsin samanlaisia kuin esimerkiksi Tanskan puolueissa. Myös Tanskassa ajanpuute,
eläkkeelle siirtyminen, luottamustehtävien väheneminen ja ansiotyöhön liittyvät
tekijät selittävät aikaisempaa vähäisempää osallistumista. Lisäksi Tanskassa toiminta
muissa organisaatioissa on yksi syy puoluepoliittisen osallistumisen vähenemiselle.
(Pedersen – Hansen 2003, 98.) Tämä perustelu ei noussut esille keskustan
jäsenistön vastauksissa.

Keskustan jäsenistö perustelee aikaisempaa aktiivisempaa osallistumista
selvästi useimmin puolueen sisäisten tehtävien lisääntymisellä ja kunnallispoliittisilla
tehtävillä. Myös Tanskassa luottamustehtävien lisääntyminen on selvästi yleisin
aktiivisemman osallistumisen syy. Lisäksi kasvanut poliittinen kiinnostus, vaikutta-

Taulukko 15.

Jäsenten perustelut aikaisempaa vähäisemmälle osallistumiselle puolueen

järjestötoimintaan.

Vähemmän osallistumisen perustelut % (n)

    

Ikä, eläkkeelle siirtyminen 29 (65)

Kiire, työelämän vaatimukset 13 (30)

Kiinnostuksen väheneminen / puute 13 (30)

Sairaus 6 (14)

Luopuminen kunnallispol. tehtävistä 5 (12)

Luopuminen py:n / kunnallisjärj. johtokuntapaikasta 5 (11)

Perhesyyt 3 (7)

Puolueen toiminta paikkakunnalla laimeaa 3 (6)

Muut syyt 23 (52)

Yhteensä 100 (227)
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mishalu ja käytettävissä olevan ajan lisääntyminen selittävät aktivoitumista myös
Tanskassa. (Pedersen – Hansen 2003, 97.)

2.2.6. Jäsenistön ja poliitikkojen välinen yhteydenpito

Jäsenistön osallistumisessa on kyse kokoussidonnaisen järjestöllisen toiminnan
lisäksi epävirallisesta, usein dokumentoimattomasta vuorovaikutuksesta. Puolueen
sisäisen demokratian näkökulmasta vuorovaikutus ja siihen sisältyvät vaikuttamisen
mahdollisuus ja tiedon välittyminen ovat erittäin keskeisiä prosesseja puolueen
sisäisessä toiminnassa. Jäsenistön suora yhteydenpito poliitikkoihin on käyttö-
kelpoinen erottelun väline jäsenistön osallistumisen analysoinnissa, koska jäsenen
näkökulmasta siinä on kyse kyvystä ottaa yhteyttä poliitikkoon ja vuorovaiku-
tustilanteessa argumentoida ymmärrettävästi, ainakin jos tavoitteena on vaikutta-
minen. Suorassa vuorovaikutustilanteessa jäsenen ja poliitikon kohtaaminen on
henkilöitynyttä ja individuaalista siitäkin huolimatta, että molemmat voivat olla
mukana kollektiivisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Suorassa yhteyden-

Taulukko 16.

Jäsenten perustelut lisääntyneelle osallistumiselle puolueen järjestötoimintaan.

Lisääntyneen osallistumisen perustelut % (n)

    

Tehtäviä / vastuuta enemmän puolueessa 27 (51)

Py:n / kunnallisjärj. johtokuntapaikka 19 (35)

Kunnallispoliittiset tehtävät 17 (32)

 Piiritoimikunnan jäsenyys 13 (24)

Oma aktiivisuus / halu vaikuttaa lisääntynyt 9 (16)

Enemmän aikaa 6 (11)

Muut syyt 10 (19)

Yhteensä 100 (188)
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pidossa on kyse henkilöiden kohtaamisesta. (Ks. Parry – Moyser – Day 1992, 84;
Sjöblom 1968, 197.)

Keskustan jäsenistön yhteydenpito ammattipoliitikkoihin on riippuvainen
jäsenistön yleisestä osallistumisaktiivisuudesta. Mitä aktiivisemmasta osallistuja-
tyypistä on kyse, sitä tiheämmin yhteyttä poliitikkoihin pidetään. Militanttijäsenistöön
kuuluvat jäsenet pitävät poliitikkoihin selvästi keskimääräistä enemmän yhteyttä.
Erityisen selviä ovat erot yhteydenpidossa valtakunnantason poliitikkoihin. Pientä
aktiiviosallistujien joukkoa lukuun ottamatta militanttijäsenistö on ainoa osa
jäsenistöä, joka on kuukausittain tai useammin yhteydessä puoluejohdon edustajiin.
Puolueen puheenjohtajan osalta on kuitenkin todettava, että häneen jäsenistön
suorat yhteydenotot ovat ylipäätään vähäisiä. Ainoastaan neljä prosenttia vastanneista
ilmoitti pitävänsä puheenjohtajaan kuukausittain tai useammin yhteyttä. Muutaman
kerran vuodessa yhteyttä puheenjohtajaan pitää hieman yli puolet militantti-
jäsenistöstä ja vajaa 30 prosenttia aktiiviosallistujista. Vastanneista 80 prosenttia
ei ole suorassa yhteydessä puheenjohtajaan lainkaan. Jäsenistön kuukausittaista
tai sitä tiheämpää yhteydenpitoa poliitikkoihin on selvitetty taulukossa 17. Muilta
osin yhteydenpidon tiheyteen liittyvät tiedot ilmenevät liitetaulukosta 4.

Militanttijäsenten lisäksi aktiiviosallistujista suuri osa pitää yhteyttä poliitik-
koihin, mutta yhteydenpito on selvästi harvempaa kuin militanttijäsenillä. Aktiivi-
osallistujista noin puolet pitää yhteyttä puoluesihteeriin ja varapuheenjohtajiin
muutaman kerran vuodessa. Kaikki aktiiviosallistujat pitävät yhteyttä kansan-
edustajiin, piiritoimikunnan jäseniin ja lähes kaikki puoluehallituksen jäseniin
vähintäänkin kuukausittain tai muutaman kerran vuodessa. Aktiiviosallistujista
suuri osa ei kuitenkaan pidä yhteyttä puoluejohtoon käytännössä lainkaan.
Aktiiviosallistujista 38 prosenttia ei pidä yhteyttä puoluesihteeriin, 41 prosenttia
varapuheenjohtajiin ja 66 prosenttia puoluejohtajaan. Tältä osin aktiiviosallistujien
ryhmä poikkeaa selvästi militanttijäsenistöstä, jossa yhteyttä pitämättömien osuus
on suurimmillaankin vain 15 prosenttia yhteydenpidossa puheenjohtajaan.

Kansanedustajat ovat selkeästi se ammattipoliitikkoryhmä, johon jäsenistö on
tiheimmin yhteydessä. Nominaalijäseniä lukuun ottamatta muut jäsentyypit pitävät
yhteyttä kansanedustajiin melko säännöllisesti: lähes kaikki militanttijäsenet ja
aktiiviosallistujista lähes kaksi kolmasosaa vähintään kuukausittain sekä kaksi
kolmasosaa osallistujajäsenistä ja marginaalijäsenistäkin yli puolet muutaman
kerran vuodessa. Nominaalijäsenet eivät pidä käytännössä yhteyttä kansanedustajiin,
kuten eivät muihinkaan piiri- tai valtakunnantason poliitikkoihin.
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Yhteydenpidon luonne on keskeinen asia poliitikkojen ja jäsenten välisessä
vuorovaikutuksessa. Keskustassa jäsentyyppien väliset erot yhteydenpidon luon-
teessa ovat selkeitä. Mitä aktiivisemmasta jäsentyypistä on kyse, sitä suurempi on
vaikuttamaan pyrkivien osuus. Enemmistö militanttijäsenistä pitää yhteyttä polii-
tikkoihin vaikuttaakseen tuleviin päätöksiin. Militanttijäsenistä lähes 90 prosenttia
pyrkii vaikuttamaan puoluehallituksen ja piiritoimikuntien jäseniin ja noin 60
prosenttia puoluesihteeriin ja varapuheenjohtajiin. Militanttijäsenistä yli puolet
pyrkii vaikuttamiseen myös yhteydenpidossaan puheenjohtajaan. Myös aktiivi-
osallistujien selkeä enemmistö pyrkii vaikuttamaan kansanedustajiin sekä puolue-
hallituksen ja piiritoimikuntien jäseniin. Muissa jäsentyypeissä vaikuttamispyrki-
mykset ovat selvästi vähäisempiä. Nominaalijäsenistössä vähäinen yhteydenpito
poliitikkoihin on luonteeltaan yleistä keskustelua ja juttelua. (Ks. taulukko 18.)

29 Kyselylomakkeessa “kuukausittain tai useammin” ja “harvemmin tai ei lainkaan” välissä oli
vielä “muutaman kerran vuodessa” -vastausvaihtoehto.

Taulukko 17.

Jäsenten kuukausittainen yhteydenpito poliitikkoihin jäsentyypeittäin.29

Yhteydenpito kuukausittain tai useammin (%)

Jäsentyyppi Puolue- Puheen- Vara- Kansan- Puolue- Piiritoimik.

 sihteeri johtaja puheenj. edustaja hall. jäsen jäsen

Militantit 63 33 55 95 100 100

Aktiiviosallist. 8 5 9 65 56 95

Osallistujat 2 1 0 25 16 61

Marginaalit  0 0 0 3 2 4

Nominaalit  0 0 0 0 0 0

       

Kaikki 7 4 6 30 25 49

(n) (40) (22) (34) (178) (148) (282)
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Yhteydenpidon luonteessa ei juurikaan ole sukupuolten välisiä eroja. Sen
sijaan koulutustausta selittää yhteydenpidon luonnetta. Akateemisesti koulutetuista
selvästi keskimääräistä suurempi osuus pyrkii nimenomaan vaikuttamaan yhteyden-
pidon kautta. Myös kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä (alle 45-vuotiaat) vaikutta-
maan pyrkiviä on jonkin verran keskimääräistä enemmän.30

2.3. Jäsenistön puoluetta koskevat näkemykset

2.3.1. Toimijoiden vaikutusvalta

Tarkasteltaessa jäsenistön arvioita toimijoiden vaikutusvallasta esille nousevat
puolueen sisäiset yksilötoimijat. (Ks. taulukko 19.) Nominaalijäsenistöä lukuun
ottamatta jäsenistön enemmistö arvioi puheenjohtajalla olevan “hyvin paljon”
vaikutusvaltaa. Tätä mieltä militanttijäsenistä on 75 prosenttia ja aktiiviosallistujista
sekä osallistujista noin 70 prosenttia. Näiden jäsentyyppien puheenjohtajan
vaikutusvaltaa korostava näkemys on samansuuntainen ammattipoliitikkojen
näkemyksen kanssa (ks. luku 3.5.1 ja luku 3.9.). Nominaalijäsenistön osalta
toimijoiden vaikutusvaltaa koskevissa arvioinneissa näkyy kykenemättömyys
arviointiin eli “en osaa sanoa” -vastausten osuus on keskimäärin noin kolmannes
vastauksista.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja on toinen yksilötason toimija, jolla jäsenistön
mukaan on paljon vaikutusvaltaa. Yli 60 prosenttia militanttijäsenistä ja yli puolet
aktiiviosallistujista arvioi, että eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on “hyvin paljon”
vaikutusvaltaa. Kollektiivitoimijoista vaikutusvaltaisimpia jäsenistön näkemyksen
mukaan ovat puoluehallitus, puoluekokous, eduskuntaryhmä, työvaliokunta ja
puoluevaltuuskunta. Työvaliokunnan osalta arvioinnissa on selkeitä jäsen-
tyyppien välisiä eroja. Militanttijäsenistä 80 prosenttia arvioi työvaliokunnalla
olevan “hyvin paljon” vaikutusvaltaa ja nominaalijäsenistä tätä mieltä on 8
prosenttia vastanneista. Militanttijäsenten työvaliokuntaa painottavat näkemykset
ovat samansuuntaisia ammattipoliitikkojen näkemysten kanssa (ks. luku 3.4.).

30 Jäsenistön ns. poliittista kompetenssia tarkastellaan luvussa 2.3.2.
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Arviot eri toimijoiden vaikutusvallasta puolueen sisällä ovat riippuvaisia
jäsentyypistä siten, että toimijan vaikutusvalta arvioidaan poikkeuksetta sitä
suuremmaksi, mitä aktiivisemman jäsentyypin arviosta on kyse. Militanttijäsenet
ja aktiiviosallistujat arvioivat toimijoiden vaikutusvallan suuremmaksi kuin muut
jäsentyypit. Kuviossa 5 on esitetty jäsenistön arviot toimijoiden vaikutusvallasta
puolueen sisällä. Lisäksi taulukossa 19. on esitetty jäsenistön näkemykset jäsen-
tyypeittäin

Kuvio 5.

Jäsenistön arviot toimijoiden vaikutusvallasta puolueen sisäisessä päätöksen-

teossa.

JÄSENISTÖN NÄKEMYS TOIMIJOIDEN VAIKUTUSVALLASTA PUOLUEEN

SISÄISESSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA (%).

Hyvin

paljon

Melko

paljon

Hyvin

vähän

Ei osaa

sanoa

Melko

vähän

Puolueen puheenjohtaja

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Puoluehallitus

Puoluekokous

Eduskuntaryhmä (kansanedustajat)

Puoluevaltuuskunta

Puoluesihteeri

Puoluehallituksen työvaliokunta

Puolueen varapuheenjohtajat

Puoluetoimisto

Puolueeseen kuuluvat asiantuntijat

Suomenmaa

Suomen Keskustanaiset

Eduskuntaryhmän sihteeristö/kanslia

Puolueen europarlamentaarikot

Nuoren Keskustan Liitto

Muu keskustalainen lehdistö

Puolueen ulkopuoliset asiantuntijat

Puolueen entiset johtohenkilöt

Keskustaopiskelijat
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2.3.2. Jäsenistön tehtävät ja vaikutusmahdollisuudet

Jäsenistön mukaan jäsenistön kolme tärkeintä tehtävää ovat: kunnallispoliittinen/
paikallinen toiminta, kansalaisten mielipiteiden välittäminen päättäjille ja vaalityö
kentällä. Puolueen sisäisen päätöksenteon edustuksellisuuden näkökulmasta
mielenkiintoista on se, että “puoluejohdon asettamien tavoitteiden toteuttaminen”
jäi jäsenistön arvioinnissa vähiten tärkeäksi tehtäväksi. (Ks. kuvio 6.)

Jäsenistön näkemykset tehtävistään vaihtelevat jäsentyypeittäin. (Ks. liitetau-
lukko 5.) Noin 70 prosenttia militanttijäsenistä ja aktiiviosallistujista pitää vaalityötä
kentällä “erittäin tärkeänä” jäsenistön tehtävänä. Vastaava osuus nominaalijäsenistä
on 23 prosenttia ja marginaalijäsenistäkin alle 30 prosenttia. Kunnallispoliittista/
paikallista toimintaa pitää tärkeänä kaksi kolmannesta militanttijäsenistä ja aktiivi-
osallistujista, mutta vain reilu 20 prosenttia nominaali- ja marginaalijäsenistä.

Kuvio 6.

Jäsenistön näkemykset tehtäviensä tärkeydestä.

Kunnallispoliittinen/paikallinen toiminta

Kansalaisten mielipiteiden välittäminen päättäjille

Vaalityö kentällä

Puoluejohdon valinta puoluekokouksessa

Maakuntatason poliittinen toiminta

Uusien jäsenten hankkiminen

Poliitikkojen toiminnan seuraaminen ja arviointi

Uusien henkil. nostaminen valtak.tason päättäjiksi

Aatteen levittäminen

Jäsen-/tukimaksujen maksaminen

Puolueohjelman hyväksyminen puoluekokouksessa

Oman alueen etujen ajaminen puolueen sisällä

Puolueen päivänpoliittisiin ratkaisuihin vaikuttaminen

Puoluejohdon asettamien tavoitteiden toteuttaminen

Erittäin

tärkeä

Tärkeä Melko

tärkeä

Ei kovin

tärkeä

Ei lainkaan

tärkeä

JÄSENISTÖN NÄKEMYS TEHTÄVIENSÄ TÄRKEYDESTÄ (%).
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Myös aatteen levittäminen, uusien jäsenten hankkiminen, jäsen- ja tukimaksujen
maksaminen, maakuntatason poliittinen toiminta, puoluejohdon valinta ja puolue-
ohjelman hyväksyminen ovat sellaisia jäsenistön tehtäviä, joita pidetään militantti-
jäsenistössä ja aktiiviosallistujien joukossa selvästi tärkeämpinä kuin passiivi-
semmissa jäsentyypeissä. Aktiivijäsenistö arvioi siis passiivijäsenistöä selvemmin
jäsenistön eri tehtävät “tärkeiksi” ja sitä kautta myös sitoutuu niiden käytännön
toteutukseen.

Osallistumisaktiivisuus selittää myös jäsenten käsityksiä jäsenistön vaikutus-
mahdollisuuksista yleensä puolueessa. Militanttijäsenistöstä 90 prosenttia ja
aktiiviosallistujista lähes 90 prosenttia pitää jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia
puolueessa “täysin” tai “jokseenkin riittävinä”. Kriittisesti jäsenistön vaikutusmahd-
ollisuuksia arvioivien osuudet ovat keskimääräistä korkeammat marginaali- ja
nominaalijäsenistössä. Kuitenkin vaikutusmahdollisuuksiin tyytymättömien osuus
jää suurimmillaankin marginaalijäsenistössä alle kolmannekseen vastanneista.

Taulukko 20.

Jäsenistön näkemykset jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien riittävyydestä yleensä

puolueessa.

Jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien riittävyys yleisesti ottaen. (%)

 

 Täysin Jokseenkin Jokseenkin Täysin En osaa Yht. (n)

 riittävät riittävät riittämättömät riittämättomät sanoa

Militantit 15 75 8 3 0 100 (40)

Aktiiviosallistujat 19 70 10 1 0 100 (138)

Osallistujat 15 70 13 2 1 100 (190)

Marginaalit 7 54 22 8 9 100 (140)

Nominaalit 7 40 16 9 29 100 (101)

Kaikki 13 61 15 4 7 100

(n) (77) (374) (89) (26) (43) (609)
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31 Tyytymättömyys ja jopa kyyniset asenteet politiikkaa kohtaan voivat johtaa poliittisen osallistumat-
tomuuden sijasta myös siihen, että osallistuminen kanavoituu ns. uusien poliittisen osallistumisen
muotojen kautta. Tätä tapahtuu erityisesti silloin kuin tyytymättömyyteen yhdistyy korkea
poliittinen kompetenssi. Vetäytymistä poliittisesta osallistumisesta edistää se, että poliittiseen
voimattomuuteen yhdistyy epäluottamus poliittisia instituutioita kohtaan. (Ks. Parry – Moyser
– Day 1992, 188; Milbrath – Goel 1977, 69–70; ks. myös Pesonen – Sänkiaho 1979, 252–
253.)

Jäsenistön poliittista kompetenssia, käsitystä vaikutusmahdollisuuksistaan ja
samalla myös jäsenistön käsityksiä puolueen sisäisen demokratian tilasta selvitettiin
“jäsenistö ei voi juurikaan vaikuttaa puolueen harjoittamaan politiikkaan”
-väittämällä. Jäsenistö osoitti suurempaa “voimattomuutta” tämän kysymyksen
vastauksissa kuin edellisen, vaikutusmahdollisuuksia yleisesti selvittäneen kysy-
myksen kohdalla. Koko vastaajajoukosta kolmannes oli väittämän kanssa “täysin”
tai “jokseenkin samaa mieltä” (ks. liitetaulukko 6.).

Nominaali- ja marginaalijäsenistä keskimääräistä selvästi suurempi osuus,
lähes puolet, oli väittämän kanssa “täysin” tai “jokseenkin samaa mieltä”. Militantti-
jäsenistössä vastaava osuus oli vajaa neljännes. Kriittinen asennoituminen ja arviot
omien vaikutusmahdollisuuksien vähäisyydestä on yhteydessä poliittisen
osallistumisen passiivisuuteen, mikä on nähtävissä myös aikaisemmissa empiirisissä
tutkimuksissa.31 (Ks. Barnes 1967, 220; Berglund 1977, 56–57; Pesonen –
Sänkiaho 1979, 252; Parry – Moyser – Day 1992, 179, 188; Buch 2003, 183; ks.
myös Borg S. 1996a, 122.)

Asennoitumisessa jäsenistön vaikutusmahdollisuuksiin on nähtävissä suku-
puolten, ikäryhmien ja koulutustaustan mukaisia eroja. Naiset arvioivat molempien
edellä esitettyjen kysymysten kautta jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia kriitti-
semmin kuin miehet. Vaikutusmahdollisuuksia “täysin” tai “jokseenkin riittävinä”
pitäneitä naisia oli yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin miehiä (ks.
liitetaulukko 7.). Samansuuruinen ero on myös asennoitumisessa “jäsenistö ei
voi juurikaan vaikuttaa puolueen harjoittamaan politiikkaan” -väittämää.
Naisten miehiä kriittisempi asennoituminen järjestödemokratian toimivuuteen
tulee esille muun muassa ns. Pardem-projektin tutkimuksissa, joissa naiset
arvioivat erityisesti paikallistason järjestödemokratian toimivuutta miehiä kriitti-
semmin (ks. Borg – Pehkonen 1983, 183; Borg – Manninen 1983, 137).
Ikäryhmittäisissä tarkastelussa erottuvat molempien väittämien kohdalla varsin
selvästi vanhimmat vastaajat (yli 65-vuotiaat), jotka arvioivat selvästi keskimääräistä



92 YKSILLÄ SÄÄNNÖILLÄ, KAKSILLA KORTEILLA?

kriittisemmin jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia puolueessa. Vanhimmasta
ikäryhmästä kolmannes arvioi jäsenistön vaikutusmahdollisuudet “täysin” tai
“jokseenkin riittämättömiksi”. Muissa ikäryhmissä tyytymättömien osuus on alle
20 prosenttia. Vastaava vanhimman ikäryhmän tyytymättömyys nousi esiin myös
“jäsenistö ei voi juurikaan vaikuttaa puolueen harjoittamaan politiikkaan”
-väittämän kohdalla. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös aikaisemmista tutki-
muksista (ks. Borg – Pehkonen 1983, 183; Borg – Manninen 1983, 137; Kontti-
nen – Dunlap – Aarnio 2003, 35). Myös vähäisemmin koulutetut arvioivat keski-
määräistä kriittisemmin jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia. Vailla ammatillista
koulutusta olevista vajaa 60 prosenttia ja opistotason tai akateemisen tutkinnon
noin 80 prosenttia arvioi vaikutusmahdollisuudet “täysin” tai “jokseenkin riittä-
viksi”. Akateemisen tai opistotasoisen koulutuksen suorittaneet arvioivat hieman
keskimääräistä myönteisemmin jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia. Tältäkin osin
tutkimustulos on odotetun suuntainen. (Ks. Konttinen – Dunlap – Aarnio 2003, 35.)

Jäsenistön käsityksiä vaikutusmahdollisuuksistaan ja suhdetta puoluejohtoon
selvitettiin myös “puoluejohto on ensisijaisesti kiinnostunut kentän kannatuk-
sesta, ei sen mielipiteistä” -väittämällä. (Ks. liitetaulukko 8.) Myös suhtautumisessa
tähän väittämään näkyi selkeitä jäsentyyppien välisiä eroja. Nominaalijäsenistä
“täysin samaa mieltä” oli 19 prosenttia ja militanttijäsenistä 8 prosenttia. “Täysin”
tai “jokseenkin eri mieltä” väittämän kanssa oli noin 15 prosenttia nominaali- ja
militanttijäsenistä ja 55 prosenttia militanttijäsenistä. Tämä kysymys osoitti, että
aktiivisissa jäsentyypeissä on enemmän paitsi uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin
myös siihen, että puoluejohto on todella kiinnostunut jäsenistön mielipiteistä.

Vaikka selkeä enemmistö jäsenistä pitääkin jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia
“täysin” tai “jokseenkin riittävinä”, liittyy vaikutusmahdollisuuksiin myös ongelmia.
Jäsenkyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan, miltä osin jäsenistön vaikutusmah-
dollisuudet mahdollisesti ovat riittämättömät. Useimmin esiintyvä jäsenistön
nimeämä yleinen ongelma on se, ettei kenttää/jäsenistöä kuunnella riittävästi
puolueessa. Toisaalta jäsenistö arvioi, että jäsenistön oman aktiivisuuden puute ja
puolueorganisaation ongelmat heikentävät jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia.
Lisäksi jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia heikentää puoluejohdolle ja ns. sisä-
piirille keskittynyt valta puolueen toiminnassa. Seuraavassa taulukossa on lueteltu
jäsenistön nimeämät jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia heikentävät tekijät.

Jäsenistön vaikuttamisen realisoituminen edellyttää, että jäsenillä on kykyä
ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa ja politiikkaa ylipäätään sekä toimia poli-
tiikassa. Jäsenten poliittiseen osaamiseen liittyvät taidot ovat yksilöllisiä ja koke-
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mukset omasta vaikutusvallasta ovat subjektiivisia. Kelvollinen “poliittinen lukutaito”
ja “jäsenpätevyys” edellyttävät, että jäsenellä on realistiset käsitykset paitsi omista
myös muiden vaikutusmahdollisuuksista. (Ks. Barnes 1967, 173.) Puolueeseen
tai omaan osallistumiseen liittyvät ylisuuret odotukset aiheuttavat turhautumista ja
voivat edistää vieraantumista puolueesta ja poliittisesta toiminnasta. Myös omien
vaikutusmahdollisuuksien aliarviointi heikentää osallistumisaktiivisuutta ja voi
siten edistää puolueen sisäisen toiminnan muuttumista “osallistuvien demokra-
tiaksi”.

Kyselyaineiston perusteella poliittinen osallistuminen lisää jäsenten kykyä ja
ilmeisesti myös halukkuutta arvioida puolueen sisäistä toimintaa. “En osaa sanoa”
ja “vaikea sanoa” -vastausten osuudet ovat nominaali- ja marginaalijäsenistössä
selvästi suuremmat kuin muissa jäsentyypeissä. Nominaalijäsenistöstä noin kolman-
nes valitsee puolueen päätöksentekojärjestelmää koskevien kysymysten kohdalla
“en osaa sanoa” -vaihtoehdon. Puolueen harjoittaman politiikan arvioinnissa
nominaalijäsenistöstä noin 40 prosenttia valitsee “vaikea sanoa” -vaihtoehdon.
Myös marginaalijäsenistön ja osittain myös osallistujajäsenistön “vaikea sanoa”
-vastausten määrä on melko korkea.

Taulukko 21.

Jäsenistön nimeämät jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia heikentävät tekijät

puolueessa.

Ongelma (%)

Kenttää/jäsenistöä ei kuunnella 30

Jäsenistön aktiivisuuden puute 12

Sisäpiirin olemassaolo 12

Puoluejohdon toiminta 9

Puolueorganisaation/paikallisen toiminnan ongelmat 7

Muut 30

Yhteensä 100

(n) (91)
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“En osaa sanoa” ja “vaikea sanoa” -vastausten osuuksissa on eroja myös
sukupuolten välillä. Naiset valitsivat “en osaa sanoa” ja “vaikea sanoa” -vaihtoehdon
yleensä miehiä useammin niiden kysymysten kohdalla, joissa arvioitiin sisäiseen
vaikutusvaltaan liittyviä asioita. Sen sijaan eroja “en osaa sanoa” ja “vaikea sanoa”
-vastausten osuuksissa ei ollut vastaajan yhteiskunnallista asennoitumista tai
poliittista osallistumista koskevissa vastauksissa.

Jäsenkyselyllä selvitettiin myös jäsenten arvioita kyvystään ymmärtää puolueen
sisäistä toimintaa. Koko vastaajajoukosta 55 prosenttia oli “täysin” tai “jokseenkin
samaa mieltä” “ymmärrän mielestäni hyvin puolueen sisäistä toimintaa” -väittä-
män kanssa.32  Erot jäsentyyppien välillä olivat selkeät.  Militanttijäsenistöstä 84 pro-
senttia oli väittämän kanssa samaa mieltä. Vastaavat prosenttiosuudet muissa
jäsentyypeissä ovat: aktiiviosallistujat 78 prosenttia, osallistujat 65 prosenttia,
marginaalijäsenet 36 prosenttia ja nominaalijäsenet 18 prosenttia. Nominaali-
jäsenistöstä 54 prosenttia ja marginaalijäsenistöstä 44 prosenttia ei osannut
arvioida kykyään ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa. (Ks. liitetaulukko 9.)Vaikka
militanttijäsenet ja aktiiviosallistujat olivat selvästi keskimääräistä luottavaisempia
kykyynsä ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa, eivät näiden jäsentyyppien
esimerkiksi toimijoiden vaikutusvaltaa koskevat arviot ole kaikilta osin saman-
suuntaisia ammattipoliitikkojen arvioiden kanssa. Jäsenaktiivisuuden ja poliittisen
kompetenssin välinen riippuvuus on noussut esiin aikaisemmissakin empiirisissä
tutkimuksissa (ks. Togeby 1992, 16).

Jäsenistön kyvyssä ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa on myös sukupuolten
välisiä eroja. Naisista 42 prosenttia oli “täysin” tai “jokseenkin samaa mieltä”
ymmärrän mielestäni hyvin puolueen sisäistä toimintaa -väittämän kanssa.
Miesten vastaava osuus oli 61 prosenttia. Tätä taustaa vasten on mielenkiintoista,
että jäsenistön poliitikkoihin pitämän yhteydenpidon luonteessa ei vaikuttamis-
pyrkimysten osalta ollut sukupuolten välisiä eroja. Vaikuttamaan pyrkivien naisten
ja miesten osuudet olivat varsin samansuuruisia. (Ks. luku 2.2.6.)

Sukupuolten välistä eroa voidaan selittää ainakin joltakin osin naisten
vähäisemmällä osallistumiskokemuksella ja siihen liittyvällä epävarmuudella.
Kyselyaineisto osoittaa, että naiset arvioivat kautta linjan puoluetta kriittisemmin
kuin miehet ja tämä voi näkyä myös naisten omaa poliittista kompetenssia

32 EVA:n tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista arvioi, että politiikka on “monimutkaistunut
vaikeasti seurattavaksi / arvioitavaksi” (EVA 2003, 18).
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koskevassa arvioinnissa. Naiset voivat olla taipuvaisia kriittiseen itsearviointiin,
vaikka perusteita ei välttämättä olisikaan. Kuuluminen puoluepoliittisen toiminnan
sukupuolijaossa vähemmistöön voi heijastua myös oman osallistumisen arvioin-
nissa. Naisten miehiä alhaisempi luottamus omiin kykyihin politiikassa on noussut
esiin lukuisissa aikaisemmissa tutkimuksissa. (Ks. Milbrath – Goel 1977, 117;
Pikkala 1997b, 111–112; Kuitunen 1998, 34; Konttinen – Dunlap – Aarnio 2003,
35, 89.)

Sen sijaan koulutustausta ei yksinään selitä jäsenten kykyä ymmärtää puolueen
sisäistä toimintaa. Akateemisesti koulutetuista jäsenistä 56 prosenttia oli “täysin”
tai “jokseenkin samaa mieltä” ymmärrän mielestäni hyvin puolueen sisäistä
toimintaa -väittämän kanssa. Ammattikouluttamattomista ja ammattikurssin
käyneistä tätä mieltä oli hieman alle puolet. Militanttijäsenistön kohdalla korkea
prosenttiosuus kertoo kuitenkin siitä, että koulutus yhdistettynä monipuoliseen
poliittiseen kokemukseen vahvistaa kykyä ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa
tai ainakin militanttijäsenistön subjektiiviset arviot osoittavat näin tapahtuvan.
Samalla militanttijäsenistön usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin puolueessa on
korkea.

2.3.3. Jäsenistön tiedonsaanti

Jäsenistön kokemukset tiedonsaannista puolueen sisällä kuvaavat osaltaan puolueen
sisäisen demokratian toteutumista. Enemmistö jäsenistä pitää tiedonsaantia puo-
lueen sisäisistä asioista “riittävänä”33. Tyytyväisyys tiedonsaantiin on sitä korkeam-
paa mitä aktiivisemmasta jäsentyypistä on kyse. “Täysin riittämättömäksi” tiedon-
saannin arvioi noin 10 prosenttia jäsenistä. Tyytyväisyydessä ei juurikaan ole
sukupuolten välisiä eroja.

Vähintään kaksi kolmasosaa militanttijäsenistä, aktiiviosallistujista ja osallistu-
jista pitää tiedonsaantia riittävänä. Asioiden valmistelun osalta tyytyväisyys tiedon-
saantiin on hieman alhaisempaa kuin päätösten sisällön ja perustelujen osalta.
Militanttijäsenistöstä 90 prosenttia on tyytyväisiä päätöksistä tiedottamiseen ja
85 prosenttia asioiden valmistelusta tiedottamiseen. Militanttijäsenistöstä

33 Tämän luvun tarkastelussa tiedonsaannin “riittäväksi” arvioineiden osuus on saatu laskemalla
yhteen “täysin riittävästi” ja “jokseenkin riittävästi” tietoa saavien osuudet.
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34 Tanskalaistutkimus osoittaa, että aktiivijäsenistö arvioi Internetin ja sähköpostin merkityksen
selvästi tärkeämmäksi puolueen sisäisessä toiminnassa kuin muu jäsenistö (Hansen – Pedersen
2003, 110).

15 prosenttia arvioi tiedonsaantia asioiden valmistelun osalta “jokseenkin” tai
“täysin riittämättömäksi”. Tyytymättömyys on selvästi keskimääräistä suurempaa
passiivisemmissa jäsentyypeissä. Nominaalijäsenistössä vastaava tyytymättömien
osuus on 41 prosenttia ja marginaalijäsenistössä 53 prosenttia. Samansuuntainen
jakauma on myös päätösten sisältöön liittyvän tiedonsaannin osalta.
Militanttijäsenistä joka kymmenes pitää tiedonsaantia “jokseenkin” tai “täysin
riittämättömänä” ja vastaavasti tyytymättömiä on noin 40 prosenttia
nominaalijäsenistä ja hieman yli puolet marginaalijäsenistä.

Jäsenistön puolueen sisäistä toimintaa koskevat tiedonsaantikanavat vaihtelevat
selvästi jäsentyypeittäin. Militanttijäsenistön tärkeimpiä tiedonsaantikanavia ovat
piiritoimisto, puoluehallituksen jäsenet, puoluetoimisto, kansanedustajat ja puo-
lueen www-sivut.34 Suomenmaa ja puolueen jäsenjulkaisut ovat tärkeitä tiedon-
saantikanavia sekä militanttijäsenistölle että aktiiviosallistujille. Aktiiviosallistujille
tärkeitä tiedonsaantikanavia ovat lisäksi militanttijäsenten tavoin piiritoimisto ja
kansanedustajat. Militanttijäsenten ja aktiiviosallistujien tärkeimmillä tiedonsaanti-
kanavilla on vain vähäinen merkitys nominaali- ja marginaalijäsenille, joiden
tiedonsaanti nojaa vahvasti puolueen ulkopuolisiin välineisiin. Televisio ja radio
ovat tärkeitä tiedonsaantikanavia kaikille jäsenille ja erityisesti nominaali- ja
marginaalijäsenille, joiden puoluepoliittinen osallistuminen on vähäistä.

Tiedonsaantikanavien osalta mielenkiintoista on se, että militanttijäsenten ja
aktiiviosallistujien tiedonsaantikanavat ovat hyvin pitkälle puolueen sisäisiä ja
samalla, ainakin periaatteessa, puolueen kontrolloitavissa olevia. Piiritoimistojen
rooli aktiivijäsenistön tiedonsaantikanavana korostuu, mikä selittyy ainakin
osittain puolueen vahvalla maakuntaidentiteetillä ja organisaatioon liittyvillä
perinteillä. Toisaalta kuitenkin piiritoimistojen merkittävä rooli tiedonväli-
tyksessä on sikäli yllättävä, että monet ammattipoliitikot ovat arvioineet
kansanedustajien tukiryhmien korvanneen piirijärjestöjen ja piiritoimistojen
tehtäviä. Militanttijäsenten ja aktiiviosallistujien tiedonvälityksen kanavina kansan-
edustajat eivät kuitenkaan ole sivuuttaneet piiritoimistoja. Puolueen uudet toimijat
europarlamentaarikot ja kansanedustajien avustajat eivät ole saaneet merkittävää
asemaa tiedonvälittäjinä.
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2.3.4. “Keskusteleva” ja “demokraattinen” puolue

Kyselytutkimuksella selvitettiin jäsenistön näkemyksiä myös puolueen sisäiseen
elämään liittyvistä “kulttuurisista” ominaisuuksista. Aktiivisiin jäsentyyppeihin
kuuluvat jäsenet arvioivat myönteisemmin puoluetta kuin passiivisesti osallistuvat
nominaali- ja marginaalijäsenet. Militanttijäsenet, aktiiviosallistujat ja osallistujat
arvioivat puolueen sisäistä päätöksentekoa myös selvästi useammin demokraatti-
seksi kuin nominaali- ja marginaalijäsenet. Myönteisten käsitysten osuus on sitä
suurempi mitä aktiivisemmasta jäsentyypistä on kyse. (Ks. taulukko 23.)

Yli 60 prosenttia jäsenistä arvioi puolueen valtakunnallisen toiminnan olevan
keskustelevaa, demokraattista ja avointa. Ominaisuuksista, joita voidaan pitää
ainakin jossakin määrin kielteisinä, eniten kannatusta saivat henkilökeskeisyys
(15 %), vanhoillisuus (15 %), yhtä näkökulmaa ajava (13 %) ja kaavoihin
pitäytyvä (13 %).

35 Kyselylomakkeessa puoluetta pyydettiin arvioimaan ominaisuusparien avulla. Taulukossa 23
esitettyjen ominaisuuksien parit olivat järjestyksessä seuraavat: “sulkeutunut”, “kaavoihin

Taulukko 23.

Jäsenistön myönteiset arviot puolueen sisäisestä toiminnasta jäsentyypeittäin.35

Ominaisuuksien kannatus (%)

   

 Avoin Jous- Erilai- Yhteis- Keskus- Asia- Pelisään- Uudistus- Demo-

  tava suutta työkykyi- televa keskeinen nöistä mielinen kraattinen

  salliva nen kiinnipitävä  

Militantit 68 50 55 66 76 71 74 69 79

Aktiiviosall. 70 55 59 64 71 64 62 53 73

Osallistujat 67 57 57 65 71 61 66 51 70

Marginaalit 62 43 46 48 65 47 52 47 57

Nominaalit 33 19 25 26 39 29 34 29 31

Kaikki 62 48 50 56 66 55 58 49 63

(n) 349 270 282 311 368 307 322 272 353
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pitäytyvä”, “yhtä näkökulmaa ajava”, “ristiriitoja herättävä”, “keskustelua rajoittava”, “henkilö-
keskeinen”, “menettelyiltä arvaamaton”, “vanhoillinen”, “epädemokraattinen”. Arviointi
pyydettiin tekemään kunkin ominaisuusparin kohdalle merkittyyn 1–5-asteikkoon, jota tulkitaan
tässä niin, että 1 ja 2 tarkoittavat ominaisuusparin ensimmäisen osan (esim. avoin) kannattamista
ja vastaavasti 4 ja 5 toisen osan (esim. sulkeutunut) kannattamista. Vastausvalinta 3 tulkitaan
neutraaliksi arvioksi.

Jäsenistön nimeämiä puoluetta koskevia kielteisiä ja myönteisiä arvioita on
esitetty taulukossa 24. Jäsenistön mukaan puolueen hyviä ominaisuuksia ovat
demokraattisuus, suuri jäsenistö ja kenttäorganisaatio. Toisaalta jäsenistön joukossa
pidetään kenttäorganisaation uudistamista tarpeellisena. Organisaatiota pidetään
mm. hitaana, byrokraattisena ja vanhanaikaisena. Vaikka jäsenistö pitää puoluetta
demokraattisena ja jäsenistöä kuuntelevana, toivotaan jäsenistön joukossa myös
jäsenistön ja puoluejohdon välisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Taulukko 24.

Jäsenistön nimeämät puolueen kielteiset ja myönteiset ominaisuudet.

Hyvää (%)

Demokraattisuus, jäsenten ääni kuuluu 30

Suuri jäsenjoukko/kenttäorganisaatio 12

Aate 10

Eriävät mielipiteet sallitaan 10

Hyvä toimintakulttuuri 7

Puoluekokous 7

Puoluejohdon ja kentän vuorovaikutus 3

On vaikuttamiskanava 3

Vahva ja kyvykäs johto 3

Muut 15

Yhteensä 100

 (n) (271)

Huonoa (%)

Organisaation ongelmat (byrokraattisuus, hitaus ym.) 17

Puoluejohdon pitäisi kuunnella enemmän kenttää 11

Linja/aate hukassa 10

Vallan keskittyminen, harvainvalta 7

Sisäiset toimintatavat 5

Vaihtuvuus heikkoa 8

Johtaja-/henkilökeskeisyys 5

Tiedonkulun ongelmat 5

Jäsenten passivoituminen 3

Oman edun tavoittelijat 4

Muut 26

Yhteensä 100

 (n) (387)
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2.4. Jäsenistön yhteiskunnalliset asenteet

2.4.1. Perinteiset ja uudet politiikan kysymykset

Puolueen sisäisen demokratian kannalta jäsenistön yhteiskunnallisten asenteiden
ja politiikan sisältökysymyksiä koskevien mielipiteiden selvittäminen on tärkeää,
koska edustuksellisessa päätöksenteossa demokraattisuuden keskeisiä kriteereitä
ovat päätöksiä tekevän vähemmistön ja enemmistön (jäsenten) välinen mielipide-
edustavuus sekä päätösten legitimiteetti menettelyjen ja sisältöjen osalta.36  Kuten
edellä selvitettiin erityisesti passiivisiin jäsentyyppeihin kuuluvat jäsenet kokevat
jäsenistön vaikutusmahdollisuuksissa olevan heikkouksia, eikä tyytyväisyys puo-
lueen sisäiseen päätöksentekoon ole aukotonta. Legitimiteettiongelmia on siis
ainakin päätöksentekomenettelyjen osalta. Seuraavassa tarkastellaan jäsenistön
yhteiskunnallisia asenteita, joita selvittämällä voidaan tehdä arvioita puolueen
päätösten mielipide-edustavuudesta ja sisällön legitimiteetistä.37

Yleispuoluekehitykseen viitaten puolueille on sanottu olevan ominaista ns.
samankaltaistuminen. Puolueiden ideologiset erot ovat aikaisempaa vaikeammin
havaittavissa ja aatteeseen perustuvat ohjelmalliset lähtökohdat ja tavoitteet ovat
lähentyneet toisiaan. (Ks. Aarnio 1998, 10–11; Kirchheimer 1966, 190; EVA 2003,
18; Puhle 2002, 67–69; vrt. Wolinetz 2002, 159–162.) Tätä suuntausta on selitetty
puolueiden tarpeella saada laajaa kannatusta myös perinteisten kannattajaryhmien
ulkopuolelta ja esimerkiksi Suomessa myös puolueiden koalitiokelpoisuudella.
Samalla kuitenkin puolueiden peruskannattajakunta voi vaatia radikaalimpaa tai
selkeämmin puolueen perinteeseen nojaavaa politiikkaa.

36 Henkilö- ja mielipide-edustavuudesta ks. Widfeldt 1997, 18–19, 152–223; ks. myös Sjöblom
1968, 62–63, Duverger 1955, 372; Borg S. 1998, 10–14. Edustuksellisuuden käsitehistoriasta
ks. Eulau – Wahlke 1968. Legitimiteettikriisistä ks. Sartori 1987, 187.

37 Päätösten legitimiteetin syntymisen edellytyksenä on yleensä se, että sekä päätösten sisältö että
menettelyt koetaan hyväksyttäviksi. Legitimiteetin toistuva vajaa toteutuminen on uhka puolueen
sisäiselle eheydelle ja päätöksentekokyvylle ainakin pitkällä tähtäimellä, koska legitimiteetti-
ongelmat rikkovat edustuksellisen päätöksenteon edellytyksenä olevaa luottamussuhdetta
enemmistön ja päätöksiä tekevän vähemmistön välillä. Sami Borgin kunnallisen päätöksenteon
edustavuusmäärittelyn pohjalta voidaan sanoa, että poliittisen legitimiteetin perustana on
päätöksentekijöiden henkilö- ja mielipide-edustavuuden kautta syntyvä päätöksenteon
responsiivisuus eli se, että päätöksenteon tuotosten ja tavoitepreferenssien välillä on
“vastaavuutta”. (Ks. Borg S. 1998, 11–13.)
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Kuten kuviosta 7. ilmenee, keskustan perinteeseen liittyvä vahva agraarinen ja
maaseutua korostava identiteetti näkyy jäsenistön yhteiskunnallisessa asennoitu-
misessa. Jäsenkysely osoittaa, että jäsenistö kannattaa yksimielisesti suomalaisen
maatalouden kehittämistä ja maaseudun palvelujen turvaamista. Myös muutto-
liikkeen hillitseminen, pienyrittäjyyden edistäminen ja hyvinvointiyhteiskunnan
turvaaminen ovat keskustan jäsenille tärkeitä asioita. Maatalouteen, maaseutuun,
tasapainoiseen aluekehitykseen ja pienyrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä voidaan
pitää keskustalle perinteisesti tärkeinä politiikan sisältökysymyksinä (ks. luku
15.2.2.).

Jäsenistön mielipiteitä jakavia asioita ovat ns. uudet poliittiset kysymykset38.
Mielipide-eroja löytyy suhtautumisessa lailliseen kansalaisaktivismiin, pakolaisten
vastaanottamiseen ja ydinvoiman lisärakentamiseen. Neutraalisti suhtautuvien
osuus on korkea palkansaajien etujen ajamisen, kehitysyhteistyön edistämisen ja
kansainvälistymisen edistämisen osalta, mutta näitä asioita ei kuitenkaan juurikaan
vastusteta puolueen sisällä. Tarkastelun kohteena olleista asioista kielteisimmin
puolueen sisällä suhtauduttiin samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiin,
jota kannatti 12 prosenttia ja vastusti 64 prosenttia vastanneista.39

Sami Borg on tarkastellut keskustan kannattajien arvoja World Values -tut-
kimusprojektin aineiston pohjalta. Tämän aineiston mukaan keskustan kannattajista
joka toinen suhtautuu äärimmäisen kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Keskustan
kannattajien arvostamat asiat liittyvät varsin pitkälle ns. perusarvoihin. Tärkeitä
ovat esimerkiksi perhe, työ ja ystävät. Uskontoa tärkeänä pitäviä ihmisiä keskustan
kannattajissa on enemmän kuin väestössä keskimäärin. Borg kuitenkin huomauttaa,
että jäsenistöltään ja kannattajakunnaltaan suureen puolueeseen sisältyy varsin
paljon erilaisia ja myös keskenään ristiriitaisia arvoja. (Borg S. 1996b, 4–5.)
Keskustan kannattajien moraalikäsitykset ovat koko väestöön verrattuna keski-
määräistä tiukempia (ks. Nurmela – Pehkonen – Sänkiaho 1997, 208–210).

EVA:n tutkimus vahvistaa osaltaan edellä esitettyä näkemystä keskustalaisten
tärkeimmistä tavoitteista. Seitsemän eduskuntapuolueen vertailussa keskustan
kannattajat odottivat muita voimakkaammin, että yrittäjyyden edistämistä tuetaan

38 Uusista ja vanhoista poliittisista kysymyksistä ks. esim. Ervasti 1999.
39 Kuviota 7. lukuun ottamatta tämän luvun tarkasteluissa “kannattaa” -kohdissa on yhteenlaskettu

jäsenkyselyssä “kannattaa voimakkaasti” ja “kannattaa” vastanneiden osuudet. Vastaavasti on
yhteenlaskettu “vastustaa jyrkästi” ja “vastustaa” vastanneiden osuudet.
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nykyistä enemmän.40  Myös kuntien talouden ja palvelujen turvaamiseen keskus-
talaiset haluavat panostaa lisää. Ainoastaan Vasemmistoliiton kannattajien keskuu-
dessa tämän asian kannatus oli voimakkaampaa. Suomen kuntarakenne
huomioiden kuntien palvelujen turvaamiseen liittyvät tavoitteet voidaan tulkita
myös aluepoliittisiksi tavoitteiksi. EVA:n tutkimus vahvistaa myös, etteivät keskustan
kannattajat juurikaan toivo lisäpanostusta ulkomaalaisten/siirtolaisten maahan-
muuton edistämiseen. (EVA 2003, 40; ks. myös EVA 2001, 88.)

40 EVA:n tutkimuksessa selvitettiin ennen kevään 2003 eduskuntavaaleja kansalaisten tulevan
hallituksen ohjelmaa koskevia odotuksia. Vastaajien arvioitavaksi esitetyissä vaihtoehdoissa ei
käsitelty maatalouspolitiikkaa. (Ks. EVA 2003, 40, 113.)

Kannattaa

voimakkaasti

JÄSENISTÖN SUHTAUTUMINEN AJANKOHTAISIIN YHTEISKUNNALLISIIN KYSYMYKSIIN (%).

Maaseudun palvelujen turvaaminen

Pienyrittäjyyden edistäminen

Muuttoliikkeen hillitseminen

Suomalaisen maatalouden kehittäminen

Hyvinvointiyhteisk. palvelujen turvaaminen

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo

Kasvukeskusten ongelmien helpottaminen

Palkansaajien etujen ajaminen

Kansainvälistymisen edistäminen

Ympäristönsuojelun tehostaminen

Kehitysyhteistyön edistäminen

Markkinoiden vapaa toiminta

Ydinvoiman lisärakentaminen

Pakolaisten vastaanottaminen

Laillinen kansalaisaktivismi

Ns. homosuhteiden rekisteröinti

Kannattaa Neutraali/

EOS

Vastustaa Vastustaa

jyrkästi

Kuvio 7.

Jäsenistön suhtautuminen eräisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
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Yhteiskunnallisessa asennoitumisessa on selkeitä jäsentyyppien välisiä eroja
niiden kysymysten osalta, jotka eivät ole keskustalle perinteisesti tärkeitä. Kansain-
välistymistä, kasvukeskusten ongelmien helpottamista, palkansaajien etujen
ajamista, pakolaisten vastaanottamista ja samaa sukupuolta olevien parisuhteiden
rekisteröintiä kannatetaan sitä enemmän mitä aktiivisemmasta jäsentyypistä on
kyse. (Ks. taulukko 25.)

Taulukko 25.

Eräitä yhteiskunnallisia kysymyksiä kannattavien osuudet jäsentyypin ja

sukupuolen mukaan tarkasteltuna.

Kannattavien osuudet (%)  

Mili- Aktiivi- Osal- Margi- Nomi- Miehet Naiset (n)

 tantit osall. listujat naalit naalit   

Kansainvälistymisen edistäminen 85 78 63 63 48 65 64 (388)

Kasvukeskusten ongelmien helpott. 98 86 77 72 60 74 78 (454)

Palkansaajien etujen ajaminen 85 83 74 61 55 70 70 (427)

Pakolaisten vastaanottaminen 33 34 22 18 17 20 30 (143)

Samaa sukupuolta olevien parisuhde 23 17 13 7 8 8 21 (76)

Naisten ja miesten tasa-arvo 88 80 74 79 78 73 89 (473)

Ympäristönsuojelun tehostaminen 67 71 59 52 59 57 71 (366)

Ydinvoiman lisärakentaminen 33 34 41 27 20 40 17 (191)
     

    

Suhtautumisessa keskustan perinteiden näkökulmasta vieraampiin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin on myös sukupuolten välisiä eroja. Naiset kannattavat
miehiä enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa, samaa sukupuolta olevien
parisuhteen rekisteröintiä, pakolaisten vastaanottamista ja ympäristönsuojelua,
mutta vastustavat selvästi miehiä enemmän ydinvoiman lisärakentamista. (Ks.
taulukko 25.) Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempia käsityksiä naisten ja miesten
asenne-eroista näissä kysymyksissä. (Ks. Jallinoja 1997, 23–28; Suhonen 1997,
143, 145, 223, 245; EVA 2001, 45; EVA 2003, 108.)
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41 EVA:n tutkimuksen mukaan keskustan kannattajista 55 prosenttia suhtautui kielteisesti Suomen
EU-jäsenyyteen vuonna 2001. Kielteisesti suhtautuvien osuus vuonna 2003 oli 47 prosenttia.
(EVA 2001, 78; EVA 2003, 96).

Suhtautumisessa Suomen EU-jäsenyyteen on selkeitä jäsentyyppien välisiä
eroja. Jäsenyyteen kriittisesti suhtautuvien osuus on sitä suurempi mitä passiivisem-
masta jäsentyypistä on kyse. Nominaalijäsenistä 37 prosenttia, marginaalijäsenistä
neljännes ja militanttijäsenistä vain 5 prosenttia haluaa, että keskustan tavoitteena
olisi Suomen ero EU-jäsenyydestä. Kaikista jäsenistä vajaa 20 prosenttia kannatti
tätä tavoitetta.41

Myös “maataloustaustaisten” ja “ei-maataloustaustaisten” jäsenten asennoitu-
misessa on selkeitä eroja keskustalle ei-perinteisten kysymysten osalta. Ei-
maataloustaustaiset kannattavat enemmän sukupuolten välistä tasa-arvoa, samaa
sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiä, pakolaisten vastaanottamista ja
kasvukeskusten ongelmien helpottamista. Ei-maataloustaustaisten ja maatalous-
taustaisten välillä on selkeitä eroja myös suhtautumisessa ympäristönsuojelun
tehostamiseen ja palkansaajien etujen ajamiseen. Ei-maataloustaustaisista ympä-
ristönsuojelun tehostamista kannattaa 69 prosenttia ja maataloustaustaisista
49 prosenttia. Vastaavat osuudet palkansaajien etujen ajamisen osalta ovat 81 pro-
senttia ja 53 prosenttia. Myös ikä selittää jäsenistön suhtautumista ei-perinteisiin
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Iäkkäimmät (yli 65-vuotiaat) jäsenet kannattavat
selvästi vähemmän edellä mainittuja ei-perinteisiä kysymyksiä sukupuolten
välistä tasa-arvoa lukuun ottamatta. Ikä ei vaikuta jäsenten tasa-arvoasenteisiin.

Jäsenistön poliittista ja yhteiskunnallista asennoitumista kuvaavat myös tois-
sijaiset puoluevalinnat, joita jäsenkyselyssä selvitettiin “jos ette olisi keskustan
jäsen, minkä puolueen jäsen voisitte olla” -kysymyksellä. Kun tarkastelun
ulkopuolelle jätetään “en osaa sanoa” ja “en voisi olla minkään muun puolueen
jäsen” -vastaukset, jäsenistön selvästi yleisin toissijainen valinta on kokoomus.
Kokoomuksen valinta toiseksi mieluisimmaksi puolueeksi on yleisintä kaikissa
jäsentyypeissä, ikäryhmissä, molempien sukupuolten ja ammattiryhmien osalta
lukuun ottamatta työntekijöitä, joille kokoomuksen ohella kristillisdemokraatit
voisi olla mahdollinen puoluevalinta. Keskustan ja kokoomuksen jälkeen
kristillisdemokraatit ovat koko jäsenistölle mieluisin puoluevalinta. Keskimääräistä
myönteisemmin kristillisdemokraatteihin suhtautuvat ikääntyneet ja vähemmän
koulutetut keskustalaiset. Sen sijaan kolmanneksi parhaaksi vaihtoehdoksi nousevia
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vihreitä kannattavat keskimääräistä enemmän naiset, nuoret, korkeasti koulutetut
ja opiskelijat. Jäsenistön toissijaisten puoluevalintojen kohdistuminen selkeimmin
kokoomukseen ja kristillisdemokraatteihin vahvistaa käsitystä siitä, että ns.
porvaripuolueiden kannatusmuutoksilla on taipumusta tapahtua pikemminkin
porvarillisen rintaman sisällä kuin porvaripuolueista vasemmistopuolueisiin. (Ks.
Sannerstedt – Sjölin 1994, 112.)

Toissijaiset puoluevalinnat eivät ole riippuvaisia jäsentyypeistä. Ainoastaan
“en osaa sanoa” -vastausten määrä on sitä suurempi mitä passiivisemmasta
jäsentyypistä on kyse ja “en voisi olla minkään muun puolueen jäsen” -vastausten
määrä sitä suurempi mitä aktiivisemmasta jäsentyypistä on kyse. Militanttijäsenistä
lähes 40 prosenttia valitsi “en voisi olla minkään muun puolueen jäsen”
-vastauksen ja nominaalijäsenistä 21 prosenttia teki saman valinnan. Osallistumis-
aktiivisuuden ja puolueuskollisuuden välinen yhteys on todettu myös aikaisemmissa
tutkimuksissa (ks. Togeby 1992, 16). Vaikka maanviljelijät ja eläkeläiset ovat
keskimääräistä passiivisemmin mukana puolueen toiminnassa, on heidän puolue-
uskollisuutensa jonkin verran korkeampi kuin jäsenistön keskimäärin, kun

Kuvio 8.

Jäsenistön toissijaiset puoluevalinnat.

TOISSIJAINEN PUOLUEVALINTA,

minkä puolueen jäsen voisi olla (%).

KOK

KD

VIHR

SDP

RKP

PS

VAS

Jokin muu

Ei osaa sanoa

Ei voisi olla muu
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puolueuskollisuutta mitataan “en voisi olla minkään muun puolueen jäsen”
-vastausten määrällä. Sama näkyy ylipäätään maataloustaustaisten jäsenten kohdalla
eli maataloustaustaisista 36 prosenttia, ei-maataloustaustaisista 26 prosenttia ja
koko jäsenistöstä 30 prosenttia “ei voisi olla minkään muun puolueen jäsen”. (Ks.
liitetaulukko 10; ks. Borg S. 1996a, 186.)

2.4.2. Mielipide-edustavuus?

Miten jäsenistön yhteiskunnallisen asennoitumisen perusteella voidaan arvioida
puolueen tekemien päätösten responsiivisuutta? Vastaako puolueen tavoiteasettelu
ja politiikka jäsenistön tahtoa? Puolueen yleiset maaseutu-, maatalous- ja alue-
poliittiset tavoitteet vastaavat jäsenistön perusasennoitumista. Myös esimerkiksi
puolueen kevään 2003 eduskuntavaalikampanjan ja Jäätteemäen hallitusohjelman
yrittäjyys- ja hyvinvointipalvelupainotukset sopivat hyvin yhteen jäsenistön asen-
noitumisen kanssa. Sen sijaan kysymykset, joissa jäsenistön näkemyksissä on
selvää hajontaa, eivät nouse puolueen politiikassa keskeiseen asemaan puolueen
omasta aloitteesta ja niiden osalta mielipide-edustavuuden arviointi on monimutkai-
sempaa. Politiikan agendalle nousseet ydinvoimakysymys ja suhtautuminen ns.
homoliittoihin ratkaistiin puolueen sisällä lopullisesti siten, että erilaisia näkemyksiä
sisältäneiden puoluekokouskeskustelujen jälkeen kansanedustajat muodostivat
itsenäisesti kantansa. Myös eduskuntaryhmän sisällä oli sekä puolesta että vastaan
suhtautumista. Yhtenäistä näkemystä ei siis löytynyt sen paremmin jäsenistössä
kuin puolue-eliitissäkään. Puolueen politiikan suuret linjat vastaavat pääsääntöisesti
jäsenistön tavoitteita, mutta yksityiskohtaisempi mielipide-edustavuuden arviointi
edellyttäisi mm. alueellisen näkökulman huomioimista ja systemaattista tarkaste-
lua.42

Politiikan sisältökysymyksissä löytyy vastaavuutta jäsenistön näkemysten ja
puolueen harjoittaman politiikan välillä, mutta sen sijaan puolueen koalitiosuuntau-
tuneisuus on jäsenistön priorisointien näkökulmasta hieman yllättävää. SDP on
ollut keskustan perinteinen hallituskumppani sotien jälkeisenä aikana, vaikka
jäsenistö samastuu oman puolueensa jälkeen selkeimmin kokoomukseen. Jäätteen-

42 EU-jäsenyyteen liittyvää päätöksentekoa ja siihen liittyvää edustavuusongelmaa tarkastellaan
luvussa 4.1.
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mäen hallituksen rakentamisessa myös yhteistyö kristillisdemokraattien ja vihreiden
kanssa jäi toteutumatta, vaikka jäsenistössä on suuntautuneisuutta myös näihin
puolueisiin selvästi enemmän kuin vasemmistopuolueisiin. Yhtenä selityksenä
näihin ratkaisuihin voidaan pitää puolueen tarvetta ylläpitää ja kasvattaa puolueen
asemaa porvarillisena “ykkösvaihtoehtona”, jolloin hallitusyhteistyön tarjoaminen
muille porvaripuolueille tarkoittaisi vetoavun antamista kilpailijoille. Jäätteenmäen
hallituksen rakentamisessa näkyi myös keskustassa tunnettu luottamus SDP:n
poliittiseen osaamiseen ja nimenomaan siihen, että punamultahallituksen kautta
voidaan yhdessä tuottaa keskustaa tyydyttäviä poliittisia ratkaisuja. Politiikan
sisältökysymyksistä mm. verolinjaukset ja peruspalvelupainotteisuus olivat puolueita
yhdistäviä tekijöitä. Toisaalta Ahon porvarihallituksen vaikeudet lamavuosina ja
SDP:n kannatuksen kasvu oppositiossa olivat edelleen niin hyvin mielessä, että
vaalien jälkeisissä talousnäkymissä SDP-yhteistyö vaikutti puolue-eliitissä perustel-
lulta. Näiden tekijöiden pohjalta voidaan sanoa, että koalitiosuuntautuneisuuteen
vaikuttavat siis ennen kaikkea poliittiset tarkoituksenmukaisuuskysymykset,
pikemminkin kuin jäsenistön sympatiat puoluekentällä. Keskustan kansanedustaja-
ehdokkaiden selkeä punamultamyönteisyys jo vaalikampanja-aikana antaa viitteitä
siitä, että myös jäsenistö hyväksyy tämän.

2.5. Jäsenistön merkitys

2.5.1. Puolueen perusominaisuus ja kenttätoimija

Puoluejäsenyyden merkitystä voidaan tarkastella kansalaisten, puolueiden, poliit-
tisen järjestelmän ja yleisemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Yleinen
käsitys on se, että jäsenistön merkitys puolueille on vähentynyt mm. julkisen
puoluerahoituksen, politiikan mediasidonnaisuuden ja puolueiden yhteiskunnal-
lisen aseman vakiintumisen seurauksena. (Ks. Rantala 1982; Mair 1994.)
Seuraavassa tarkastelen jäsenistön merkitystä keskustassa jäsenkyselyaineiston ja
ammattipoliitikkohaastattelujen pohjalta.

Duverger’n mukaan puolueen vahvuutta voidaan mitata paitsi ääni- ja parla-
menttipaikkojen myös jäsenistön määrällä. Vaalimenestyksen mittaaminen on
yksiselitteistä, mutta jäsenistön käyttäminen puolueen menestymisen mittaamisessa
on ongelmallista pelkästään jo siksi, että jäsenen määrittely ei ole yksiselitteistä.
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(Duverger 1955, 281.) Duverger’n lähtökohtaa laajentaen jäsenistöä voidaan
kuitenkin käyttää puolueen vahvuuden arvioinnissa, mikäli jäsenistöä tarkastellaan
määrällisiä ominaisuuksia monipuolisemmin.

Keskustan jäsenistöllä on, jäsenmäärän laskusta huolimatta, edelleen vahva
poliittinen ja toiminnallinen merkitys puolueessa. Jäsenistö on puolueessa sekä
politiikan toimija että toiminnan kohde. Jäsenistö näkyy puolueen toiminnassa.

Jäsenistön poliittinen merkitys ei perustu niinkään jäsenistön mahdollisuuteen
vaikuttaa puolueen politiikkaan, vaan pikemminkin siihen, että massiivinen,
perusarvoiltaan ja -tavoitteiltaan varsin yhtenäinen jäsenistö vaikuttaa pelkällä
olemassaolollaan puolueen politiikan perusteisiin. Jäsenistö ominaisuuksineen
on keskeinen osa puoluetta ja sen identiteettiä (ks. esim. Kääriäinen 2002, 61–
63). Puolueen maaseutua, pienyrittäjyyttä ja hyvinvointiyhteiskuntaa korostavat
lähtökohdat ovat jäsenistölle niin vahvasti yhteisiä, ettei niiden vastainen politiikka
ole puolueelle käytännössä mahdollista, jos puolue haluaa säilyttää nykyjäsenistönsä.
Ammattipoliitikot kuvaavat jäsenistön perustavaa laatua olevaa asemaa puolueessa
seuraavasti:

“Keskustaa ei olisi varmasti olemassa, jos ei olisi jäsenistöä ja vahvaa
osastoverkkoa. Keskustan järjestelmä on kestänyt muutoksen.”(pol9.)43

“Ei tulla toimeen ilman sitä (jäsenistöä). Puoluetta ei ole ilman jäsenistöä.”
(pol10.)

“Tämä olisi eri puolue, jos niitä ihmisiä ei olisi.” (pol12.)

“Jäsenistö legitimoi puolueen olemassaolon. Jos ei ole jäsenistöä, ei ole
puoluetta.” (pol13.)

Jäsenistön poliittinen ja strateginen merkitys perustuu vahvasti siihen, että
massiivinen ja puolueuskollinen jäsenistö turvaa puolueen vaalikannatusta ja
toimii “kilpailuetuna” muihin keskeisiin puolueisiin verrattuna. (Ks. Widfeldt
1997, 118, 150.) Keskustan vaalikannatuksesta käytännössä jopa noin neljännes

43 Ammattipoliitikkojen haastattelut on merkitty pol1-, pol2-, pol3- jne. -lyhenteillä. Jokainen
haastateltu poliitikko on numeroitu sattumanvaraisesti ja tätä numeroa käytetään tunnisteena
haastattelujen lähdemerkinnöissä. Näin haastateltavien anonymiteetti säilyy lähdemerkinnöistä
huolimatta.
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voi tulla jäsenistöstä.44  Ammattipoliitikon mukaan “jäsenistö on se voimavara,
joka tasoittaa puolueen tilannetta suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihin, joilla
voimavarat tulevat muuta kautta.” (pol6.) Jäsenistö vastaa hyvin pitkälle puolueen
vaalityöstä kentällä, ja aktiivijäsenistöllä on vaalikampanjointiin liittyvää käytännön
kokemusta ja osaamista. Jäsenet ovat puolueen oma väline äänestäjien tavoitta-
misessa. (Ks. Whiteley – Seyd – Richardson 1994, 220; ks. myös Borg S. 1996a,
204.)

Keskustalle on ominaista muita puolueita voimakkaampi äänestysuskollisuus
erityisesti eduskunta-, mutta myös kunnallisvaaleissa.45  Myös keskustan jäsenistön
äänestysaktiivisuus on perinteisesti ollut korkea. Keskustan peruskannattajat
äänestävät puoluetta, vaikka vaalien alla tulisikin kielteistä uutisointia puolueesta.
Valintapäätökseen vaikuttavat päivänpolitiikkaa suuremmat kysymykset. (Liljelund
1990, 36–40.)

Kun huomioidaan keskustan vaalikannatuksen painottuminen haja-asutus-
alueille ja puolueen palkatun henkilöstön suhteellisen pieni määrä (ks. taulukko
26.), korostuu jäsenistön tekemä käytännön vaalityö ja maantieteellisesti edelleen
varsin kattavan puolueorganisaation toiminta. 46  (Ks. Tuomikoski 1980, 142–
143.) Tämä siitäkin huolimatta, että jäsenten vaalityö kanavoituu nykyisin aikaisem-
paa enemmän ehdokkaiden tukiorganisaatioiden kuin puolueorganisaation kautta.

Jäsenten tekemän poliittisen kenttätyön kautta turvataan myös puolueen
ruohonjuuritason toiminnan jatkuvuutta. Jäsenet tiedottavat puolueen toiminnasta
ja myös siirtävät poliittista ja järjestöllistä osaamista uusille jäsenille, vaikka

44 Tekstissä oleva arvio on tehty olettamalla, että puolueessa on noin 150–180 000 todellista
jäsentä (puolue ilmoittaa noin 200 000; ks. luku 1.5.1.) ja ääniä puolue saa vaaleissa noin 650
000. Puolueiden todellisista jäsenmääristä ks. Rantala 1982, 89.

45 Puolueuskollisuudessa on alueellisia eroja. Heikointa se on pääkaupunkiseudulla ja
Uudellamaalla, missä myös puolueen kannatuksen lisääminen on ollut vaikeaa. (Ks. Liljelund
1990, 39.) Yleisesti voidaan sanoa, että puolueuskollisuus on alentunut, sillä ihmiset haluavat
yksilöllisesti tehdä valintoja ja kokeilla uusia asioita elämän eri alueilla, myös politiikassa.
Tähän liittyy myös perinteisten luokkajakojen heikentyminen. (Oscarsson 1998, 295–296; ks.
myös Sundberg 1992b, 178–182.)

46 Antti Tuomikosken arvion mukaan keskustan “kannatus oli residuaalien keskiarvojen erotusten
perusteella 1–4 prosenttiyksikköä korkeampi niissä kunnissa, joissa puolueella oli voimakasta
järjestötoimintaa kuin niissä kunnissa, joissa sillä oli heikkoa järjestötoimintaa”. Lisäksi
Tuomikoski arvioi, että puolueen “kannatus ylitti 6 prosenttiyksikköä laskennallisen arvon
sellaisessa kunnassa, jossa puolueella oli voimakasta järjestötoimintaa ja jossa sillä oli vahva
ehdokas eikä ainakaan lähinnä kilpailevilla puolueilla ollut paikallisia ehdokkaita”. (Tuomikoski
1980, 142–143.)
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47 Taulukossa on huomioitu poliittista työtä tekevä henkilöstö (ei siivous- ja kiinteistönhuolto-
henkilöstöä). Piiritason tiedot on kerätty piirien toiminnanjohtajien neuvottelupäivillä
Hämeenlinnassa toukokuussa 2002. Puolueen valtakunnantason (puoluetoimisto) tiedot on
saatu puolueen Internet-kotisivuilta (www.keskusta.fi) ja sisarjärjestöjen valtakunnantason
tiedot sähköpostitse sisarjärjestöiltä keväällä 2003.

48 Puoluekokouksesta ja jäsenistön roolista siinä ks. tarkemmin luku 3.1.

Taulukko 26.

Suomen Keskustan palkatun henkilöstön47  määrä piiri- ja valtakunnantasolla.

Puolue Keskustanaiset NKL KOL Yhteensä

Piiritaso 29 4 11 0 44

Valtakunnan taso 15 1,5 7 1,5 25

Yhteensä 44 5,5 18 1,5 69
      

 

systemaattista “koulutustoimintaa” ei enää käytännössä olekaan. Keskustan tule-
vaisuuden kannalta mielenkiintoista on nähdä, miten järjestöllisen toiminnan
heikentyminen heijastuu tulevaisuudessa puolueen jäsen- ja organisaatioraken-
teeseen sekä mahdollisesti puolueen vaalikannatukseen. Jäsenistö on kuitenkin
nykyisin yhä keskustan kilpailuetu siitäkin näkökulmasta, että massiivinen jäsenistö
luo mielikuvaa puolueesta demokraattisesti toimivana ja massoja houkuttelevana
poliittisen vaikuttamisen paikkana. Jäsenistö leimaa puolueen imagoa myös
muilta osin. (Ks. Mair 1994, 13–15.)

Keskustan jäsenistö on edustuksellisen päätöksentekojärjestelmän kautta
myös päätöksentekijä. Puoluekokouksessa valitaan puoluejohto ja päätetään
puolueen periaateohjelmasta.48 Ammattipoliitikko kuvaa jäsenistön merkitystä
päätöksentekijänä seuraavasti:

“Jäsenistö on voimavara. Kaikki tärkeimmät päätökset on vietävissä eteenpäin
vain saamalla puolueväen enemmän tai vähemmän aktiivinen hyväksyntä.”
(pol14.)
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Jäsenistön merkitys perustuu myös jäsenten kunnallispoliittiseen ja maakunta-
tason poliittiseen osallistumiseen. Makrotason politiikan näkökulmasta keskeinen
vallankäytön paikka jäsenistöllä on eduskuntavaalien ehdokasasettelussa, koska
keskustalaiseen perinteeseen kuuluu piiritason päätöksenteon kunnioittaminen
ehdokasasettelussa. Jäsenistö on puolueelle vaikuttamisen kanava valtakunnan-
tasolta alaspäin. Jäsenistö myös rahoittaa puolueen toimintaa. Vaikka jäsenmaksujen
merkitys puolueen kokonaisrahoituksessa on hyvin pieni, on jäsenmaksuilla
todellista merkitystä puolueen piiri- ja paikallistason toiminnan rahoittamisessa.
Myös puolueen vaalikampanjoinnin kokonaisrahoituksesta valtaosa muodostuu
jäsenten ja ehdokkaiden tukiryhmien yksittäisten ehdokkaiden kampanjointiin
hankkimasta rahoituksesta.

Jäsenistö on politiikan tekemisen kohde ja väline puolueessa. Yksittäinen
ammattipoliitikko voi käyttää tai yrittää käyttää jäsenistöä tai sen osaa poliittisen
linjan legitimoinnin välineenä. Jäsenistö toimii myös ammattipoliitikkojen
harjoittaman politiikan “kaikupohjana”. (Ks. luvut 3.2. ja 3.3.) Jäsenten mielipiteet
antavat viitteitä paitsi puolueen kentän ja kannattajien myös yleensä suomalaisten
näkemyksistä. Jäsenistö on puolueen kontakti kansalaisiin. (Ks. Whiteley – Seyd –
Richardson 1994, 35; viittaa Kelly 1989, 184.) Jäsenistö voi olla myös (ammat-
ti-)poliitikkojen ja puolue-eliitin poliittisten operaatioiden kohde. Jäsenistö on
huomioitava poliittisen toiminnan suunnittelussa.

Jäsenistö toimii myös puolueen rekrytointipohjana. Keskustassa on perinteisesti
ollut mahdollista nousta rivijäsenistöstä päätöksentekijäksi valtakunnantasolle.
Puoluepoliittista kokemusta on arvostettu. Lisäksi jäsenistö antaa puolueen
päätöksentekoon osaamistaan ja kokemustaan. Keskustassa jäsenistön merkitys
perustuu myös puolueen sisäisen työnjaon toimivuuteen. Puolueen johto on
yleensä voinut luottaa siihen, että jäsenistö kollektiivitoimijana tekee sille osoitetut
tehtävät esim. vaalityössä, tiedottamisessa sekä järjestötyön ja koulutuksen kautta
puolueen toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.

2.5.2. Militanttijäsenistö jäsenistön ydinjoukkona

Vaikka edellä on esitetty jäsenistön merkitystä selittäviä tekijöitä, ei jäsenistö ole
homogeeninen kollektiivitoimija. Jäsenistön sisällä on erilaisia osallistumisen
tapoja ja tehtäväpainotuksia, joita jäsenten taustaominaisuudet selittävät. Parryn,
Moyserin ja Dayn kuvioon viitaten (ks.  luku 2.2.1., kuvio 3.) sosiodemografisten
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erojen lisäksi jäsenten osallistumiseen vaikuttavat henkilökohtaiset tilanne-
sidonnaiset tekijät (mm. eläkkeelle siirtyminen, työtehtävät) sekä organisaatioon
sidoksissa olevat tekijät (mm. luottamustehtävät). Osallistuminen ja sosiodemogra-
fiset ominaisuudet ovat yhteydessä myös jäsenten yhteiskunnallisiin asenteisiin,
kuten edellä selvitettiin. Seuraavassa on arvioitu, miten jäsentyyppierot näkyvät
jäsenistön roolissa ja vaikutusvallassa puolueen sisällä.

Militanttijäsenet osallistuvat lähes ammattimaisesti puolueen toimintaan
paikallis- ja piiritasolla sekä valtakunnallisella tasolla. Militanttijäsenillä on koke-
musta kunnallispolitiikasta ja puolueen luottamustehtävistä eri tasoilta.
Militanttijäsenistä noin 70 prosenttia on toiminut puoluevaltuuskunnan, -hallituksen
tai sen alaisten neuvottelukuntien jäseninä ja yli 90 prosenttia puoluekokous-
edustajana. Valtaosalla heistä on NKL-tausta ja myös puolueen ulkopuolista
järjestökokemusta. Enemmistö militanttijäsenistä pitää yhteyttä poliitikkoihin
vähintään kuukausittain ja yhteydenpidon tavoitteena on tuleviin päätöksiin
vaikuttaminen. Monipuolisen poliittisen kokemuksen seurauksena militantti-
jäsenillä on laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Politiikka on heille paitsi
henkilöiden ja asioiden välistä kilpailua myös hyviä ihmissuhteita ja ystävyyttä.

Militanttijäsenistö on muuhun jäsenistöön verrattuna selvästi korkeammin
koulutettua, miesvaltaisempaa (miehiä 78 prosenttia), kaupunkilaisempaa, työ-
elämässä hyvin sijoittunutta ja ikärakenteeltaan keski-ikäisiin painottuvaa, joskin
militanttijäsenistössä on myös nuoria enemmän kuin jäsenistössä keskimäärin.
Maataloustaustaisten osuus militanttijäsenistöstä on selvästi pienempi kuin
jäsenistössä keskimäärin. Koulutustaustan ja ammattiaseman perusteella militantti-
jäsenistöllä on kykyä muodostaa mielipiteitä ja valmiuksia esittää niitä myös
julkisesti. (Ks. Rantala 1956, 123–124.) Militanttijäsenillä on muihin jäsentyyp-
peihin verrattuna vahva luottamus omiin kykyihin ymmärtää puolueen sisäistä
toimintaa. Erityisen selvä ero on verrattuna osallistuja-, marginaali- ja nominaali-
jäseniin. Militanttijäsenistön ammatillinen asema, koulutustausta, monipuolinen
poliittinen ja järjestöllinen kokemus sekä paikallistasolta valtakunnantasolle
ulottuva yhteysverkosto ja poliittinen toiminta tekevät militanttijäsenistä muihin
jäsentyyppeihin verrattuna selvästi vaikutusvaltaisimman jäsenistön osan. Tätä
käsitystä vahvistavat militanttijäsenten omat arviot, joiden mukaan heidän tavoitteena
on nimenomaan vaikuttaa poliittisiin päätöksiin.

Aktiiviosallistujien näkemykset puolueen sisäisestä elämästä ovat monilta
osin samanlaisia kuin militanttijäsenillä. Keskeisin ero näiden kahden jäsentyypin
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välillä on osallistumisen tasossa. Aktiiviosallistujilla on militanttijäsenistöä vähem-
män kokemusta puolueen valtakunnallisesta toiminnasta. Selkeä ero aktiiviosallis-
tujien ja militanttijäsenistön välillä on myös yhteydenpidossa poliitikkoihin. Aktiivi-
osallistujien yhteydenpidon tiheys puoluejohtoon ja kansanedustajiin on selvästi
alhaisempi kuin militanttijäsenistössä ja yhteydenpito erityisesti puoluejohtoon on
luonteeltaan lähinnä yleistä keskustelua ja tiedonhankintaa. Alle kolmannes
aktiiviosallistujista pitää yhteyttä puoluejohtoon vaikuttamistarkoituksessa.
Militanttijäsenistön tavoin aktiiviosallistujat ovat koulutetumpia kuin jäsenistö
keskimäärin. Myös maataloustaustaisten osuus aktiiviosallistujista on pienempi
kuin jäsenistössä yleensä. Aktiiviosallistujille ja militanttijäsenille on ominaista
korkea subjektiivinen puolueeseen kuulumisen aste.

Osallistujat ovat ominaisuuksiltaan hyvin pitkälle puolueen keskimääräistä
jäsenistöä. Keski-ikäiset ovat osallistujien suurin ikäryhmä, mutta ikääntyvien ja
vanhusten osuus on selvästi korkeampi kuin aktiiviosallistujissa ja militanttijäse-
nistössä. Koulutustaso on alhaisempi kuin aktiivisemmissa jäsentyypeissä, joskin
akateemisesti tai opistotasoisesti koulutettuja on 60 prosenttia osallistujistakin.
Pienissä alle 8000 asukkaan kunnissa asuu valtaosa osallistujista, ja maataloustaus-
taisten osuus on korkeampi kuin aktiivisemmissa jäsentyypeissä. Osallistujilla on
vähän kokemusta puolueen valtakunnallisista tehtävistä ja paljon kokemusta
paikallistason poliittisesta toiminnasta. Lähes kaikki ovat toimineet kunnallispoli-
tiikassa ja puolueen paikallisessa toiminnassa ja 85 prosenttia on toiminut
puolueen piiritasolla. Aktiivisempiin jäsentyyppeihin verrattuna osallistujat pitävät
selvästi vähemmän yhteyttä valtakunnantason poliitikkoihin ja he arvioivat kykynsä
ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa alhaisemmaksi kuin militanttijäsenet ja
aktiiviosallistujat, mutta kuitenkin selvästi korkeammaksi kuin marginaali- ja
nominaalijäsenet. Militanttijäsenten ja aktiiviosallistujien tavoin selkeä enemmistö
osallistujista pitää jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia puolueessa riittävinä.
Osallistujien puoluetta koskevat näkemykset vastaavat hyvin pitkälti jäsenistön
keskimääräisiä näkemyksiä.

Marginaalijäsenet osallistuvat puolueen toimintaan satunnaisesti ja hyvin
valikoidusti. Nominaalijäsenet ovat puolueen toimintaan kaikkein vähiten
osallistuvia jäseniä. Marginaali- ja nominaalijäsenet ovat selvästi alhaisemmin
koulutettuja kuin aktiivisemmat jäsentyypit. Maanviljelijät ja eläkeläiset ovat
suurimmat ammattiryhmät näissä jäsentyypeissä. Heitä on noin kaksi kolmasosaa
militantti- ja nominaalijäsenistöstä, mikä on selvästi enemmän kuin jäsenistössä
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keskimäärin. Naisten osuus on passiivisissa jäsentyypeissä suurempi kuin aktiivisissa
jäsentyypeissä. Nominaalijäsenistössä naisten suhteellinen osuus on kaksi kertaa
suurempi kuin militanttijäsenistössä.

Marginaalijäsenten poliittinen osallistuminen painottuu selkeästi paikallis-
tasolle kunnallispolitiikkaan ja / tai puolueen paikalliseen toimintaan tai puolueen
vaalityöhön. Marginaalijäsenten ja osallistujien välinen ero osallistumisessa on
nimenomaan siinä, että marginaalijäsenillä osallistuminen on kapea-alaista paikal-
listason toimintaa ja kokemus piiri- ja valtakunnantasolta on hyvin vähäistä.
Vähäisimmillään osallistuminen on niillä marginaalijäsenillä, jotka eivät enää
osallistu mihinkään toimintaan, mutta ovat aikaisemmin toimineet esimerkiksi
kunnallispolitiikassa. Nominaalijäsenet eivät jäsenmaksun maksamista ja äänestä-
mistä lukuun ottamatta osallistu politiikkaan eikä heillä ole kokemusta puolueen
toiminnasta. Nominaalijäsenet eivät pidä yhteyttä valtakunnantason poliitikkoihin.
Myös marginaalijäsenten yhteydenpito on vähäistä ja tapahtuu lähinnä kansan-
edustajien kautta. Vaikka nominaalijäsenten subjektiivinen puoluesamastuminen
on aktiivisempiin jäsentyyppeihin verrattuna alhainen, on jäsenmaksun maksaminen
heidänkin osaltaan selkeä osoitus puoluejäsenyydestä. Nominaalijäsenet ovat
vastanneet jäsenkyselyyn ja sitä kautta kokeneet tarpeelliseksi myös osallistumisensa
arvioinnin.

Marginaalijäsenet arvioivat oman kykynsä ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa
alhaiseksi ja tätä käsitystä vahvistaa myös “en osaa sanoa” -vastausten suuri määrä.
Nominaalijäsenistöstä yli puolella on vaikeuksia arvioida kykyään ymmärtää
puolueen sisäistä toimintaa ja vain alle viidennes heistä arvioi ymmärtävänsä
puolueen sisäistä toimintaa. Nominaalijäsenten poliittisen osaamisen heikkoudet
näkyvät koko kyselyaineistossa vaikeutena vastata puoluetta ja sen harjoittamaa
politiikkaa koskeviin kysymyksiin. Sama ongelma näkyy marginaalijäsenistössä,
joskin lievempänä. Marginaali- ja nominaalijäsenistöt arvioivat puolueen päätöksen-
tekoa kriittisemmin ja he arvioivat eri toimijoiden vaikutusvallan vähäisemmäksi
kuin aktiivisemmat jäsentyypit. Jäsenistön vaikutusmahdollisuuksiin tyytymättömien
osuus on näissä jäsentyypeissä selvästi korkeampi kuin aktiivisemmissa jäsen-
tyypeissä. Nominaalijäsenistä alle puolet piti jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia
riittävinä.
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2.5.3. Jäsenistön sisäistä eliittikeskeisyyttä

Tämä tutkimus vahvistaa aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa saatua käsitystä
poliittisen osallistumisen ja osaamisen kasautumisesta sekä siitä, että koulutus,
ammattiryhmä ja puolueen ulkopuolinen järjestötoiminta selittävät poliittista
osallistumista. Järjestötoimintaa harrastavat, korkeasti koulutetut ja ammatillisesti
hyvin sijoittuneet ovat aktiivinen osallistujaryhmä keskustan jäsenistössä. Osallis-
tumisessa on myös sukupuolieroja. Naisten osallistumisaktiivisuus puolueorgani-
saation eritasoisiin kokouksiin ja puolueen vaalityöhön on noin kymmenen
prosenttiyksikköä alhaisempaa kuin miesten osallistuminen. Naiset pitävät myös
miehiä harvemmin yhteyttä poliitikkoihin.

Keskustan jäsenistössä poliittinen osallistuminen kasautuu selvästi militantti-
jäsenistöön ja aktiiviosallistujiin. Nämä jäsentyypit arvioivat oman kykynsä ymmärtää
puolueen toimintaa korkeammaksi kuin muut jäsentyypit. Monipuolinen ja eri
tasoilla tapahtuva poliittinen osallistuminen vahvistaa poliittista osaamista. Militantti-
jäsenistön asemaa jäsenistössä ja puolueessa laajemmin vahvistaa muihin jäsentyyp-
peihin verrattuna se, että militanttijäsenet ovat selvästi eniten suoraan yhteydessä
valtakunnantason ammattipoliitikkoihin ja yhteydenpidon tarkoitus on varsin
selvästi päätöksentekoon vaikuttaminen. Kun huomioidaan militanttijäsenistön
ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen poliittinen kokemus sekä “rohkeus”
olla suoraan vuorovaikutuksessa poliitikkojen kanssa, voidaan militanttijäseniä
pitää paitsi aktiivisimpana myös vaikutusvaltaisimpana jäsenistön osana.

Militanttijäsenistön osuus jäsenistöstä on verraten pieni (n. 7 %).49  Lukumää-
räisesti pieni militanttijäsenten joukko on kuitenkin helposti puoluejohdon ja
puoluetoimiston tavoitettavissa erityisesti nykyisin, kun puolueen www-sivujen ja
siihen sisältyvän jäsenverkon aktiivinen käyttö on militanttijäsenistön keskuudessa
huomattavan yleistä.50  Informaatioyhteys ja samalla myös valvontayhteys ovat

49 Billen ja Pedersenin tutkimuksessa selvitettiin aktiivijäsenten (puoluetoimintaa yli 5 tuntia /
kk) osuuksia Tanskan puolueissa. Aktiivijäsenten osuus vaihteli 7–25 prosentin välillä
puolueissa. Keskimäärin aktiivijäseniä oli 13 % jäsenistä. (Bille – Pedersen 2002, 29.)

50 Esimerkiksi keskustan jäsenverkon jäsenkirjeiden jakelulistalla on noin 4 872 jäsentä
(Riikonen 8.6.2003). Tämä luku antaa viitteitä militanttijäsenistön määrästä, joskin samalla
on huomattava, että militanttijäsenistä vajaa kolme prosenttia ei pidä puolueen www-sivuja
lainkaan tärkeänä tiedonsaantikanavana ja “ei kovin tärkeänä” pitäviä on noin 15 prosenttia
militanttijäsenistä. (Ks. luku 2.3.3.)
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olemassa ja vuorovaikutus ammattipoliitikkojen ja militanttijäsenistön välillä
toteutuu myös käytännössä. Yhteydenpitoa tukee se, että militanttijäsenistön
tiedonsaantikanavat ovat hyvin pitkälti puolueen sisäisiä, mitä ei kuitenkaan voida
pitää puolueen sisäisen demokratian kannalta pelkästään myönteisenä. Riskinä
on tiedonsaannin yksipuolisuus ja sisäisen keskustelun rajoittuminen sekä teemojen
että osallistujien osalta.

Militanttijäsenistön lukumääräistä vähäisyyttä kompensoi militanttijäsenistön
poliittisen toiminnan tehokkuus. Militanttijäsenet ovat puolueen käytettävissä
käytännössä päätoimisesti51, heillä on monipuolista kokemusta, osaamista ja
heidän lojaalisuuteensa puoluetta kohtaan on korkea. Jäsenistön tehtävistä
militanttijäsenet painottavat passiivisia jäsentyyppejä selvästi enemmän vaalityötä,
kunnallispoliittista toimintaa sekä aatteen levittämistä ja puolueen toiminnan
rahoittamista jäsen- ja tukimaksuilla. Näillä tehtävillä on erityistä merkitystä
puolueen kannatuksen, vaikutusvallan, järjestöorganisaation toiminnan ja
tulevaisuuden turvaamisessa.

Militanttijäsenten myönteiset arviot puolueesta kuvaavat heidän tyytyväisyyttään
keskustaan ja omaan rooliinsa siinä. Arvioiden myönteisyyttä on voinut vahvistaa
se, että militanttijäsenet ovat voineet kokea kyselyyn vastaamisen poliittiseksi
toiminnaksi, jolloin myönteisten arvioiden esittäminen tutkijalle on ollut “hyvän
jäsenen velvollisuus”. Militanttijäsenistön näkökulmasta puolueen toiminnan
legitimiteetti on korkea sekä harjoitetun politiikan sisällön että menettelytapojen
osalta. Militanttijäsenistön painoarvoa puolueessa vahvistaa se, että militanttijäse-
nistö on yhteiskunnalliselta asennoitumiseltaan yhtenäinen. Keskustan perinteisten
tavoitteiden lisäksi militanttijäsenistö kannattaa varsin yksimielisesti mm.
kansainvälistymistä, kasvukeskusten ongelmien helpottamista, palkansaajien etujen
ajamista, pienyrittäjyyden edistämistä. Militanttijäsenistö torjuu lähes yksimielisesti
sen, että Suomen tulisi tavoitella eroa EU-jäsenyydestä.

Puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta jäsenistön vaikutusvallan kasau-
tuminen militanttijäsenille on ongelmallista. Militanttijäsenistä voi muodostua
paikallisesti tai alueellisesti jäsenistön sisäisiä eliittiryhmiä ja yksittäiset militantti-
jäsenet voivat saada auktoriteettiaseman jäsenistön sisällä. Militanttieliitit voivat
dominoida päätöksentekoa ja käyttää demokraattiseen päätöksentekoon sopimat-

51 Militanttijäsenistön osallistumisindeksi on 89–100 (max. 100), ks. luku 2.2.2., taulukko 4.
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tomia menettelyjä. Tämä on mahdollista, koska poliittiselta osaamiseltaan vahvan
militanttijäsenistön kontrollointi jäsenistön sisällä on usein vajaata ja toisaalta
keskustan organisaatiokulttuuriin sisältyvä organisaatiotasojen autonomisuus
turvaa paikallis- ja piiritason toiminnan itsenäisyyden, mutta voi samalla välillisesti
myös tukea demokratiaa heikentävien käytäntöjen säilymistä.

Puolueen sisäisestä demokratiasta voi muodostua tällöin osallistujien demokra-
tiaa, jossa kokeneimmat hallitsevat päätöksentekoa ja samalla mitätöivät hiljaisten
massojen osallistumisen motiiveja. (Ks. Ruusala 1972, 84.) Ylivertainen kokemus,
osaaminen ja eliittiryhmien itseriittoiset toimintatavat voivat heikentää vähemmän
kokeneiden kiinnostusta puoluepoliittiseen toimintaan, ja militanttijäsenistö voi
kokea uudet jäsenet omia asemiaan vaarantaviksi (ks. Webb 1994, 115). Militantti-
eliitti voi siten puoluetta vahingoittavasti estää uusien henkilöiden mukaantulon
puolueen toimintaa, osaamisen vahvistumisen ja monipuolistumisen, uudistumisen
sekä pahimmassa tapauksessa puolueen kannatuksen kasvun. Militanttieliitissä
voi puolueen etu tulla sivuutetuksi yksittäisen poliitikon tavoitteiden vuoksi, koska
militanttijäsenistöltä puuttuu viimekätinen, militanttijäseniin henkilöitävissä oleva
ja käytännössä realisoituva vastuu puolueen kannatuksesta ja tulevaisuudesta.
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3. Puolueorganisaatio ja muut toimijat

1 Esimerkiksi keskustan vuoden 1992 vuosikirjassa mainitaan, että puoluekokouksessa
“puoluevaltuuskuntaan valittiin ne henkilöt, joita piiri- ja sisarjärjestöt olivat esittäneet”.
(Suomen Keskustan vuosikirja 1992, 19; ks. myös vuosikirja 1990, 18; vuosikirja 1998, 12.)
Tämä osoittaa, ettei puoluekokous käytä todellista valtaa puoluevaltuuskunnan jäseniä
nimetessään, vaan tosiasiallinen valinta on tapahtunut esitykset tehneiden jäsenjärjestöjen
prosesseissa.

2 Puoluekokousaloitteiden määrä on laskenut viime vuosina (esim. v. 1990 293 kpl, v. 1992 190
kpl, v. 1996 156 kpl ja v. 1998 106 kpl; tiedot puolueen vuosikirjoista ko. vuosilta). Osittain
tämä selittyy mahdollisuudella tehdä aloitteita puoluehallitukselle ja osittain ilmeisesti jäsenistön
passivoitumisella. (Ks. Suomen Keskustan säännöt 1998, 25 §.)

3.1. Puoluekokouksen funktiot

3.1.1. Puoluekokouksen sääntömääräinen asema

Puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluekokous. Varsinainen puoluekokous
valitsee puolueen puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa ja puoluesihteerin
sekä käsittelee suuret periaatteelliset kysymykset. Puoluekokous nimeää
puolueen presidenttiehdokkaan ja puoluevaltuuskunnan jäsenet piirien ja sisar-
organisaatioiden esitysten pohjalta.1  Puoluekokouksessa käsitellään jäsen-
yhdistysten tekemiä aloitteita.2  (Suomen Keskustan säännöt 9 §, 14 §, 30 §.)

Puolueen jäsenyhdistykset nimeävät puoluekokousedustajia siten, että
jäsenyhdistyksellä on oikeus nimetä yksi puoluekokousedustaja jokaista alkavaa
sataa jäsentään kohti. Lisäksi jokaisella kunnallisjärjestöllä on oikeus nimetä yksi
puoluekokousedustaja. Myös puolueen piiri- ja sisarjärjestöillä on oikeus nimetä
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puoluekokousedustajia. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 12 §.) Valtaosa
puoluekokousedustajista tulee paikallistasolta paikallisyhdistyksistä ja kunnallis-
järjestöistä. Puoluekokousedustajat valitaan järjestöjen yleisissä kokouksissa.
Taulukossa 27. on esitetty puoluekokousedustajien määrät ja sukupuolijako
viiden puoluekokouksen osalta. Kaikkia taulukkoon poimittuja kokouksia voidaan
pitää merkittävinä puoluekokouksina. Vuosien 1964, 1980, 1990 ja 2002
kokouksissa valittiin puolueelle uusi puheenjohtaja ja vuoden 1994 puolue-
kokouksessa äänestettiin puolueen kannasta Suomen EU-jäsenyyteen.

3 Vuoden 1964 puoluekokouksen käsinkirjoitetuissa piirikohtaisissa osallistujalistoissa on
yhteensä 55 virallista puoluekokousedustajaa, joiden nimen perusteella sukupuolen määrittely
ei ole yksiselitteistä, koska henkilön kohdalla on käytetty pelkkiä etunimen alkukirjaimia
(esim. A. J. Koskela), etunimi ei ilmaise sukupuolta (esim. Kaino, Vieno) tai etunimi oli
kirjoitettu epäselvästi. Virheen minimoimiseksi nämä puoluekokousedustajat on sijoitettu
taulukossa kohtaan “miehet”. Ritva Palmusen mukaan vuoden 1965 puoluekokouksessa 1210
puoluekokousedustajasta 55 oli naisia (4,5 %) (Palmunen 1992, 401).

Taulukko 27.

Puoluekokousedustajien määrät ja naisten osuus puoluekokousedustajista viidessä

puoluekokouksessa.

 Viralliset puoluekokousedustajat

 

 Puoluekokous Naiset Miehet Yhteensä Naisten osuus

(n) (n) (n)  (%)

 

 1964 84 1772 1856 5

 1980 762 2602 3364 23

 1990 891 2156 3047 29

 1994 796 1752 2548 31

 2002 912 1759 2671 34

 

Lähteet: Vuosien 1980, 1990 ja 1994 puoluekokousten osalta Keskustan vuosikirjat ko. vuosilta, vuoden 2002 osalta http//

:www.keskusta.fi/puoluekokous, 2.7.2002. Vuoden 1964 osalta puoluekokouksen piirikohtaiset osallistujalistat, KMA.3
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Puoluekokousedustajien sosiodemografisista piirteistä saa viitteitä jäsenkysely-
aineistosta. Seuraavassa taulukossa on esitetty jäsenkyselyyn vastanneiden puolue-
kokousedustajina toimineiden jäsenten ominaisuuksia. Ei-maataloustaustaisessa,
samoin kuin korkeasti koulutetussa jäsenistössä suuremmalla osalla on kokemusta
puoluekokousedustajuudesta kuin maataloustaustaisessa ja vähemmän koulu-
tetussa jäsenistössä. Myös miesjäsenistössä puoluekokousedustajuudesta on
kokemusta suuremmalla osalla kuin naisjäsenistössä. Puoluekokousjäsenyys
on selvästi sidoksissa muuhun poliittiseen osallistumisaktiivisuuteen, kuten jäsen-
tyypeittäinen tarkastelu osoittaa.

Taulukko 28.

Puoluekokousedustajina toimineiden osuudet eri jäsenryhmistä.

% (n)

Ei ammatillista koulutusta 37 (33)

Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus 50 (50)

Ammattikoulu, kouluasteen ammatill. tutkinto 48 (53)

Opistotasoinen ammattikoulutus 62 (126)

Akateeminen tutkinto 71 (65)

   

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa 73 (41)

Ylempi toimihenkilö 64 (50)

Alempi toimihenkilö 67 (39)

Työntekijä 38 (16)

Maatalousyrittäjä 46 (61)

Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 70 (39)

Eläkeläinen 45 (60)

Opiskelija 61 (11)

   

Mv-tausta 48 (112)

Ei mv-taustaa 60 (216)

 % (n)

   

Miehet 58 (241)

Naiset 47 (95)

   

Militantit 92 (39)

Aktiiviosallistujat 92 (135)

Osallistujat 74 (184)

Marginaalit 24 (142)

Nominaalit 3 (98)

Ikä   

–35 50 (29)

36–45 52 (53)

46–55 63 (139)

56–65 57 (77)

66– 40 (37)

   

Kansakoulu 49 (126)

Keski- tai peruskoulu 52 (98)

Ylioppilas 67 (110)

Puoluekokousedustajana toimineiden osuudet (%)
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4 Tietoja muiden puolueiden viimeisimpien puoluekokousten virallisten kokousedustajien
määristä (suluissa naisten %-osuus): Kokoomus v. 2002: 769 (47 %), Kristillisdemokraatit v.
2001: 337 (42 %), SDP v. 2002: 350 (38 %), Vasemmistoliitto v. 2001: 499 (38 %), Vihreät
v. 2002: 211 (55 %) (Tiedot saatu puoluetoimistoista sähköpostitse syksyllä 2002).

Keskustan puoluekokous on massiivinen tapahtuma.4  Kokouspaikalla on
virallisten kokousedustajien lisäksi epävirallisia kokousedustajia, puolueen kutsu-
mia vieraita sekä median edustajia. Esimerkiksi vuoden 2002 puoluekokouksessa
kutsuvieraiden, kansainvälisten vieraiden ja tiedotusvälineiden edustajien yhteen-
laskettu määrä oli 529 ja epävirallisten kokousedustajien määrä 1743 henkilöä.
(http//:www.keskusta.fi/puoluekokous, 2.7.2002.) Vuoden 1981 ylimääräisessä
puoluekokouksessa, jossa puolueen presidenttiehdokkuudesta kilpailivat Ahti
Karjalainen ja Johannes Virolainen, arvioidaan olleen lähes seitsemän tuhatta
kokousvierasta. (Suomen Keskustan vuosikirja 1981, 10.)

Puoluehallitus valmistelee puoluekokousten ohjelmat, käsiteltävät asiat ja
päättää puoluekokouspaikoista ja ajoista sääntöjen määräämällä tavalla. (Suomen
Keskustan säännöt 1998, 25 §.) Puoluehallituksen taustalla valmistelutyötä tekee
työvaliokunta. Piirijärjestöt ja paikkakunnat kilpailevat puoluekokouksen saami-
sesta, koska sen avulla on mahdollista paitsi aktivoida ja rahoittaa puolueen
alueellista toimintaa saada myös valtakunnallista julkisuutta ja poliitikkojen
huomiota alueellisille asioille esimerkiksi puoluekokouksen oheistapahtumien
yhteydessä. Puoluekokouspaikan valinnassa voidaan nähdä myös poliittisia piirteitä
erityisesti ylimääräisten puoluekokousten osalta, jolloin puoluekokouspaikasta
päätettäessä tiedetään jo käsiteltävät asiat (ks. vuoden 1981 puoluekokouspaikan
valintaan liittyvä tulkinta, Väänänen 1996, 304).

Sääntömääräinen puoluekokous on kolmipäiväinen tapahtuma, joka alkaa
perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Perjantaina ohjelmassa on kokouksen avaus-
tapahtuma, johon sisältyy mm. puheenjohtajan avauspuhe ja puoluekokouksen
järjestäytyminen. Lauantaina ohjelmassa on puheenjohtajan poliittinen katsaus,
yleiskeskustelu ja henkilövalinnat. Sunnuntaina päätetään mm. poliittisista
kannanotoista ja ohjelmassa on puoluekokouksen päätösjuhla. Puoluekokouksen
aikana kokoontuvat eri valiokunnat, jotka valmistelevat puoluekokouksen poliittiset
kannanotot, aloitevastaukset ja muut käsiteltävät asiat sekä puoluekokouksen
päätöksentekoon liittyvät menettelyt. Valiokuntiin kuuluu piirikohtaisesti nimettyjen
puoluekokousedustajien lisäksi ammattipoliitikkoja.
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Puoluekokous on paitsi puolueen sisäinen päätöksentekotapahtuma myös
poliittisen keskustelun foorumi, tiedotustilaisuus ja kansanjuhla. Puoluekokouk-
sella on puolueen sisäisiä ja ulkoisia funktioita, joita selvitetään seuraavissa
luvuissa.

3.1.2. Puoluekokous päätöksentekotapahtumana

Ammattipoliitikkojen näkemyksen mukaan puoluekokousedustajat käyttävät valtaa
puoluekokouksessa ja jäsenistön mielipide kuuluu tätä kautta. Ammattipoliitikot
määrittelevät puoluekokouksen jäsenistön vallankäytön paikaksi. (pol1, pol2,
pol3, pol6, pol10, pol11, pol12, pol13, pol14.)

Ammattipoliitikot kuvaavat puoluekokousta ja sen suhdetta jäsenistöön
seuraavasti:

“… jos puoluekokoukseen kokoontuvalla kentällä on jotakin vahvaa kriitti-
syyttä puolueen toimintaan taikka politiikkaan, niin kyllä se voi käyttää sitä
valtaansa joka toinen vuosi.” (pol1.)

“Se on ikään kuin hallintoneuvosto, että senhän tärkein tehtävä on valita ja
erottaa johtaja. Puoluekokous valitsee puheenjohtajan ja se on tuhannen
taalan valinta. Se on todellista vallankäyttöä. Ei se ole vain yhden kasvon
valinta, vaan siinä valitaan todellakin linja ja kaikki.” (pol2.)

“Päätöksenteon avaimet ovat niillä henkilöillä, joilla on äänioikeus puolue-
kokouksessa.” (pol11.)

“Puoluekokous käyttää todellista valtaa aina, kun se valitsee johtajan.” (pol12.)

“Puoluekokous on se foorumi, johon vielä liittyy kaikkein aidoimmillaan
vaikuttaminen puolueessa.” (pol13.)

Myös keskustan jäsenistö arvioi puoluekokouksen varsin yksimielisesti
vaikutusvaltaiseksi päätöksentekoelimeksi puolueen sisällä (ks. luku 2.3.1.;
kuvio 5.). Samaa vahvistaa myös taulukossa 29. esitetty jäsenistön arvio omasta
vaikutusvallastaan puheenjohtajiston valinnassa. Jäsenistön sisällä on kuitenkin
selkeitä jäsentyyppien välisiä eroja. Noin 90 prosenttia militanttijäsenistöstä ja
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aktiiviosallistujista arvioi jäsenistöllä olevan “hyvin” tai “melko paljon” vaikutus-
valtaa puheenjohtajiston valinnassa. Sen sijaan enemmistö nominaali- ja margi-
naalijäsenistä arvioi jäsenistön vaikutusvallan “hyvin” tai “melko vähäiseksi”.5

 Jäsenistön vahvasta asemasta huolimatta poliitikoilla on pyrkimystä vaikuttaa
puoluekokouksen päätöksentekoon.6  (pol6, pol10, pol14.) Vaikuttamispyrki-
mykset ovat sitä aktiivisempia mitä merkittävämmistä päätöksistä puoluekokouk-
sessa on kyse. Käytännössä vaikuttamispyrkimyksiä on nähtävissä jo ennen puolue-
kokousta. Ammattipoliitikot ja kentän puolueaktiivit osallistuvat ennakkokeskus-

5 Olavi Borg arvioi vuoden 1982 tutkimuksessaan keskustan puoluekokouksen menettäneen
merkitystään todellisena päätöksentekoelimenä puoluekokousedustajien määrän lisääntymisen
seurauksena. Vastaavasti hän arvioi puoluevaltuuskunnan aseman vahvistuneen keskustassa.
(Borg O. 1982, 477.)

6 Ammattipoliitikkojen roolista Väyrysen puheenjohtajavalinnassa vuoden 1980 puoluekokouk-
sessa ks. Kääriäinen 2002, 206.

Taulukko 29.

Jäsenistön arviot omasta vaikutusvallastaan puolueen puheenjohtajiston

valinnassa jäsentyypeittäin (%).

Jäsenistön vaikutusvalta puheenjohtajiston valinnassa (%)  

    

 Hyvin Melko Melko Hyvin Ei osaa Yhteensä (n)

 paljon paljon vähän vähän sanoa

    

       

Militantit 49 41 8 3 0 100 (39)

Aktiiviosallist. 43 46 8 3 0 100 (136)

Osallistujat 28 45 19 8 0 100 (188)

Marginaalit 13 27 40 17 4 100 (139)

Nominaalit 6 23 19 23 30 100 (101)

Kaikki 26 37 21 11 6 100

(n) (154) (223) (124) (66) (36) (603)
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teluihin ja tuovat esille näkemyksiään puolueen tapahtumissa, lehtikirjoituksissa
ja yksityisissä keskusteluissa. Kansanedustajat ja puolueen luottamustehtävissä
toimivat voivat mielipidejohtajan asemassa pyrkiä vaikuttamaan puoluekokous-
edustajiksi valittujen mielipiteisiin. Tässä vaikuttamistarkoituksessa voidaan
muodostaa myös puolueen sisäisiä ryhmittymiä ja kampanjoita tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Äärimmillään vaikuttamistoimintaa on keskustassa kuvattu ns. junttaami-
seksi.7  Ammattipoliitikot kuvaavat junttaamista seuraavasti:

“Sen nyt voi ottaa kahdella tavalla: posi- tai negatiivisesti.(…) Sehän on
keskustelua ja argumentointia, perustelemista, voimakasta sellaista. Totta kai
siihen voi liittyä myös negatiivisia piirteitä. Mutta minä koen sen kyllä etupäässä
tosi aktiivisena keskusteluna, aktiivisena vaikuttamisena.” (pol2.)

“Junttaaminen näkyy keskustelun tavoissa, sävyissä, intensiivisyydessä, jolla
asioihin suhtaudutaan. (…) Junttaaminen on voimakasta painostamista. Se
tarkoittaa ikään kuin järjestäytynyttä mielipidevaikuttamista puolueen sisällä
jonkin asian puolesta. Se ei siis tarkoita oman mielipiteen esittämistä, vaan
pidemmälle menevää painostusta joko toista mieltä oleviin tai vielä kantaansa
muodostamattomiin.” (pol5)

“Se on sellaista, tavallisesti ylhäältä päin vaikuttamista. Siitähän se ehkä se
termikin tulee, alaspäinhän juntta toimii. (…) Henkilöratkaisujen yhteydessä
(sitä on) aina. On vaikea sanoa, mikä on penkkivalistuksen tai tällaisen
normaalin vaikuttamisen ja junttatoiminnan ero tai onko se sama asia. Mutta
silloin kun junttaamisesta puhutaan, niin silloinhan tarkoitetaan tietysti, että
käytetään aika kovia menetelmiä, käydään kauppaa, taivutellaan ja ehkä
valehdellaan. (…) On mielipidevaikuttajia eri tasoilla, piiritasolla, eri kunnissa
ja muuten. Ja kyllä se on (niin), (että) jos tulee joku vaikutusvaltainen
kunnallisjärjestön puheenjohtaja ison porukan kanssa ja häneen luotetaan ja
hänen arvostelukykyynsä luotetaan ja sanoo, että kyllä me nyt näin teemme…”
(pol7.)

7 Raili Ruusala kuvaa SDP:n osalta junttaamista puolueen “sisäiseksi mainonnaksi”, jolla
pyritään ohjaamaan kannatusta niille ehdokkaille, joiden ehdokkaaksi pääsy jäsenäänestyksessä
halutaan varmistaa. Ruusalan mukaan junttaaminen liittyy nimenomaan eduskunta- ja kunnallis-
vaalien ehdokasasetteluun ja sitä harjoittavat sisäiset ryhmittymät, erikoisjärjestöt sekä naiset
ja nuoret. Junttaamiseen kuuluu hänen mukaansa äänestyskehotusten ja ääntenkeskittämis-
pyyntöjen esittäminen. (Ruusala 1972, 27.)
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Ammattipoliitikkojen ja aktiivijäsenten pyrkimykset vaikuttaa puoluekokous-
päätöksiin voivat joissakin tapauksissa olla ristiriidassa puolueen sisäisen demokra-
tian kanssa. Puoluekokouksissa on esiintynyt esimerkiksi vaikuttamista, jossa
piirin keskeiset mielipidevaikuttajat ovat esittäneet äänestyssuosituksen piirinsä
puoluekokousedustajille ja tehostaneet esitystään sillä, että suosituksesta poikkea-
vasti äänestävät eivät tule saamaan heidän kannatustaan piirin sisäisissä henkilö-
valinnoissa. (pol13.) Junttaamiseen liittyy asioiden niputtaminen yhteen ja ns.
kaupankäynti, mikä sinällään on melko tyypillistä politiikassa. Aikaisemmin
piirikohtaisten äänestyssuositusten antaminen ja niiden noudattamisen valvominen
oli nykyistä paremmin mahdollista, koska puoluekokouksessa oli pienempiä
“äänestysalueita” ja yksittäisten kokousedustajien äänestyskäyttäytymisen seuraa-
minen ja arviointi oli mahdollista. (Ks. pol7.) Nykyisin pienimpien piirien edustajat
äänestävät yhteisiin uurniin ja käytössä on suljettu lippuäänestys, mitkä yhdessä
takaavat sen, että vaalisalaisuus on turvattu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei
vaikuttamista harjoiteta ja ettei siihen voi tiukassa kilpailutilanteessa liittyä myös
demokratian kannalta ongelmallisia “tehokeinoja”. Tämä ei liene erityisen
poikkeuksellista puolueissa ylipäätään.

Demokratian kannalta ongelmallista vaikuttamista voi esiintyä myös ennen
puoluekokousta esimerkiksi silloin, jos paikallisyhdistysten puoluekokous-
edustajavalintoihin pyritään vaikuttamaan paikallisyhdistyksen ulkopuolelta tai
jos paikallisyhdistyksessä kokousteknisillä keinoilla pyritään estämään tiettyjen
henkilöiden valinnat puoluekokousedustajiksi. Ennen puoluekokousta
puolueaktiivit voivat myös herätellä ns. nukkuvia paikallisyhdistyksiä siinä tarkoi-
tuksessa, että yhdistyksen kautta puoluekokousedustajiksi tulevat tietyt henkilöt.
(pol7.) Lisäksi paikallistason jäsenrekistereiden ajantasaisuuteen liittyvät ongelmat
voivat vinouttaa puoluekokousedustajien määriä alueellisesti.

Varsinaisiin puoluekokouspäätöksiin näillä tekijöillä ei kuitenkaan liene
suurta vaikutusta, koska epädemokraattisiksi luonnehdittavien keinojen käyttä-
minen on nykyisin satunnaisempaa ja “lievempää” kuin aikaisemmin ja ylipäätään
puoluekokousedustajat valitaan niin monessa kokouksessa, ettei niihin systemaatti-
sesti voida vaikuttaa. Suurten ihmisjoukkojen äänestyskäyttäytymiseen ei voida
vaikuttaa. (pol3, pol5, pol6, pol14; vrt. Pol7.) Junttaamista harjoitetaan kuitenkin
edelleen, mutta sitä tapahtuu ehkä pikemminkin kuntien tai piirijärjestöjen sisällä
kuin varsinaisessa puoluekokoustilanteessa ja piirien välillä on eroja myös tältä
osin. (pol4, pol7, pol11.) Junttauksen vähentymisestä tai painottumisesta piiri- ja
paikallistasolle antaa viitteitä myös jäsenkyselyn tulos, jonka mukaan eritason
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mielipidejohtajien ja ehdokkaiden tukiryhmien toiminnalla on vähemmän vaikutusta
puheenjohtajavalintaan kuin kokousedustajien piirikohtaisilla tai piirien välisillä
keskusteluilla. (Ks. kuvio 9, sivu 131.)

Junttaamisen ilmenemistä on vaikea arvioida, koska päätöksenteon lopputulos
vaikuttaa arviointiin. Usein häviölle jääneet katsovat, että päätöksentekoon vaiku-
tettiin junttaamalla. (pol8.) Puoluekokouksen päätöksentekoon heijastuvat myös
yleiset poliittisen kulttuurin muutokset. Kansalaisten poliittisen osaamisen ja
individualismin vahvistuminen sekä tiedonvälityksen monipuolistuminen vaikuttavat
myös puoluekokoustoimintaan. Esimerkiksi junttaamisen kaltainen voimakas
vaikuttaminen voi aiheuttaa vastareaktion ja junttaajien tavoitteiden vastaisesti
vahvistaa kilpailevan ryhmittymän kannatusta. Ammattipoliitikot kuvaavat nykyistä
tilannetta seuraavasti:

“Valitsijat haluavat pitää suvereenin päätösvallan itsellään.” (pol2.)

“Puoluekokous on niin iso, ettei sitä saa helposti haltuunsa hyväkään koneisto.
(…) Ne ihmiset ovat täysin itsenäisiä tekemään ratkaisunsa. Esimerkiksi ei
heidän piirinsä puheenjohtaja pysty myymään heidän ääntänsä elleivät nämä
ihmiset kannata myös sitä omaa tavoitetta. Se on hyvin demokraattista hommaa.”
(pol6.)

“Sitä (puoluekokousta) ei pysty enää manipuloimaan. Se on niin iso porukka,
että sitä ei pysty manipuloimaan.” (pol3, nimenomaan puoluekokouksen
henkilövalintojen osalta.)

“Onhan sitä vielä. Pitää olla äärimmäisen tärkeä asia, että se saa sellaisia
mittasuhteita, että voidaan puhua junttauksesta.” (pol7.)

“ Vieläkin sitä (junttaamista) jonkin verran näkee, vaikka toimintamallit ovat
muuttuneet paljon. (…) Ehkä vähän on sitten intohimoakin politiikasta
hävinnyt, mutta kyllä siihen on tullut paljon enemmän tällaista tervettä harkintaa
asioihin sisälle.” (pol5.)

Vaikka politiikassa on ehkä aikaisempaa enemmän tervettä harkintaa, ovat
keskustan puoluekokoukset ajoittain edelleen intensiivisiä ja tunteita herättäviä
päätöksentekotapahtumia. Puoluekokouksia voidaan jälkikäteen määritellä
merkittäviksi ja vähemmän merkittäviksi kokouksiksi sen mukaan, mistä asioista
puoluekokouksessa on päätetty. (pol13.) Erityistä kiinnostusta ovat herättäneet
puoluekokoukset, joissa on tehty keskeisiä henkilövalintoja. Vuonna 1964 Johannes
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Virolainen voitti äänestyksessä istuvan puheenjohtajan V. J. Sukselaisen niukasti
äänin 888–866. Seuraava puheenjohtajavaihdos oli vuonna 1980, jolloin Väyrynen
voitti Virolaisen äänin 1737–1611. Vuoden 1980 puheenjohtajavalinta tapahtui
edelliseen verrattuna selvästi muuttuneessa poliittisessa toimintaympäristössä.
Median merkitys politiikassa oli kasvanut voimakkaasti. Samalla keskustan puolue-
kokous oli muuttunut avoimeksi massatapahtumaksi, joka herätti 1960-luvun
alkuun verrattuna huomattavasti suurempaa kiinnostusta.8  Myös Ahon valinta
vuonna 1990 ja Jäätteenmäen valinta sijaispuheenjohtajaksi vuonna 2000 olivat
merkittäviä poliittisia tapahtumia. (Ks. Aho 1998, 21–25.) Ministeri Marjatta
Väänänen on kuvannut vuoden 1981 ylimääräistä puoluekokousta seuraavasti:

“Suomen poliittisen historian ilmeisesti kiintoisimpia ja dramaattisimpia
tapahtumia oli Keskustapuolueen ylimääräinen puoluekokous marraskuussa
1981. Kokouksessa ratkaistiin, kuka oli puolueen ehdokas kohta pidettävissä
presidentinvaaleissa. Samalla ratkesi kahden tohtorin, Ahti Karjalaisen ja
Johannes Virolaisen välinen valtataistelu, jota oli käyty koko 70-luvun ajan.”9

(Väänänen 1996, 303.)

Väänäsen määritelmää puoluekokouksen dramaattisuudesta on vaikea
arvioida, mutta kyseessä oleva puoluekokous on mitä ilmeisimmin ollut Suomen
puoluepoliittisen historian mielenkiintoisimpia päätöksentekotilanteita. Se on
ollut monille paikalla olleille ikimuistoinen poliittinen tapahtuma ja yleisemminkin
arvioiden ainutlaatuisen kova konkreettinen osoitus puolueen sisäisen – sekä
fraktioiden että henkilöiden välisen – kilpailun realisoitumisesta. Puolueen sisällä
vuoden 1981 puoluekokousta muistellaan edelleen siitä huolimatta, ettei Virolaista
valittu presidentiksi. Kokouksen legendaarinen merkitys liittyy suuren osallistuja-
määrän ja tiukan kilpailutilanteen lisäksi ilmeisesti siihen, että kokous oli puolueelle
osoitus Kekkosen aikakauden päättymisestä ja samalla sisäisen K- ja V-linjajaon
huipennus ja lopun alku.

Vaikka puoluekokouksen valta kulminoituu henkilövalintoihin, tehdään
puoluekokouksessa myös poliittisia linjauksia ja päätetään periaateohjelmasta.10

8 Puoluekokousten valmistelutyö ja käytännön järjestelyt ovat muuttuneet vuosikymmenten
aikana. Keskustan ensimmäinen tiedotusvälineille avoin puoluekokous oli vuoden 1965
ylimääräinen puoluekokous, jossa puolue muutti nimensä Maalaisliitosta Keskustapuolueeksi.
(Virolainen 1969, 425.) SDP:n puoluekokouksen muuttumisesta ks. Ramstedt-Silén 1990, 99.

9 Ammattipoliitikko esitti haastattelussaan arvion, että Karjalaisen ja Virolaisen välinen alku-
peräinen kilpailuasetelma syntyi jo 1950-luvulla.(pol14.)

10 Ohjelmaprosessista yleisesti ks. Aarnio 1998, 38–39; keskustan osalta mt., 98–121.
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Henkilövalintoja sisältävässä puoluekokouksessa politiikan asiakysymykset jäävät
usein vähemmälle huomiolle.11  Valtaosa puoluekokousedustajista ei siinä tilantees-
sa ole erityisen kiinnostunut asiakysymyksistä. (Ks. Ramstedt-Silén 1990, 100.)
Aloiteoikeuden avulla myös jäsenyhdistykset nostavat kuitenkin puoluekokouksen
käsittelyyn tärkeinä pitämiään asioita (ks. Suomen Keskustan säännöt 14 §).
Kannanotot ja aloitevastaukset valmistellaan puoluekokouksen valiokunnissa,
joissa piirien edustajat ovat mukana. Pääsääntöisesti puoluekokousedustajat
luottavat siihen, että oman piirin valiokuntaedustajat ja valmistelevat puolue-
elimet hoitavat tehtävänsä ja kannanotot vastaavat yhteisiä tavoitteita eikä aktiivista
keskustelua ns. isossa salissa useinkaan synny.

Äärimmäisessä tilanteessa yksittäinen asia voi nousta linjakysymykseksi, jolla
mitataan käytännössä kentän luottamus puheenjohtajaan ja samalla päätetään
lopullisesti puolueen kannasta. Näin tapahtui vuoden 1994 puoluekokouksen EU-
äänestyksessä. Suomen EU-jäsenyys onkin ollut puoluekokousta eniten innostanut
poliittinen asiakysymys viime vuosina. Lisäksi mm. Suomen Emu-jäsenyys, ydin-
voiman lisärakentaminen ja samaa sukupuolta olevien parisuhdekysymys ovat
saaneet puoluekokouksen aktiivisesti keskustelemaan ja ottamaan kantaa.12

Näissä tilanteissa erilaisten näkemysten välillä on ollut aito kilpailutilanne, joka on
ratkaistu äänestyksellä. Ydinvoima- ja parisuhdekysymys nousivat käsittelyyn
aloitteiden kautta, mikä on osoitus aloiteoikeuden merkityksestä jäsenistön
vaikuttamisen kanavana. Toisaalta on huomattava, että puoluekokouksen kannan-
otot eivät käytännössä sido puolueen kansanedustajia eduskunnan äänestyksissä,
mikä vähentää kannanottojen merkitystä poliittisessa päätöksenteossa.

Puoluekokousedustajien enemmistö suhtautuu asiakysymyksiin yleensä passii-
visesti hyväksyen eikä heitä voida määritellä siinä tilanteessa aktiivisiksi päätöksen-
tekijöiksi. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida osoittaa, että puoluekokousten

11 Esimerkkinä ohjelmatyöhön kohdistuvasta aikaisempaa vähäisemmästä kiinnostuksesta on
vuonna 1996 hyväksytyn periaateohjelman valmistelu ja puoluekokouskäsittely, jotka jäivät
ainakin osittain työreformiasiakirjan valmistelun varjoon. (Ks. Aarnio 1998, 115–116.)
Jäsenkyselyssä 17 % vastanneista arvioi puolueohjelman hyväksymisen olevan jäsenistön
“erittäin tärkeä” tehtävä. “Tärkeänä” asiaa piti 35 % vastanneista. (Ks. liitetaulukko 5.).

12 Puolueen kielteisestä EMU-kannasta päätettiin ylimääräisessä puoluekokouksessa vuonna
1997. Puolueen kannasta ydinvoiman lisärakentamiseen päätettiin vuoden 1992 puolue-
kokouksessa (äänestys luvuin 865–802). (Suomen Keskustan vuosikirja 1992, 18.) Puolueen
kannasta samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiin äänestettiin sekä vuoden 1994
että vuoden 1996 puoluekokouksissa, joissa asia nousi esille puoluekokousaloitteiden kautta.
(Suomen Keskustan vuosikirjat 1994, 17; 1996, 17.)
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päätöksenteossa olisi varsinaista demokratiavajetta.13  Kyse on käytännössä pikem-
minkin siitä, että ohjelmaltaan raskaassa puoluekokouksessa kokousedustajat
priorisoivat osallistumistaan ja luottavat valmistelutyöhön. Demokratian kannalta
ongelmana tässä on se, että poliittisia linjauksia voi “mennä läpi” ilman puolue-
kokousedustajien todellista käsittelyä ja hyväksyntää. Kannanottojen valmistelijat
ovat näissä tilanteissa vaikutusvaltaisia toimijoita.

Ammattipoliitikkojen mukaan puoluekokouksella on kykyä tehdä hyviä
henkilövalintoja. Valinnat eivät kuitenkaan välttämättä ole puoluejohdon ja edus-
kuntaryhmän enemmistön toiveiden mukaisia. Henkilövalinnoissa puoluekokous
on noussut useita kertoja todelliseksi päätöksentekijäksi ja tehnyt ennakkoarvioista
poikkeavia ratkaisuja. Myös jäsenistö arvioi oman roolinsa puoluejohdon valinnassa
tärkeäksi. Jäsenkyselyn mukaan 67 prosenttia vastanneista arvioi puoluejohdon
valinnan jäsenistön “erittäin tärkeäksi” tai “tärkeäksi” tehtäväksi. (Ks. luku 2.3.2.,
kuvio 6.)14  Edellä mainitun vuoden 1981 presidenttiehdokasvalinnan lisäksi
esimerkiksi Jäätteenmäen valintaa sijaispuheenjohtajaksi vuoden 2000
puoluekokouksessa on pidetty puoluejohdon tahdosta poikkeavana päätöksenä.
(pol1, pol3, pol6, pol10; ks. Helsingin Sanomat 14.6.2002.) Ennakkoarvioista
poikkeavan ratkaisun puoluekokous teki myös vuoden 1990 puoluekokouksessa,
jossa se valitsi puolueen puheenjohtajaksi Esko Ahon eikä Eeva Kuuskoskea.
Näissä ratkaisuissa näkyy edelleen maalaisliittolaiseen perinteeseen kuulunut
kenttäväen vahva asema ja ajoittain puoluejohdon vastavoimana toimiminen. (Ks.
Mylly 1996, 29.) Ammattipoliitikot kuvaavat puoluekokouksen henkilövalintoihin
ja politiikan linjakysymyksiin liittyvää päätöksentekokykyä seuraavasti:

“Se on niin suuri porukka, että siinä voi luottaa siihen, että sen jonkinlainen
kollektiivinen vaisto osuu aika hyvin kohdalleen. Sitä ei pysty enää mani-
puloimaan. (…) Siinä se ratkaisu tulee selkäytimestä ja vähän vaistonvaraisena
ja tässä suhteessa minä luotan siihen niin kuin valitsijana, siihen porukkaan.
Se osaa tarkastella puoluetta aina tarpeeksi eteenpäin.” (pol3.)

13 Puoluekokouksen päätöksenteon tarkka arviointi edellyttäisi mm. puoluekokouksen
valiokuntien jäsenvalinnan tutkimista sekä paneutumista puoluekokousten poliittisten
kannanottojen valmistelu- ja päätösprosesseihin. Tämän tutkimuksen puitteissa se ei ole
mahdollista. Puoluekokousinstituution tutkimuksesta ks. esim. Minkin 1978.

14 Jäsenistön arvioinnissa tämän tehtävän edelle nousivat ainoastaan kunnallispoliittinen toiminta,
puolueen välittäjäfunktio ja vaalityö kentällä. (Ks. luku 2.3.2., kuvio 6.)
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“Ihmisillä on hirveän hyvä vaisto, vaistoavat mitä missäkin tilanteessa tulee
tehdä. Ei se aina ole tietoista päättämistä. Tämä näkyy puoluekokousratkaisuissa
kaikkein eniten. Puoluekokouksessa ei voida aina sanoa, että ihmiset tuntevat
tarkasti asioiden taustat.” (pol5.)

3.1.3. Puoluekokous keskustelu- ja kohtaamispaikkana

Puoluekokoukseen kulminoituu suuri määrä edeltäviä keskusteluja ja puolueen
eri tasoilla pidettyjä kokouksia. (Ks. Whiteley – Seyd – Richardson 1994, 34, viittaa
Kelly 1989, 184.) Puoluekokouskeskustelu voidaan ymmärtää keskusteluksi, jota
käydään puoluekokouksessa ja sen oheistapahtumissa puoluekokouksen aikana.
Puoluekokouskeskustelu voidaan ymmärtää myös laajemmin, jolloin siihen sisälly-
tetään myös kokousta edeltävät puoluekokoukseen liittyvät valmistelevat keskustelut
sekä puoluekokouksen jälkeiset kommentoivat keskustelut puolueessa. Tällöin
puoluekokous ymmärretään prosessuaaliseksi tapahtumaksi, joka etenee valmiste-
lun kautta päätöksentekoon ja päätösten arviointiin. Prosessin keskeisin työväline
on keskustelu.

Keskustan puoluekokous on päätöksenteon lisäksi keskustelun ja kohtaamisen
paikka. Puoluekokoukseen kokoontuu kolmen päivän ajaksi eri puolilta maata
suuri joukko puolueen eri tasoilla toimivia jäseniä, kaikki tai lähes kaikki
keskustalaiset ammattipoliitikot ja suuri joukko muita keskustalaisia vaikuttajia.
Kokousedustajat käyttävät viralliset puheenvuorot puoluekokouksen yleiskeskus-
telussa.15  Merkittävä osa keskusteluista tapahtuu kokouksen käytävillä, kahvipöy-
dissä ja oheistapahtumissa. Puoluekokousedustajat kokoontuvat myös piirikohtai-
siin kokouksiin puoluekokouspaikalla. Puoluekokouksessa kenttä keskustelee
keskenään ja ammattipoliitikkojen kanssa. Puoluejohto ja kansanedustajat ovat
puolueväen “käytettävissä” puoluekokouksen aikana. Tilanne on hyödyllinen sekä
poliitikoille että jäsenille. Poliitikot tapaavat lyhyessä ajassa suuren määrän
puolueaktiiveja, saavat tietoa kentän ajatuksista ja myös mahdollisuuden yhteis-
työsuhteiden rakentamiseen ja hoitamiseen sekä vaalityön tekemiseen. Puolue-
kokousedustajat voivat tavata poliitikkoja ja viedä halutessaan varsin systemaatti-

15 Vuoden 1990 puoluekokouksessa käytettiin 158 ja vuoden 2000 puoluekokouksessa 105
yleiskeskustelupuheenvuoroa. Molemmat kokoukset olivat henkilövalintoihin painottuneita.
Myös politiikan asiakysymys voi innostaa keskustelemaan. Vuonna 1992 yleiskeskustelussa
käytettiin 42 ydinvoiman lisärakentamiseen liittyvää puheenvuoroa. (Suomen Keskustan
vuosikirjat 1990,17; 1992, 18; 2000, 31.)
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sestikin tärkeänä pitämäänsä viestiä eteenpäin. Puoluekokous on sitä kautta
areena myös erilaisten kampanjoiden toteuttamiselle.

Puoluekokouksessa keskustelevat myös ammattipoliitikot keskenään. Erityi-
sesti silloin, kun puolueen sisällä on henkilöitynyt kilpailuasetelma, poliitikot sisäl-
lyttävät puheisiinsa viestejä myös toisilleen ja taustaryhmille. Puoluekokouksessa
puolue ja sen edustajat voivat lähettää viestejä myös muille puolueille ja etujärjes-
töille. Esimerkiksi työreformin yhteydessä puolue kävi keskustelua ammattiyhdistys-
liikkeen kanssa puoluekokouksen yhteydessä. (esim. Aho 14.6.1996.) Puolueko-
kouksessa voidaan osallistua hallituksen ja opposition väliseen keskusteluun ja
erityisesti johtavan hallituspuolueen asemassa myös kansainväliseen keskusteluun.
Media toimii välittäjänä näissä keskusteluissa.

Keskusteluilla vaikutetaan puoluekokouksessa tehtäviin päätöksiin ja keskus-
telut ovat osa päätöksentekoa. Keskustelu aktivoituu erityisesti henkilövalintojen
yhteydessä. Jäsenkyselyaineiston perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi
puheenjohtajavalinnassa tärkeitä ovat ehdokkaiden puheenvuorojen lisäksi piiri-
ja paikallistason keskustelut. Sen sijaan puoluekokouksen yleiskeskustelulla sekä
epävirallisilla käytävä- ja kahvipöytäkeskusteluilla on selvästi vähäisempi vaikutus
puheenjohtajavalinnassa. (Ks. kuvio 9.)

Kuvio 9.

Jäsenistön arviot puheenjohtajan valintaan vaikuttavien tekijöiden tärkeydestä (%).

JÄSENISTÖN ARVIOT PUHEENJOHTAJAN VALINTAAN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN

TÄRKEYDESTÄ (%).

Erittäin

tärkeä

Melko

tärkeä

Ei osaa

sanoa

Ei kovin

tärkeä

Ei lainkaan

tärkeä

Ehdokkaiden esittäytymispuheenvuorot puoluekok.

Piirin ryhmäkokous puoluekokouksessa

Oman paikallisyhdistyksen/kunnallisjärj. suositus

Yksit. keskustelut ennen puoluekok. (ystävät, perhe)

Neuvottelut eri piirien kokousedustajien kesken

Puoluekokouksen yleiskeskustelu

Käytävä- jakahvipöytäkeskustelut puoluekokouks.

Ehdokkaiden tukiryhmien toiminta

Kansanedustajien toiminta

Oman piirin puheenjohtajan suositus

Väistyvän puheenjohtajan suositus
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3.1.4. Puoluekokous tiedotustilaisuutena

Puoluekokous on paitsi keskustelutilaisuus myös massiivinen tiedotustilaisuus,
jossa esitetään suuri määrä puheenvuoroja ja viestejä puolueesta. Ensisijaisesti
tiedotuksella halutaan tavoittaa suomalaiset äänestäjät. Puoluekokouksessa
järjestetään yleensä kolme varsinaista tiedotustilaisuutta, joissa puoluejohto vastaa
tiedottamisesta. Sen lisäksi tiedotustilaisuuksia järjestetään tilanteen mukaan, ja
puoluekokousohjelmassa huomioidaan se, että puoluejohto on tarvittaessa median
käytettävissä kokouksen aikana. (Rajala 2002.)

Media voi olla välittäjäroolinsa ohella myös puoluekokouskeskustelun sisältönä
ja osapuolena, koska median edustajat ottavat kantaa puolueen toimintaan ja
puoluekokousvalintoihin.16  Media on yksi osa puoluekokousyleisöä. Puoluekokous
on myös puoluekokousedustajien ja median kohtaamispaikka. Puheenvuoroillaan
jäsenet tiedottavat näkemyksistään ja median kautta niille on mahdollista saada
julkisuutta. Valtaosalle puoluekokousedustajia puoluekokous on ainoa tilanne,
jossa he ovat suoraan tekemisissä valtakunnallisen median kanssa. Vaikka puolue-
kokousedustajat osallistuvat tiedottamiseen puoluekokouksessa, käyttää media
suurelta osin puoluejohdon kautta tulevia viestejä. Puoluekokoustiedottaminen
on valtaosaltaan puolueen näkökulmasta hallittua ja kollektiivista. Siinä kerrotaan
puolueen puoluekokouksessa tekemistä päätöksistä ja niiden taustoista. (Rajala
2002.)

Median huomioiminen on keskeistä puoluekokousjärjestelyissä. Keskustan
puoluekokous on avoin tilaisuus medialle eikä sen läsnäoloa kokouksessa rajoite-
ta.17  Ns. tärkeässä puoluekokouksessa on yleensä yli 200 ja ns. tavallisessa
kokouksessa yli 100 median edustajaa, joille puolue järjestää mahdollisimman
hyvät työskentelyolosuhteet sekä tilojen ja teknisten edellytysten että majoituksen
ja puoluekokoukseen liittyvän vapaa-ajan osalta. Puolueen tiedotushenkilöstö
palvelee mediaa puoluekokouspaikalla. Puoluekokousta edeltävän vuoden aikana
puolue lähestyy lehdistöä ja sähköistä mediaa useita kertoja. Medialle tiedotetaan

16 Esimerkiksi Helsingin Sanomien pääkirjoitus otti kantaa keskustan puheenjohtajavalintaan
valintaa edeltävänä päivänä seuraavasti: “Anneli Jäätteenmäen kaula haastajiin on huikea ja
tunnelmat puolueen äänestäjien keskuudessa selkeät. On vaikea kuvitella puoluekokous-
edustajien enemmistön lähtevän mukaan Jäätteenmäen pudottamisyrityksiin. Se antaisi keskus-
tasta kuvan ikuisten vehkeilijöiden puolueena, mikä voisi kostautua ankarasti eduskunta-
vaaleissa.” (Helsingin Sanomat 14.6.2002.)

17 Puoluekokouksen valiokuntien työskentelyyn osallistuvat vain valiokuntien jäsenet.
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valmisteltavista asioista, niiden taustoista ja ikään kuin “valmennetaan” kokoukseen
tulevia toimittajia. Noin kaksi viikkoa ennen puoluekokousta järjestetään toimittajille
tilaisuus, jossa jaetaan kokousmateriaali ja käydään läpi kokoukseen liittyviä
asioita. Myös puoluekokouksen alussa on medialle tilaisuus, jossa mm. päivitetään
puoluekokousaineisto ja selvitetään käytännön kokousjärjestelyjen yksityiskohtia.
Ennakkotiedottamisella kiinnitetään median huomiota puoluekokousasioihin,
annetaan toimittajille aineistoa pohjatyön tekemiseen ja pyritään tekemään kokouk-
sesta mahdollisimman kiinnostava medialle. Asioiden taustoittaminen ja esille
tuominen edesauttaa sitä, että puoluekokous ja puolue saa mahdollisimman
paljon julkisuutta. Puoluekokouksen tapahtumat – se, mitä siellä sanotaan ja
päätetään – sekä eri tiedotusvälineiden painotukset määrittävät sen, mitä puolue-
kokouksesta uutisoidaan. (Rajala 2002.)

Tiedottamisfunktio vaikuttaa puoluekokousohjelman laatimiseen. Ohjelmasta
pyritään rakentamaan myös median näkökulmasta tarkoituksenmukainen.
Jokaiselle kokouspäivälle sisällytetään kiinnostavaa uutisoitavaa ja aikatauluissa
vältetään päällekkäisyyttä. Ohjelman laatimisessa otetaan huomioon myös mm.
television pääuutisten lähetysajat. Median tarpeet eivät kuitenkaan käytännössä
sanele kokouksen etenemistä, vaan kokous etenee kokouksen tarpeiden mukaisesti.
(Rajala 2002.) Tästä esimerkkinä on vuoden 2000 puoluekokous, jossa vara- ja
sijaispuheenjohtajavalinnat venyivät lähes yöhön saakka.

Puoluekokous on myös puolueen sisäinen tiedotustilaisuus eli se tarjoaa
väylän tiedottaa asioista laajasti keskustan kentälle. Tätä tiedottamiskanavaa voivat
yleiskeskustelun kautta käyttää kaikki puheoikeutetut kokousedustajat, mutta
erityisen tehokas tiedonvälityskanava se on niille poliitikoille, joita kenttä haluaa
kuunnella. Puheenjohtajan lisäksi mm. varapuheenjohtajien, puoluesihteerin ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan puheenvuoroja kuunnellaan. Lisäksi eräät
muut ammattipoliitikot tulevat puoluekokouksessa hyvin kuulluiksi yleensä viestinsä
sisällön, kenttää miellyttävän ilmaisutavan ja auktoriteettiasemansa perusteella.
Puheenvuoroihin voidaan sisällyttää sellaista asiaa, jota kokouksessa läsnä olevien
halutaan vievän eteenpäin. Erityisesti viestin vieminen kentälle puoluekokouksesta
on tärkeää silloin, kun puolueella on sisäisiä ongelmia tai puolue valmistautuu
vaaleihin. Ammattipoliitikko on kuvannut puoluekokouksen sisäistä tiedottamista
seuraavasti:

“ 4 000–5 000 ihmistä muodostaa tietyn käsityksen asiasta. Onhan se valtava
voima, joka lähtee viemään sitä sanomaa eteenpäin.” (pol13.)
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3.1.5. Puoluekokous kansanjuhlana

Puoluekokous on kansanjuhla, joka osoittaa puolueella edelleen olevan poliittisen
kansanliikkeen ominaisuuksia. (Ks. Mylly 1996, 25.) Puoluekokouksen yhteydessä
pidetään päätösjuhla, johon symboliikkaa tuovat keskustajärjestöjen ja paikallis-
yhdistysten liput, kansallispuvut, maakuntatunnukset ja -laulut. Päätösjuhlaa
edeltävät sunnuntaiaamuna kokoushartaus ja perinteinen lippumarssi, johon
järjestäydytään kunnittain ja piirijärjestöittäin ja siihen osallistuminen on monille
puolueen jäsenille kunnia-asia.

Puoluekokouksen poliittiseen päätöksentekoon liittyy usein voimakkaita
tunteita ja niitä sisältyy myös puoluekokouksen juhlaosuuteen. Päätöksenteossa
dramatiikka syntyy yleensä poliittisesta kilpailuasetelmasta ja äänestämisestä.
Juhlassa tunnelma perustuu juhlaohjelmaan, seremonioihin ja puolueeseensa
arvokkaasti suhtautuviin ihmisiin. Päätösjuhlan tehtävänä on tarjota kaikille
kokoustyöhön panostaneille ihmisille kiitosjuhla ja samalla “tasoitella” mahdollisia
kilpailutilanteiden aiheuttamia vastakkainasetteluja. Juhlassa puheenjohtaja sisäl-
lyttää puheeseensa mm. aatetta ja yhteisiä tavoitteita. Puoluekokous juhlana
osaltaan vahvistaa kentän uskoa puoluejohdon toimintaan, jäsenistön rooliin,
puolueen kansanvaltaiseen toimintaan ja tulevaisuuteen. Puoluekokoukseen sisältyy
vakavuutta, vastuun ottamista ja jopa hartautta. Marjatta Väänänen on kirjoittanut
vuoden 1981 ylimääräisestä puoluekokouksesta seuraavasti:

“Tältä aamulta on toinenkin muistikuva. Ilmoittautumispaikalle oli viimeisten
joukossa tullut ilmeisesti pitkän matkan takaa neljän hengen ryhmä
luovuttamaan valtakirjojaan. Ryhmäläisten ilmeet olivat vastuulliset ja vakavat.
Mukaan oli otettu oman osaston kokoonkääritty lippu nähtävästi siltä varalta,
että sittenkin, kuten yleensä puoluekokouksessa, sitä saatettaisiin tarvita.
Kaikesta näkyi, että kotiseudun keskustaväen lähettämänä oli tultu hoitamaan
kansanvallan mahdollistamaa luottamustehtävää oman puolueen ja maan
parhaaksi. En tiennyt, kumman puolelle he tulivat tukensa antamaan. Mutta
kun Helsingissä sai nähdä niitäkin, joille puolueet ovat vain alusta korkealle
poliittiselle pelille, lämmin ailahdus kulki niinä hetkinä mielen läpi. Olin nyt
oman puolueeni juurilla sellaisten ihmisten parissa, joille puolue oli aate ja
vakaumus.” (Väänänen 1996, 311.)
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3.2. Puoluevaltuuskunta kentän, puoluejohdon ja median

kohtaamispaikkana

3.2.1. Puoluevaltuuskunnan sääntömääräinen asema

Puoluevaltuuskuntaan kuuluvat puoluejohdon ja puoluesihteerin lisäksi eduskunta-
ryhmän, ruotsinkielisen valtuuskunnan sisarjärjestöjen ja piirien edustajat. Varsi-
naisia jäseniä on yhteensä 134, joista 111 on piirien edustajia. Piirien edustajapaik-
kojen jakamisessa huomioidaan puolueen menestyminen eduskuntavaaleissa
vaalipiiritasolla. Puoluevaltuuskunnan kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus
mm. kansanedustajilla, puoluehallituksen jäsenillä, puolueen eurokansanedusta-
jilla ja puolueen äänenkannattajien päätoimittajilla. (Suomen Keskustan säännöt
1998, 17 §.)

Puolueen sääntöjen mukaan puoluevaltuuskunta käyttää ylintä päätösvaltaa
puolueessa puoluekokousten välisenä aikana. Puoluevaltuuskunta tekee vuosittain
sääntömääräiset järjestötoimintaan ja talouteen liittyvät päätökset. Puoluevaltuus-
kunta valitsee puoluehallituksen, mutta käytännössä puoluejohdon ulkopuolisten
puoluehallitusten jäsenten nimeäminen tapahtuu piirien ja muiden puoluehallituk-
sessa edustettuina olevien tahojen esitysten mukaisesti ja puoluevaltuuskunnan
rooli puoluehallituksen nimeämisessä on lähinnä muodollinen. Puoluevaltuuskunta
kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa. (Suomen Keskustan säännöt
1998, 18 §.)18

3.2.2. Politiikkaa medialle ja julkisuutta puolueelle

Ammattipoliitikot näkevät puoluevaltuuskunnalla olevan yleisesti ottaen kaksi
roolia. Puoluevaltuuskunta on yhtäältä kohtaamispaikka ja toisaalta päätöksentekijä.

Viime vuosina puoluevaltuuskunnan rooli kohtaamispaikkana on tullut
päätöksentekoa selkeämmin esille. Puoluevaltuuskunnan yleensä kaksipäiväisissä
kokouksissa kohtaavat puoluejohto, piirien ja sisarjärjestöjen edustajat, kansan-
edustajat, puoluehallituksen jäsenet, eurokansanedustajat, puolueen keskeiset

18 Ylimääräinen puoluevaltuuskunnan kokous voidaan kuitenkin kutsua koolle “poliittisen
tilanteen tai muun tarpeellisen syyn vuoksi” tai kun viidesosa jäsenistä sitä vaatii. (Suomen
Keskustan säännöt 1998, 18 §.)
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toimihenkilöt ja monet muut puolueen toiminnan aktiivit. Puoluevaltuuskunta on
siten puolueen eri tasoilla toimivien jäsenten vuorovaikutustapahtuma, jossa
sääntömääräisen päätöksenteon, yleiskeskustelun ja valiokuntatyöskentelyn lisäksi
on mahdollisuus myös epävirallisiin keskusteluihin. Ammattipoliitikko kysyykin:
“Käydäänkö puoluevaltuuskunnan parhaat keskustelut virallisen kokouksen
ulkopuolella?” (pol13.)

Puoluevaltuuskunnan yleiskeskustelussa puolueen johto, puoluesihteeri ja
sisarjärjestöjen edustajat sekä yleensä sen jälkeen puoluevaltuuskunnan rivijäsenet
esittävät puheenvuoroja. Kentän edustajilla on mahdollisuus antaa palautetta
puoluejohdolle ja pyrkiä vaikuttamaan puolueen politiikkaan. Puoluevaltuuskunta
on puolueen politiikan “ilmapuntari”. Sen avulla on mahdollista suuntaa-antavasti
arvioida poliittisten kysymysten kannatusta kentällä ja hakea hyväksyttävyyttä
niille. (pol1, pol3, pol4, pol5, pol8, pol9, pol11, pol13, pol14.) Valtaosa käytettävistä
puheenvuoroista on ennakkoon valmisteltuja, minkä vuoksi puheenvuoroissa ei
yleensä reagoida jo esitettyihin puheenvuoroihin. Yleiskeskustelu on sen vuoksi
pikemminkin puheenvuorojen pitämistä kuin keskustelua. (pol2, pol3, pol11.)

Puoluevaltuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan paitsi
yleiskeskustelun kautta myös valiokunnissa tapahtuvan valmistelutyön kautta.
Kannanottojen lisäksi puoluevaltuuskunta voi tuottaa ns. keskusteluasiakirjoja,
joihin sisältyville linjauksille saadaan puoluevaltuuskuntakäsittelyn kautta virallista
statusta puoluekokousten välillä. Ammattipoliitikon mukaan puoluevaltuuskuntaa
voidaan väheksyä siitä syystä, että “vaikuttaminen sen kautta voidaan kokea
vaikeaksi, koska siellä ei ruuvata niitä yksityiskohtia”. (pol5.)

Puoluevaltuuskunnan jäsenet ovat aikaisempaa selvemmin politiikan “puoli-
ammattilaisia”. Samalla puheenvuorojen kansanomainen värikkyys on vähentynyt.
(pol1, pol6, ks. pol7.) Puoluevaltuuskunnan jäseniksi valikoituu piireistä yleensä
henkilöitä, joilla on kokemusta poliittisesta vaikuttamisesta ja usein myös pyrkimystä
edetä poliittisella uralla. Puoluevaltuuskunta on monille jäsenilleen oppimisen ja
näkymisen paikka. Vaikka puoluevaltuuskunnan jäsenet toimivat puoluejohdon ja
kentän välissä, ei jäsenistö pidä puoluevaltuuskunnan jäseniä merkittävinä tiedon-
saantikanavina.19  Ammattipoliitikko kuvaa puoluevaltuuskuntaa ja sen jäseniä
seuraavasti:

19 Jäsenkyselyyn vastanneista 63 % pitää puoluevaltuuskunnan jäseniä “ei kovin tärkeinä” tai “ei
lainkaan tärkeinä” tiedonsaannin kanavina (tiedonsaantikanavista ks. luku 2.3.3., taulukko
22.).
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“Puoluevaltuuskunta ei ole enää samassa määrin kuin piirikokoukset sellainen
syvien rivien ääni. Sinne valikoituu ihmisiä, jotka kykenevät edustavasti
esiintymään. Se on herraskaisempi kuin jäsenkunta keskimäärin. (…) Kyllä
se on yksi foorumi, jossa nousevat poliitikot hakevat johtajilta hyväksyntää. Ei
nyt ehkä tärkein, mutta yksi foorumi. Jos esittää asiansa hyvin suuressa
kokouksessa, niin kyllä naama jää mieleen ja se voi johtaa sitten uran
edistymiseenkin. (pol6.)

Puoluevaltuuskunnassa keskeinen kohtaaminen tapahtuu puolueen ja median
välillä. Ammattipoliitikot myöntävät median läsnäololla olevan vaikutusta puolue-
valtuuskunnan kokouksiin. Puoluevaltuuskunnan rivijäsenten puheenvuoroja
median läsnäolo yleensä “sievistää”, mutta se voi myös terävöittää niitä. (pol1,
pol3, pol7, pol8, pol13, vrt. pol220.) Osa poliitikoista kokee, että puoluevaltuus-
kunnan kokouksista rakennetaan tietoisesti puolueen “puolivuotistapahtumia”,
joista huolellisen ennakkovalmistelun avulla pyritään saamaan irti mahdollisimman
suuri hyöty mediassa. Tällöin puoluevaltuuskunnan keskeisin merkitys perustuu
puolueen saamaan julkisuuteen. (pol7) Ammattipoliitikot kuvaavat median ja
puoluevaltuuskunnan välistä suhdetta seuraavasti:

“Mediaa varten kai se puoluevaltuuskunta hyvin pitkälle järjestetään, että
saadaan sopivaa sanomaa ulos.” (pol2.)

“Puoluevaltuuskunta on kooltaan ja statukseltaan niin iso, että se tuo julki-
suuden aina paikalle. Se on vähintään yhtä tärkeä asia kuin nämä muut
(politiikan arviointi ja päätöksenteko).” (pol13.)

Median vaikutus puoluevaltuuskunnassa voi poliitikkojen mielestä nousta
myös ongelmaksi, jos puoluevaltuuskunnan keskustelut suuntautuvat valtaosaltaan
medialähtöisesti puolueen ulkopuolelle tilanteessa, jossa tarvittaisiin puolue-
valtuuskunnan panostusta esimerkiksi puolueen sisäiseen kehittämiseen. (pol3.)

Median ja puolueen kohtaamisessa keskeinen väline on puheenjohtajan
poliittinen katsaus yleiskeskustelun alussa. Puhe on rakennettu tarkasti ja siihen
sisällytetään asioita, joihin median halutaan tarttuvan. Puhe on suunnattu

20 Yksi haastatelluista ammattipoliitikoista katsoi, ettei media voi supistaa puoluevaltuuskunnan
keskustelua, vaan puoluevaltuuskunta tekee sen itse.
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pikemminkin medialle ja sitä kautta muille ulkopuolisille toimijoille kuin puolue-
valtuuskunnan jäsenille. Ammattipoliitikon mukaan:

“Se (puoluevaltuuskunta) on muuttunut enemmän ja enemmän puolueen
johdon, siis puolueen puheenjohtajan foorumiksi linjoittaa keskustan puolesta
politiikkaa.” (pol2.)

Puoluevaltuuskunnan kokouksen onnistumista voidaan mitata sen mukaan
millä asioilla, miten näkyvästi ja ketkä ovat päässeet puoluevaltuuskunnan kokouk-
sen yhteydessä mediassa esille. Puheenvuorojen sisältöön heijastuvat mm. politiikan
ajankohtaiset kysymykset ja puolueen sisäinen tilanne. Puoluevaltuuskunta on
yksi kenttä käydä puolueen sisäistä kilpailua politiikan linjasta ja vaikutusvallasta
puolueessa. Puheenjohtajiston puheenvuoroissa näkyy yleensä johdon sisäinen
työnjako. Puheenjohtajan puheenvuoroon sisältyy puolueesta ulospäin suunnattu
varsinainen poliittinen sanoma ja muut keskittyvät yleensä enemmän järjestöllisiin
ja muihin puolueen sisäisiin kysymyksiin. Tyypillisiä puoluevaltuuskunnan
kokouksissa käsiteltäviä asioita ovat vaaleihin valmistautuminen ja vaalien tulosten
analysoiminen. (Ks. pol1.)

Ammattipoliitikon mukaan tarkassa mediasuunnittelussa piilee myös puolue-
valtuuskunnan ongelma. Ennakkoon tehdystä suunnitelmasta poikkeavat esiinty-
miset voidaan kokea puolueelle vahingollisina ja tämä saattaa rajoittaa keskustelua.
(pol7.) Ammattipoliitikon mukaan media vaikuttaa puoluevaltuuskunnan keskus-
teluun seuraavasti:

“Ei enää radikaalia esiintymistä ja suoraan puhumista. Poikkeuksena jotkut.
Sanat sovitellaan. Ei haluta loukata. Tähän on vaikuttanut lehdistön läsnäolo.
Ei haluta antaa vihamieliselle medialle aseita omia johtajia vastaan. Ja ne ovat
poikkeuksia, jotka halutessaan päästä julkisuuteen, tekevät tämän. Haukku-
malla johtajan pääsee aina Helsingin Sanomiin ja se on aika paljon puolue-
valtuuskuntatason poliitikolta.” (pol6.)

Puoluevaltuuskuntaan liittyvä ennakoiva mediasuunnittelu on osa puolueen
sisäistä vallankäyttöä. Puoluejohto haluaa julkisuuden hallinnan kautta saada
puolueelle omasta näkökulmastaan tarpeellista julkisuutta. Median läsnäolo
tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden saada huomiota myös puoluejohdon kannasta
poikkeaville näkemyksille. Ammattipoliitikkojen tapa korostaa median roolia
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puoluevaltuuskunnan yhteydessä osoittaa osaltaan, että poliitikot kokevat median
hyvin vahvasti politiikan tekemisen paikaksi. Puoluevaltuuskunta ilman mediaa on
puolueen sisäistä toimintaa, mutta median kanssa se on varsinaista politiikkaa.

3.2.3. Puoluevaltuuskunta päätöksentekijänä

Ammattipoliitikot näkevät puoluevaltuuskunnan myös päätöksentekijänä.21  Osa
poliitikoista arvioi, että puoluevaltuuskunnalla on puoluehallitusta selkeämpi
rooli puolueen sisällä. (pol4; pol14.) Jäsenistö näkee puoluevaltuuskunnalla
olevan merkittävästi vaikutusvaltaa puolueen sisällä. Kyselyyn vastanneista 76 pro-
senttia arvioi, että puoluevaltuuskunnalla on “hyvin paljon” tai “erittäin paljon”
vaikutusvaltaa. (Ks. luku 2.3.1., kuvio 5.)

Puoluevaltuuskunnan merkitys päätöksentekijänä liittyy yleensä rutiineina
pidettyihin järjestöllisiin asioihin. Osa ammattipoliitikoista korostaa kuitenkin
puoluevaltuuskunnan asemaa todellisena päätöksentekijänä ns. isoissa kysymyk-
sissä. (Ks. Suomen Keskustan säännöt 1998, 20–21 §; pol1, pol2; vrt. pol3, pol5,
pol6, pol13, pol14.) Puoluevaltuuskunta päättää yhdessä eduskuntaryhmän kanssa
puolueen osallistumisesta hallitukseen. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 29 §,
ks. 18 §.) Vaikka tällä päätösvallalla ei ole ollut käytännön merkitystä viime
vuosina, on puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksissa asiasta
päätetty äänestyksen kautta useita kertoja esimerkiksi 1970- ja 80-luvuilla, jolloin
hallitukseen osallistuminen ei ollut itsestään selvää. (pol6.) Puoluevaltuuskunnan
ja eduskuntaryhmän yhteiskokous teki myös puolueen lopullisen päätöksen EY-
jäsenhakemuksen jättämisasiassa. (Ks. Jutila 1993, 60; pol3, pol6, pol13, pol14.)
Puoluevaltuuskunnalla päätöksenteon osapuolena on siis näissä tapauksissa ollut
todellista merkitystä. Toisaalta on kuitenkin syytä huomata, että varsinaisia
yhteiskokousten päätöksentekotilanteita edeltää yleensä monivaiheinen prosessi,
jonka eri vaiheiden ja toimijoiden merkityksen tarkempi arviointi on tehtävä
tapauskohtaisesti ja päätöksenteon kokonaistilanne huomioiden.

21 Esimerkkejä puoluevaltuuskunnan aikaisemmasta roolista päätöksentekijänä: puoluevaltuus-
kunnan kokous, jossa Kekkonen valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi joulukuussa 1954
(ks. Hokkanen 2002, 299) ja puoluevaltuuskunnan äänestys hallitukseen osallistumisesta
vuoden 1979 eduskuntavaalien jälkeen (ks. Kääriäinen 2002, 205).
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3.3. Puoluehallituksen heikentynyt rooli päätöksentekijänä

3.3.1. Puoluehallituksen sääntömääräinen asema

Puolueen sääntöjen mukaan puoluehallituksella on päätöksentekovaltaa puolueen
toiminnassa mm. sitä kautta, että puoluehallitus asettaa toimikuntia, päättää
puolueen varainhankinnasta, vastaa omaisuuden hoidosta ja taloudellisesta
toiminnasta sekä toimihenkilöiden palkkaamisesta. Puoluehallitus valmistelee
puoluekokouksessa ja puoluevaltuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat.
Puoluehallituksella on vastuu puolueen toiminnan suunnittelusta ja ohjauksesta
yleensä sekä erityisesti vaalivalmistelujen osalta. (Suomen Keskustan säännöt
1998, 25 §). Puoluehallitukseen kuuluvat puolueen puheenjohtajisto, puolue-
sihteeri sekä yksi edustaja kustakin piirijärjestöstä, eduskuntaryhmästä, europarla-
menttiryhmästä, puolueen kunnallisasiain, yrittäjäasiain ja työmarkkina-asiain
neuvottelukunnista sekä keskustan sisarjärjestöistä ja ruotsinkielisestä valtuuskun-
nasta. Puoluehallituksessa on yhteensä 36 varsinaista jäsentä. Keskustan piirien
toiminnanjohtajien yhdistyksen edustajalla on puoluehallituksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 23 §). Piireissä puoluehallitus-
paikat ovat tavoiteltuja ja niistä kilpaillaan.

3.3.2. Esiintymistä ja keskustelua

Ammattipoliitikkojen puoluehallitusta koskevissa näkemyksissä on havaittavissa
selkeitä kaikille yhteisiä piirteitä. Ensinnäkin ammattipoliitikkojen näkemyksen
mukaan puoluehallituksen tosiasiallinen merkitys puolueen päätöksenteossa on
heikentynyt viime vuosien aikana.22  Puoluehallituksen rooli on heikentynyt nimen-

22 Ammattipoliitikkojen arvioinneissa muutoksen katsottiin tapahtuneen 1980- ja 1990-luvuilla
painottuen kuitenkin jälkimmäiselle vuosikymmenelle. Puoluehallituksen aikaisempaa roolia
kuvaa seuraava Kari Hokkasen määritelmä: “Keskushallitus (KJ: nykyinen puoluehallitus)
johti toisaalta järjestöä ja toisaalta otti kantaa politiikkaan. (…) Sen kannanotot politiikasta
olivat tärkeitä varsinkin silloin, kun oli sisäisiä kiistoja. Tavallaan keskushallituskin kilpaili
eduskuntaryhmän kanssa, mutta ainakin avoimesti vähemmän kuin puoluevaltuuskunta.”
(Hokkanen 2002, 188–189.) Puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän välisestä suhteesta ja
siihen liittyvistä vaihteluista ks. myös Hokkanen 1996, 155–157.
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omaan poliittisen kannanmäärittelyn osalta, ja päätösvaltaa on siirtynyt eduskunta-
ryhmälle.23

Jäsenistön arviot puoluehallituksen vaikutusvallasta poikkeavat ammattipolii-
tikkojen näkemyksestä. Jäsenkyselyssä jäsenistö nosti puoluehallituksen heti
puheenjohtajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan jälkeen kolmanneksi
merkittävimmäksi vallankäyttäjäksi puolueen sisällä. Vastanneista 82 prosenttia
arvioi puoluehallituksella olevan “hyvin paljon” tai “melko paljon” vaikutusvaltaa
ja jäsenistön arvioinnissa puoluekokous jäi niukasti puoluehallituksen taakse.
(Ks. luku 2.3.1., kuvio 5.)

Jäsenistön puoluehallitusta koskevia näkemyksiä arvioitaessa on otettava
huomioon se, että puoluehallituksen kokoukset ovat suljettuja ja vastanneista
ainoastaan muutamat ovat toimineet puoluehallituksen jäseninä.24  Jäsenistön
arviot eivät siten ensisijaisesti heijastele heidän omia kokemuksiaan puoluehalli-
tuksesta. Sen sijaan jäsenistön puoluehallituksen vaikutusvaltaa koskeviin arvioihin
voivat vaikuttaa puoluehallitus-sanaan liittyvät konnotaatiot ja puoluehallituksen
aikaisempi, nykyistä vahvempi rooli. Painotuserot ammattipoliitikkojen ja jäsenistön
välillä antavat tältä osin viitteitä puolueen käytännön päätöksentekoa koskevan
tiedon puutteesta puolueen kentällä.

Puoluehallituksen aikaisempaan, nykyistä vahvempaan rooliin vaikutti puo-
lueen jakautuminen K- ja V-linjoihin. Linjajaon jälkeenkin puolueen keskeiset
henkilöt ovat vaikuttaneet puoluehallituksen rooliin puolueessa. Puoluehallitus
on toiminut ajoittain eduskuntaryhmän vastapainona ja nykyistä selkeämmin
poliittisena toimijana puolueen sisällä. Ammattipoliitikko määrittelee puoluehalli-
tuksen aikaisempaa roolia seuraavasti:

“…mutta se rooli on ollut kovakin aiempina vuosikymmeninä, hyvinkin kova
rooli, missä on käyty todellista väittelyä linjasta ja otettu yhteen linjasta.”
(pol2.)

23 Osa haastatelluista näki, että eduskuntaryhmän ohella työvaliokunnan rooli on vahvistunut
puoluehallituksen merkityksen heikentyessä. Puoluehallituksen aikaisemmasta roolista saa
viitteitä esimerkiksi poliitikkojen muistelmiin sisältyvistä päätöksentekoprosessien kuvauksista
(ks. esim. Väänänen 1996, 303–304).

24 Kyselyyn vastanneista 113 henkilöä, 17,3 % (n=653), on ilmoittanut toimivansa tai toimineensa
puoluevaltuuskunnan tai -hallituksen jäsenenä. Puoluehallituksen koko huomioiden valtaosa
heistä lienee toiminut puoluevaltuuskunnassa.
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Ammattipoliitikoilla on varsin yhteneväiset näkemykset puoluehallituksen
nykyisestä roolista. Heidän mukaansa puoluehallituksen nykyinen merkitys päätök-
sentekijänä perustuu nimenomaan puoluehallituksen järjestötoimintaa ja taloutta
koskevaan päätöksentekovaltaan. Yksi haastatelluista ammattipoliitikoista määritteli
puoluehallituksen päätöksentekijäksi ainoastaan siltä osin, että se valitsee työvalio-
kunnan jäsenet. (pol14.)25

Varsinaisen poliittisen päätöksenteon sijaan ammattipoliitikot näkevät puolue-
hallituksen tällä hetkellä kentän edustajien ja puoluejohdon välisen vuoropuhelun
paikkana. Ammattipoliitikon määritelmän mukaan puoluehallituksen toiminta on
“keskustelua ja seminaarinpitoa” (pol4). Puoluejohto saa puoluehallituksessa
palautetta näkemyksilleen ja jäsenet voivat tuoda ns. kentän terveisiä puoluejohdolle.
Koska puoluehallituksen jäseninä ovat piirijärjestöjen puheenjohtajat tai muut
keskeiset maakuntatason poliitikot ja sisarjärjestöjen edustajat, puoluejohto voi
testata siellä näkemystensä hyväksyttävyyttä kentällä. Ammattipoliitikon määritelmän
mukaan puoluehallitus toimii puoluejohdon politiikalle “kaikupohjana” (pol2).
Puoluehallitus on “miniotanta piirien ja sisarjärjestöjen ihmisistä” (pol1) ja
toisaalta “aika valikoitunut eliitti”, jonka kautta “puoluejohto voi halutessaan
hakea niin sanotun kentän tuen poliittisissa asioissa ja käyttää sitä (tukea) vielä
suurempaa kentän mielipidettä vastaankin” (pol6). Puoluehallitus voi siten olla
puoluejohdolle väline poliittisten linjausten muodostamisessa ja legitimoin-
nissa, mutta se ei niinkään ole toimija, joka itsenäisesti muodostaa poliittista
linjaa (ks. pol3, pol6, pol13, pol14).

Puoluehallituksen jäsenten valintamenettelyä ja yhteyttä kenttään kuvaa se,
että jäsenkyselyn vastanneista 42 prosenttia koki jäsenistön voivan vaikuttaa
puoluehallituksen jäsenten valintaan (ks. liitetaulukko 12.). Myös valinnan jälkeinen
yhteydenpito puoluehallituksen jäsenten ja jäsenistön välillä on vähäistä ja
säännöllinen kuukausittainen yhteydenpito on keskittynyt voimakkaasti
militanttijäseniin ja aktiiviosallistujiin. (Ks. luku 2.2.6.) Puolueen sisäisen
demokratian kannalta ongelmallista on se, että samalla kun puoluehallituksen

25 Haastateltavat eivät painottaneet sitä, että puoluehallitus valitsee yhdessä eduskuntaryhmän
kanssa puolueen ehdokkaat hallituksen jäseniksi (ks. Suomen Keskustan säännöt 1998, 29 §;
pol2). Puoluehallituksen roolin sivuuttaminen tässä asiassa voi selittyä sillä, että valtaosassa
haastatteluista viimeisimmistä ministerivalinnoista oli kulunut useita vuosia. Toisaalta
puheenjohtajan aseman vahvistuminen on mitä ilmeisimmin heikentänyt puoluehallituksen ja
eduskuntaryhmän valtaa ministerivalinnoissa.
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pitäisi edustaa jäsenistöä, enemmistö jäsenistä kokee, ettei voi vaikuttaa jäsenten
valintaan.26  (Ks. liitetaulukko 12.)

Ammattipoliitikot pitävät puoluehallitusta myös jäsentensä esiintymisfooru-
mina. Palautteen antamisen lisäksi puoluehallituksen jäsenillä voi olla pyrkimystä
nostaa esille osaamistaan puoluejohdon edessä, osoittaa lojaalisuutta puoluejoh-
dolle ja edistää tätä kautta omaa poliittista uraa. (pol7, pol9, pol13.) Ammatti-
poliitikkojen mukaan puoluehallitus on myös edunvalvontapaikka. Puoluehallituk-
seen valikoituvat piirien edustajat käyttävät puoluehallitusta aikaisempaa selvemmin
oman piirinsä etujen ajamiseen ja toimivat kuten kansanedustajat oman alueensa
puolesta. (pol6.)

Puoluehallituksen rooliin puolueessa vaikuttavat monet tekijät. Yksi keskeinen
puoluehallituksen toimintaan vaikuttava asia on hallitus–oppositio-asetelma.
Hallitusvastuussa puolueella on enemmän vaikutusvaltaa yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa ja sitä kautta puolue-elimillä on paremmat mahdollisuudet
vaikuttaa päätöksiin. Hallitusvastuussa ja erityisesti pääministeripuolueena
puolueella on käytännön mahdollisuuksia vaikuttaa politiikan päiväjärjestykseen
sekä käsiteltävien asioiden sisällön että menettelyjen osalta. Järjestöllisten asioiden
ohella puoluehallituksessa käsitellään tällöin hallituspolitiikan tulevia ratkaisuja
ja arvioidaan jo tehtyjä päätöksiä. Tässä tilanteessa puolueen sisälle mahdollisesti
muodostuvat sisäiset oppositioryhmittymät vaikuttavat myös puoluehallituksen
toimintaan. Hallitusvastuussa puolueen sisäisiä vaikutusmahdollisuuksia heikentää
se, että ministeriryhmän jäsenet ovat ministerivastuun alaisia, eikä keskeneräisiä
asioita ole useinkaan mahdollista linjata ennakkoon puolueen sisällä. Myös muut
hallituspuolueet, poliittisen päätöksenteon aikataulut ja ylipäätään poliittiset
tilannetekijät rajoittavat käytännössä asioiden linjaamista puolueen sisällä ja
linjausten vaikutusta ministereiden toimintaan. Ammattipoliitikko kuvaa puolue-
hallituksen asemaa seuraavasti:

“Puoluehallituksessa ei ole ollut sillä tavalla painavaa päätettävää silloin, kun
hallituksessa on oltu. Niin se helposti koetaan. Sille tuodaan jälkijättöisesti
asiat ja siunataan vaan.” (pol3.)

26 Piirien edustajat puoluehallitukseen valitaan yleisissä piirikokouksissa, joita valmistelevien
piiritoimikuntien jäsenistä 51 % arvioi, että jäsenistö voi vaikuttaa “hyvin” tai “melko paljon”
puoluehallituksen jäsenten valintaan (liitetaulukko 12.) Vastanneista 9 % arvioi puoluehalli-
tuksen jäsenen “erittäin tärkeäksi” tiedonsaannin kanavaksi (ks. luku 2.3.3., taulukko 22.).
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Haastatellut ammattipoliitikot arvioivat oppositioaikana puolueen poliittisen
toiminnan painopisteen siirtyneen eduskuntaan ja pitävät kehitystä luontevana.
Muutosta perustellaan sillä, että oppositiossa puolueen on pakko reagoida hallituk-
sen toimintaan siellä, missä politiikkaa tehdään ja missä reagointi huomataan.
Puoluehallitusta ei pidetä keskeisenä oppositiopolitiikan tekemisen paikkana.
Muutosta kuvaa seuraava lainaus haastattelusta:

“Se (puoluehallitus) on kyllä, johtuen pitkälti oppositiopuolueen roolista,
viime vuosina joutunut tätä päivänpoliittista valtaansa luovuttamaan ja luovutta-
nut suosiolla eduskuntaryhmälle.” (pol1)

Puoluehallituksen rooliin puolueessa vaikuttaa myös puheenjohtajan tapa
johtaa puoluehallitusta ja puoluetta yleensä. Ammattipoliitikon mukaan puoluehalli-
tuksen rooli “vaihtelee sen mukaan, kuka on puheenjohtaja”. (pol2) Toisen
poliitikon määritelmän mukaan K- ja V-linjajaon jälkeen Väyrysen kaudella
puoluehallitus oli nykyistä vahvempi, koska puheenjohtajalla oli tapana viedä
näkemyksiään puoluehallituksen käsiteltäväksi ja hankkia niille puoluehallituksen
tuki. Tulkinnan mukaan tämä menettely vahvisti sekä puheenjohtajan että
puoluehallituksen asemaa puolueen sisällä. Puoluehallitus osallistui puolueen
politiikan määrittelyyn nykyistä enemmän. Ammattipoliitikon tulkinta Ahon kaudesta
on se, että silloin puoluehallituksen merkitys heikentyi ja vastaavasti eduskunta-
ryhmän merkitys kasvoi. Tämä johtui oppositioaseman lisäksi Ahon tavasta
painottaa eduskuntaa poliittisen toiminnan kenttänä. (pol13.)

Ammattipoliitikot näkevät muutoksen syitä myös puoluehallituksessa itsessään.
Haastattelujen mukaan puoluehallituksen jäsenten poliittinen osaaminen on
aikaisempaa heterogeenisempaa. (Ks. pol6, pol12, pol13). Puoluehallitukseen
on valikoitunut sellaisia henkilöitä, joille puoluehallitus on nimenomaan keskustelu-
paikka, jossa annetaan palautetta ja hoidetaan oman alueen edunvalvontaa (pol.1,
pol2, pol3, pol4, pol6, pol7, pol11, pol12, pol13, pol14). Puoluehallituksen
keskusteluissa näkyvät poliittisen osaamisen erot ja käytännössä vain muutaman
jäsenen puheenvuoroja todella kuunnellaan. (pol6, pol12, pol13.) Ammattipolii-
tikot määrittelevät puoluehallituksen tilannetta seuraavasti:

“Että kun joku ryhtyy puhumaan, niin sen ihan selvästi huomaa kenen
kohdalla kuunnellaan ja kenen kohdalla ei. Silloin kun on kaikille suurin
piirtein tuntematon edustaja valtakunnallisesti ja piirin edustaja, niin suurin
piirtein tietää, että mitä sieltä tulee. Ja tässä suhteessa muutos on ollut aika
suuri.” (pol6)
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“Se oli heterogeeninen porukka. Voi olla, että he olivat omassa maakunnassaan
(…) Kyllä ne olivat aika harvoja, joita kuunteli, joiden puheilla oli merkitystä.”
(pol12.)

Puoluehallituksen roolin heikentymistä on edistänyt sen jäsenmäärän kasvu.
Ammattipoliitikot pitävät nykyistä puoluehallitusta isona elimenä, jonka jäsenet
eivät tunne riittävän hyvin toisiaan. (pol5, pol6, pol11; ks. Hokkanen 2002, 191.)
Ilmeisesti tämä vaikuttaa siihen, että pelätään ainakin jossakin määrin ns. vuotamista
tai sitä, että lausuttuja mielipiteitä käytetään myöhemmin niiden esittäjää vastaan
poliittisessa kilpailutilanteessa. Iso jäsenmäärä heikentää luottamusta ja rajoittaa
siten puoluehallituksen toimintaa ja merkitystä. Puoluehallituksen laajentamiseen
on aikanaan päädytty puolueen sisäisten toimijaryhmien ja politiikan sisältökysy-
mysten laajentumisen sekä maakunnallisen tasapuolisuuden vuoksi (europarlamen-
taarikot, neuvottelukunnat ja piirien yhtäläinen edustus). Puoluehallitukseen on
pyritty saamaan monipuolista osaamista ja takaamaan puoluehallituksen toiminnan
legitimiteetti puolueessa. Iso koko, perinteiset toimintatavat ja sääntömääräisten
rutiiniasioiden suuri määrä rajoittavat puoluehallituksen mahdollisuuksia reagoida
politiikassa eteen tuleviin kysymyksiin (pol3, pol5, pol6). Ammattipoliitikon
mukaan:

“Puoluehallitus ja puoluevaltuuskuntakin, johtuen osittain niiden hitaudesta,
ne ovat jääneet (jalkoihin) väen väkisinkin poliittisissa kysymyksissä; vähän
jälkijättöisinä kuuntelevat mitä on muualla mietitty, sovittu. (…) Että vaan
tämä politiikan nopearytmisyys on johtanut kyllä siihen, että puoluehallitus
istuu harvoin sinä päivänä, jolloin kantaa otetaan. Sen kannan joutuu
useimmiten joku puoluejohdon jäsenistä ottamaan kameroiden ja toimittajien
edessä. Se on sillä hetkellä kun se kysymys tulee.”(pol3.)

3.3.3. Puoluehallituksen funktio hukassa?

Lähes kaikissa ammattipoliitikkojen haastatteluissa ilmaistiin tyytymättömyyttä
puoluehallituksen nykyiseen rooliin ja esitettiin, mihin suuntaan puoluehallitusta
tulisi muuttaa. Ammattipoliitikot haluaisivat vahvistaa puoluehallituksen strategista
luonnetta ja vastuuta puolueen linjasta pitkällä tähtäimellä (pol3, pol7, pol10.).
Myös puoluehallituksen kokouskäytäntöihin ja operatiiviseen toimivuuteen toivo-
taan parannusta. (pol5, pol11.) Haastatteluissa ilmeni tyytyväisyyttä puoluehalli-
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tukseen piirien ja puoluejohdon välisen vuoropuhelun paikkana (pol1, pol11.)
Haastatteluissa oli havaittavissa kuitenkin myös tyytymättömyyttä puoluehallituksen
“maakunnallisuuteen” ja siihen, että keskustelu on maakuntien ja valtakunnantason
poliitikkojen välistä mielipiteiden vaihtoa. (pol12.) Ammattipoliitikkojen mukaan
piirien edunvalvontapyrkimykset voivat nousta ongelmaksi, jos puoluehallituksen
jäsenet painottavat toiminnassaan vaatimusten esittämistä puolueelle ja viestien
vieminen puoluehallituksesta kentälle ja vastuu puolueesta kokonaisuutena jäävät
sivuun. (pol1, pol3.) Edunvalvontaan ja oman poliittisen uran edistämiseen voi
liittyä myös keskustelua rajoittavaa lojaalisuutta puoluejohtoa kohtaan, mikä on
ilmeisesti lisääntynyt puheenjohtajan aseman vahvistumisen seurauksena. (pol6,
pol7, pol13.)

Ammattipoliitikot esittivät myös arvioita siitä, miten puoluehallituksen asemaa
voidaan vahvistaa. Yksinkertaisimmillaan asian ilmaisi poliitikko, joka katsoi, että
“puoluehallituksella on se rooli, minkä se haluaa” (pol2.). Hänen mukaansa
puoluehallituksen vahvistuminen on siis kiinni siitä itsestään eli puoluehallituksen
jäsenten ja puheenjohtajien toimista. Taustalla lienee se tosiasia, ettei puolue-
hallituksen aseman heikentämiseksi ole tehty virallisia päätöksiä puolueessa, vaan
puoluehallituksen heikentyminen on tapahtunut vähitellen, ehkä osin tiedostamatta.
Puoluehallituksen roolin selkeytyminen ja mahdollisesti vahvistuminen voi siten
tapahtua nykyisissä sääntömääräisissä puitteissa ja kyse on ikään kuin puolue-
hallituksen “ryhdistäytymisestä” vallankäyttäjän roolissaan. Mikäli valtaosalla
puoluehallituksen jäsenistä on merkittävää sanottavaa politiikan sisältökysymyksissä
ja sitä kautta lisäarvoa puolueelle, puoluehallituksen merkitys päätöksentekijänä
nousee. (Ks. pol13.)

Toinen ammattipoliitikko lausui puoluehallituksen vahvistumisesta seuraavaa:
“Jos puheenjohtaja haluaa päätättää ja käyttää sitä (puoluehallitusta) selkänojana,
silloin sillä on vahvuutta ja auktoriteettia.” (pol13.) Tässä määritelmässä puolue-
hallituksen asema on riippuvainen puheenjohtajan toimista eikä puoluehallitus
ole itsenäinen omilla toimillaan asemaansa nostava päätöksentekoelin. Tätä
käsitystä vahvistaa toisen ammattipoliitikon näkemys, jonka mukaan “puolue-
hallituksen rooli vaihtelee sen mukaan, että kuka on puheenjohtaja”. (pol2.)

Tämä tutkimus vahvistaa Nousiaisen tulkintaa siitä, että puolueiden puolue-
hallitukset koostuvat “pääosin maakunnallisista kaadereista”. Hänen mukaansa
puoluehallitusten “koko ja valintatapa paljastavat että ne on tarkoitettu ensi sijassa
joukkojärjestöjen sisäisten asioiden käsittelyareenoiksi pikemmin kuin huippu-
johtajien ryhmiksi, joihin politiikkakysymysten päivittäinen tai viikoittainen pohdinta
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olisi sijoitettu”. Keskustankaan osalta puoluehallitus ei muodosta “suljettua
valtaeliittiä”. (Nousiainen 1993, 128–129.)

3.4. Työvaliokunta – puolueen sisäinen päätöksentekijä

3.4.1. Operatiivista päätöksentekoa keskustelemalla

Keskustan puoluehallituksen työvaliokuntaan kuuluvat puolueen puheenjohtajisto,
puoluesihteeri, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän edustajat sekä kolme
muuta puoluehallituksen jäsentä.27  Työvaliokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja
puheoikeus NKL:n, Keskustanaisten ja KOL:n puheenjohtajilla. (Suomen Keskustan
säännöt 1998, 26 §.) Työvaliokunnan kokouksissa voivat olla läsnä myös eduskunta-
ryhmän varapuheenjohtajat, kanslian ryhmäsihteeri ja puoluetoimiston osastopääl-
liköt. Puolueen ollessa hallituksessa työvaliokunnan kokouksiin voivat osallistua
myös puolueen ministerit. Jatkossa tässä tutkimuksessa työvaliokunnan jäsenillä
tarkoitetaan kaikkia työvaliokunnan toimintaan säännöllisesti osallistumaan
oikeutettuja henkilöitä riippumatta siitä, ovatko he varsinaisia jäseniä vai onko
heillä puhe- ja läsnäolo-oikeus työvaliokunnassa. Tätä määrittelyä voidaan perustella
työvaliokunnan päätöksentekokäytännöillä, joita tässä luvussa selvitetään.

Ammattipoliitikot pitävät työvaliokuntaa merkittävänä päätöksentekoelimenä,
jonka keskeisin työmenetelmä on keskustelu. Ammattipoliitikon mukaan työvalio-
kunta määrittelee, mikä on keskustan kanta ja tekee myös strategisia linjauksia.
(pol4.) Myös jäsenistöstä selkeä enemmistö (75 %) pitää työvaliokuntaa vaikutus-
valtaisena toimijana, joskin osalle jäsenistöä työvaliokunta vaikuttaa olevan vaikeasti
arvioitavissa oleva puolue-elin.28

Ammattipoliitikot käyttävät työvaliokunnan yhteydessä päätöksenteon ja
keskustelun käsitteitä osittain toistensa synonyymeina. Tämä selittyy ilmeisesti

27 Käytännöksi on muodostunut se, että työvaliokunnassa eduskuntaryhmää ja europarla-
menttiryhmää edustavat ryhmien puheenjohtajat. (Ks. http://www.keskusta.fi/keskusta/
organisaatio, 1.11.2002.) Työvaliokunta on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä,
puolueen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.

28 Jäsenkyselyyn vastanneista 12 % arvioi työvaliokunnalla olevan vähän vaikutusvaltaa ja 13 %
ei arvioinut työvaliokunnan roolia lainkaan (ks. luku 2.3.1., kuvio 5.).
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sillä, ettei työvaliokunnan päätöksenteossa välttämättä ole varsinaisia päätöksenteon
vaiheita, vaan päätöksenteko on keskustelua ja päätelmien tekemistä sen pohjalta.
Ammattipoliitikot kuvaavat työvaliokuntaa ja sen roolia seuraavasti (kursivoinnit
KJ):

“Kovan politiikan tekemisen ydin on siellä. (…) Jos joku paikka on aito
keskustelupaikka kovista asioista, niin kyllä silloin työvaliokunta. Mitään
muuta virallista paikkaa en näekään, jossa voi puhua luottamuksella kovista
ja vaikeista asioista ja hahmotella todella kantoja.” (pol2.)

“Se on keskeinen päätöksentekoelimenä. Se muotoilee, mikä on keskustan
kanta.” (pol4.)

“Se on jo oikea päätöksentekoelin. Siellä puhutaan asiat sellaisina kuin ne
on. (…) Työvaliokunta on siinä mielessä hyvä, kun se on sopivan kokoinen.
Siellä pystyy keskustelemaan. Siellä on aito vuorovaikutus. Siellä on mahdollista
käydä dialogia.” (pol6.)

“Koin, että ihan oikeasti keskustellaan. Siellä selkeästi päätettiin asioista.”
(pol12.)

“ Joskus oli aika räväköitäkin kokouksia. Varsinkin kun puolueen strategioista
puhuttiin sitten ihan normaalikokouksissa. Siellä se jengi kyllä tunsi toinen
toisensa ja otti yhteen. Se oli operatiivinen yksikkö. (…) Pääsääntöisesti se on
paikka, josta asiat eivät mene julkisuuteen, jossa vajaan kymmenen hengen
ydinporukka käy asiat suurella luottamuksella läpi. Siihen perustuu työ-
valiokunnan suuri rooli.” (pol13.)

Työvaliokunnan roolin ymmärtäminen edellyttää työvaliokunnan ominaisuuk-
sien ja toimintakäytäntöjen lähempää tarkastelua. Työvaliokunnassa vaikuttavat
asemansa perusteella arvioiden sekä puolueen, puoluetoimiston että eduskunta-
ryhmän avainhenkilöt. Työvaliokuntaan pyritään keskittämään puolueen paras
poliittinen osaaminen. (pol2, pol5, pol13.) Jäsenten poliittisesta osaamisesta ja
toiminnan lähtökohdista kertoo osaltaan se, että työvaliokunnan kaikki jäsenet
ovat politiikan ammattilaisia tai lähes ammattilaisia. Ammattipoliitikkojen työvalio-
kuntakuvauksissa painottuvat jäsenten osaamisen lisäksi kyky työskennellä “samalla
tasolla” muiden työvaliokunnan jäsenten kanssa. Työvaliokunta edustaa haastatel-
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tujen ammattipoliitikkojen mukaan politiikan “ydinosaamista” ja politiikan teke-
misen “sisäpiiriä” keskustassa. (pol2, pol13.) Seuraavat lainaukset kuvaavat
ammattipoliitikkojen käsityksiä työvaliokunnan jäsenistä:

“Se on hyvin tasavertainen porukka. Henkisesti se on hyvin tasapainoinen
tilanne ja jossa kukaan ei dominoi sitä erityisen voimakkaasti. Porukka osaa
aika hyvin kuunnella toisiaan.” (pol3.)

“Se on valikoitunut joukko, joka pystyy toimimaan tehokkaasti. Päästään
suoraan asioiden ytimeen käsiksi.” (pol5.)

Työvaliokunnan toiminnalle on ominaista ammattimaisuus ja operationaali-
suus, jotka näkyvät työvaliokunnan kokousmenettelyissä. (Ks. pol5, pol13.)
Työvaliokunta kokoontuu yleensä viikoittain torstai-aamuisin ja sillä on tiheän
kokoontumisrytmin vuoksi käytännössä mahdollisuudet reagoida politiikan
tapahtumiin. Työvaliokunnan kokousajankohta torstaisin ennen eduskuntaryhmän
ryhmäkokousta mahdollistaa sen, että työvaliokunnan ja eduskuntaryhmän asioiden
käsittelyä voidaan yhteen sovittaa. Työvaliokunnan kokouksissa ei ole ennakkoon
lähettyjä esityslistoja, vaan jäsenet saavat käsiteltävät asiat tai keskusteluaiheet
tietoonsa yleensä vasta kokouksessa ja asialista voi myös muuttua kokouksen
aikana. Haastatteluissa korostui työvaliokunnan kokousten asialistan prosessuaa-
linen muodostuminen. Aiheet voivat nousta esiin myös kokousten aikana. (pol5,
pol6; ks. Nousiainen 1993, 131.) Yleensä listalla on määrällisesti vähän käsiteltäviä
asioita.29

Työvaliokunnan kokous alkaa puheenjohtajan poliittisella katsauksella, joka
sisältää keskeiset käsiteltävät asiat ja pohjustaa käytävän keskustelun. (pol6,
työvaliokunnan pöytäkirjat.) Ammattipoliitikon mukaan työvaliokunnan jäsenet
ovat tottuneet siihen, että katsaus on hyvin taustoitettu ja puheenjohtajalla on
“parhaat tiedot”. (pol13.) Tällä ilmeisesti tarkoitetaan sitä, että puheenjohtaja tuo
kokoukseen uutta tietoa käytössään olevista asiantuntija- ja yhteistyölähteistä ja
kykenee myös jalostamaan eri lähteistä saamaansa tietoa.

29 Hokkasen mukaan työvaliokunnan merkitys puolueen sisällä ja nimenomaan suhteessa
puoluehallitukseen alkoi kasvaa 1950-luvulla ja erityisesti 1970-luvulta lähtien. (Hokkanen
2002, 191.)
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Katsauksen jälkeen työvaliokunta keskustelee. Keskustelu on politiikan
ammattilaisten keskinäistä argumentointia eli keskustelussa työvaliokunta toimii
yksilötason toimijoiden, poliitikkojen kohtaamispaikkana. Työvaliokunnan
toimintaan vaikuttavat jäsenten kyky osallistua keskusteluun, viedä sitä omalla
panoksellaan eteenpäin ja toimia vuorovaikutuksessa muiden jäsenten kanssa.
Keskustelu on väline, jonka kautta työvaliokunta tuottaa päätökset. Yleensä
puheenjohtaja vetää keskustelun yhteen eli tiivistää keskustelun päätöksiksi ja
toimenpiteiksi. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, koska “tietty yhteinen
käsitys muodostuu kaikille keskustelun kautta”. (pol6, pol13.)

Työvaliokunnan keskustelujen tuloksena ei välttämättä synny dokumentoitavia
päätöksiä, vaan kyseessä voi olla keskustelu, joka on osa puolueen sisäistä
keskustelua ja poliittista valmisteluprosessia, johon sisältyy “evästäviä” keskusteluja
puolueen eri tasoilla. Toisaalta työvaliokunta voi keskustella myös ns. päivän-
poliittisesta teemasta ja toimenpiteeksi riittää esimerkiksi puheenjohtajan tulevassa
puhetilaisuudessa esittämä kannanotto, joka saadaan median kautta julkisuuteen.
(pol3.) Työvaliokunnan keskustelun, sen yhteenvedon ja toimeenpanon konkreet-
tinen tulos voi siten olla otsikko sanomalehdessä.

Päätösten sijaan työvaliokunnan yhteydessä lienee täsmällisempää puhua
keskustelun lopputuloksista tai tuotoksista. Työvaliokunta operationaalisesti päättää
käytännön toimista ja niiden sisällöstä keskustan viikoittaisessa toiminnassa,
mutta julkisuudessa työvaliokuntaa ei välttämättä näy. Ammattipoliitikot voivat
pitää työvaliokunnan tapaa olla lausumatta “omissa nimissään” myös työvaliokunnan
asemaa heikentävänä seikkana. (pol1, pol3.)

3.4.2. Puheenjohtajan vahva asema työvaliokunnassa

Puheenjohtajan asema työvaliokunnassa on vahva. (pol1, pol2, pol5, pol6, pol9,
pol12, pol13.) Tämä liittyy yhtäältä puheenjohtajan aseman antamaan statukseen.30

Puoluekokouksen eli kentän edustajien valitsema puolueen puheenjohtaja on
työvaliokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajan vahva asema työvaliokunnassa
heijastelee myös yleensä puolueiden puheenjohtajien kasvanutta merkitystä

30 Poliittisesta johtajuudesta ks. Nousiainen 1985, 11–17; Elcock 2001; puheenjohtajasta ks.
luku 3.5.1.
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henkilöityneessä politiikassa sekä keskustan sisäiselle kulttuurille ominaista
johtajauskollisuutta. Työvaliokunnassa puheenjohtaja on kuitenkin “vertaistensa”
joukossa eli muut työvaliokunnan jäsenet ovat pääosin puheenjohtajan tapaan
kansanedustajia tai muita ammattipoliitikkoja, joiden työtoveruus politiikassa on
jatkunut pitkään. He tuntevat toistensa työtavat, osaamisen ja politiikan toiminta-
kentän ja tältä pohjalta myös arvioivat toisiaan. Pelkkä puheenjohtajan asema ja
sen taustalla oletettavasti oleva jäsenistön tuki eivät välttämättä takaa arvostusta
kollegojen joukossa ja vahvaa asemaa työvaliokunnassa. (Ks. pol2.) Puheenjohtajan
on rakennettava roolinsa työvaliokunnassa.

Kokouskäytännöt vahvistavat puheenjohtajana asemaa työvaliokunnassa.
Puheenjohtaja tuo kokoukseen käsiteltävät asiat, pohjustaa sisällöllisesti käytävää
keskustelua ja johtaa sitä. Koska työvaliokunnan kokousten päätöksentekomenettely
on hyvin pitkälle keskustelua, painottuu siinä tilanteessa puheenjohtajan asema
paitsi “teknisenä” puheenjohtajana myös keskustelun innoittajana tai “sammut-
tajana”. Puheenjohtaja voi omilla reaktioillaan osoittaa työvaliokunnan jäsenille,
mitä hän keskustelulta odottaa.

Puheenjohtajan asema työvaliokunnassa ja työvaliokunnan rooli puolueessa
vaihtelevat. Yksi keskeinen työvaliokunnan toimintaan vaikuttava tekijä on puheen-
johtajan persoona. (pol2; ks. pol1, pol13.)31  Työvaliokunta on keskeinen foorumi,
jossa puheenjohtajaksi valittu henkilö rakentaa puoluejohtajuuttaan. Puheenjohta-
jan osaaminen, motivaatio ja toimintatavat heijastuvat myös muiden työvaliokunnan
jäsenten työskentelyyn. Koska työvaliokunnan toiminta on hyvin pitkälle keskustelua,
vaikuttaa esimerkiksi puheenjohtajan kyky ja halu kuunnella työvaliokunnan
työskentelyyn. (Ks. pol6.)

Puheenjohtajia määritellään vahvoiksi ja heikoiksi sen mukaan, mikä heidän
asemansa on politiikassa ja erityisesti puolueen sisällä. Operatiivista johtajuutta
voidaan arvioida eduskuntaryhmätoiminnan ohella nimenomaan työvaliokunta-
toiminnan kautta. Poliitikkojen käsitykset heikosta ja vahvasta johtajuudesta

31 Jaakko Nousiaisen mukaan poliittisen johtajuuden ja johtajan persoonallisuuden välinen
suhde on vaikeasti selvitettävissä. Nousiainen arvioi, että persoonallisuuden merkitystä
vallankäytössä on taipumus pikemminkin liioitella kuin vähätellä. Johtajan henkilökohtaisten
ominaisuuksien tiliin voidaan lukea asioita, jotka ovat tilannekohtaisia tai aineellisiin
valtaresursseihin (esim. organisaatioon) perustuvia. (Nousiainen 1985, 19.) Persoonallisuuden
ja johtajuuden välisestä suhteesta ks. myös Ruostetsaari 1992b, 37-38. Toimijakeskeisen
vallankäytön lähteistä (persoona, omaisuus/tulot ja organisaatio) ks. Ruostetsaari 1992b, 30;
Galbraith 1984, 51–84.
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vaihtelevat. Se, minkä yksi poliitikko määrittelee puheenjohtajan heikkoudeksi,
voi toiselle olla merkki hyvästä keskustelukulttuurista ja puheenjohtajan toiminnan
demokraattisuudesta. (Ks. pol1, pol3, pol6, pol7; vrt. pol4, pol13; ks. Mickelsson
1999, 239, 242.) Ammattipoliitikot pitävät puolueen kannalta ongelmallisena
sellaista työvaliokunnan kokouskulttuuria, jossa puheenjohtaja kannustaa keskuste-
lemaan, mutta jättää keskustelun yhteenvedon tekemättä ja sen seurauksena
päätöksentekomenettely jää ikään kuin vajaaksi. (pol1, pol4, pol13.) Ammatti-
poliitikko kuvaa tilannetta seuraavasti:

“Keskustelu velloo ja syntyy se yhteinen käsitys. Johtopäätösosuus strategisista
ja operatiivisista päätöksistä jää tekemättä. Jotkut vaan pistää asian toimeksi.”
(pol13.)

Ns. vahva puheenjohtaja voidaan määritellä seuraavalla ammattipoliitikon kuvauk-
sella:

“Puheenjohtaja käyttää työvaliokuntaa poliittisen linjan muodostamiseen,
asioiden taustoittamiseen ja linjan toteuttamisen välineenä” (pol13.).

Työvaliokunnan ja vahvan puheenjohtajan suhdetta ammattipoliitikko kuvaa seu-
raavasti:

“(Työvaliokunnassa puheenjohtaja) on ensimmäinen vertaistensa joukossa.
Kyllä hän on siellä (työvaliokunnassa) todellinen kuningas.” (pol2.)

Vahva puheenjohtaja on politiikan tekemisen subjekti ja työvaliokunta objekti
ja tekemisen väline. Työvaliokunnan merkitystä vahvistaa kuitenkin ammatti-
poliitikkojen näkemys, jonka mukaan puheenjohtaja voi myös muuttaa kantaansa
työvaliokunnan keskustelun aikana. (pol1, pol2, pol4, pol5, pol6.) Käytännössä
puheenjohtajan esitettyä selkeän kantansa asiaan ja toiveen, että sen mukaisesti
toimitaan, on työvaliokunnan jäsenillä korkea kynnys esittää puheenjohtajan
näkemyksestä poikkeava esitys. (pol6, pol7.) Vahva johtajuus voi siten aiheuttaa
sen, että työvaliokunnan rooliksi jää puheenjohtajan käsitysten jälkikäteinen
kommentointi eikä varsinainen kannanmääritys. (pol7, pol9.) Työvaliokunnan
toiminnan heikkous voi johtaa vaikutusvallan karkaamiseen toisaalle puolueessa
tai puolueen ulkopuolelle. Ammattipoliitikon mukaan tässä tilanteessa “syntyy
salaseuroja eri paikkoihin”. (pol13.)
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Ammattipoliitikot suhtautuvat puheenjohtajan vahvaan, jopa dominoivaan
asemaan, kahdella tavalla. Yhtäältä he arvioivat, että puheenjohtaja voi rajoittaa
työvaliokunnan keskustelua ja sitä kautta jäsenten vaikutusmahdollisuuksia,
mutta toisaalta he haluavat, että puheenjohtajalla on selkeitä näkemyksiä, hyvä
asiahallinta ja kykyä rakentaa keskustelun pohjalta puolueen politiikkaa. Poliitikot
haluavat olla mukana työvaliokunnan kannanmäärityksessä, mutta he haluavat
myös, että johtajalla on kykyä ottaa paikkansa puheenjohtajana, koota yhteen
keskustelua ja kantaa myös yksin vastuuta puolueen politiikasta.

Työvaliokunnan toimintaan vaikuttavat politiikan tilannetekijät ja “suhdanteet”.
Puoluehallitusta ja -valtuuskuntaa selvemmin työvaliokunnan agendalla olevat
asiat, niiden aikataulut ja merkitykset ovat sidoksissa siihen, onko puolue halli-
tuksessa vai oppositiossa. (pol1, pol4, pol5, pol6.) Vaikka puolueella hallitus-
vastuussa on enemmän valtaa, joutuu työvaliokunta kuitenkin toimimaan joko
jälkikäteen päätöksiä arvioivasti tai ennakkoon ministereitä ohjaavasti, mutta ei
määräävästi. (pol5, pol12.)32  Työvaliokunnan jäsenet voivat kuitenkin kokea
työvaliokuntatyön motivoivaksi nimenomaan hallitusvastuussa, koska silloin puolue
ministereiden kautta on käyttämässä keskeisintä poliittista valtaa yhteiskunnassa
ja työvaliokunnan jäsenet kokevat olevansa mukana vaikuttamassa. (pol3, pol6,
pol12.) Ammattipoliitikko kuvasi työvaliokunnan kokousta hallitusvastuussa ikään
kuin “ylimääräiseksi viikoittaiseksi ministeriryhmän kokoukseksi”. (pol3.)

Työvaliokunnan asiallinen valta on riippuvainen puolueen valta-asemasta
yhteiskunnassa. Muutokset puolueen asemassa voivat aiheuttaa myös sen, että
puheenjohtaja joutuu rakentamaan uudelleen puheenjohtajuutensa myös
työvaliokunnassa. Se toimintamalli, joka sopi pääministerille työvaliokunnassa, ei
välttämättä ole mahdollinen oppositiopuolueen johtajalle. Sama muutos käänteisesti
voi olla tarpeen puolueen siirtyessä hallitusvastuuseen.

Työvaliokunnan rooliin vaikuttaa keskeisesti myös eduskuntaryhmän ja
työvaliokunnan välinen työnjako, jossa on tapahtunut vaihteluita vuosikymmenten

32 Nousiaisen mukaan Suomessa on nähtävissä merkkejä ministereiden ja ministeristöjen
lisääntyvästä riippumattomuudesta suhteessa puolueisiin. Hänen mukaansa suomalainen
suuntaus antaa vahvistusta näkemykselle, jonka mukaan “kuta enemmän puoluejärjestelmän
konfliktitaso laskee ja parlamentaarinen asetelma vakaantuu, sitä tehokkaammin vaikuttava
puoluejohto miehittää hallituksen ja sitä enemmän koalitiohallitus irrottautuu puoluejärjes-
töistä”. Hallituspolitiikan operatiivinen johto on ministeriryhmien käsissä. (Nousiainen 1993,
132–133.)
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aikana. Keskustan sisällä on ollut ajanjaksoja, jolloin työvaliokunnan ja sitä kautta
puolueen ja eduskuntaryhmän välillä on ollut selvä kilpailuasetelma. Vahvana
johtajana on toiminut puolueen puheenjohtajan ohella eduskuntaryhmän puheen-
johtaja ja heidän poliittisessa toiminnassaan on ollut sekä sisällöllisiä että menettelyl-
lisiä eroja. 33  Työvaliokunnan ja eduskuntaryhmän välinen kilpailutilanne on ollut
henkilösidonnainen. (pol1, pol5.) Työvaliokunnan ja eduskuntaryhmän väliseen
työnjakoon vaikuttaa myös puolueen hallitus-/oppositioasema. Tällä hetkellä
ammattipoliitikot arvioivat varsin yhteneväisesti, että oppositioasemassa päivän-
poliittinen kommentointi kuuluu eduskuntaryhmälle, koska eduskunnassa reagoi-
daan muutoinkin hallituksen toimintaan ja eduskuntaryhmän resurssien vahvistu-
minen tarjoaa hyvät mahdollisuudet tähän. (pol1, pol4, pol7, pol14.)

3.4.3. Politiikan valmistelua julkisuudelta suojassa

Työvaliokunnan merkityksen vaihteluista huolimatta ammattipoliitikot pitävät
työvaliokuntaa merkittävänä päätöksentekoelimenä. Työvaliokunta määrittelee
keskustan linjaa ja eduskuntaryhmän vahvistuneesta roolista huolimatta halutessaan
myös päivänpoliittisia kantoja ja vastaa edelleen suurelta osin puolueen operationaa-
lisesta päätöksenteosta. Työvaliokunnan muihin puolue-elimiin verrattuna pieni
koko (päätösvaltainen viisijäsenisenä), säännöllinen ja tiheä kokousrytmi, jäsenten
poliittinen osaaminen ja kokousten ammattimainen työskentelytapa takaavat sen,
että työvaliokunta kykenee halutessaan toimimaan päätöksentekijänä nopeatem-
poisessa politiikassa. Funktioiltaan keskustan työvaliokunta vastaa puoluehallitusta
perinteisessä puolueorganisaatiomallissa ja edelleen myös monessa puolueessa.

Työvaliokunnan keskeinen asema keskustan politiikan määrittelyssä on mielen-
kiintoinen siitä näkökulmasta, että puolueen säännöt ovat työvaliokunnan osalta
varsin niukkasanaiset. Sääntöjen mukaan työvaliokunta on puoluehallituksen
valmisteluelin, joka lisäksi seuraa puolue-elinten päätösten toteutumista eduskun-
nassa, maan hallituksessa ja puolueen sisäisessä toiminnassa. (Suomen Keskustan
säännöt 26 §, ks. myös 9 §.) Sääntöjen mukaan työvaliokunnalla ei siis ole
varsinaista päätösvaltaa, vaan puoluehallituksen asioiden valmisteluvastuu. Työvalio-

33 Kahden puoluejohtajan järjestelmästä (leader of extra-parliamentary party ja leader of
party in parliament) ks. Punnett 1992, 4–8.
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kunnasta on kuitenkin käytännössä muodostunut operatiivinen ja osin strateginen
päätöksentekijä ja poliittinen toimija.34

Työvaliokunnan rooli ei ole muuttumaton, vaan siihen vaikuttavat niin toiminta-
ympäristön muutokset kuin yksilötason panokset työvaliokunnan sisällä. Työvalio-
kunta on puolueen sisäinen kollektiivipäätöksentekijä, jonka toiminta käytännössä
on varsin riippuvainen yksilöiden kyvyistä ja “yhteensopivuudesta” (ks. pol13.).
Työvaliokunnan ns. Irak-pöytäkirjan vuotaminen julkisuuteen keväällä 2003
osoitti käytännössä, että muiden puolue-elinten tavoin myös työvaliokunnan
sisäiseen toimintaan vaikututtavat ulkopuoliset poliittiset tekijät.

Vaikka työvaliokunta on keskeinen päätöksentekoelin, puolueen ulkopuolelta
työvaliokunnan merkityksen näkeminen on vaikeaa, koska työvaliokunta toimii
selvästi puolueen sisäisellä areenalla ja suljetusti, tiedottaa toiminnastaan niukasti
ja sen päätöksenteko on luonteeltaan keskustelevaa “ei-päätöksentekoa”. Varsinai-
sia kokouskohtaisia päätöksiä voi olla vaikea määritellä. Työvaliokunnalla ei näytä
olevan erityistä tarvetta osoittaa julkisuuden kautta asemaansa puolueessa. Työvalio-
kunnan asemesta julkisuuteen nostetaan pikemminkin henkilöitä sekä puolue-
valtuuskunnan ja puoluehallituksen kaltaisia isoja päätöksentekoelimiä, joilla ei
kuitenkaan ole todellista päätösvaltaa käytännön poliittisessa toiminnassa, kuten
edellä on todettu. Työvaliokunta itse ei juurikaan tarvitse julkisuutta ja toisaalta
median vähäinen kiinnostus työvaliokuntaa kohtaan on yleensä taannut työvalio-
kunnalle hyvän työrauhan ja sisäisen työskentelyilmapiirin.35  Työvaliokuntaan
liittyvän tiedottamisen vähäisyys vaikuttaa siihen, etteivät puolueen rivijäsenet tiedä
työvaliokunnan toiminnasta ja merkityksestä puolueessa. Tästä syystä jäsenistön
kontrollointimahdollisuus työvaliokunnan suhteen on vähäinen. Kun otetaan
huomioon työvaliokunnan huomattava merkitys puolueen päätöksenteossa, voidaan
jäsenistön vähäistä tiedonsaantia ja kontrollointimahdollisuutta pitää puolueen
sisäisen demokratian kannalta jossain määrin ongelmallisena. Toisaalta kuitenkin
työvaliokunta on selvästi osa edustuksellista järjestödemokratiaa.

34 Kari Hokkanen kuvaa työvaliokunnan aseman kehittymistä puolueen alkuaikoina seuraavasti:
“Työvaliokunnan merkitys kasvoi, joskaan vielä 1940-luvulla se ei ollut sellainen “sisärengas”,
käytännössä keskushallitusta (KJ: nykyinen puoluehallitus) tärkeämpikin, jollaiseksi se 1950-
luvulla alkoi kehittyä. (Hokkanen 1996, 314; ks. myös mt., 156.) Työvaliokunnan roolin
kehittymisestä sekä työvaliokunnan, ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän työnjaosta Ahon
hallituksen aikana ks. Kääriäinen 2002, 289.

35 Ammattipoliitikot arvioivat haastatteluissa, ettei työvaliokunnan ongelmana ole enää takavuosina
ajoittain esiintynyt ns. vuotaminen (pol1, pol2, pol6; huom. haastattelujen ajankohdat.).
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3.5. Puheenjohtajisto

Keskustan puheenjohtajistoon kuuluu puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.
Usein myös puoluesihteeri määritellään osaksi puoluejohtoa. Tämä perustuu
ilmeisesti paitsi puoluesihteerin asemaan yksilötason toimijana ja instituutiona
puolueessa myös siihen, että puoluejohdon tavoin myös puoluesihteeri valitaan
puoluekokouksessa. (Ks. Suomen Keskustan säännöt 1998, 14 §.) Seuraavassa
tarkastellaan puheenjohtajiston jäseniä nimenomaan puolueen sisäisen päätöksen-
tekojärjestelmän toimijoina.36

3.5.1. Puheenjohtaja – johtaja ja mediakasvo

Puheenjohtajan keskeinen asema puolueessa nousee selvästi esiin sekä ammatti-
poliitikkohaastatteluissa että jäsenkyselyssä. Jäsenistön mukaan puheenjohtaja on
vaikutusvaltaisin toimija puolueen sisällä. (Ks. luku 2.3.1.; kuvio 5.) Myös
ammattipoliitikkojen mielestä puheenjohtajalla on selkeä johtajan rooli puolueessa.
He korostavat puheenjohtajuuden merkitystä paitsi suoraan puheenjohtaja-
instituutioon viittaamalla myös osoittamalla, mikä yhteys työvaliokunnalla,
puheenjohtajan valintaprosessilla sekä puolueen toiminnan henkilöitymisellä ja
mediasidonnaisuudella on puheenjohtajan asemaan. (Ks. pol2, pol6.) Puheenjohta-
juus on useiden tekijöiden summa.37

Vaikka ammattipoliitikot myös arvostelevat puheenjohtajien toimintaa, he
eivät kyseenalasta puheenjohtajuutta instituutiona. Poliitikoille puheenjohtajan
vahva asema vaikuttaa olevan luonteva asia, vaikka puheenjohtajavaltaistumisen
arvioidaan toisaalta passivoittavan kenttää. (pol1, pol2.) Puolueen puheenjohtaja-
keskeisyyttä osoittaa myös se, että haastatteluissa poliitikot hyvin pitkälle jäsentävät

36 Tutkimustehtävän kannalta keskeistä on selvittää, mikä on puheenjohtajiston asema päätöksen-
tekojärjestelmässä ja käytännön prosesseissa. Varsinainen johtajuustutkimus ei kuitenkaan
ole tämän tutkimuksen keskeinen tarkoitus. Johtajuustutkimuksesta ks. Nousiainen 1985;
poliittisesta johtajuudesta ks. Elcock 2001.

37 Howard Elcockin mukaan poliittinen johtajuus perustuu kolmeen tekijään: 1.) valtaan ja
vaikutusvaltaan, jotka ovat riippuvaisia sekä johtajuuden juridisesta perustasta että toiminta-
käytännöistä, 2.) johtajan valintaprosessiin liittyviin olosuhteisiin ja tapahtumiin sekä 3.) johtajan
henkilökohtaisiin heikkouksiin ja vahvuuksiin (Elcock 2001, 62–63).
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ja arvioivat puolueen toimintaa puheenjohtajakausittain.38  Osa jäsenistöstä vaikuttaa
jonkin verran vierastavan puolueen toiminnan ja yleisemminkin politiikan voima-
kasta henkilöitymistä.39 Jäsenistön luottamus puheenjohtajan ja yleensä puolue-
johdon toimintaa kohtaan on kuitenkin korkea erityisesti aktiivissa jäsentyypeissä.
(Ks. taulukko 30.).

Puheenjohtajan vahvalle asemalle löytyy kuitenkin taustaa myös keskustan
perinteeseen kuuluvasta johtajakeskeisyydestä. (Ks. Liljelund 1990, 35.)40  Seuraa-
vassa tarkastellaan puheenjohtajuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ensin tarkastellaan
puoluejohtajuutta instituutiona ja poliittisen toiminnan symbolina, sitten puheen-
johtajuutta poliittisen kilpailun näkökulmasta sekä lopuksi puheenjohtajan ja
kentän välistä vuorovaikutusta ja puheenjohtajan rooleja.41

Puolueen säännöt antavat puheenjohtajalle institutionaalisen aseman. Puheen-
johtaja on puoluevaltuuskunnan, -hallituksen ja työvaliokunnan jäsen ja samalla
puoluehallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajuus instituutiona
on kuitenkin selvästi sääntömääräistä lähtökohtaa laajempi käsite. Käytännössä
puheenjohtajuus ja siihen liittyvät tehtävät ovat muotoutuneet vuosikymmenten
aikana ja jokainen puheenjohtaja on persoonallaan muokannut puheenjohtajuutta.
Keskustassa tämä on korostunut myös sen takia, että puheenjohtajat ovat lähes
poikkeuksetta vaihtuneet harvoin. Puheenjohtajuusinstituution rajat ovat joustavat.
Puheenjohtajan valintaa ja muodollisia tehtäviä lukuun ottamatta puheenjohtajuutta
ei määritellä säännöissä. Puheenjohtajainstituution käytännöt perustuvat sääntöjen
sijasta puolueen perinteeseen. (vrt. Elcock 2001, 62.)

38 Kääriäinen on tutkimuksessaan arvioinut keskustan puheenjohtajien ja puolueen välisiä
suhteita. Kääriäinen on käyttänyt esimerkiksi otsikkoa “Aho riippuvainen Keskusta 1999–
2001”. (Kääriäinen 2002, 374–379.)

39 Jäsenkyselyyn vastanneista 15 % arvioi puolueen sisäistä toimintaa pikemminkin henkilö- kuin
asiakeskeiseksi. Kritiikkiä politiikan henkilökeskeisyyttä kohtaan ilmeni avointen kysymysten
vastauksissa. Ks. luku 2.3.4.

40 Keskustassa johtajakeskeisyys ei ole välttämättä tarkoittanut puheenjohtajakeskeisyyttä. Tästä
on esimerkkinä Urho Kekkosen asema puolueessa. (Ks. Hokkanen 2002, 37–39.) Puheen-
johtajan aseman muuttumista kuvaa se, että puolueen ensimmäisinä vuosikymmeninä
puheenjohtajasta käytettiin käsitettä “keskushallituksen puheenjohtaja”. V. J. Sukselainen
(1946–64) oli ensimmäinen nimenomaan “Maalaisliiton puheenjohtaja”. (Hokkanen 1996,
156.)

41 Jäsentelyssä on hyödynnetty Nousiaisen valtiollisen johtajuuden ominaispiirteiden tarkastelua.
(Nousiainen 1985, 16–17; viittaa Seligman 1968; Burns 1978.)
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Puheenjohtajaksi valittu henkilö saa puheenjohtajuusinstituution kautta muihin
sisäisiin toimijoihin nähden ylivertaiset mahdollisuudet esittää mielipiteitään ja
vaikuttaa puolueessa käytävään keskusteluun. Puheenjohtajalla yksilötason
toimijana on puheenjohtajainstituution antamaa painoarvoa ja valtaa päätöksen-
teossa. Puheenjohtajan vaikutusvaltaan liittyy väistämättä vastuu puolueesta ja se,
ettei epämiellyttäviä tehtäviä ole useinkaan mahdollista delegoida eteenpäin.
(pol5.) Samalla myös instituutio ja vahvat perinteet asettavat valitulle henkilölle
suuret odotukset. Hänen on täytettävä instituutiossa oleva puheenjohtajan paikka
ja myös kehitettävä puheenjohtajuutta eteenpäin. Puheenjohtajan on oltava mieli-
piteiden, asenteiden ja ulkoisten ominaisuuksien osalta sopiva puheenjohtajaksi
ja kyettävä toimimaan puolueen johtajana. Puheenjohtajavalinnan yhteydessä
puhutaankin siitä, onko ehdokkaissa “puheenjohtaja-ainesta”. Puheenjohtajalla
oletetaan olevan selkeä näkemys paitsi omasta roolistaan myös puolueen tavoitteista.
(Ks. Eldersveld 1964, 245; Elcock 2001, 115–118.) Puolueen ulkopuolisista

Taulukko 30.

Jäsenistön suhtautuminen “puoluejohto ajaa ensisijaisesti puolueen ja sen

jäsenistön parasta” -väittämään jäsentyypeittäin.

 “Puoluejohto ajaa ensisijaisesti puolueen ja sen jäsenistön parasta.” (%)  

    

    

 Täysin Jokseenkin Vaikea Jokseenkin Täysin Yhteensä (n)

 samaa samaa sanoa eri mieltä eri mieltä

 mieltä mieltä   

Militantit 16 55 8 16 5 100 (38)

Aktiiviosallist. 15 56 18 11 0 100 (135)

Osallistujat 12 53 20 14 2 100 (183)

Marginaalit 12 39 31 15 2 100 (138)

Nominaalit 6 33 40 15 7 100 (91)

Kaikki 12 47 24 14 3 100

 (n) (70) (277) (142) (81) (15) (585)
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tekijöistä puheenjohtajuutta on vahvistanut entisestään se, että uuden perustuslain
säätämisen jälkeen puheenjohtajan on oletettu olevan myös puolueen
pääministeriehdokas.

Puheenjohtaja on puolueen symboli. Puheenjohtaja esiintyy puolueen nimissä
politiikassa ja laajemmin yhteiskunnan eri toimintakentillä sekä mediassa. Yksilö-
toimijana, jonka asema nojaa puheenjohtajainstituutioon, hän edustaa puoluetta
ja puheenjohtajan kautta asioita hoidetaan myös puolueen ulkopuolelta puolueeseen
päin. (Ks. pol5; Mickelsson 1999, 282; Bäck – Möller 1997, 114–115.) Vaikka
puheenjohtajalla on mahdollisuus käytännössä tehdä linjauksia puolueen puolesta,
tapahtuu kannanmääritys usein työvaliokunnassa tai muun kollektiivisen valmistelun
kautta.42  Puheenjohtaja tuo asiat julkisuuteen ja samalla symboloi puoluetta ja sen
linjauksia.

Puheenjohtajan velvollisuus ja oikeus esiintyä puolueen nimissä johtaa siihen,
että puheenjohtajan mahdollisuudet esiintyä yksityishenkilönä kaventuvat selvästi.
Julkisuudessa puoluetta ja puheenjohtajaa ei juurikaan eroteta toisistaan, ja
puheenjohtajuudesta tulee valitulle henkilölle kokoaikainen työ ja rooli. Samalla
myös puheenjohtajan ja puolueen saavutukset (tai ongelmat) nivotaan yhteen.
Puheenjohtajan symboliarvo on erityisen korkea vaalikampanjoissa (ks. Bäck –
Möller 1997, 117) ja tämä korostuu keskustassa jopa muita puolueita selvemmin
(Pesonen – Sänkiaho – Borg S. 1993, 364–365). Puheenjohtajan valta-asemaa,
vastuuta ja symbolimerkitystä kuvaavat seuraavat ammattipoliitikkojen näkemykset:

“Ykköspuheenjohtaja kerää julkisen huomion. Ykköspuheenjohtajan kautta
saadaan kannanotot ja poliittiset mielipiteet lävitse. Hän on meidän puhetorvi
tässä suhteessa silloin, kun on tarve saattaa joku avaus tai kommentti läpi.”
(pol3.)

“Se (puheenjohtajan asema) on siinä mielessä keskeinen, että hän on se, joka
antaa ne puolueen auktorisoidut kannanotot. Että paljon pienempi rooli on
puolue-elinten varsinaisilla kollektiivisilla kannanotoilla tai muiden puolue-
johdon jäsenten kannanotoilla.” (pol4.)

42 Kaksi ammattipoliitikkoa erotteli selkeästi eri puheenjohtajien käytäntöjä politiikan
valmistelutyössä. Heidän mukaansa puheenjohtaja voi luottaa puolueen omaan valmisteluun
tai nojata “yksilölliseen johtamiskulttuuriin”, jossa puheenjohtaja toimii yksilönä ja käyttää
itse valitsemaansa, puolueen ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvaa neuvonantajakuntaa.
(pol4, pol7.)
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“Kyllähän puheenjohtaja tosiasiassa on lainausmerkeissä diktaattori.” (pol2.)

“Keskustan puheenjohtaja on perinteisesti osannut käyttää valtaa.” (pol8.)

“…että se, jolla on suurin rintamavastuu, on myös oikeutettu pyrkimään
pääministeriksi.” (pol1.)

Kilpailu liittyy keskeisesti puheenjohtajuuteen. Kilpailu leimaa puheenjohtajan
valintaprosessia. Puheenjohtajan tehtävä on tavoiteltu ja ehdokkaiden välinen
kilpailu on yleensä kovaa. (Ks. pol2; Elcock 2001, 62.) Puheenjohtajan vaihtumiseen
on yleensä liittynyt se, että ennen puoluekokousta on ilmaantunut puheenjohtajan
haastajia kilpailemaan puheenjohtajuudesta.43  Puheenjohtajan valintaprosessiin
liittyvä kilpailu on puheenjohtajuutta kansanvaltaistava tekijä. (Ks. Nousiainen
1985, 17.) Kilpailutilanteessa tarjotaan vaihtoehtoja ja mobilisoidaan jäseniä
osallistumaan. Puheenjohtajavalinta massiivisessa puoluekokouksessa ja siihen
liittyvä kilpailu osaltaan vahvistavat puheenjohtajan asemaa puolueessa.

Kilpailu liittyy puheenjohtajuuteen myös muilta osin. Puheenjohtaja voi joutua
kilpailemaan puolueen sisällä muiden keskeisten poliitikkojen kanssa ja äärim-
millään kilpailuasetelmat voivat vakiintua niin, että puolueen sisälle muodostuu
fraktioita, kuten 1970-luvulla. Kilpailua voi esiintyä myös esimerkiksi puheen-
johtajan ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan välillä (esim. Väyrynen ja Juhantalo;
ks. pol5, pol6, pol7). Myös jokapäiväiseen poliittiseen toimintaan sisältyy kilpailua,
kun asioista päätettäessä mitataan erilaisten mielipiteiden kannatusta. Kilpailu
puheenjohtajan ja muiden toimijoiden välillä osoittaa, ettei puheenjohtajuus –
jäsenistön perinteisestä johtajauskollisuudesta huolimatta – automaattisesti takaa
puheenjohtajalle suvereenia asemaa puolueessa. Toisaalta suvereeni, muista
puolueen toimijoista riippumaton asema ei ole puolueen sisäisen demokratian
kannalta toivottavaa. Puheenjohtajan vahvaan asemaan liittyy kuitenkin taipumus
vallan keskittymiseen ja eliittien muodostumiseen puolueessa. (Ks. pol7; luku
3.9.)

43 Virolainen haastoi Sukselaisen v. 1964 ja Väyrynen Virolaisen v. 1980. Vuonna 1990 Väyrysen
väistymiseen vaikutti se, että Olli Rehn ilmoittautui haastajaksi (Väyrynen 1993, 411–414.).
Myös Anneli Jäätteenmäki ilmoittautui puheenjohtajakilpailuun ennen kuin istuva puheenjohtaja
Aho ilmoitti jatkoaikeistaan.
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Turvatakseen asemansa puolueessa puheenjohtajan on huomioitava puolueen
sisäiset kilpailuasetelmat.44  Puheenjohtajalle ei riitä pelkkä valituksi tuleminen
puoluekokouksessa, vaan puheenjohtajan on vastattava odotuksiin jatkuvasti,
mikäli haluaa säilyttää asemansa. Puheenjohtajan toiminnan on tyydytettävä
ammattipoliitikkoja, jotta heidän viestinsä kentälle tukevat puheenjohtajaa, jäse-
nistön on koettava puheenjohtajan toiminta legitiimiksi ja puolueen on menestyttävä
vaaleissa. Aikaisempaa enemmän puheenjohtajan onnistumisen mittariksi on
muodostunut se, miten puheenjohtajaa arvioidaan mediassa. Myös jäsenistö
seuraa puheenjohtajan toimintaa erityisesti median välityksellä.45  Vaikka kilpailu
värittää puheenjohtajuutta, on puheenjohtajan kyettävä toimimaan puolueessa
myös kilpailun “yläpuolella” eli toimittava puolueen yhtenäisyyden puolesta ja
konflikteja selvittäen. Näin turvataan osaltaan puolueen päätöksentekokyky ja
tehokas toiminta. Sisäinen kilpailu voi äärimmäisessä tilanteessa johtaa puolueen
sisäiseen hajaannukseen.46  (Ks. Elcock 2001, 106.)

Puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta puolueen johdon ja jäsenistön
välinen vuorovaikutus on erittäin olennaista puolueen toiminnassa.47  Keskustan
kansalaisjärjestötaustasta huolimatta puheenjohtaja ja jäsenistö toimivat varsin
etäällä toisistaan. Vuorovaikutus tapahtuu suurimmaksi osaksi epäsuorasti esimer-
kiksi tiedotusvälineiden, puolue-elinten jäsenten ja politiikan muiden ammattilaisten
välityksellä. (Ks. Nousiainen 1985, 16.) Ammattipoliitikko ehkä hieman kärjistäen
tiivistää asian sanomalla, että puheenjohtajan ja jäsenistön välinen keskustelu
tapahtuu “televisiossa ja se on yksipuolinen”. (pol2.) Osa ammattipoliitikoista
arvioi, että jäsenistön ja puoluejohdon välinen vuorovaikutus on heikentynyt, ja
asiakysymykset ovat jääneet henkilökysymysten varjoon puoluejohdon ja kentän

44 Puheenjohtaja toimii poliittisen kilpailun kentällä jatkuvasti myös ja erityisesti puolueen
ulkopuolella. Puheenjohtajaksi valikoituneen henkilön on kestettävä jatkuvaa kilpailua ja
kyettävä puolueen tavoitteiden mukaiseen argumentointiin myös tiukoissa kilpailutilanteissa.

45 Jäsenkyselyyn vastanneista 72 % ilmoitti television “erittäin tärkeäksi” tai “melko tärkeäksi”
tiedonsaantikanavaksi puolueen sisäisissä asioissa. Tiedotusvälineistä myös radio, Suomenmaa
ja “muu keskustalainen sanomalehti” olivat yli puolelle vastanneista “erittäin tärkeitä” tai
“melko tärkeitä” tiedonsaantikanavia. (Ks. luku 2.3.3.)

46 Jäsenkyselyyn vastanneista 45 % arvioi, että poliitikkojen välinen kilpailu haittaa puolueen
toimintaa ja 32 % arvioi, ettei kilpailusta ole haittaa puolueelle (n=609).

47 Vuorovaikutus ei ole yksiselitteinen käsite, mutta lähtökohtana voidaan pitää sitä, että
vuorovaikutus tarkoittaa suoraa tai välillistä yhteydenpitoa, jossa on mahdollisuus mielipiteiden
esittämisen lisäksi palautteen saamiseen ja keskusteluun.
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välisessä keskustelussa. (pol7, pol14.) Osa pitää tätä kehitystä väistämättömänä ja
puolueiden muuttumiseen luonnollisesti liittyvänä asiana. (pol3,pol5, pol6.)
Samalla odotetaan kuitenkin, että vuorovaikutus aktivoituu uudelleen mm.
sähköpostin ja puolueen jäsenverkon käytön yleistymisen seurauksena. (pol1,
pol3, pol4, pol5, pol13.)

Suoran vuorovaikutuksen mahdollisuus jäsenistön ja puheenjohtajan välillä
on puheenjohtajavalinnan yhteydessä puoluekokouksessa ja siihen liittyvän
kampanjan aikana.48  Suoraan vuorovaikutukseen tarjoutuu mahdollisuuksia
puoluekokousten lisäksi muiden puolue-elinten kokouksissa, vaalijuhlissa ja
mm. piirikokouksissa, joita puheenjohtaja pyrkii kiertämään keväällä ja syksyllä.
Keskustan jäsenistö perinteisesti olettaa, että puoluejohto on jäsenistön käytettävissä
maakunnallisissa tilaisuuksissa. Jäsenistöllä on luonnollisesti mahdollisuus ottaa
puheenjohtajaan yhteyttä myös kirjeitse, sähköpostitse ja puhelimitse, mutta harva
jäsenistöstä tätä mahdollisuutta käyttää. Jäsenkyselyyn vastanneista rivijäsenistä
93 prosenttia ja piiritoimikuntien jäsenistä 70 prosenttia ei ole käytännössä
koskaan suoraan yhteydessä puheenjohtajaan. Piiritoimikuntien jäsenistä 7 pro-
senttia ilmoitti olevansa kuukausittain tai useammin tekemisissä puheenjohtajan
kanssa, mutta vastanneista rivijäsenistä kukaan ei pidä puheenjohtajaan niin
tiheästi yhteyttä. (Ks. luku 2.2.6.)

Puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien yhteydenpito kenttään vaihtelee
henkilöittäin ja politiikan asioiden ja aikataulujen mukaan. (Ks. pol1, pol6,
pol13.) Kentältä on saatava legitimiteetti puolueen politiikalle ja toiminnalle.49

Ammattipoliitikko kuvaa puoluejohdon ja kentän välisen vuorovaikutuksen
merkitystä seuraavasti:

48 Keskustan puheenjohtajaksi on perinteisesti noustu pitkän puoluetyön kautta, jolloin jäsenistöllä
on ollut myös ennakkoon tuntumaa ehdokkaisiin. Vuoden 1990 puoluekokouksessa ehdokkaista
Eeva Kuuskoski oli poikkeus tästä. Hän oli ollut puolueen jäsen vasta muutaman vuoden ennen
em. puoluekokousta. Myöskään Esko Ahon tunnettuus ei ollut kovin korkea jäsenistön
keskuudessa ennen puoluekokousta, vaikka hän oli toisen kauden kansanedustaja ja mm.
entinen NKL:n puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen (ks. Aho 1998, 26–27). Vuoden 2002
puheenjohtajavalintaprosessissa jäsenistön ja ehdokkaiden vuorovaikutukseen panostettiin
puolueessa siten, että jäsenistöllä oli puoluekokousta edeltävien kuukausien aikana
mahdollisuus olla suoraan tekemisissä puheenjohtajaehdokkaiden kanssa alueellisissa
kampanjatilaisuuksissa.

49 Keskustalaiset ammattipoliitikot näkevät puoluejohdon ja jäsenistön välisessä suhteessa
ainutlaatuisuutta verrattuna muihin puolueisiin. Puheenjohtajan valintamenettely, puheen-
johtajan tapa kiertää kenttää ja kommunikoida jäsenistön kanssa tekee puheenjohtajan ja
jäsenistön suhteesta heidän mukaansa poikkeuksellisen läheisen. (pol13, pol14.)
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“Jotkut yksilöt puoluejohdon piiristä kulkevat enemmän kentällä, jotkut
vähemmän. Ne, jotka kulkevat enemmän saavat sieltä lisää voimaa ja kannatusta
ja tuovat kyllä väkisinkin tullessaan niin sanotun kentän mielipiteen enemmän
kuin ne, jotka hyvin harvoin kentällä liikkuvat.” (pol1.)

Puheenjohtajuuteen liittyy monia rooleja. Keskustan puheenjohtaja on suuren
kansalaisjärjestön johtaja, useiden puolue-elinten puheenjohtaja, erilaisten
päivittäisten keskustelujen vetäjä, mielipidejohtaja, poliittisesta konstellaatiosta
riippuen oppositiojohtaja tai (pää-) ministeri, päätöksentekijä, yleensä kansan-
edustaja, tiedottaja, strategi ja suunnittelija, politiikan “sisällöntuottaja” ja tavoit-
teiden asettaja sekä yhteiskunnallinen keskustelija. Tehtävien kautta puheenjohta-
jaan kohdistuu erilaisia ja osin ristikkäisiäkin odotuksia, koska eri rooleihin
liittyvät yhteistyökumppanit tai yleisöt vaihtelevat. Puheenjohtajan on kyettävä
pitämään eri roolit tasapainossa ja kyettävä myös kestämään puheenjohtajuuteen
liittyvät paineet ja epävarmuudet50. (Ks. pol2, pol5; Elcock 2001, 105–127; ks.
Arter 1999, 170; McKenzie 1982, 195.)

Tom Moringin mukaan poliittiset johtajat kantavat vastuuta eliittikentän
sisällä, ryhmätasolla (puolueessa) ja suhteessa kannattajiin. Näiltä kaikilta tasoilta
kohdistuu myös odotuksia ja uhkatekijöitä johtajaa kohtaan. Uskottavuus ja
yhteistyökyky ovat koetuksella eliittikentän sisällä. Asemaa puoluejohtajana
koetellaan ryhmätasolla puolueessa. Laajasti puheenjohtajan asema mitataan
vaaleissa puolueen menestyksen ja usein myös henkilökohtaisen vaalikannatuksen
kautta. (Moring 1989, 3–4, 11; ks. Jutila 1993, 65; Elcock 2001, 128–129.)

Ammattipoliitikon mukaan puheenjohtajan keskeisin tehtävä on sovittaa
yhteen kentän näkemykset ja tulevaisuuden vaatimukset sekä uudistaa puoluetta
tältä pohjalta. (pol5.) Puheenjohtaja on sekä yksilötason toimija että instituutio,
johon kulminoituu puolueen edustaminen, johtaminen ja vastuu puolueesta.
Puheenjohtajuus konkretisoituu puolueen sisä- ja ulkopuolella käytännön poliitti-
sessa toiminnassa. Johtajuus on hyvin kokonaisvaltaista, kuten edellä oleva viittaus
“diktatuuriin” osoittaa.

50 Elcock on arvioinut poliittiseen johtajuuteen liittyvää epävarmuutta. Hänen mukaansa
epävarmuutta liittyy politiikan ympäristöön ja olosuhteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin sekä
muiden toimijoiden valintoihin. (Elcock 2001, 150–159; viittaa Friend – Hickling 1987, 10.)
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3.5.2. Varapuheenjohtajat – varalla, taustalla ja kentällä

Jäsenistö arvioi varapuheenjohtajien vaikutusvallan selvästi vähäisemmäksi kuin
varsinaisen puheenjohtajan. Jäsenkyselyyn vastanneista vain 20 prosenttia arvioi,
että varapuheenjohtajilla on “hyvin paljon” vaikutusvaltaa puolueen sisäisessä
päätöksenteossa. Sen sijaan vastanneista 60 prosenttia arvioi puheenjohtajalla
olevan “hyvin paljon” vaikutusvaltaa. (Ks. luku 2.3.1., kuvio 5.) Ammattipoliitik-
kojen näkemykset ovat samansuuntaisia jäsenistön kanssa. Varapuheenjohtajat
“koetaan vähäarvoisiksi” puheenjohtajaan verrattuna. (pol8.) Varapuheenjohtajan
paikat voivat olla “lohdutuspalkintoja” tai välitavoitteita poliittisella uralla. 51

(pol1.) Varapuheenjohtajuudessa ei ole niinkään kyse yksilötason johtajuudesta,
vaan pikemminkin asemasta puolueen johtoryhmässä.

Varapuheenjohtajien merkitys vaihtelee henkilöittäin. Automaattisesti
varapuheenjohtajuus ei takaa vaikutusvaltaista asemaa puolueen päätöksenteossa,
puolueen ulkopuolisesta toimintakentästä puhumattakaan.52  (Ks. pol13, pol14.)
Varapuheenjohtajuus on poliitikolle meriitti ja näkymisen paikka erityisesti
puolueen sisäisellä kentällä.

Puolueen näkökulmasta varapuheenjohtajat ovat keskeinen osa puolueen
ydintä ja työvaliokuntaa. Varapuheenjohtajilla on sääntömääräinen asema ja
siihen perustuvaa “välinearvoa”, mutta puolueen politiikan sisältöön vaikuttaminen
perustuu osaamiseen eikä muodolliseen asemaan. (Ks. pol8, pol13.) Vaikka
puheenjohtaja edustaa ensisijaisesti puoluetta, ovat varapuheenjohtajat “varalla”
käytettävissä puolueen edustustehtäviin. Tästä syystä varapuheenjohtajavalinnassa
valitsijat pyrkivät katsomaan valintaa kokonaisuutena ja valitsemaan sellaisen
kolmikon, jonka ominaisuudet täydentävät toisiaan ja puheenjohtajaa.53  Puheen-

51 Varapuheenjohtajan tehtävästä puheenjohtajiksi ovat nousseet mm. Johannes Virolainen ja
Paavo Väyrynen.

52 Poliitikolle varapuheenjohtajuus tarjoaa väylän nousta merkittäväksi poliittiseksi vaikuttajaksi
puolueessa, jos tehtävään valitun poliitikon osaaminen ja muut ominaisuudet vastaavat
puolueen tarpeita. Varapuheenjohtajuuden kautta poliitikko nousee esille ja saa virallista
asemaa puolueen sisällä. Varapuheenjohtajat ovat mukana puolueen ulkopuolella esimerkiksi
hallitusneuvotteluissa ja varapuheenjohtajuus on yksi kriteeri puolueen ministerivalinnoissa.
(pol13.)

53 Varapuheenjohtajavaalissa äänestetään kerralla kolmea henkilöä, mikä osaltaan korostaa sitä,
että tavoitteena on löytää nimenomaan kolme toisiaan täydentävää ja puolueen tarpeisiin
sopivaa varapuheenjohtajaa. (pol1, pol2, pol5, pol8, pol13.) Aikaisemmin varapuheenjohtaja-
valintaan vaikutti säännöissä määrittelemätön käytäntö, jonka mukaan varapuheenjohtajistossa
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johtaja on asemansa ja tunnettuutensa perusteella se, jonka viesteillä on suurin
painoarvo sekä puolueen sisä- että ulkopuolella, joten varapuheenjohtajien rooli
puolueen edustamisessa jää väistämättä toissijaiseksi tai erikoistumisen kautta
tiettyä politiikkasektoria koskevaksi. Tehokkaasti toimivassa puoluejohdossa
varapuheenjohtajat tietävät paikkansa puoluejohdon sisäisessä työnjaossa, toimivat
sen mukaisesti ja tunnustavat myös sen, ettei puolueen ulkopuolisen median ja
äänestäjien kiinnostus välttämättä ulotu keskustan varapuheenjohtajiin.

Varapuheenjohtajat ovat parhaimmillaan paitsi puheenjohtajan varahenkilöitä
myös avainhenkilöitä puolueen politiikan linjaamisessa. Keskeinen politiikan
valmistelupaikka on työvaliokunta, mutta puheenjohtajisto ja muut avainhenkilöt
voivat linjata asioita myös tilanteen vaatimuksesta epävirallisen neuvonpidon
jälkeen tai myös ilman sitä, jos tilanne sitä vaatii. (Ks. pol3.) Varapuheenjohtajien
valintamenettelyn vuoksi puoluejohdon itsenäinen kannanmäärittely ei ole
demokratian näkökulmasta ongelmallista. Varapuheenjohtajan valta – siltä osin
kuin sitä on – on edustukselliseen järjestödemokratiaan perustuvaa ja varapuheen-
johtajan toiminnan legitimiteetti mitataan valintatilanteessa puoluekokouksessa.
Varapuheenjohtajat ovat mukana päättämässä politiikan linjauksista ja heidän
painoarvonsa valmistelutyössä riippuu ennen kaikkea osaamisesta eikä muodolli-
sesta asemasta. Puheenjohtajaan verrattuna varapuheenjohtajat eivät juurikaan
näy julkisuudessa. Varapuheenjohtajuus on pikemminkin puheenjohtajan taustalla
vaikuttamista kuin julkisuudessa näkyvää, itsenäistä poliittista toimijuutta.

Varapuheenjohtajien keskeinen tehtävä puolueen sisällä on yhteydenpito
kenttään. Käytännössä tämä tarkoittaa vierailuja paikallis- ja piiritason tapahtumissa
ympäri vuoden ja erilaisiin kentältä tuleviin yhteydenottoihin reagointia. Keskustan
jäsenistö odottaa, että varapuheenjohtajat ovat puheenjohtajan tavoin kentän
“käytettävissä”. Varapuheenjohtajien kohdalla tämä voi konkretisoitua jopa
puheenjohtajaa useammin, koska paikallistason toimijoiden kynnys ottaa yhteyttä
varapuheenjohtajaa on alhaisempi ja yleensä puoluejohdon työnjaon vuoksi
varapuheenjohtajat ehtivät paremmin paikallistason tapahtumiin. Puheenjohtajiston
kiertämisaktiivisuuteen liittyy myös tehtävien priorisointia ja henkilöiden välisiä
eroja. Yhteydenpitoa kenttään voidaan perustella myös sillä, että varapuheenjohtajan

olivat edustettuna maatalouden, naisten ja nuorten edustajat. Vuoden 2000 ja 2002 valinnoissa
maataloustaustainen ehdokas ei enää tullut valituksi. Myös alueellinen edustavuus vaikuttaa
varapuheenjohtajavalinnoissa.
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paikan uusiminen edellyttää käytännössä aina menestymistä puoluekokousäänestyk-
sessä joka toinen vuosi.54

3.5.3. Puoluesihteeri – julkkispoliitikosta järjestöjohtajaksi

Puoluesihteerin asemassa on tapahtunut muutoksia vuosikymmenten aikana.
Puolueessa on ollut voimakkaita, julkisuudessa näkyviä puoluesihteeri-poliitikoita.
Esimerkkeinä voidaan mainita Arvo Korsimo (1950–60) ja Seppo Kääriäinen
(1980–90). Puoluesihteerin rooli puolueessa on muuttunut 1990-luvun aikana,
vaikka sääntömääräisiä muutoksia puoluesihteerin asemaan ei ajoittaisista
keskusteluista huolimatta olekaan tehty. (Ks. Suomen Keskustan säännöt 1998, 14
§, 17 §, 23 §, 26 §, 35 §.)55  Ammattipoliitikkojen mukaan puoluesihteeristä on
tullut aikaisempaa selvemmin puoluetoimiston vetäjä, puolueen “toimitusjohtaja”56

(pol4, pol14.), “teknokraatti” (pol6.) ja “järjestöjohtaja” (pol5.). Puoluesihteerin
poliittinen rooli on supistunut. (pol5; ks. Savolainen 15.5.2002.) Muutoksen
taustalla on paitsi puoluesihteereiksi valittujen henkilökohtaiset ominaisuudet
myös se, että mediakeskeisessä ja puheenjohtajavetoisessa politiikassa puolue ja
tiedotusvälineet eivät tarvitse puoluesihteeriä julkisuuskasvona samaan tapaan
kuin aikaisempina vuosina. Puheenjohtaja riittää puolueen symboliksi ja puolueen
viestien tuojaksi. (Ks. pol1.) Puoluesihteerin tehtävään liittyy ammattipoliitikon
mukaan aliarvostusta. (pol13.) Tästä huolimatta puoluesihteerin valinta puolue-
kokouksessa on edelleen “tärkeä valinta, mutta siihen ei liity sellaista kiihkoa kuin
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valintoihin” (pol2.).

Puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa ja vastaa puoluehallituksen päätösten
täytäntöönpanosta. Sääntöjen mukaan hänen tehtävään on “pitää yhteyttä piireihin,
sisarjärjestöihin ja muihin puolueen jäsenyhdistyksiin”. (Suomen Keskustan
säännöt 1998, 36 §.) Puoluesihteeri on keskeinen operatiivinen yksilötason

54 Olli Rehnin putoamista varapuheenjohtajan paikalta vuoden 1994 puoluekokouksessa on
selitetty sillä, ettei hän väitöstutkimuskiireiden tai muiden syiden vuoksi kiertänyt riittävästi
kenttää. (pol8.)

55 Keskustelua puoluesihteerin roolista ja valintamenettelystä on käyty viimeksi vuoden 1998
sääntöuudistuksen yhteydessä. Tuolloin keskusteltiin puoluesihteerin valinnan siirtämisestä
puoluekokouksesta puoluevaltuuskuntaan. (Ks. Kääriäinen 2002, 350.)

56 Ammattipoliitikko pitää puoluesihteeriä puolueen “toimitusjohtajana” sillä lisäyksellä, että
puolueessa on myös “vahva hallituksen puheenjohtaja”. (pol14.)
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toimija puolueorganisaatiossa. Puolueen menestymisen kannalta puoluesihteerin
keskeinen tehtävä on innostaa kenttää tekemään vapaaehtoistyötä puolueen
hyväksi. (pol4, pol10.) Lisäksi puoluesihteerin panosta tarvitaan järjestöorgani-
saation kehittämisessä ja nykyaikaistamisessa (pol10.), vaikka ammattipoliitikon
näkemyksen mukaan järjestötyön resurssien osalta puoluesihteeri on joutunut
“niukkuuden jakajaksi”. (pol8.) Näiden tehtävien hoitamiseen liittyy erityistä
haastetta, kun otetaan huomioon puolueen järjestötoiminnan vähittäinen hiipu-
minen ja kansalaisten puoluepoliittisen aktiivisuuden vähentyminen. (pol13, ks.
pol6.)

Puoluesihteerin poliittinen valta perustuu puoluesihteerin jäsenyyteen puolue-
elimissä, erityisesti työvaliokunnassa. Puoluesihteerillä on mahdollisuus olla
mukana linjaamassa puolueen politiikkaa, mutta itsenäisenä linjanvetäjänä häntä
ei voida pitää. (pol6.) Poliittisen toiminnan painopisteen siirtyminen eduskuntaan
on vähentänyt puoluesihteerin vaikutusvaltaa. Tästä huolimatta puoluesihteeri on
edelleen nimenomaan puolueorganisaatiossa “risteyskohdassa”, jonka kautta
erilaiset ihmiset ja poliittiset mielipiteet kulkevat.

Puoluesihteerin rooli puolueen toiminnassa on sidoksissa paitsi puoluesihteeri-
instituutioon myös puoluesihteerin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, koko
puoluejohdon koostumukseen sekä yleisesti puoluesihteereihin kohdistuviin
odotuksiin suomalaisessa politiikassa. Keskustan puoluesihteerikeskustelu
heijastelee muiden henkilövalintojen tavoin myös kilpailevien puolueiden käytäntöjä
ja valintoja. Puoluesihteerin rooli voi olla merkittävä, jos puoluesihteerillä on
käytännön osaamista erityisesti järjestö- ja vaalityöstä, vahva politiikkaosaaminen,
hyvä puolueen ns. ruohonjuuritason tuntemus ja monipuoliset yhteistyösuhteet
muihin ammattipoliitikkoihin, jäsenistöön ja puolueen sidosryhmiin. Puoluesih-
teerin asemaa vahvistaa se, että piiri- ja paikallistason järjestöorganisaatiolla on
edelleen erityinen merkitys keskustan vaalityössä. (pol13.)

Jäsenkyselyn perusteella voidaan sanoa, että jäsenistö pitää puoluesihteeriä
merkittävänä toimijana puolueessa. Jäsenkyselyyn vastanneista 28 prosenttia
arvioi puoluesihteerillä olevan “hyvin paljon” ja 48 prosenttia “melko paljon”
vaikutusvaltaa puolueen sisällä. Vastaavasti 17 prosenttia vastanneista arvioi
puoluesihteerillä “melko vähän” tai “hyvin vähän” vaikutusvaltaa puolueessa.
Puoluesihteerin nousi jäsenkyselyn vaikutusvalta-arvioinnissa niukasti työvalio-
kunnan ja varapuheenjohtajien edelle. (Ks. luku 2.3.1.; kuvio 5.)

Vaikka ammattipoliitikot varsin yhtenäisesti arvioivat puoluesihteerin poliittisen
painoarvon heikentyneen, antavat viime kuukausien poliittiset tapahtumat viitteitä
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myös puoluesihteerin “uudesta tulemisesta”. Puoluesihteeri Lankian ylivertainen
kannatus Hämeenlinnan puoluesihteeriäänestyksessä57, onnistuneiksi arvioidut
televisioesiintymiset kevään 2003 eduskuntavaalikampanjassa ja näkyvä rooli
puolueen sisäisen tilanteen selkiyttämisessä Jäätteenmäen hallituksen kaatumisen
ja työvaliokunnan ns. vuotamisjupakan jälkeen vahvistivat puoluesihteerin asemaa
ja osoittivat, että keskustassa on tilaa – ja myös tilausta – selkeän poliittisen roolin
ottavalla puoluesihteerillä. (Ks. pol16.)

Puoluesihteerin aseman vahvistumisesta kertoo myös se, että Lankian nimi
nostettiin esille puheenjohtajakeskusteluissa Jäätteenmäen eroilmoituksen jälkeen
kesällä 2003. Toisaalta näiden esimerkkien perusteella on ennenaikaista päätellä,
onko kyseessä pysyvämpi puoluesihteerin roolin muutos. Puoluesihteerikeskustelu
voidaan kuitenkin nähdä osana laajempaa keskustelua puoluetoimiston ja parla-
menttiryhmän palkatun henkilöstön välisestä työnjaosta. Tietoisia toimia puolue-
sihteerin poliittisen painoarvon nostamiseksi on tehty esimerkiksi Norjan keskusta-
puolueessa, jossa puoluesihteerin “järjestöllisiä rutiinitehtäviä” on vähennetty ja
poliittista roolia vahvistettu (Svåsand 1994, 326).

3.6. Eduskuntaryhmä puolueen sisä- ja ulkopuolella

Puolueiden eduskuntaryhmien ja puolueorganisaatioiden väliseen suhteeseen on
perinteisesti sisältynyt kilpailua ja valtapoliittisen painopisteen vaihtelua.
Kansanedustajien periaatteellisen riippumattomuuden seurauksena puolueiden
ei pitäisi vaikuttaa määräävästi kansanedustajien toimintaan. Käytännössä kuitenkin
kansanedustajat ovat varsin pitkälle riippuvaisia puolueiden ja eduskuntaryhmien
tuesta.58  Olavi Borgin mukaan puolueen ja eduskuntaryhmän välisessä suhteessa
on havaittavissa “tietyn asteinen dualismi”.59  (Borg O. 1982, 459–460; ks. Tähti
1992.)

57 Lankia sai 81 % annetuista äänistä (KMA).
58 Eduskuntaryhmän käsite tunnetaan Suomen nykyisessä perustuslaissa, jonka 61 § mainitsee

eduskuntaryhmät toimijoina, jotka “neuvottelevat hallitusohjelmasta ja valtioneuvoston
kokoonpanosta”. Kansanedustajan riippumattomuudesta säädetään perustuslain 29 §:ssä.

59 Englanninkieliset käsitteet extra parliamentary party ja parliamentary party kuvaavat
suomenkielisiä käsitteitä (puolue ja eduskuntaryhmä) paremmin puolueen sisäistä “dualismia”
ja näiden toimijoiden välistä “rinnakkaisuutta” puolueen sisällä. Puolueen ja eduskuntaryhmän
välisestä suhteesta ks. Djupsund 1990a, 31–32; Sundberg 1994, 172–173.
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Maalaisliitto-keskustassa on ollut ajanjaksoja, jolloin eduskuntaryhmä on
ollut hyvin vahva suhteessa puolueeseen. Puolueen alkuaikoina puolue ja edus-
kuntaryhmä olivat käytännössä sama asia ja erityisesti puolueen “käytännön
asioiden” hoitamisessa painopiste oli eduskuntaryhmässä. Eduskuntaryhmän
valtaa puolueessa alettiin supistaa sääntöuudistuksilla jo 1920-luvulla. (Borg O.
1982, 475–476.) Olavi Borg on kuvannut eduskuntaryhmän asemaa 1980-luvun
alussa seuraavasti:

“Tuloksena60  on ollut eduskuntaryhmä, jolla ryhmänä on hyvin vähäinen
asema puolueen virallisessa päätöksenteko-organisaatiossa, mutta jolle muuta-
missa keskeisissä kysymyksissä, kuten hallituksen muodostamisessa, on annettu
varsin näkyvä asema. Muutoin ryhmä vastaa melko itsenäisesti puolueen
parlamenttityössä eteen tulevista ratkaisuista, mutta työrutiinien osalta myös
puoluetoimisto avustaa ryhmää merkittävällä tavalla61.” (Borg O. 1982, 481.)

Vaikka eduskuntaryhmän rooli puolueen päätöksenteossa ja järjestöllisessä
toiminnassa on alkuaikoihin verrattuna kaventunut, on eduskuntaryhmässä ajoittain
edelleen käsitelty myös selkeästi puolueorganisaation sisäisiksi asioiksi luokiteltavia
kysymyksiä ja otettu niihin kantaa. Eduskuntaryhmässä käsiteltiin esimerkiksi
puolueen nuorisojärjestön perustamista vuonna 1944 (ks. Hokkanen 1996, 348),
puoluesihteerivalintaa vuonna 1960 (ks. Hokkanen 2002, 469) ja puolueen
presidenttiehdokkaan nimeämistä vuonna 1981 (ks. Väänänen 1996, 305).

Yhteiskunnallisen päätöksenteon nykyinen suuntaus on vahvistanut eduskunta-
ryhmän asemaa keskustassa ja yleensäkin puolueissa. (Ks. Nousiainen 1993, 129;
Kääriäinen 2002, 370.) Henkilöityneessä politiikassa kansanedustajat tarjoavat
kasvoja puolueen käyttöön. Kansanedustajien kautta puolueet saavat merkittävän
määrän taloudellisia (puoluetuki) ja osaamiseen liittyviä resursseja (avustajajär-
jestelmä). Eduskuntaryhmän aseman muutos voidaan yhdistää yleisempään parla-
mentarismin tilaa ja eduskunnan asemaa koskevaan keskusteluun, johon kiinteästi

60 Borg selvittää tutkimuksessaan eduskuntaryhmän ja puolueen väliseen suhteeseen vaikuttaneita
tekijöitä, kuten puolueen sääntöuudistuksia, järjestöorganisaation kasvua ja puoluepoliittisen
toiminnan aktivoitumista, joiden tuloksena eduskuntaryhmän asema puolueessa muuttui.
(Ks. Borg O. 1982, 481.)

61 Puoluetoimiston nykyisestä asemasta ja suhteesta eduskuntaryhmään tarkemmin luvussa
3.7.1.
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on liittynyt toteutunut valtiosääntöuudistus (ks. esim. Palonen 1997; Nousiainen
2000; Väänänen 2000; Harle 2000; Paloheimo 2002). Eduskunnasta on arvioitu
tulleen suomalaisen politiikan keskipiste.62  Yleiset arviot eivät kuitenkaan kerro
kenen tai keiden rooli politiikassa on vahvistunut eli miltä osin kyse on esimerkiksi
yksittäisten kansanedustajien, heille valmistelutyötä tekevien virkamiesten ja
avustavan henkilöstön, eduskuntaryhmien tai yleisesti kollektiivisen lainvalmistelu-
prosessin merkityksen kasvusta. Toisaalta voidaan kysyä, miltä osin eduskunnan
aseman vahvistumisessa on kyse valtioneuvoston, ministereiden ja ministeriöiden
vaikutusvallan kasvusta (ks. Nousiainen 2000) tai miltä osin EU-jäsenyys ohjaa
päätöksentekoa. Politiikan eduskuntakeskeisyyden lisääntyminen on yhteydessä
myös politiikan mediasidonnaisuuteen. Nykyinen suuntaus palvelee niin median
kuin julkisuutta tarvitsevien kansanedustajien tarpeita. Eduskunnan kautta median
on helppo seurata ja vertailla puolueiden toimintaa ja puolueiden toistensa
toimintaa.63

Keskustan eduskuntaryhmä on puolueen sisäinen toimija, jolla on sääntömää-
räinen asema puolueessa. Puolueen sääntöjen mukaan eduskuntaryhmän
muodostavat eduskuntavaaleissa puolueen ehdokaslistoilta valitut kansanedustajat
ja ne kansanedustajat, jotka eduskuntaryhmä jäsenikseen hyväksyy. Sääntöjen
mukaan eduskuntaryhmästä valitaan kolme jäsentä puoluevaltuuskuntaan. Lisäksi
kansanedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuskunnan kokouksissa.
Puoluehallituksessa eduskuntaryhmää edustaa yksi jäsen, joka on myös
työvaliokunnan jäsen. Käytännöksi on muodostunut se, että eduskuntaryhmän
puheenjohtaja on puoluehallituksen ja työvaliokunnan jäsen. Myös eduskunta-
ryhmän varapuheenjohtajilla on tapana osallistua puolueen työvaliokunnan kokouk-
siin. Vastaavasti puolueen puheenjohtajistolla puoluesihteeri mukaan lukien sekä

62 Vaikka eduskunta mitä ilmeisimmin on poliittisen vallankäytön keskiössä, se ei ole siellä yksin.
Keskeisinä poliittisen vallan käyttäjinä pidetään myös mm. työmarkkinoiden etujärjestöjä ja ns.
markkinavoimia, joiden merkitys on vahvistunut talouden vapautumisen ja kansainvälistymisen
seurauksena (ns. globalisaatio). Toisaalta eduskunnan arvovaltaa ovat heikentäneet politiikan
ns. skandaalit, ja kansalaisten politiikanvastaisuus on suurelta osin ilmentynyt eduskunnan ja
kansanedustajien arvosteluna. (Ks. Kantola 2002, 10.) Talouden ja politiikan yhtymäkohdista
1990-luvulla ks. Kantola 2002.

63 Samalla kuitenkin eduskunnan ulkopuolisten poliitikkojen ja puolueiden on vaikeaa saada
näkemyksiään julkisuuteen. Demokratian kannalta kehityksessä on kaksi puolta: yhtäältä
kansanvallan keskeisin instituutio eduskunta on poliittisen vallankäytön keskipisteessä, mutta
toisaalta eduskuntakeskeisyyden vuoksi yhteiskunnalliseen keskusteluun voi sisältyä
vaihtoehdottomuutta.
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puolueen europarlamentaarikoilla ja ministereillä on läsnäolo- ja puheoikeus
eduskuntaryhmän kokouksissa. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 17, 23 §;
Keskustan eduskuntaryhmän säännöt 18.11.1999, 11 §.)

Eduskuntaryhmän sääntömääräinen päätöksentekoasema puolueessa liittyy
prosessiin, jolla ratkaistaan puolueen osallistuminen hallitusvastuuseen ja
ministerivalinnat. Eduskuntaryhmä päättää yhdessä puoluevaltuuskunnan kanssa
puolueen osallistumisesta hallitukseen.64  Puolueen hallitukseen osallistuminen
on määritelty säännöissä seuraavasti: “Puolue voi olla edustettuna maan hallituksessa
ja tukea sitä, mikäli hallituksen ohjelma ja toiminta ovat sopusoinnussa puolueen
periaatteiden kanssa.” Päätöstä edeltäviin hallitusneuvotteluihin osallistuu edus-
kuntaryhmän puheenjohtajisto yhdessä puolueen puheenjohtajien ja puoluesih-
teerin kanssa. Puolueen ehdokkaat hallituksen jäseniksi valitaan puoluehallituksen
ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 29 §.)
Eduskuntaryhmä käyttää näissä päätöksentekotilanteissa todellista valtaa
puolueessa, mikäli hallitusneuvottelutilanne sisältää todellisia vaihtoehtoja.65

Eduskuntaryhmä on kollektiivitoimija, mutta sen sisällä valtaa käyttävät
yksittäiset kansanedustajat. Eduskuntaryhmän merkitystä puolueessa ei voida
arvioida ilman kansanedustajien tarkastelua. Kansanedustajien asemaa ja ryhmän
toimintakäytäntöjä määrittelevät eduskuntaryhmän säännöt, joiden mukaisesti
ryhmä valitsee keskuudestaan eduskuntaryhmän puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa, jotka muodostavat viiden muun valittavan jäsenen kanssa
eduskuntaryhmän työvaliokunnan. Lisäksi valitaan piiskuri ja varapiiskuri, joiden
tehtävänä on ryhmän täysistuntotyöskentelyn organisointi.66  Eduskuntaryhmän
puheenjohtajisto toimii ryhmän neuvottelijana. Ryhmän työvaliokunnan tehtävänä
on eduskuntaryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelu. (Keskustan eduskunta-
ryhmän säännöt 18.11.1999, 2, 5, 6 §.)

Asemansa perusteella eduskuntaryhmän näkyvin henkilö on ryhmän puheen-
johtaja, jolla on lähes poikkeuksetta todellista vaikutusvaltaa eduskuntaryhmän

64 Yhteiskokouksessa kaikilla osallistujilla on yksi ääni. (Suomen Keskustan säännöt 1998,
29 §.)

65 Esimerkiksi Ahon hallituksen aikana valittiin useita ehdokkaita hallituksen jäseniksi
yhteiskokouksissa, joissa ehdokkaiden todellinen kilpailu ratkaistiin vaalin kautta (esim.
Jäätteenmäen valinta oikeusministeriksi ja Huuhtasen valinta sosiaali- ja terveysministeriksi).

66 Eduskuntaryhmän säännöissä käytetään nimenomaan piiskurin käsitettä. Piiskureilla on
läsnäolo- ja puheoikeus eduskuntaryhmän työvaliokunnassa. (Keskustan eduskuntaryhmän
säännöt 18.11.1999, 2 §.)
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lisäksi myös puolueen toiminnan ja politiikan linjaamisessa. Eduskuntaryhmän
puheenjohtaja on näkyvä henkilö eduskunnassa, puolueessa ja mediassa. Edus-
kuntaryhmän puheenjohtajan keskeinen asema eduskuntaryhmässä ja puolueessa
nousi esille kaikissa ammattipoliitikkohaastatteluissa. Myös keskustan jäsenistö
näkee eduskuntaryhmän puheenjohtajan vaikutusvaltaiseksi toimijaksi puolueen
sisällä. Jäsenkyselyssä 43 prosenttia vastanneista arvioi eduskuntaryhmän puheen-
johtajalla olevan “hyvin paljon” ja 41 prosenttia “melko paljon” vaikutusvaltaa
puolueen päätöksenteossa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja arvioitiin puolueen
puheenjohtajan jälkeen vaikutusvaltaisimmaksi toimijaksi puolueen sisällä. (Ks.
luku 2.3.1.; kuvio 5.)

Yksittäisten kansanedustajien vaikutusvalta eduskuntaryhmässä vaihtelee
henkilöittäin ja käsiteltävien asioiden mukaan. Asemansa perusteella vaikutusvaltaa
on lähinnä ryhmän ja puolueen puheenjohtajilla ja mahdollisilla ministereillä sekä
lisäksi valiokuntavastaavilla ja valiokuntien puheenjohtajilla, jotka vaikuttavat
myös puhemiesneuvostossa.67 Politiikan sisältökysymysten ja toimintakentän laajen-
tumisen seurauksena osaamisen merkitys on korostunut myös eduskuntaryhmässä.
Kansanedustajan asema ryhmässä nojaa aikaisempaa selvemmin erityisosaamiseen
ja siitä ryhmälle saatavaan hyötyyn kuin esimerkiksi järjestölliseen taustavoimaan
tai äänimäärään vaaleissa. (pol3, pol5, pol13.) Eduskuntaryhmän painoarvoon
puolueessa vaikuttaa se, minkälaisia kansanedustajia ryhmään kuuluu.

Jäsenistö arvioi eduskuntaryhmän vaikutusvaltaiseksi toimijaksi puolueen
sisällä. Jäsenkyselyyn vastanneista 32 prosenttia arvioi eduskuntaryhmällä olevan
“hyvin paljon” ja 50 prosenttia “melko paljon” vaikutusvaltaa puolueen päätöksen-
teossa. (Ks. luku 2.3.1.; kuvio 5.) Jäsenistön näkökulmasta kansanedustajat ovat
myös tiedonvälittäjiä. Jäsenkyselyssä kansanedustajat arvioitiin television ja piiri-
toimiston jälkeen kolmanneksi tärkeimmäksi tiedonsaannin kanavaksi. Vastanneista
68 prosenttia pitää kansanedustajaa “erittäin tärkeänä” tai “melko tärkeänä” tiedon-
saannin kanavana. Tähän liittyy myös se, että jäsenistö pitää kansanedustajiin useam-
min yhteyttä kuin muihin ammattipoliitikkoihin. (Ks. luku 2.3.3., taulukko 22.)

Kansanedustajien merkitys puolueen näkökulmasta perustuu myös siihen,
ettei kansanedustajuus ole “pelkästään kansanedustajuutta” ja sen toteutumista

67 Kansanedustaja Mirja Ryynänen kuvasi “parasta saavutustaan” vaalikaudella 1999–2003
seuraavasti: “Olen kokenut tärkeimpänä osaltani vaikuttamisen eduskuntaryhmän
varapuheenjohtajana oppositiopolitiikan linjauksiin eri asioissa (…). (Helsingin Sanomat,
Kuukausiliite, tammikuu 2003, 31.).
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eduskunnan ja eduskuntaryhmän kautta. Kansanedustajat toimivat eduskunnan
lisäksi politiikan muilla toimintakentillä ja politiikan ulkopuolella.68  Eduskunnan
ulkopuolisessa toiminnassakaan kansanedustajat eivät voi tai edes halua siirtää
kansanedustajan statusta sivuun. Rivikansanedustajat yksilöinä nousevat esille
nimenomaan alueellisessa poliittisessa toiminnassa sekä niissä kunnallis- ja
maakuntatason luottamustehtävissä, jotka eivät ole puolueesta riippuvaisia. Kari
Palosen arvion mukaan kansanedustajien “pelivara” omiin puolueisiinsa nähden
on kasvanut erityisesti niissä tilanteissa, joissa ei mitata hallituksen ja opposition
kannatusosuuksia. 69  Palonen tarkoittaa nimenomaan sitä, että “kansanedustajan
statuksen sisältämää valtaosuutta” voidaan käyttää “pelivaran lähteenä monenlaiselle
politikoinnille”. (Palonen 1997, 272–273.)70

Kansanedustajien suhtautuminen puolueeseensa ja sen sisäiseen toimintaan
vaihtelee. Keskustan perinteeseen on kuulunut se, että kansanedustajaksi on
noustu ns. järjestöllistä väylää pitkin, jolloin puolueorganisaation eri tasot,
toimintakäytännöt ja ideologiset lähtökohdat ovat ehdokkaalle hyvin tuttuja. Tällä
rekrytointitavalla on ollut jäsenistöä tasa-arvoistava vaikutus, koska järjestöllinen
väylä on mahdollistanut yksittäisten jäsenten nousemisen valtakunnalliseen
politiikkaan sosiaalisesta tausta riippumatta. (Ks. Yrjölä 1973, 76–77.) Samalla
ehdokasrekrytointiin sisältynyt “vaatimus” puolueen järjestötoiminnan osaamisesta
ja poliittisesta kokemuksesta on yhtenäistänyt ehdokkaiden taustaa (Kuitunen
2000, 113).

Viime vuosina myös keskustassa on kansanedustajiksi noussut aikaisempaa
enemmän ehdokkaita, joilla ei ole puoluetaustaa.71  Samalla yksittäisten kansan-

68 Keskustan nykyisestä eduskuntaryhmästä (14.12.2002 tilanne, huomioitu kansanedustaja
Seppo Kanervan siirtyminen keskustan ryhmään) 29 kansanedustajalla (60 %) on tällä
hetkellä kunnallisia luottamustehtäviä. Maakunnallisia/alueellisia luottamustehtäviä on 22
kansanedustajalla (46 %). Lisäksi kansanedustajilla on mm. yritysten ja yhdistysten luottamus-
tehtäviä. (http://www.eduskunta.fi/, 14.12.2002.)

69 Palosen mukaan “politiikka on toimintaa kontingentissa maailmassa, jossa aina voi toimia
toisinkin, siis on pelivaraa sen suhteen miten toimitaan. Tätä pelivaraa voidaan käsitellä
valtaosuuksina, jotka tarjoavat tilaisuuksia toisin toimimiseen.” Palosen arvion mukaan
eduskuntaryhmien pelivara suhteessa hallitukseen on pienentynyt hallituskausien vakiintumisen
seurauksena 1970-luvulta lähtien. (Palonen 1997, 271–272.)

70 Palosen arvioon kansanedustajien “pelivaran” kasvusta suhteessa puolueisiinsa on vaikea
saada tämän tutkimuksen perusteella näyttöä.

71 Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi tuli valittua puolueen perinteikkäältä ja
järjestöllisesti vahvalta alueelta Pohjois-Pohjanmaalta ehdokas, joka oli ensimmäistä kertaa
ehdokkaana ja jolla ei ollut puoluetaustaa. Puolueen perinteisen toiminnan ulkopuolelta
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edustajien puoluepoliittisessa aktiivisuudessa erityisesti vaalipiiritasolla on alkanut
näkyä selkeitä eroja, jotka eivät kuitenkaan välttämättä ole riippuvaisia kansan-
edustajien järjestöllisestä taustasta. Puolueen ulkopuolelta tullut ehdokas voi olla
innokas oppimaan ja osallistumaan puolueen toimintaan ja vastaavasti pitkän
puolueuran kautta kansanedustajaksi noussut voi passivoitua puoluepoliittisessa
toiminnassa. Tähän on vaikuttanut sekin, että kansanedustajien tukiryhmien
painoarvo on kasvanut ja monilla alueilla niiden merkitys kansalaisten poliittisessa
mobilisoinnissa on ohittanut tai ohittamassa puolueen paikallis- ja piiritason
toiminnan. Yksittäinen kansanedustaja voi kokea, ettei puolueorganisaatiota
tarvita kuin joka neljäs vuosi vaalikampanjan yhteydessä. (pol8.)

Kansanedustajien ja eduskuntaryhmän rooliin puolueessa vaikuttaa se, että
kansanedustajien asema on vaaleista riippuvainen. Vaalisidonnaisuus antaa edus-
kuntaryhmän toiminnalle satunnaisuutta eikä pitkäkestoista kehittämistoimintaa
voida laskea yksittäisen kansanedustajan aseman varaan. Vaalien jälkeen ryhmän
kokoonpano muuttuu joka tapauksessa, ja osaamisen uusjako on mahdollinen.

Eduskuntaryhmän keskeiseen asemaan keskustassa vaikuttaa paitsi edus-
kunnan yleinen vahvistuminen suhteessa puolueorganisaatioihin ja puoluetoimiston
resurssien heikentyminen myös se, että puolueen avainhenkilöt ovat lähes
poikkeuksetta kansanedustajia. Samalla on kuitenkin arvioitu, että keskustan
nykyisessä eduskuntaryhmässä puolueen politiikkaan merkittävästi vaikuttavien
kansanedustajien määrä on pieni. (pol3, pol13.) Puolueen ja eduskuntaryhmän
puheenjohtajistojen lisäksi merkittävästi vaikutusvaltaa on lähinnä niillä kansan-
edustajilla, jotka vastaavat tietyn politiikkasektorin osalta puolueen eduskuntatyöstä
(ns. valiokuntavastaavat ja valiokuntien puheenjohtajat). Lisäksi on huomioitava

tulevia ovat myös ns. julkkisehdokkaat, joiden kautta puolueen arvioidaan saavan kannatusta
erityisesti puolueen ulkopuolisilta äänestäjiltä. Puolueen ulkopuolelta tulevilla ehdokkailla voi
olla taipumusta esittäytyä “antipoliitikko-poliitikoiksi” ja kerätä kannatusta näyttäytymällä
ulospäin “epäpoliitikkoina”. Kari Palonen esittää myös arvion, että “perinteinen puolue- ja
järjestötoiminta kykenee tuottamaan (eduskuntaan) lähinnä rivipoliitikkoja”, joiden osuuden
Palonen arvioi “sormituntumalla” vähentyneen spesialisoituneiden “teemapoliitikkojen”
kustannuksella viime vuosina. (Palonen 1997, 273–274.) Ruostetsaaren arvion mukaan
kansanedustajien taustoissa on tapahtunut polarisoitumista. Samalla kun uusi asiantuntija-
poliitikkotyyppi on yleistynyt, on heidän rinnallaan myös politiikan amatöörejä ja puolue-
politiikan ulkopuolelta tulevia teknokraatteja. Ruostetsaari arvioi, että “kansanedustajaksi
pätevöitymisessä hyvinvointivaltion substantiaalinen kompetenssi on syrjäyttämässä politiikan
proseduraaliset, ‘politiikan tekemisen’ taidot.” (Ks. Ruostetsaari 1998, 59; ks. myös Kuitunen
2000, 113.)
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se, ettei pelkkä asema puheenjohtajistossa takaa vaikutusvaltaa, vaan valta-
asemassa on kyse muodollisen aseman lisäksi osaamisesta ja toimintatavoista.
Toisaalta vaikutusvaltaa puolueessa voi olla myös niillä yksittäisillä kansan-
edustajilla, joita kuunnellaan esimerkiksi pitkän ja ansiokkaan poliittisen uran
vuoksi.

Puolueen sisäisen demokratian kannalta eduskuntaryhmän ja sen puheen-
johtajan asemaan puolueessa liittyy ongelmallisuutta. Eduskuntaryhmän valitsevat
vaaleissa äänestäjät, joiden joukossa on keskustan jäseniä ja puolueeseen kuulu-
mattomia kannattajia ja äänestäjiä. Kansanedustajat valitsevat eduskuntaryhmän
puheenjohtajan eikä puolueen jäsenistöllä ole mahdollisuutta vaikuttaa tähän
valintaan.72  Toisaalta eduskuntaryhmä ja sen puheenjohtaja käyttävät valtaa
puolueen sisällä. Eduskuntaryhmällä on puolueen sääntöjen mukaan päätösvaltaa
hallitusneuvotteluissa ja ministerivalinnoissa sekä käytännössä keskeinen asema
puolueen politiikan linjaamisessa. Eduskuntaryhmä osallistuu puolueen päätöksen-
tekoon, vaikka se ei ole puolueorganisaation päätöksentekoelin. (Ks. Borg O.
1982, 478.) Kyse on parlamentaarisen toiminnan ulottumisesta puolueen sisäiselle
kentälle. Eduskuntaryhmän ja sen puheenjohtajan todellinen vaikutusvalta on
sääntöjen lisäksi henkilö- ja tilannesidonnainen. Tämä näkyy eduskuntaryhmän ja
puolueen välisessä valta-asetelmassa. Puolueen ja eduskuntaryhmän johdon
yhteistyö on keskustassa viime vuosina sujunut pääsääntöisesti ongelmitta ja se on
osaltaan vahvistanut ilmeisesti molempien, mutta ennen kaikkea eduskuntaryhmän
johdon ja erityisesti sen puheenjohtajan asemaa puolueessa.73  Eduskuntaryhmän
aseman korostuminen politiikan tekemisessä ja puolueen sisäisessä toiminnassa
on varsin yleinen kehityssuuntaus Euroopassa (ks. Widfeldt 1997, 78; Katz – Mair
1994, 9).

72 Sen sijaan puolueen puheenjohtajalla saattaa olla pyrkimystä vaikuttaa eduskuntaryhmän
puheenjohtajan valintaan. (pol2.)

73 Erityisesti puheenjohtaja Ahon kaudella eduskuntaryhmän johdon ja puoluejohdon välistä
yhteistyötä on pidetty hyvänä.
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3.7. Puolueen valmistelukoneisto

3.7.1. Puoluetoimisto – järjestö- ja vaalityön tekijä

Puoluetoimisto voidaan ymmärtää sekä politiikan kollektiivisubjektiksi että poli-
tiikan tekemisen paikaksi. Politiikan subjektina puoluetoimisto on nimenomaan
puoluetoimistossa työskentelevien puolueen poliittisten työntekijöiden kautta.
Puoluetoimistossa työskentelee nykyisin noin 15 työntekijää.74  Puoluetoimiston
yhteydessä on työtilat myös puolueen sisarjärjestöjen, Helsingin ja Uudenmaan
piirijärjestöjen henkilöstöllä sekä Keskustan ja maaseudun arkisto ja Suomenmaan
Helsingin toimitus.

Puoluetoimisto on myös politiikan tekemisen paikka eli se on kokoontumis-
paikka politiikkaa valmisteleville työ- ja keskusteluryhmille sekä puolue-elinten
kokouksille. Puoluetoimisto on ollut perinteisesti ainakin osalle aktiivijäsenistöä
myös paikka kohdata politiikan ammattilaisia. Puoluetoimisto on lisäksi puolueen
virallinen tila, joka osaltaan viestittää puolueesta myös puolueen ulkopuolisille
vieraille.

Keskustan puoluetoimistolla Helsingin Pursimiehenkadulla75  on ollut jopa
legendaarinen maine sekä poliittisena toimijana että ennen kaikkea politiikan
tekemisen paikkana. Seppo Kääriäinen kuvaa tutkimuksessaan puoluetoimiston
roolia 1980-luvulla seuraavasti:

“Puoluejohdon apuna informaatiotutkailussa toimi puoluetoimisto, jonka
tehtäviin kuului haistella poliittista ilmanalaa, ei yksin mielipidetutkimusten
antaman informaation avulla, vaan myös tunkeutumalla median informaatio-
virtaan, kilpailijoiden suunnitelmiin ja etujärjestöjen kaavailuihin. Tämä
informaatiotutkailu korosti puoluetoimiston poliittista roolia puoluehallituk-
sen, työvaliokunnan ja puoluejohdon tärkeimpänä työrukkasena.” (Kääriäinen
2002, 214.)

Puoluetoimiston poliittinen merkitys puolueessa on heikentynyt viime vuosien
aikana. Kehityksen taustalla on eduskunnan aseman vahvistuminen poliittisessa

74 Puoluehallitus ottaa puolueen palvelukseen tarvittavat henkilöt ja määrittelee heidän tehtävänsä.
(Suomen Keskustan säännöt 1998, 25 §.) Puoluetoimiston henkilöstömäärässä on tapahtunut
laskua kevään 2003 eduskuntavaalien jälkeen, mutta pitempiaikainen henkilöstövahvuus on
viime vuosina ollut noin 15 henkilöä.

75 Puoluetoimisto muutti Pursimiehenkadulta Apollonkadulle vuoden 2001 alussa.
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toiminnassa.76  Puoluehallituksen alaisuudessa toimivan puoluetoimiston vaikutus-
valta on heikentynyt samaan aikaan puoluehallituksen heikentymisen kanssa.
Ammattipoliitikot arvioivat, että puoluetoimiston poliittiseen valmistelutyöhön
liittyvät “aineelliset ja henkiset resurssit”77  ovat vähentyneet. Samaan aikaan
eduskuntaryhmän valmisteluresurssit ovat vahvistuneet sekä ryhmäkanslian että
kansanedustajien avustajajärjestelmän kautta. (pol2, pol3, pol4, pol5, pol6; vrt.
Borg O. 1982, 481.) Puoluetoimiston ja puoluesihteerin roolien muutokset
heijastelevat siis samoja asioita.

Jäsenistö arvioi puoluetoimistolla olevan edelleen vaikutusvaltaa puolueen
päätöksenteossa. Jäsenkyselyyn vastanneista jäsenistä 17 prosenttia arvioi puolue-
toimistolla olevan “hyvin paljon” ja 47 prosenttia “melko paljon” vaikutusvaltaa
puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Vastaajista 23 prosenttia arvioi puoluetoimis-
tolla olevan “melko vähän” ja 3 prosenttia “hyvin vähän” vaikutusvaltaa. (Ks. luku
2.3.1.; kuvio 5.)

Puoluetoimiston tehtävät liittyvät entistä selvemmin järjestötoiminnan organi-
sointiin ja suunnitteluun. (pol7.) Puoluetoimistosta on tullut “järjestökoneiston
hoitaja” (pol5.) ja “jäsenkenttää palveleva orgaani” (pol1.) ja tätä kautta puolue-
toimistolla on edelleen merkitystä erityisesti kampanjatyössä. (pol3.) Toisaalta
puoluetoimisto palvelee myös puolueen ulkopuolisia tiedontarvitsijoita. (pol1.)
Puoluetoimiston rooli politiikan valmistelussa voi olla riippuvainen myös puheen-
johtajan halusta hyödyntää puoluetoimistoa. (pol4, ks. pol10.)

Menneeseen verrattuna puoluetoimiston rooli on kaventunut selvästi.
Seuraavassa ammattipoliitikkojen tulkintoja puoluetoimiston nykyisestä poliittisesta
merkityksestä:

“(Puoluetoimiston) poliittinen painoarvo on lähes nolla.” (pol2.)

“Oikein joskus naurattaa, kun puhutaan puoluetoimiston vallasta. Ei sillä
mitään valtaa ole. Se on pieni joukko alipalkattuja ihmisiä tekemässä rankkaa
työtä, etupäässä vielä väsyttävää ja turhauttavaa rutiinityötä. Politiikan suurta
sisältöä siellä ei kyllä todellakaan muotoudu. Siellä tehdään, siellä toteutetaan
sitä, mitä käsketään. Joskus oikein ihmetyttää, miten ne ihmiset jaksavat

76 Eduskunnan ja eduskuntaryhmän asemasta ks. luku 3.6.
77 Yksi ammattipoliitikoista korostaa erityisesti, että resurssit ovat vähentyneet nimenomaan

puoluetoimiston henkilömäärän osalta. “Se on selvä, että puoluetoimistossa ei poliittisen työn
tekijöitä nykyään enää montaa ole.” (pol3.)
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siellä. Jaksaa sitä tehdä varsinkin, kun urakiertokin on nykyään niin huono
kuin se on.” (pol6.)

“Sen (puoluetoimiston) rooli järjestöllisessä työssä ja kampanjatyössä, se on
keskeinen eikä niinkään ole muuttunut. Mutta politiikan valmistelussa ja ehkä
myös tiedotuksessa sen suhteellinen asema on jonkin verran heikentynyt. Että
yhä enemmän esimerkiksi puolueen työryhmissä sihteerityövoimaa on sisar-
järjestöistä tai eduskuntaryhmän kansliasta tai edustajien avustajista.” (pol3.)

Puoluetoimiston muuttumisessa on nähtävissä myös puolueen kannalta
heikkouksia. Puoluetoimiston “epäpolitisoituminen”, resurssien heikentyminen
ja toiminnan painottuminen järjestötyöhön ovat samalla vähentäneet puolueen
eduskunnan ulkopuolista asiantuntijavoimaa. (pol5.) Tämä saattaa yksipuolistaa
politiikan valmistelua ja johtaa valmistelutyön “harvainvaltaistumiseen”. Puolueen
sisäisen demokratian kannalta tähän sisältyy riski, mikäli jäsenistön mielipiteiden
välittyminen valmistelutyöhön heikentyy. Puoluetoimiston roolin kaventuminen ei
sinällään ole demokratian kannalta ongelma, koska puoluetoimiston ja jäsenistön
välinen yhteys on jo lähtökohtaisesti heikko ja jäsenistön suorat mahdollisuudet
kontrolloida puoluetoimistoa ovat hyvin vähäiset.78  Vaikka puoluetoimiston
poliittinen merkitys on heikentynyt, ei puoluetoimistoa poliittisena toimijana voida
kokonaan sivuuttaa. Puoluetoimistossa tehdään edelleen myös poliittista
valmistelutyötä ja vaikutetaan erityisesti jäsenistön osallistumisen kannalta tärkeisiin
järjestöllisiin ratkaisuihin. Politiikan valmistelutyöhön sisältyy aina vallankäyttöä.
Jos puoluetoimisto on menettänyt valtaansa, mihin sitä on siirtynyt?

3.7.2. Eduskuntaryhmän kanslian kasvava merkitys

Eduskuntaryhmän roolin vahvistuminen on lisännyt eduskuntaryhmän kanslian
(ryhmäkanslian) resursseja ja merkitystä keskustan politiikan valmistelussa.
Myös kansanedustajien avustajajärjestelmän käyttöönotto on vahvistanut eduskun-

78 Puoluesihteeri valitaan puoluekokouksessa, mutta muilta osin puoluetoimiston henkilöstön
nimittää puoluehallitus, johon jäsenistön välinen yhteydenpito on varsin vähäistä. (Ks. luku
3.3.)
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nassa tapahtuvan poliittisen valmistelun merkitystä.79  (Ks. Bäckström 7.4.1999.)
Eduskuntaryhmän palkatun henkilöstön määrän kasvu ja aseman vahvistuminen
politiikan valmistelussa on suuntauksena myös mm. Tanskassa ja Saksassa (Mair
1994, 9; Bille 1994, 149–150).

Ryhmäkanslian asema on varsin epämääräisesti ja niukasti säädelty. Keskustan
säännöt eivät tunne ryhmäkansliaa, joten sillä ei ole virallista asemaa puolue-
organisaatiossa. Ryhmäkanslian muodollinen asema perustuu siihen, että valtion
talousarvioon on sisällytetty määräraha ryhmäkanslioiden toimintaan sekä siihen,
että eduskuntaryhmät toimijoina on kirjattu uuteen perustuslakiin. (Suomen
eduskunta 2000, 33; Reina 2002; Suomen perustuslaki 61 §.) Ryhmäkanslian
toiminta on määritelty keskustan eduskuntaryhmän säännöissä. Eduskuntaryhmä
valitsee ryhmäkanslian henkilöstön. Tällä hetkellä ryhmäkansliassa työskentelee
kymmenen henkilöä (http://www.eduskunta.fi/, 15.12.2002). Kanslian esimiehenä
toimii ryhmäkanslian pääsihteeri, joka toimii eduskuntaryhmän sihteerinä.
Eduskuntaryhmän työvaliokunta vahvistaa ryhmäkanslian sisäisen tehtäväjaon ja
toimenkuvat. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävänä on valvoa ryhmäkanslian
toimintaa. (Keskustan eduskuntaryhmän säännöt 18.11.1999, 7, 9 §.)

Ryhmäkanslian merkitys nojaa eduskuntaryhmän merkitykseen puolueessa
ja ryhmäkanslian resursseihin. Ryhmäkanslia hoitaa eduskuntaryhmän käytännön
valmistelu- ja tiedotustoimintaa. Kanslian henkilöstömäärän lisäys on mahdollistanut
henkilöstön erikoistumisen poliittisen toiminnan ja lainsäädäntötyön eri lohkoille.
(Bäckström 7.4.1999; ks. Ruostetsaari 1998, 43–44.) Ryhmäkanslian asema on
korostunut eduskunnassa käsiteltävien asioiden määrän voimakkaan kasvun
seurauksena. Kansanedustajat ovat aikaisempaa riippuvaisempia heille tehtävästä
tausta- ja valmistelutyöstä. Samaan aikaan puoluetoimiston resurssit politiikan
valmistelussa ovat vähentyneet. Puolueen toimiessa oppositiossa ryhmäkanslian
tulisi kyetä tuottamaan eduskuntaryhmälle sen tarpeita vastaavaa valmisteluaineistoa
tilanteessa, jossa hallituspuolueiden valmisteluresurssit ovat selkeästi suuremmat.

Ryhmäkanslian henkilöstöllä on yleensä monipuolista poliittista osaamista,
josta on hyötyä paitsi poliittisten linjausten valmistelussa myös puolueen strategisessa
suunnittelussa. Ryhmäkanslian henkilöstö ei toimi ainoastaan eduskunnassa,

79 Ryhmäkanslioiden henkilöstön määrä on 2,5-kertaistunut kahden viimeisen vuosikymmenen
aikana. Ryhmäkanslioille myönnetyt määrärahat ovat noin kolminkertaistuneet samassa ajassa
ja kanslioiden käytössä olevat tilat ja tekniset palvelut ovat parantuneet. (Bäckström 7.4.1999.)
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vaan osallistuu ainakin ajoittain myös puolueorganisaation valmistelutyöhön.
Ryhmäkanslian ja puolueen välistä vuorovaikutusta vahvistaa se, että ryhmäkansliaan
rekrytoituvilla henkilöillä on usein kokemusta puoluetoimistosta sekä puolueen
ja sen sisarjärjestöjen luottamustehtävistä.80

Ryhmäkansliaa ei voida pitää puolueen sisäisenä päätöksentekijänä, mutta
sillä on vaikutusvaltaa ja käytännön tehtäviä puolueen politiikan valmistelussa.
Ammattipoliitikot vahvistavat haastatteluissa tätä näkemystä. Sen sijaan jäsenkyselyn
perusteella voidaan sanoa, ettei jäsenistö pidä ryhmäkansliaa erityisen merkittävänä
toimijana puolueen sisällä. Vastanneista 5 prosenttia arvioi sillä olevan “hyvin
paljon” ja 31 prosenttia “melko paljon” vaikutusvaltaa puolueen sisäisessä
päätöksenteossa. Vastanneista 8 prosenttia arvioi sillä olevan “hyvin vähän” ja 40
prosenttia “melko vähän” vaikutusvaltaa. Ryhmäkanslia vaikuttaa olevan jäsenistölle
melko tuntematon toimija puolueen sisällä. Vastaajista 16 prosenttia ei osannut
lainkaan arvioida ryhmäkanslian merkitystä puolueen päätöksenteossa.81  (Ks.
luku 2.3.1.; kuvio 5.)

3.7.3. Työryhmät ja neuvottelukunnat – valmistelua ja kommentointia

Keskustassa toimii puoluehallituksen asettamia asiantuntijatyöryhmiä, joissa valmis-
tellaan puolueen politiikkaa. Lisäksi työryhmiä voidaan perustaa valmistelemaan
puolueen järjestötoiminnan kehittämistä. (Ks. taulukko 31; Suomen Keskustan
vuosikirja 2001, 25; Djupsund 1990b.) Työryhmien toiminnan aikataulut ja kestot
vaihtelevat muun muassa vaalien vaikutuksesta. (Ks. Puoluehallituksen asiantuntija-
työryhmät 2001–2003 -muistio.) Vaikka osalla työryhmistä on varsin vakiintunut
asema puolueen valmistelutyössä, työryhmien toiminnan merkitys ja toiminta-
aktiivisuus valmistelutyössä vaihtelevat (ks. Djupsund 1990b, 181–182). Varsi-

80 Ryhmäkanslian nykyinen esimies Pekka Perttula on puolueen entinen puoluesihteeri. Monilla
ryhmäkanslian henkilökuntaan kuuluvilla on kokemusta myös mm. NKL:n. KOL:n ja
Keskustanaisten valtakunnallisesta toiminnasta.

81 Kyselylomakkeessa kysyttiin näkemystä eri toimijoiden vaikutusvallasta puolueessa kysymyksellä,
jossa eri vastausvaihtoehdot oli annettu. Eniten “en osaa sanoa” -vastauksia keräsi ryhmäkanslia
(16 % vastauksista). Seuraavaksi eniten “en osaa sanoa” -vastauksia saivat “muu keskustalainen
lehdistö” (15 %), “puolueen ulkopuoliset asiantuntijat” (15 %),”puolueeseen kuuluvat
asiantuntijat” (13 %) ja “puoluehallituksen työvaliokunta” (13 %).
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naisten työryhmien lisäksi puolueessa voidaan nimittää lyhytaikaisia tai ns. yhden
miehen työryhmiä tekemään selvitystyötä akuutin yhteiskunnallisen ongelman
ratkaisemiseksi.82

Työryhmien tehtävänä on puolueen politiikan valmistelu. Työryhmät ainakin
pyrkivät toiminnassaan palvelemaan myös puolueen sisäistä tiedontarvetta ja niillä
on koulutuksellisia tavoitteita. Työryhmien toiminnan “kohderyhmänä” ovat lisäksi
etujärjestöt ja tiedotusvälineet. (Keskustan asiantuntijaryhmät 6.3.2001 -muistio.)
Työryhmiin voidaan kutsua kuultavaksi eri alojen asiantuntijoita myös puolueen
ulkopuolelta. Työryhmät ovat siten foorumi, jonka kautta puolueen ulkopuolinen
asiantuntemus pääsee ilman välittäjiä vaikuttamaan puolueen politiikan muotoiluun.

Työryhmien kokoonpano antaa viitteitä työryhmien merkityksestä puolueessa.
Työryhmien puheenjohtajat ovat yleensä kansanedustajia, jotka osallistumisellaan
osoittavat työryhmillä olevan merkitystä paitsi puolueelle myös työryhmiin osallis-
tuville poliitikoille.83  Työryhmien jäsenistä valtaosa on ammattipoliitikkoja ja eri
alojen asiantuntijoita muun muassa etujärjestöistä, julkiselta sektorilta ja rahoitus-
alalta. Puheenjohtajia lukuun ottamatta puolue ei julkista työryhmien jäsenten
nimiä, mikä on ilmeisesti varsin yleinen käytäntö puolueissa (ks. Djupsund 1990b,
176). Tällä on haluttu turvata julkista puolueprofiloitumista välttelevien asiantunti-
joiden halukkuus osallistua työryhmätyöskentelyyn. (pol17.) Työryhmien sihteerit
ovat yleensä puoluetoimiston, eduskuntaryhmän kanslian tai sisarjärjestön toimi-
henkilöitä. Tätä kautta työryhmistä on muodostunut yksi toimintakenttä, jossa

82 Työryhmien määrä vaihtelee hieman vuosittain. Esimerkiksi vuonna 2000 työryhmiä oli
yhteensä 16 ja vuonna 1990 23. (Suomen Keskustan vuosikirja 1990, 41; 2000, 39–40.)
Vakiintuneita työryhmiä ovat mm. aluekehitys-, hyvinvointi-, järjestö-, kansainvälisten asiain,
liikenne- ja viestintä-, maaseutu-, talouspoliittinen, vero-, työelämä- ja ympäristötyöryhmät.
(Ks. esim. Suomen Keskustan vuosikirjat 1990, 41; 1992, 48; 2000, 39–40; 2001, 26–27.)
Ajankohtaisten isojen kysymysten valmisteluun voidaan perustaa useita työryhmiä. Esim. EU-
jäsenyyteen liittyviä työryhmiä oli vuonna 1998 kansainvälisten asiain työryhmän lisäksi kaksi.
(Ks. Suomen Keskustan vuosikirja 1998, 34.) Ns. ad hoc -työryhmiä ovat olleet esim. Mauri
Pekkarisen EMU-työryhmä vuonna 1997 ja asuntopolitiikan valmistelussa Matti Vanhasen
työryhmä vuonna 2000. (Suomen Keskustan vuosikirja 1997, 9; 2000, 40.). Göran Djupsund
nimittää puolueiden asiantuntijatyöryhmiä puolueiden sisäiseksi komitealaitokseksi (Djupsund
1990b, 170.).

83 Esimerkiksi vuonna 2000 puolueessa oli 16 työryhmää, joista neljäntoista puheenjohtajana oli
kansanedustaja. (Suomen Keskustan vuosikirja 2000, 39–40.) Kansanedustaja Tanja Karpela
kuvasi “parasta saavutustaan” vaalikaudella 1999–2003 seuraavasti: “Puolueeni perhepoliittisen
työryhmän puheenjohtajana tehty perhepoliittinen esitys seuraaviin hallitusneuvotteluihin
(sekä…)” (Helsingin Sanomat, Kuukausiliite, tammikuu 2003, 27–28.).
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puolueen eri tasoilla toimivat ammattipoliitikot ja asiantuntijat ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Työryhmien kautta poliitikot voivat antaa osaamistaan puolueen
käyttöön ja vaikuttaa puolueen linjauksiin. (Ks. Puoluehallituksen asiantuntijatyö-
ryhmät 2001–2003 -muistio; Djupsund 1990b, 176.) Samalla erityisesti työryhmien
puheenjohtajat voivat profiloitua eri politiikkasektoreiden asiantuntijoiksi puolueen
sisällä. Työryhmän puheenjohtajuus tarjoaa näkyvyyttä puolueen sisäisillä aree-
noilla.84  Puheenjohtajuus vaatii kuitenkin perehtymistä ja aikaa ainakin silloin,
kun työryhmien valmistelutyöhön panostetaan. Työryhmän puheenjohtajuutta ei
voida pitää poliitikon uran kannalta erityisen tärkeänä tehtävänä, mutta sitä
voidaan pitää yhtenä osoituksena poliitikon asiantuntemuksesta ja luottamuksesta
puolueessa.

Työryhmien toimintaan ja painoarvoon vaikuttavat niissä mukana olevat
henkilöt. Seuraavassa taulukossa on lueteltu vuoden 2001 työryhmien lisäksi
niiden puheenjohtajat, joista valtaosa on kansanedustajia ja osa nykyisiä tai entisiä
puolueen puheenjohtajiston jäseniä.85  Useat heistä ovat profiloituneet politiikka-
sektorinsa asiantuntijoina eduskunnassa ja mediassa. Yleisesti voidaan sanoa, että
työryhmien puheenjohtajilla on valtakunnantason tunnettuutta tai vähintäänkin
puolueen sisällä tunnustettua erityisosaamista. Työryhmien puheenjohtajuus ja
myös jäsenyys vaikuttaa olevan ammattipoliitikkoja kiinnostava tehtävä.

Puolueiden tiukat taloudelliset resurssit ovat vaikuttaneet myös asiantuntija-
työryhmien toimintaan viime vuosina. Kun vuonna 1974 keskustassa oli 24
työryhmää ja niissä noin 301 jäsentä (Djupsund 1990b, 174.), on tällä hetkellä
työryhmiä 20 ja niissä jäseniä noin 168 (Puoluehallituksen asiantuntijatyöryhmät
2001–2003 -muistio). Kustannusten säästämiseksi työryhmien jäsenet rekrytoidaan
nykyisin valtaosaltaan eduskuntaryhmästä, ryhmäkansliasta ja puolueorganisaa-
tiosta (pol17.). Lisäksi yksittäisiä jäseniä on mm. kuntasektorilta, oppilaitoksista,
valtionhallinnosta, yrityksistä, etujärjestöistä ja puolueen europarlamenttiryhmästä.
Djupsundin tutkimus osoittaa, että työryhmien jäsenrakenne painottui jo 1960-

84 Työryhmien osalta on määritelty myös henkilöt, jotka vastaavat “työryhmien asioiden julki-
suudesta” (ks. Puoluehallituksen asiantuntijatyöryhmät 2001–2003 -muistio). Työryhmien
puheenjohtajien näkymisestä puolueen sisällä ks. esim. Suomenmaa 21.11.2002. Syksyllä
2002 aikana Suomenmaa antoi juttusarjassaan julkisuutta asiantuntijatyöryhmissä tehtävälle
valmistelutyölle ja työryhmien puheenjohtajille.

85 Nykyiset työryhmät on jaoteltu kuuteen “klusteriin”: talouspolitiikka, hyvinvointi, perheet ja
kodit, ikääntyminen, työelämä ja koulutus. (Keskustan asiantuntijatyöryhmät 6.3.2001
-muistio)



PUOLUEORGANISAATIO JA MUUT TOIMIJAT 183

Taulukko 31.

Suomen Keskustan työryhmät ja niiden puheenjohtajat vuonna 2001.

Lähde:  Suomen Keskustan vuosikirja 2001, 26–27.

Työryhmät 2001 Puheenjohtaja

Poliittisen valmistelun työryhmät

Aluekehitystyöryhmä Paula Lehtomäki

Eettisten asiain työryhmä Pauliina Arola

Elinkeinotyöryhmä Matti Vanhanen

Hyvinvointi- ja perusturvatyöryhmä Liisa Hyssälä

Ikääntymistyöryhmä Inkeri Kerola

Kansainvälisten asiain työryhmä Anneli Jäätteenmäki

Kirkollisten asiain työryhmä Simo Rundgren

Koulutus- ja sivistystyöryhmä Tommi Kytölä

Liikenne-, tietoyhteydet ja viestintätyöryhmä Kyösti Karjula

Maaseututyöryhmä Timo Kalli

Perhetyöryhmä Tanja Karpela

Talouspoliittinen työryhmä Olavi Ala-Nissilä

Verotyöryhmä Maria Kaisa Aula

Työelämätyöryhmä Hannu Kemppainen

Ympräistötyöryhmä Antti Kaikkonen

Järjestölliset työryhmät

Järjestötyöryhmä Eero Lankia

Järjestökoulutustyöryhmä Jouni Koskela

Järjestötalous- ja hallintotyöryhmä Ossi Martikainen

Vaalityöryhmä Eero Lankia

Verkkotyöryhmä Matti Vanhanen

luvulla valtionhallinnon ohella eduskuntaan. Pääkaupunki- ja ammattipoliitikko-
keskeisyys aiheutti erityisesti 1970-luvulla kriittistä keskustelua puolueiden
työryhmäjärjestelmän edustuksellisuudesta. (Djupsund 1990b, 178–179.) Vaikka
keskustan sisällä työryhmien jäsenet rekrytoidaan varsin keskitetysti, ei puolueessa
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ole esiintynyt julkista keskustelua työryhmien kokoonpanosta tai edustuksellisuu-
desta.

Työryhmien ohella puolueessa toimii kolme vakiintunutta asiantuntijaelintä:
kunnallinen neuvottelukunta, yrittäjäasiain neuvottelukunta ja työmarkkina-asiain
neuvottelukunta.86  Neuvottelukunnat osallistuvat työryhmien ohella puolueen
politiikan valmistelutyöhön ja “toimivat puoluehallituksen apuna”. (Neuvottelukun-
tien toimintasääntö/puoluevaltuuskunnan päätös 25.11.1990; ks. Puoluehallituksen
asiantuntijatyöryhmät 2001–2003 -muistio.) Neuvottelukuntien tehtävänä on
“erityistoimialansa poliittisen ja järjestöllisen toiminnan kehittäminen, tavoitteiden
suunnittelu, vuosittaisten työsuunnitelmien ja ajankohtaisten toimenpiteiden
valmistelu puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan päätöksentekoa varten”.
(Neuvottelukuntien toimintasääntö/puoluevaltuuskunnan päätös 25.11.1990.)

Kunnallinen neuvottelukunta käsittelee lainsäädäntötyössä ja yleensä yhteiskun-
nallisessa keskustelussa vireillä olevia kunta- ja maakuntapoliittisia kysymyksiä
puolueen näkökulmasta. Yrittäjä- ja työmarkkina-asiain neuvottelukunnat käsittele-
vät työelämäkysymyksiä siten, että yrittäjyyteen liittyvät kysymykset painottuvat
edellisessä ja työntekijä- ja ammattiyhdistysnäkökulmat jälkimmäisessä. Työmark-
kina-asiain neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi ammatti-
yhdistysvaalit ja niihin valmistautuminen sekä tulopoliittiset sopimusneuvottelut.
Yrittäjä- ja työmarkkina-asiain neuvottelukunnat tekevät yhteistyötä asioiden
käsittelyssä. Asiantuntijatehtävän lisäksi neuvottelukuntien jäsenillä voi olla halua
vaikuttaa esimerkiksi neuvottelukuntien tehtäväkenttään liittyviin henkilövalintoihin
puolueessa.87

Neuvottelukunnat kokoontuvat yleensä kahdesta neljään kertaa vuodessa ja
niiden toimintaa valmistelevat neuvottelukuntien työvaliokunnat. Neuvottelukuntien
työhön kytkeytyvät piirijärjestöjen ko. toimialojen toimikunnat ja yhteistyössä
niiden kanssa järjestetään mm. alueellisia seminaareja ja koulutustilaisuuksia.
(Suomen Keskustan vuosikirja 2001, 30–37; Suomen Keskustan vuosikirja 2000,
41, 44–45.)

86 Jokaisella neuvottelukunnalla on oikeus nimetä edustajansa puoluehallitukseen. (Suomen
Keskustan säännöt 1998, 23 §.) Kunnallisesta neuvottelukunnasta käytetään myös nimitystä
kunnallisasiain neuvottelukunta.

87 Esimerkiksi kunnallinen neuvottelukunta valmistelee kunnallisvaalien jälkeen puolueen
edustajien valintaa Suomen Kuntaliiton hallintoelimiin. (Ks. Suomen Keskustan vuosikirja
2001, 31.)
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Puoluevaltuuskunta nimittää neuvottelukuntien jäsenet puoluehallituksen
valmistelun pohjalta. Sääntöjen mukaan puoluehallitus tekee esityksen jäseniksi
jäsenjärjestöjen ehdotusten pohjalta. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 21, 25
§.) Neuvottelukuntien jäsenten tosiasiallinen valinta tapahtuu jo piirijärjestöissä,
joista jokaisesta on yksi jäsen kussakin neuvottelukunnassa. Neuvottelukuntien
toimikausi kestää kaksi vuotta. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 21 §.) Jäseneksi
valikoituvat ovat puolueen, yleensä piiritason, toiminnassa aktiivisesti vaikuttavia
jäseniä, joilla on ko. alan asiantuntemusta ja järjestötaustaa.88  Neuvottelukuntien
puheenjohtajat ja jäsenet eivät yleensä ole valtakunnantason ammattipoliitikkoja.

Haastatellut ammattipoliitikot eivät korosta työryhmien ja neuvottelukuntien
merkitystä puolueen päätöksenteossa. Tämä poikkeaa eräissä puoluetutkimuksen
klassikoissa esitetyistä arvioista, joiden mukaan tosiasiallinen valta puolueissa
kasaantuu politiikkaa valmisteleville asiantuntijoille ja “puoluebyrokraateille”
(ks. Weber 1976). Haastateltavat eivät oma-aloitteisesti mainitse neuvottelukuntia
puolueen päätöksentekoa arvioidessaan ja kysyttäessä pitävät niiden merkitystä
päätöksenteon kannalta vähäisenä. Puolueen virallisten työryhmien ja neuvottelu-
kuntien sijaan muutamat poliitikot mainitsevat “puoluetta lähellä olevat asiantun-
tijat”, joilla arvioivat olevan merkitystä päätöksenteossa. (Ks. luku 3.9.) Jäsen-
kyselyyn vastanneista jäsenistä 12 prosenttia arvioi, että “puolueen virallisen
päätöksentekojärjestelmän rinnalla toimivat valmisteluelimet vaikuttavat
ratkaisevasti päätösten sisältöön”.

Seppo Kääriäinen arvioi asiantuntijoiden merkityksen kasvaneen puolueen
valmistelutyössä 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin hänen mukaansa “selvitys- ja
valmistelutyö nojasi yhtäältä enenevässä määrin asiantuntijoiden hyödyntämiseen
ja selvitysmieskäytännön omaksumiseen ja toisaalta mielipidetutkimusten hyödyntä-
miseen”. Kääriäinen mainitsee johdon vetämät työryhmät, selvitysmieskäytännön
ja Keskusta-akatemiat, joissa eri alojen asiantuntijat myös puolueen ulkopuolelta
luennoivat keskustapoliitikoille. (Kääriäinen 2002, 346–347.)

88 Työmarkkina-asiain neuvottelukuntien jäseniä kuvataan puolueen vuosikirjassa seuraavasti:
“Neuvottelukunnan jäsenet toimivat aktiivisesti ay-liikkeessä sekä kunta- ja maakuntapolitii-
kassa.” Yrittäjäasiain neuvottelukunnan jäseniä kuvataan puolestaan seuraavasti: “Neuvottelu-
kunnan jäsenet toimivat alueillaan aktiivisesti yrittäjäjärjestöissä sekä kunta- ja maakunta-
politiikassa.” (Suomen Keskustan vuosikirja 1998, 30-31; ks. Neuvottelukuntien toimintasääntö/
puoluevaltuuskunnan päätös 25.11.1990.)
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Neuvottelukuntia voidaan pitää omalla politiikkasektorillaan puolueelle
taustatyötä tekevinä ja ajankohtaista keskustelua seuraavina puoluetoiminnan
“apuvälineinä”. Asiantuntijatyöryhmät valmistelevat puolueen linjauksia ja sitä
kautta työryhmien jäsenillä ja työryhmissä vierailevilla asiantuntijoilla on mahdolli-
suus vaikuttaa puolueen harjoittamaan politiikkaan. Vaikka tämän vaikuttamis-
kanavan merkitys on ilmeisesti viime vuosina kasvanut, – samalla kun jäsenistön
panos politiikan sisältökysymysten linjaamisessa ja ohjelmatyössä on heikentynyt
– ei tosiasiallista päätösvaltaa ole siirtynyt valmisteluelimiin. Työryhmien ja
neuvottelukuntien toiminnan lähtökohdat (esim. tehtävät, työtavat) ja erityi-
sesti neuvottelukuntien osalta etäisyys politiikan ns. sisäpiiriin takaavat sen,
että ko. toimijoiden merkitys päätöksentekoprosesseissa jää taustatyön tasolle,
kuten julkilausuttu tarkoituskin on. Neuvottelukuntien vähäinen merkitys päätök-
senteossa voi liittyä paitsi niiden kokoonpanoon myös siihen, että ne toimivat
lähellä puoluehallitusta ja puoluetoimistoa, joiden merkitys poliittisessa toiminnassa
on heikentynyt. Neuvottelukunnat seuraavat asioita ja ottavat kantaa, mutta eivät
juurikaan esitä mielipiteitään itsenäisesti puolueen ulkopuolella, eivätkä puolueen
päätöksentekijät sitä niiltä odotakaan. Asiantuntijatyöryhmien merkitys valmistelu-
työssä on kasvanut, mutta työryhmien merkitys perustuu siihen, että niiden kautta
voidaan vaikuttaa päätöksentekijöiden mielipiteisiin. Valmisteluelinten työ ja
poliittinen kommentointi suuntautuu nimenomaan puolueen sisäiselle kentälle.

3.8. Keskustanaisten ja NKL:n heikentynyt rooli

Keskustanaiset ja NKL ovat keskustan sisarjärjestöjä, joilla on omia paikallisyhdis-
tyksiä ja oikeus nimetä edustajia puoluekokoukseen, puoluevaltuuskuntaan ja
puoluehallitukseen.89  Keskustanaisten ja NKL:n puheenjohtajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus puoluehallituksen työvaliokunnassa. (Suomen Keskustan säännöt
1998, 1, 12, 17, 23, 26 §.) Puolueen erillisten nais- ja nuorisojärjestöjen
perustamisen ja toiminnan lähtökohtina ovat olleet naisten ja nuorten poliittisen
osallistumisen ja vaikutusvallan lisääminen puolueessa sekä heille tärkeiden

89 Keskustan sisarjärjestöjä ovat lisäksi Keskustan Opiskelijaliitto r.y. (KOL) ja Keskustan
Lehtimiehet r.y. (Suomen Keskustan säännöt 1998, 1 §.). Ks. keskustan organisaatiokuva
luvussa 1.5.
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tavoitteiden ajaminen politiikassa. Keskustanaisten ja NKL:n poliittinen painoarvo
ja merkitys puolueessa ovat vaihdelleet.90

NKL on toiminut erityisesti aikaisempina vuosina merkittävänä rekrytointi-
kanavana puolueen toimintaan (pol3; ks. luku 2.2.5.). NKL:n aktiivisella toimin-
nalla on mitä ilmeisimmin ollut vaikutusta siihen, että keskustan jäsenistö on
keski-iältään muita puolueita nuorempaa ja siihen, että puolueeseen liittymisikä
on keskustassa alhaisempi kuin muissa puolueissa (Borg S. 1997c, 45).

Ammattipoliitikot arvioivat varsin yhteneväisesti, että Keskustanaisten ja NKL:n
järjestöllinen ja sitä kautta myös poliittinen merkitys puolueessa on heikentynyt.91

(pol4; pol5.) Viitteitä tästä antaa myös se, etteivät nais- ja nuorisojärjestöt nousseet
esille ammattipoliitikkohaastattelujen puolueen käytännön päätöksentekoa
koskevissa osioissa. Ammattipoliitikot kuvaavat naisjärjestöä seuraavasti:

“Senkin (Keskustanaisten) merkitys on supistunut sitä mukaan kun naiset on
ikään kuin muuta kautta tulleet mukaan. Naisjärjestö ei ole enää yhtä tärkeä
naisten vaikuttamisen kanava kuin aikaisemmin. Se on terve ilmiö. Se kertoo
siitä, että luonnollinen valintaprosessi tuottaa niin paljon naisille vaikuttamis-
mahdollisuuksia, että naisjärjestön, ikään kuin erillisen äänitorven ylläpito ei
ole enää samalla tavalla tarpeellista.” (pol5.)

“Naisjärjestöstä on kehittynyt ja se on jo pitemmän aikaa ollut, ehkä ensisijassa
tämmöinen, ei nyt junttajärjestö, mutta lähellä sitä oleva, joka antaa naispoliiti-
koille mahdollisuuden kamppailla vaaleissa menestyksellisesti. Siitä on tullut
enemmän tällainen valtarakennelma kuin mitään muuta. (…) Sekin vaihtelee
alueittain hirveän paljon. Sitten naiset joissakin piirijärjestöissä lokeroituvat
naisjärjestöön ja käyttävät sitä hyväkseen. Ja toiset naiset taas (toimivat)
puolueessa ja pyrkivät laajemmalla pohjalla saamaan kannatusta.” (pol7.)

“Kyllä sillä (Keskustanaisilla) järjestöllisesti on paljon suurempi merkitys
kuin ulospäin ehkä pystyy näkemään. On ollut myös tässä tasa-arvohommassa.

90 Keskustanaisten (aik. Maalaisliiton Naiset, MN) ja NKL:n (aik. Maaseudun Nuorten Liitto,
MNL) perustamisesta ja historiasta ks. Hokkanen 1996, 342–357; 2002, 228–243; Palmunen
1992, Vanhanen 1995; ks. myös Väänänen 1996, 111–117.

91 Naisjärjestön toiminnan aktiivisuudessa ja merkityksessä on selkeitä alueellisia eroja. (pol7;
pol10; pol14.)Tässä tarkastellaan nimenomaan Keskustanaisten ja NKL:n merkitystä keskustan
valtakunnallisessa toiminnassa ja puolueessa yleensä.
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(…) Keskustanaisilla on rajansa. Sen tähden sen on äärimmäisen vaikea
muuttua. Se on tämmöinen perinteinen, aika voimakkaastikin maaseutuun
nojaava organisaatio.” (pol3.)

NKL:n heikentynyttä merkitystä puolueessa kuvaavat seuraavat lainaukset:

“Se (NKL) on valitettavasti menettänyt vaikutusvaltaansa aika paljon, mutta
tasaisesti hiljalleen, sitä mukaan kun nuorten osallistuminen politiikkaan on
laskenut. (…) Se on edelleen rekrytointikanava, mutta siinäkään se ei voi
enää entiseen tapaansa toimia. “(pol5.)

“Jäsenmäärään ja voimavaroihin verrattuna sehän (NKL) toimii ihan sinänsä
pirteästi, mutta toisaalta ei ole kyennyt organisoimaan toimintaansa esimerkiksi
nuoria kunnanvaltuutettuja. NKL:n se paikallinen kontakti on aika tavalla
hiipunut. Se pystyy legitimoimaan tiettyjen nuorten mahdollisuuden puhua
keskustan kokouksissa ja tuoda niin kuin nuorten mielipidettä esille. (…)
Siellä (NKL:ssä) sisällä, musta tuntuu, että siellä on aikamoinen se mittelö
tämän niin ku nuorten salkkumiesten tämmösen, vähän niin ku sisäänpäin
kääntyvän kansallismielisen linjan ja toisaalta vähän niin ku ehkä naisten ja
vähän ehkä urbaanimpien miesten edustaman avoimemman, tämmösen
nuorliberaalimman linjan välillä.” (pol4.)

“Se (NKL) on perinteisesti ollut piikki puolueen lihassa, niin kuin sanotaan.
Tässä viime vuosina on näyttänyt käyneen päinvastoin. NKL:nkin johto on
hypännyt herrahissiin ja tämä kriittisyys puoluetta ja puoluejohtoa kohtaan on
välillä ollut vaikeasti havaittavaa. (…) NKL on aika heiveröinen nyt. Se on
valitettavaa, että järjestötoiminta on heikkoa. (pol7.)

Jäsenkyselyn perusteella voidaan sanoa, ettei jäsenistö pidä Keskustanaisia ja
NKL:oa vaikutusvallaltaan erityisen merkittävinä toimijoina. Vastanneista 5 prosenttia
arvioi Keskustanaisilla olevan “hyvin paljon” ja 35 prosenttia “melko paljon”
vaikutusvaltaa puolueen sisällä. Toisaalta 11 prosenttia arvioi Keskustanaisilla
olevan “hyvin vähän” ja 39 prosenttia “melko vähän” vaikutusvaltaa puolueessa.
NKL:n vaikutusvalta arvioitiin tätäkin vähäisemmäksi. Kyselyyn vastanneista 3
prosenttia arvioi NKL:lla olevan “hyvin paljon” ja 29 prosenttia “melko paljon”
vaikutusvaltaa ja 48 prosenttia arvioi sitä olevan “melko vähän” ja 10 prosenttia
“hyvin vähän”. Jäsenistön näkemyksiä kokonaisuutena tarkasteltaessa sekä
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Keskustanaiset että NKL sijoittuvat arvioinnissa niiden toimijoiden joukkoon, joilla
jäsenistö ei katso olevan “hyvin paljon” vaikutusvaltaa puolueen sisällä ja arvioin-
neissa ero esimerkiksi kymmeneen vaikutusvaltaisimpaan toimijaan on hyvin
selkeä. (Ks. luku 2.3.1.; kuvio 5.)

Naisjärjestön heikentyneen merkityksen taustalla on useita tekijöitä. Tasa-
arvolaki ja sen periaatteiden ainakin osittainen toteutuminen poliittisessa toimin-
nassa on avannut naisille vaikuttamisen paikkoja miesten rinnalla, ja erillinen
naisjärjestö on menettänyt asemansa naisten keskeisimpänä poliittisen rekrytoitu-
misen ja vaikuttamisen väylänä. (Ks.pol5.) Viimeisimmät puoluekokousten
henkilövalinnat ovat osoittaneet, ettei naisten tarvitse vaatia naisjärjestön ns.
kiintiöpaikkaa puoluejohtoon, koska naiset voivat nousta sinne – myös miesten
ohitse – kiintiöstä riippumatta.92  Naiset toimivat politiikassa aikaisempaa voimak-
kaammin miesten kanssa samoilla toimintakentillä puolue-elinten ohella kunnallis-
politiikassa, piiri- ja maakuntatason politiikassa ja valtakunnan tasolla, jolloin
poliittisen naisjärjestön merkitys voidaan kokea näihin toimintafoorumeihin
verrattuna vähäiseksi.

Toisaalta Keskustanaiset voidaan nähdä konservatiivissävyistä linjaa tukevaksi
järjestöksi (ks. pol3; pol14.), mikä osaltaan voi vähentää järjestön vetovoimaa
esimerkiksi nuorten koulutettujen naisten näkökulmasta ja sitä kautta heikentää
naisjärjestön painoarvoa puolueessa. Naisten poliittisen osaamisen kasvu on
edistänyt naisten osallistumista naisjärjestötoiminnan ohella tai sijasta yleiseen
(puolue)poliittiseen toimintaan. Yksilötasolla poliittinen osallistuminen koetaan
motivoivaksi silloin, kun osallistumisella koetaan olevan paitsi yhteisöllinen ja
kulttuurinen peruste myös selkeä vallankäytöllinen merkitys. Naisjärjestön
alkuperäisten, naisten puoluepoliittisen ja yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseen
liittyvien tavoitteiden ainakin osittainen toteutuminen on siis samalla vähentänyt

92 Aikaisemmin varapuheenjohtajistossa oli perinteisesti yksi nainen (mm. Marjatta Väänänen,
Hannele Pokka). Vuonna 1994 tapahtui muutos, kun varapuheenjohtajiksi valittiin sekä
Sirkka-Liisa Anttila että Maria Kaisa Aula. Anttilan valintaa voitiin kuitenkin perustella myös
sillä, että hän oli ns. maatalouden edustaja. Vuonna 2000 varapuheenjohtajiksi valittiin Aulan
lisäksi Anneli Jäätteenmäki, jolla ei ole maataloustaustaa. Vuonna 2002 puheenjohtajaksi
valittiin Jäätteenmäki ja varapuheenjohtajaksi Paula Lehtomäki. Viimeisimmissä valinta-
prosesseissa keskeisimpänä perusteena naisten valinnalle ei käytetty ns. naisten kiintiötä
puheenjohtajistossa. Lehtomäen valintaan vaikutti kuitenkin se, että hänen katsottiin edustavan
nuoria. Keskustelua kahden naisen “kiintiöstä” puoluejohdosta esiintyi jälleen ennen lokakuun
2003 ylimääräistä puoluekokousta.
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naisjärjestön tarvetta ja merkitystä puolueessa. Naisjärjestön merkityksen
heikentyminen ei kuitenkaan tarkoita, että naisten merkitys ja poliittinen painoarvo
puolueessa olisivat heikentyneet.93

NKL:n heikentymisen taustalla näkyy yleinen nuorten poliittisen osallistumisen
vähentyminen. Nuoria osallistuu aikaisempaa vähemmän ja passiivisemmin NKL:n
toimintaan ja samalla NKL:n järjestörakenne rapautuu, mikä heikentää järjestön
poliittista painoarvoa ja uskottavuutta puolueen sisällä.94  NKL:n toiminnan
heikentyminen edelleen voi olla puolueen tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttava
tekijä. Jos nuorisojärjestö ei toimi paikallistasolla, nuorten rekrytoituminen
puolueen jäseniksi ei toteudu kuten aikaisemmin. Tämä voi johtaa puolueen
jäsenistön selkeään vähentymiseen tulevina vuosikymmeninä ja sitä kautta puolueen
perusrakenteiden ja kulttuuristen ominaispiirteiden voimakkaisiin muutoksiin.
Tätä muutosta saattaa ehkäistä se, että nuorten rekrytoituminen poliittiseen
toimintaa tapahtuu puolueen paikallisyhdistysten kautta, jolloin naisjärjestön
tapaan, politiikkaan osallistuvat nuoret eivät pidä nuorisojärjestön toimintaa
välttämättömänä.

Nais- ja nuorisojärjestöjen perustaminen on aikanaan ollut poliittinen ja
ideologinen kysymys puolueessa. (Ks. Hokkanen 1996, 342–357.) Samalla tavalla
näiden järjestöjen nykyinen kehityssuuntaus on poliittinen keskustelunaihe
puolueessa. Naisjärjestön osalta käydään keskustelua erillisen naisjärjestön
tarpeellisuudesta samaan tapaan kuin järjestön alkuaikoina. Keskustelussa esitetään
voimakkaita puheenvuoroja nykyisenkaltaisen naisjärjestön puolesta ja toisaalta
esitetään myös tarpeita naisjärjestön muuttamiseksi kaikkien keskustalaisten
naisten yhteistyöverkoston suuntaan. (Ks. pol4; Suomenmaa 11.4.2003; Wilén
10.6.2003.) Tiukasta organisaatioperusteisesta toiminnasta luopuminen vähentäisi
Keskustanaisissa edelleen ilmenevää taipumusta jakaa naisia naisjärjestössä
toimiviin ja sen ulkopuolella oleviin keskustanaisiin, mikä heikentää naisten
painoarvoa puolueen päätöksenteossa. (pol3; pol4; pol10; pol11; ks. Väänänen
1996, 270–271.)

93 Kaikkien haastateltujen ammattipoliitikkojen mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon osalta
puolueessa on menty selkeästi parempaan suuntaan. (Ks. luku 4.4.5.1.)

94 Kehityksestä huolimatta NKL:ssa ja puolueessa toimii paljon nuoria. NKL:n virallinen jäsenmäärä
vuonna 1990 oli 37 124 ja vuonna 2001 19 488. (Suomen Keskustan vuosikirjat 1990, 32;
2001, 97.) Puolue korostaa mielellään olevansa muihin, erityisesti vasemmistopuolueisiin,
verrattuna “nuorisopuolue” (ks. pol3.).
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Keskustelusta huolimatta voidaan olettaa, että naisjärjestö toimii niin kauan,
kun on naisjärjestön toimintaan osallistuvia ja sen järjestörakennetta ylläpitäviä
naisia sekä niitä naisia, jotka etsivät naisjärjestön kautta tukea poliittiselle uralleen.
(Ks. pol3; pol11.) Toisaalta naisjärjestön olemassaoloa – ja osittain myös lakkautta-
mista95  – on helppo perustella sillä, että puolueen sisäisessä tasa-arvokehityksessä
on edelleen paljon saavutettavaa. NKL:n edelleen ainakin osittain toimiva rooli
puolueen uusien sukupolvien poliittisena koulutus- ja rekrytointikanavana takaa
sen, ettei nuorisojärjestön lakkauttamisesta edes keskustella puolueessa. (Ks.
pol5.) NKL:n asemaa puolueessa vahvistaa se, että nuorisojärjestö passivoitumis-
kehityksestä huolimatta näkyy poliittisessa keskustelussa, antaa puolueelle
nuorekasta ja liberaalia ilmettä ja ennen kaikkea siksi, että NKL on kyennyt
järjestölliseen voimaansa nähden hyvin turvaamaan nuorten edustajien nousemisen
puolueen puheenjohtajistoon. Sekä nais- että nuorisojärjestöllä on myös ulkoisia
funktioita, joista yksi keskeisimpiä on puolueen edustaminen ja sen tavoitteiden
edistäminen naisten ja nuorten yhteistyöjärjestöissä.

3.9. Kaksiosainen puolue-eliitti ja epäviralliset keskusteluryhmät

Kuten edellisistä luvuista on käynyt ilmi, puolueen sisäinen päätöksentekojärjestelmä
ei käytännössä nojaa ainoastaan hierarkkiseen organisaatioon ja sen tasojen
väliseen sääntömääräiseen vuorovaikutukseen ja edustuksellisuuteen. Puoluepoliit-
tinen päätöksenteko on moniulotteinen sosiaalinen kokonaisuus. Päätöksenteon
käytännöissä organisaatio tarjoaa muodolliset puitteet, mutta tosiasiallisessa
päätöksenteossa on myös sääntöjen ulkopuolisia toimijoita ja toimintatapoja.

Keskustan, kuten muidenkaan puolueiden, säännöissä ei tunneta puolue-
eliitin käsitettä. Edes puoluejohtoa ei määritellä kollektiivisena käsitteenä. Puolue-
eliitti – siltä osin kuin se ymmärretään puolueen vaikutusvaltaiseksi “johtoryhmäksi”
– on kuitenkin käytännössä puolueen sisäinen toimija. Eliitin olemassa oloa
voidaan perustella poliittisen päätöksenteon vaatimuksilla ja puolueiden keski-

95 Erillistä naisjärjestöä voidaan pitää myös puolueen tasa-arvokehitystä hidastavana tekijänä, jos
arvioidaan, että tasa-arvoa voidaan parhaiten edistää toimimalla samoilla areenoilla miesten
kanssa.
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näisellä kilpailulla. Puolueiden on kyettävä tehokkaasti ja asiantuntevasti reagoimaan
politiikassa eteen tuleviin asioihin, ja eliitti tai ainakin sen julkisuudessa näkyvä
osa on käytännössä se osa puoluetta, johon päivittäiset reagointivaatimukset
kohdistuvat. Eliitin keskeisiä ominaisuuksia ovat paitsi kyky saada aikaan mieleisiä
päätöksiä puolueessa myös kyky hallita puolueen sisäistä toimintaa.96  Eliittiin
kuuluminen antaa jäsenilleen parhaimmillaan suuren määrän vaikutusvaltaa,
mutta samalla myös henkilökohtaiseksi koettua kovaa poliittista vastuuta.

Ammattipoliitikkojen haastattelujen pohjalta keskustan puolue-eliitti voidaan
jakaa kahteen osaan:

1. suppeaan ydineliittiin97  sekä
2. laajaan, muodolliseen eliittiin. (pol1, pol2, pol5, pol7, pol13, pol14.)

Laajan muodollisen eliitin ja ydineliitin merkitys puolueen toiminnassa on
riippuvainen puheenjohtajan asemasta ja toimintatavoista puolueessa sekä
poliittisista tilannetekijöistä. Jokaisen puheenjohtajan “käsiala” näkyy puolueen
päätöksenteossa ja sen taustalla eliitin muodostumisessa ja toiminnassa. Puolueen
sisäisen demokratian kannalta toivottavaa olisi, että tosiasiallinen ja muodollinen
eliitti olisivat sama asia ja eliitti muodostuisi työvaliokunnasta, jolla on selkeä
edustuksellinen linkki jäsenistöön. Käytännössä puolueen sisäinen eliittirakenne
on kuitenkin yleensä kaksiosainen.

Laajan muodollisen eliitin jäseninä ammattipoliitikot pitävät puolueen
puheenjohtajaa, varapuheenjohtajia, puoluesihteeriä ja eduskuntaryhmän johtoa.
(pol1, pol11.) Osa ammattipoliitikoista arvioi myös työvaliokunnan muiden
jäsenten kuuluvan puolueen muodolliseen eliittiin. (pol2, pol4, pol7, pol13.)98

96 Eliitin käsitteellä viitataan yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa yleisesti vähemmistön valtaan
suhteessa enemmistöön. Puolueen sisällä valta perustuu institutionaalisten asemien lisäksi
toimijakohtaisiin ominaisuuksiin. Demokraattisten periaatteiden mukaisesti toimivien
puolueiden sisäiset eliitit eivät ole riippumattomia suhteessa jäsenistöön. Valta (power)
ymmärretään tässä tutkimuksessa vaikutusvallan (influence) alakäsitteeksi. Eliitin käsitteestä
ja eliittiteorioista ks. Ruostetsaari 1992b.

97 Suppeasta eliitistä yksi ammattipoliitikko käytti käsitettä “tosiasiallinen eliitti”. (Ks. pol7.)
98 Yksi ammattipoliitikoista laajentaa muodollisen eliitin koskemaan myös kansanedustajia,

puoluehallituksen jäseniä, puoluetoimiston keskeisimpiä työntekijöitä, keskeisimpien puoluetta
lähellä olevien lehtien päätoimittajia ja edelleen piiri- ja paikallistason vaikuttajia. (pol6.)
Tässä määrittelyssä haastateltava on ymmärtänyt eliitin käsitteen muihin haastateltaviin verrattuna
selvästi laajemmin.
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Yksi ammattipoliitikko sisällytti laajempaan eliittiin myös eduskuntaryhmän
työvaliokunnan. (pol10.) Laajaan eliittiin valikoidutaan ennen kaikkea muodollisten
asemien perusteella. Sen toiminta ei välttämättä ole yhtenäistä eikä kaikilta osin
puheenjohtajan ohjauksessa. Laajaan eliittiin kuuluu henkilöitä, joilla on erilaisia
poliittisia toimintatapoja ja linjauksia.99

Ydineliittiin kuuluvat ovat nimenomaan yksilötason toimijoita, jotka muodol-
listen asemiensa tukemina (esim. tehtävä puolueessa, julkinen virka, asema
etujärjestössä tai yrityselämässä) ja ennen kaikkea osaamisensa ja muiden henkilö-
kohtaisten ominaisuuksiensa perusteella nousevat puheenjohtajan näkökulmasta
tarpeellisiksi henkilöiksi ja sitä kautta suppean eliitin jäseniksi. Lähtökohtana
suppean eliitin muodostumisessa on se, ettei vahvakaan puheenjohtaja kykene
toimimaan yksin, vaan tarvitsee luotettavia keskustelu- ja yhteistyökumppaneita
politiikan asioiden ja menettelyjen valmisteluun.

Ydineliittiin valikoituminen on puheenjohtajalähtöistä ja “epäsystemaattista”
(pol14.). Ammattipoliitikko kuvaa ydineliitin muodostumista seuraavasti: “(…)
ja riippuu siitä, minkä se puheenjohtaja sisäpiirikseen valitsee”. (pol2.) Ydineliittiin
valikoitumisen lähtökohtana on puheenjohtajan valinta eli se, kenen kanssa hän
haluaa politiikan asioista ja menettelyistä keskustella. Ydineliittiin valikoituvat ovat
puheenjohtajan “luottohenkilöitä” ja “poliittisia ystäviä”. (pol1, pol14.) Ydineliitti
on muodollista eliittiä pienempi, mutta se voi olla yhteiskunnalliselta osaamiseltaan
monipuolisempi. (Ks. pol14.) Ydineliittiin voi valikoitua poliitikkojen lisäksi
esimerkiksi puoluetta lähellä olevia virkamiehiä ja asiantuntijoita, joilla voi olla
puoluepoliittista kokemusta sekä (pää-)toimittajia. (pol14.) Ydineliittiin voi siten
kuulua poliitikkojen lisäksi henkilöitä, jotka eivät julkisesti ole mukana puolueen
toiminnassa ja joilla ei ole omia poliittisia uratavoitteita. Ydineliitin jäsenet ovat
sidoksissa puheenjohtajaan eli viimeistään puheenjohtajan vaihtuminen tarkoittaa
yleensä myös ydineliitin jäsenten vaihtumista.

Poliittiset tilannetekijät vaikuttavat eliitin kokoonpanoon ja merkitykseen.
Hallitusvastuussa ydineliitin merkitys päätöksenteossa korostuu. (Ks. pol5.)
Hallitusvastuussa päätöksenteon nopeus ja tilannesidonnaisuus edellyttää, että

99 Laajaan eliittiin on esimerkiksi Ahon puheenjohtajakaudella kuulunut työvaliokunnan jäsenenä
Paavo Väyrynen, jonka näkemykset ovat usein poikenneet selvästi Ahon näkemyksistä. Selkeitä
linjaerimielisyyksiä on ollut aikaisemmin esimerkiksi K- ja V-linjajaon aikana ja Väyrysen
puheenjohtajakaudella Juhantalon toimiessa ryhmän puheenjohtajana.
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100 Esimerkkinä ydineliitin käytännön toiminnasta voidaan pitää maaliskuun 2003 eduskuntavaalien
jälkeisten hallitusneuvottelujen keskeistä neuvottelutapahtumaa. Helsingin Sanomien mukaan
keskustan ja SDP:n hallitusyhteistyöstä sovittiin kaksi viikkoa vaalien jälkeen huhtikuun
ensimmäisenä päivänä, jolloin helsinkiläisen hotellin aamukahvipöydässä kokoontuivat SDP:stä
Lipponen, Heinäluoma ja Kalliomäki sekä keskustasta Jäätteenmäki, Lankia ja Vanhanen.
Helsingin Sanomat arvioi kyseisen neuvottelun “punamullan perustamiskokoukseksi”, jossa
“samalla sinetöitiin kokoomuksen jääminen oppositioon”. (Helsingin Sanomat 18.4.2003.).
Keskustan neuvotteluryhmä muodostui siis puheenjohtajan lisäksi puoluesihteeristä ja yhdestä
varapuheenjohtajasta. Sivussa olivat esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekkarinen
ja puolueen uudet varapuheenjohtajat Lehtomäki ja Takkula, joilla ei ollut aikaisempaa
kokemusta hallitusneuvotteluista. Keskustasta (ja ilmeisesti myös SDP:stä) paikalla oli pieni
puheenjohtajavetoinen neuvotteluryhmä ja voidaan olettaa, ettei tätä kokoonpanoa oltu
erikseen nimetty esimerkiksi työvaliokunnassa kyseiseen neuvotteluun, josta mitä ilmeisimmin
tiedettiin vain hyvin pienen ryhmän sisällä. Ydineliittiin valikoituminen vaikeassa neuvottelu-
tilanteessa oli tarkoituksenmukaisuuskysymys.

puolueen puheenjohtajan tai muiden keskeisten poliitikkojen on kyettävä myös
puolueen virallisen päätöksentekojärjestelmän ulkopuolella muodostamaan
poliittisia kantoja. Tällöin kannanmäärityksen tekevä eliitin ydin muodostuu
yleensä puheenjohtajasta, eduskuntaryhmän puheenjohtajasta ja puolueen
ministeriryhmän jäsenistä. (Ks. Nousiainen 1993, 130–134.) Oppositioaikana
eduskuntaryhmän merkitys eliitissä vahvistuu ja laajemman eliitin painoarvo
puolueessa on suurempi kuin hallitusvastuussa.100

Eliitin rinnalla toimii epävirallisia keskeisten poliitikkojen ympärille rakentuvia
keskusteluryhmiä. Puheenjohtajan ympärille muodostuneesta keskusteluryhmästä
voidaan käyttää käsitteitä “hovi”, “puheenjohtajan aivoriihi” tai “lähipiiri” ja
sopivassa kokoonpanossa se voi muodostua puolueen ydineliitiksi. (Ks. pol1,
pol14.) Esimerkkeinä puheenjohtajien keskusteluryhmistä voidaan pitää Väyrysen
“keittiökokouksia” ja Ahon “sököporukkaa”. (Ks. Kääriäinen 2002, 269; Skurnik
2003.) Puheenjohtajan lähipiirin kokoonpano voi vaihdella ajoittain ja käsiteltävien
asioiden mukaan. Ammattipoliitikkojen puheenjohtajien lähipiiriä koskevissa
arvioinneissa mielenkiintoista oli se, että useat poliitikoista ilmoittivat olevansa
tietoisia puheenjohtajan lähipiiristä, mutta mainitsivat olevansa epätietoisia siitä,
ketä siihen kuuluu ja toisaalta, jos nimesivät esimerkiksi “poliitikko A:n” lähipiiriin
kuuluvaksi, kiisti “poliitikko A” oma-aloitteisesti haastattelussaan kuuluvansa tai
kuuluneensa puheenjohtajan lähipiiriin.

Ammattipoliitikot pitävät puheenjohtajan lähipiirin olemassa oloa
luonnollisena. Puheenjohtajalla on tarve keskustella asioista luottamuksellisesti ja
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vahvistaa asiantuntemustaan ennen asioiden käsittelyä puolue-elimissä tai käsittelyn
ohella.101  (pol5.) Ammattipoliitikon mukaan:

“Jokaisella ihmisellä on läheisemmät kaverit ja etäisemmät kaverit. (…) Että
on niin kuin luontevampaa keskustella jossakin porukassa. Porukka valikoituu.
Politiikassa varmaankin vähän niin kuin samanhenkiset, (…) samanlaiset
mielipiteet vetävät yhteen. (…) Se on sen verran kivempi olla mukana
sellaisessa lähipiirissä, jossa suurin piirtein ajatus kulkee samaan suuntaan
kuin minulla itselläni.” (pol1.)

Keskusteluryhmät ovat edellä kuvatusti tyypillinen osa poliitikkojen välistä
vuorovaikutusta ja politiikan työympäristöä. Puolueen sisäisen demokratian
kannalta niiden olemassaolo on osoitus demokratiaan kuuluvasta keskustelusta ja
tiedonvälittymisestä ja ne voivat olla myös pohja fraktioiden muodostumiselle.
Keskusteluryhmiin kuulumisen perusteella rivipoliitikkoja voidaan jaotella eri
avainpoliitikkojen “leireihin” ja tätä kautta puolueen sisällä on mahdollista tehdä
“me – muut” – jaotteluja. Keskusteluryhmien toimintaan liittyvä “kulissientakaisuus”
on demokratian kannalta vähemmän toivottavaa. Se rajaa keskusteluun osallistujat,
rajoittaa eri näkemysten välistä vertailua ja se voi olla myös oire siitä, ettei eliitti
pidä erilaisten mielipiteiden esittämistä ja avointa keskustelua puolueessa suotavana.
“Kulissien takainen” keskustelu voi sisältää ns. juonimista, junttaamista, ja esimer-
kiksi henkilövalintojen valmisteluun voi liittyä piirteitä, jotka ovat ristiriidassa
demokraattisen toiminnan periaatteiden kanssa. “Kulissientakaisuus” on kuitenkin
ymmärrettävää, kun otetaan huomioon politiikan kilpailullisuus. Uudet ideat on
hyvä valmistella ja testata “omassa porukassa” ennen niiden tuomista puolueen
areenalle ja median kautta yleiseen keskusteluun. Huomion saaminen poliittisille
avauksille edellyttää onnistunutta ajoitusta ja julkisuuden hallintaa myös valmis-
telussa.

Puolue-eliitissä ja poliitikkojen keskusteluryhmissä on kyse vaikuttamisesta
ja vaikutusvallasta, mutta onko niissä kyse myös puolueen sisäisestä päätöksenteosta?

101 Kääriäinen mainitsee tutkimuksessaan, että Väyrysen koolle kutsumat puoluetoimiston
virkailijoiden palaverit valmistelivat työvaliokunnan ohjelmallisia ja poliittisia kysymyksiä.
Väyrysen “keittiössä” puntaroitiin “salaisimpia, valtapoliittisia kysymyksiä”. (Kääriäinen 2002,
269; viittaa Väyrysen haastatteluun 26.10.2001.)
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Puolue-eliitissä tapahtuu politiikan valmistelua, ja nopeatahtisessa politiikan
tekemisessä ydineliitti toimii myös päätöksentekoelimenä. (pol1, pol2, pol5.)
Ammattipoliitikon mukaan poliittisessa päätöksenteossa erityisesti hallitusvastuussa
“ei ole aikaa laajempiin keskusteluihin” (pol5.) Päätöksenteon ohella myös
asioiden valmistelu – tiedon hankkiminen ja vaihtoehtojen puntarointi – on
vallankäyttöä. Ydineliittiin ja keskusteluryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden valta
perustuu nimenomaan siihen, että he voivat vaikuttaa puheenjohtajan ja yleensä
poliitikkojen mielipiteisiin.102

Ydineliitin sisällä tapahtuvassa valmistelussa demokratian kannalta ongelmana
on se, että valmistelussa voidaan sivuuttaa ne toimijat, joiden päätösvaltaan asiat
kuuluvat. Julkisuudelta suojassa olevan valmistelun jälkeen asiat voidaan tuoda
päätettäviksi “liian hyvin” valmisteltuina, jolloin asioihin vaikuttaminen käytännössä
voi olla hyvin vaikeaa. Tosiasiallinen päätösvalta voi silloin siirtyä valmistelevaan
eliittiin. Puolueen sisäisen demokratian kannalta ydineliitin valmistelu on ongel-
mallisia myös siksi, että valmisteluun osallistuu vain puheenjohtajan luottohenkilöitä
ja poliittisia ystäviä, jolloin keskustelu voi olla sisällöllisesti rajoittunutta ja
erilaisten mielipiteiden vertailu ja kilpailu voi olla vajavaista. Ydineliitin sisäinen
valmistelu tapahtuu paitsi julkisuudelta suojassa myös käytännössä täysin ilman
jäsenistön kontrollia. Ydineliitin ja jäsenistön suora vuorovaikutus jää väistämättä
ohueksi. Jäsenistöllä on mitä ilmeisimmin epätietoisuutta sisäisten eliittiryhmien
olemassa olosta ja merkityksestä, koska ammattipoliitikkojenkin eliittiä koskevat
arviot ovat varsin “epämääräisiä”.

Jäsenistön käsitystä puolue-eliitin kokoonpanosta selvitettiin jäsenkyselyssä
“millä tahoilla arvioitte olevan eniten tosiasiallista vaikutusvaltaa Keskustan
sisäisessä päätöksenteossa” – kysymyksellä. Kuten taulukosta 32. ilmenee,
jäsenistön arvioissa puheenjohtaja esiintyi selkeästi useimmin. Ylipäätään jäsenistön
arvioissa esille nousevat puolueen sääntöjen määrittelemät päätöksenteko-
instituutiot sekä lisäksi eduskuntaryhmä ja sen puheenjohtaja. Jäsenistö ei pidä
epävirallisia toimijoita (esim. asiantuntijoita) erityisen vaikutusvaltaisina toimijoina
puolueessa. Puoluehallituksen ja työvaliokunnan osalta jäsenistön näkemyksissä

102 Anu Kantola kuvaa 1990-luvun talouskriisiin liittyvää poliittista päätöksentekoa eduskunnan
osalta seuraavasti: “Sisäringin päättäjät jyräävät “tavallisten” rivipoliitikkojen yli tietämyksellään
ja taloudellisilla laskelmillaan. Poliitikot joutuvatkin tasapainoilemaan päättäjien sisäringin ja
äänestäjien välissä.” (Kantola 2002, 208.)
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on havaittavissa poikkeavuutta ammattipoliitikkojen painotuksiin, joissa korostettiin
puolue-elimistä työvaliokuntaa ja joissa puoluehallituksen roolia päätöksenteossa
ei pidetty erityisen merkittävänä nykyisin. Puolue-elinten vaikutusvallan arvioinnissa
on kuitenkin jäsenistön sisällä jäsentyyppien välisiä näkemyseroja, kuten luvussa
2.3.1 ilmenee.

Ydineliitin muotoutumista keskustassa ei voida pitää lähtökohdiltaan (puheen-
johtajaa lukuun ottamatta) institutionaalisena, vaikka eliitin toiminta on ratkaisevasti
sidoksissa puolueinstituutioon ja puolueen institutionaaliseen ja toiminnalliseen
ympäristöön. Sinänsä demokratian kannalta myönteistä on laajan eliitin instituutio-
ja sääntöriippuvuuden lisäksi se, että eliitti ylipäätään on kollektiivinen, eikä
puheenjohtajan vahva asema mahdollista yksinvaltaista toimintaa puolueen päätök-
senteossa, vaikka pyrkimyksiä siihen suuntaan voi ajoittain ilmetäkin. Puheen-

Taulukko 32.

Jäsenistön arviot vaikutusvaltaisimmista toimijoista puolueessa (avoimen

kysymyksen vastausten jakauma).

“Millä tahoilla arvioitte olevan eniten tosiasiallista vaikutusvaltaa Keskustan

sisäisessä päätöksenteossa?”

 % (n)

Puheenjohtaja 23 (197)

Puoluehallitus 14 (117)

Eduskuntaryhmä 13 (111)

Varapuheenjohtajat 9 (72)

Työvaliokunta 7 (56)

Eduskuntaryhmän pj 5 (44)

Puoluekokous 5 (42)

Puoluesihteeri 3 (28)

Puoluejohto 3 (27)

Puoluevaltuuskunta 3 (25)

 Muut 15 (128)

    

Yhteensä 100 (847)
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johtajan riippuvuus ydineliitin muista jäsenistä on ehkä pikemminkin vahvistunut
politiikan toimintakentän laajentumisen ja kansainvälistymisen seurauksena.
Puheenjohtaja ei voi hallita yksin puoluetta ja politiikkaa.

3.10. Muut toimijat

Keskustan opiskelijaliitto KOL ja Keskustan Lehtimiehet ovat keskustan sisarjärjestöjä
ja niillä on sääntömääräinen asema puolueessa. (Ks. luku 1.5.1.) Muiden sisar-
järjestöjen tapaan niillä on oikeus nimetä puoluekokousedustajia sekä ehdokkaat
puoluehallitukseen ja -valtuuskuntaan. KOL:n puheenjohtajalla on lisäksi puhe- ja
läsnäolo-oikeus työvaliokunnan kokouksissa, mitä voidaan pitää merkittävänä
asiana. (Suomen Keskustan säännöt 17 §, 23 §, 26 §.)103

KOL:n poliittista vaikutusvaltaa puolueessa ei pidetä merkittävänä. Ammatti-
poliitikot eivät nostaneet KOL:a esille puolueen sisäistä toimintaa kuvatessaan ja
jäsenkyselyn vaikutusvalta-arvioinnissa KOL sijoittui viimeiseksi. Kaksi prosenttia
vastanneista arvioi KOL:lla olevan “hyvin paljon” vaikutusvaltaa puolueen päätök-
senteossa. Lähes 70 prosenttia arvioi KOL:lla olevan “melko” tai “hyvin vähän”
vaikutusvaltaa. (Ks. luku 2.3.1.; kuvio 5.)

Keskustan Lehtimiesten asemalla on vahva historiallinen tausta puolueessa.
Maalaisliittolaiseen kulttuuriin kuului aatteellisen lehdistön ja journalismin
poliittisen merkityksen ymmärtäminen ja arvostaminen. Lehtimiesten poliittista
merkitystä järjestönä ei kuitenkaan voida pitää suurena. Tämä selittyy varsin
pitkälti järjestön toiminta-ajatuksella:

“Toiminta-ajatuksenamme on olla keskustalaisesti ajattelevien journalistien
ja muiden alan ammattilaisten valtakunnallinen verkosto. (…) Toimintamuo-
toja ovat korkeatasoiset seminaarit, opintomatkat ja arkinen järjestötoiminta.”
(Merilä 1999, 8–9.)

Politiikan mediasidonnaisuuden vuoksi lehtimiehillä on kuitenkin epäsuoraa
vaikutusta politiikan kentällä (ks. Merilä 1999, 8). Keskustan Lehtimiesten

103 Sisarjärjestöistä Keskustanaisia ja NKL:a on tarkasteltu luvussa 3.8.
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puoluehallitusedustaja on tällä hetkellä työvaliokunnan jäsen, mikä osoittaa, että
lehtimiehet sisarjärjestönä tarjoaa yksittäisille poliitikoille myös kanavan edetä
poliittisella uralla.

Puolueen europarlamenttiryhmällä on sääntömääräisiä oikeuksia puolueessa.
Europarlamenttiryhmällä on oikeus nimetä edustaja puoluehallitukseen ja -valtuus-
kuntaan sekä työvaliokuntaan. Lisäksi kaikilla ryhmän jäsenillä on puhe- ja
läsnäolo-oikeus puoluevaltuuskunnassa. (Suomen Keskustan säännöt 17 §, 23 §,
26 §.) Paavo Väyrystä lukuun ottamatta keskustan europarlamentaarikkojen rooli
puolueen valtakunnantason toiminnassa ei ole erityisen näkyvä ja heidän poliittinen
painoarvonsa perustuu nimenomaan käytännön EU-politiikan asiantuntemukseen.
Ammattipoliitikkojen haastatteluissa europarlamentaarikoista lähinnä Väyrynen
nousi esille. Myöskään jäsenistö ei korostanut europarlamentaarikoiden merkitystä
puolueen sisäisessä toiminnassa. Jäsenkyselyssä neljä prosenttia vastanneista
arvioi europarlamentaarikoilla olevan “hyvin paljon” vaikutusvaltaa puolueen
päätöksenteossa (ks. luku 2.3.1.; kuvio 5.) ja viisi prosenttia arvioi europarla-
mentaarikon “erittäin tärkeäksi” tiedonsaantikanavaksi (ks. luku 2.3.3., taulukko
22.). Tapio Raunio on kuitenkin arvioinut, että suomalaisilla europarlamentaari-
koilla on varsin läheiset suhteet puolueisiinsa (Raunio 1999, 28). Ruostetsaari sen
sijaan arvioi, että Suomen europarlamentaarikot “kytkeytyvät useimpia muita
maita heikommin niin eduskunnan EU-politiikan valmisteluun kuin omien
puolueidensa toimintaan”. Ruostetsaari arvioi Rauniosta poiketen, että suomalaisten
europarlamentaarikkojen kontaktit puolueorganisaatioonsa jäävät mm. käytännön
aikataulusyistä vähäisiksi. Ruostetsaaren mukaan europarlamentaarikkojen
kuuluminen Suomen poliittiseen eliittiin “ei ole lainkaan itsestäänselvyys”. (Ruostet-
saari 2003, 32–33.)

Keskustan pää-äänenkannattaja Suomenmaa on puolueen sisäinen toimija.
Suomenmaan merkitys puolueessa perustuu ennen kaikkea siihen, että lehti
tarjoaa keskustelukanavan puolueen aktiivijäsenistölle ja ammattipoliitikoille
sekä toimii keskustajärjestöjen tiedonvälityskanavana käytännön järjestötoimin-
nassa. (Ks. pol1.) Ammattipoliitikkojen arvioiden mukaan Suomenmaan
valtakunnallista merkitystä heikentää ainakin jossakin määrin lehden toimituksen
sijainti Oulussa, vaikka lehdellä on Helsingin toimitus puoluetalo Apollossa sekä
puolueen alhaiseksi arvioitu levikki. Toisaalta osa ammattipoliitikoista arvioi, että
lehdellä on taipumusta esittää puolueen kannasta poikkeavia näkemyksiä, jotka
tulkitaan puolueen virallisiksi kannoiksi. Tässä mielessä lehden arvioidaan olevan
ajoittain “liiankin itsenäinen”. (pol3; ks. pol1; pol7.) Toisaalta Suomenmaan
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merkitystä nostaa paitsi pää-äänenkannattaja-status myös se, että lehti tavoittaa
säännöllisesti nimenomaan puolueen ammattipoliitikot ja valtaosan puolueen
militanttijäsenistöstä. (Ks. luku 2.3.3.).

Suomenmaalla on lisäksi alueellista merkitystä Pohjois-Pohjanmaalla, mikä
ei kuitenkaan juurikaan näkynyt jäsenkyselyn alueellisissa tuloksissa. Jäsenistöstä
neljännes pitää Suomenmaata “erittäin tärkeänä” tiedonsaantikanavana.
Keskimääräistä enemmän painoarvoa Suomenmaalle tiedonsaantikanavana
annetaan Etelä-Suomessa, mikä selittynee ainakin osittain militanttijäsenistön
keskimääräistä korkeammalla osuudella Etelä-Suomen vastaajajoukossa. Itä-
Suomessa Suomenmaata “erittäin tärkeänä” pitäviä jäseniä oli puolestaan keskimää-
räistä jonkin verran vähemmän.

Suomenmaan lisäksi keskustalaisia sanomalehtiä ovat Joensuussa ilmestyvä
Karjalan Maa ja Porissa ilmestyvä viikkolehti Lalli. Myös Seinäjoella ilmestyvällä
riippumattomalla keskustalaisella Ilkalla on painoarvoa puolueen sisäisellä kentällä
erityisesti ilmestymisalueellaan. Samaa voidaan sanoa Jyväskylässä ilmestyvästä
riippumattomasta Keskisuomalaisesta. Erityisesti kahden viimeksi mainitun lehden
päätoimittajat ovat viime vuosina osallistuneet puolueen sisäiseen keskusteluun
varsin aktiivisesti ja saaneet myös valtakunnallista huomiota puheenvuoroillaan.

Kansanedustajien avustajat ovat melko uusi toimijaryhmä puolueessa. (Ks.
Ruostetsaari 1998, 44–45.) Avustajat ovat ennen kaikkea kansanedustajien lisä-
resurssi eikä avustajilla ole suoraa vaikutusvaltaa puolueessa tai asemaa järjestölli-
sessä toiminnassa, vaikka yksittäiset avustajat voivat olla puolueen aktiivijäseniä ja
suuntautua myös työssään puolueen sisäiselle kentälle. Jäsenkyselyssä avustajien
merkitys tiedonsaantikanavana arvioitiin hyvin vähäiseksi. (Ks. luku 2.3.3.) Vaikka
tällä hetkellä avustajajärjestelmällä ei ole suoraa vaikutusta puolueen sisäiseen
päätöksentekoon, voi avustajajärjestelmästä tulevaisuudessa kehittyä rekrytointi-
kanava politiikan valmistelutehtäviin ja ammattipoliitikon uralle.

Edellä esiteltyjen toimijoiden lisäksi puolueen toimintaan voi välillisesti
vaikuttaa joukko “puoluetta lähellä olevia” kollektiivitoimijoita. Vesaiset on
“arvolähtökohtiensa perusteella” keskustaa lähellä oleva poliittisesti sitoutumaton
lapsi- ja perhejärjestö. Keskustan ja maaseudun arkisto vastaa keskustaliikkeen
historian tallentamisesta. Lisäksi arkiston henkilökunnan asiantuntemusta
hyödynnetään ajoittain myös puolueen politiikan valmistelutehtävissä. Keskustan
Koulutuspoliittinen Liitto on “keskustelufoorumi ja yhteydenpitokanava keskusta-
laisille koulutuspolitiikan ammattilaisille ja harrastajille”. Maaseudun Sivistysliitto
(MSL) on aikuiskasvatus- ja kulttuurijärjestö, jonka jäseniä keskustajärjestöt ovat.
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MSL tarjoaa keskustajärjestöille muun muassa koulutus- ja opintotoiminnan
palveluita. Alkio-opisto on keskustalainen kansanopisto ja osa humanistista
ammattikorkeakoulua. Huoltoliitto ry on valtakunnallinen kuntoutus- ja loma-
järjestö, joka muun muassa omistaa kuntoutuskeskuksen Siilinjärvellä. Keskusta-
järjestöt ovat Huoltoliiton perustajia ja “taustavoimia”. Lomayhtymä edistää
“kansalaisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti” ja sen omistuksessa on kaksi
terveyskylpylää ja luontomatkailukeskus. Lomayhtymän “juuret” ovat keskustaliik-
keessä. (http://www.keskusta.fi/keskusta/organisaatio, 30.5.2003.) Myös Eläke-
liittoa on pidetty ns. keskustahenkisenä järjestönä.

Jan Sundbergin mukaan puoluetta lähellä olevilla, riippumattomillakin organi-
saatioilla on merkitystä puolueen käytännön toiminnassa. Puoluetta lähellä olevat
organisaatiot ovat vähintäänkin potentiaalinen resurssi puolueelle, koska näiden
organisaatioiden kautta tavoitetaan useita poliittisen toiminnan kohderyhmiä ja
organisaatioissa työskentelevien henkilöiden erityisosaaminen on usein käytettävissä
myös poliittisessa toiminnassa. (Sundberg 1994, 174–175.) Keskustaa lähellä
olevilla järjestöillä on merkitystä puolueelle yhteistyökumppaneina esimerkiksi
tilaisuuksien järjestämisessä. Suuntaus näyttää kuitenkin olevan se, ettei näiden
järjestöjen kautta ole saatavissa suoria taloudellisia resursseja esim. vaalikampan-
jointiin. Lisäksi on havaittavissa järjestöjen pyrkimystä etäisyyden ottamiseen
muussakin yhteistyössä. Vaikuttaa siltä, että järjestöjen puoluepoliittista leimaantu-
mista vierastetaan.
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4. Keskustan päätöksentekoprosessit ja -kulttuuri

Edellä selvitettiin keskustan sisäisen päätöksentekojärjestelmän toimijat, niiden
keskeisimmät ominaispiirteet ja tehtävät puolueessa. Seuraavissa luvuissa tarkas-
telen toimijoiden välisen vuorovaikutuksen realisoitumista käytännön päätöksen-
tekoprosesseissa ja prosessien muita järjestökulttuurisia ominaisuuksia. Sisäistä
päätöksentekoa arvioin puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta. Esimerk-
keinä käytän EU- ja työreformiprosesseja1  (ks. luku 1.5.3.).

4.1. EU-prosessi: ydineliitin kannasta puolueen päätökseksi

4.1.1. EU-prosessin lähtökohdat

Keskustan EU-päätöksenteko on esimerkki mittavasta puolueen sisäisestä päätök-
sentekoprosessista, jolle oli ominaista valmistelun huolellisuus ja suunnitelmalli-
suus, vaikka etenkin jäsenhakemuspäätös tehtiin käytännössä varsin lyhyessä
ajassa.2  Suomen EU-prosessissa keskusta oli pääministeripuolueena sekä aktiivinen
poliittinen toimija että kansainvälisen murroksen ja Suomen sisäisten EU-paineiden

1 Käytän EY-jäsenhakemuksen jättämisprosessista ja EU-jäsenyysprosessista yhteistä käsitettä
EU-prosessi ja muiltakin osin molempia prosesseja kuvatessani puhun Euroopan Unionista
(EU), vaikka jäsenhakemusprosessin ajan käytössä oli Euroopan Yhteisön (EY) käsite.

2 Jäsenhakemusprosessi kesti käytännössä vain syksystä 1991 helmikuun loppuun 1992.
Jäsenhakemuksen ratkaissut tiedonantoäänestys eduskunnassa oli 18.3.1992. (Ks. luku
1.5.3.)
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seurauksena poliittisen toiminnan kohde. Keskustalla ei ollut mahdollisuutta
sivuuttaa Suomessa käytävää EU-keskustelua ja välttää laajaa painetta jäsenyydelle.
(Ks. Jutila 1993, 26–27, 69–72; Aho 1998, 94–95.) EU-jäsenyysasiassa keskustalla
oli valvottavanaan puolueen perinteiden näkökulmasta erittäin keskeisiä maatalou-
teen, maaseutuun ja aluepolitiikkaan liittyviä intressejä. Puolue-eliitti3  näki
hyvissä ajoin EU-jäsenyyden puolueen “kohtalonkysymykseksi”, joka voisi johtaa
sisäiseen hajaannukseen ja heikentää merkittävästi puolueen uskottavuutta poliitti-
sena toimijana. Riskit tiedostettiin ja siksi prosessiin panostettiin puolueessa. (Ks.
Kääriäinen 29.2.1992; 2002, 288, 295, 302; Jutila 1993, 63.)

Keskustan EU-prosessin lähtötilanne oli vaikea. Keskusta oli sisäisesti jakautunut
EU-asiassa ja lisäksi vaikean lama-ajan ongelmat rasittivat puolueen asemaa myös
omien kannattajien joukossa. EU-kysymys oli yksi osa vaikeiden päätösten sarjaa.

Jäsenhakemusvaiheessa keskustassa oli jäsenyyden kannattajia, vastustajia ja
niitä, jotka halusivat odottaa jäsenyysneuvottelujen tulosta ennen lopullista kannan-
määrittelyä.4  Puolue-eliitissä ja kentällä oli voimakasta jäsenhakemuksen ja jäse-
nyyden vastustusta, mikä sinällään oli keskustan perinteitä ja aatteellista taustaa
vasten hyvin ymmärrettävää. Seppo Kääriäisen mukaan “tutkailu, kentän viestit ja
galluptulokset kertoivat vastaansanomattomasti, että EY-jäsenyys jakaa Keskustan
kentän kahtia ja että enemmistö näyttää olevan jäsenyyttä vastaan”. (Kääriäinen
2002, 310; ks. Jutila 1993, 57.) Kentän kielteisestä asennoitumisesta kertoivat
mielipidetiedustelujen lisäksi ennen jäsenhakemuspäätöstä mm. maakunta-
kierroksella esiin noussut voimakas kielteinen asennoituminen ja osastokyselyn
enemmistön jäsenhakemusta vastustava kanta5  (ks. Jutila 1993, 57, 59; Tikka
29.2.1992).

Demokraattisesti toimivassa puolueessa sisäinen päätöksenteko on puolue-
organisaation ja puoluejohdon yhteistoimintaa. Vähäisimmillään yhteistoiminta
ilmenee päätöksenteon edustuksellisuudessa. Keskustan EU-päätöksenteossa oli
kolme vaikutusvaltaista kollektiivitoimijaa: ydineliitti, eduskuntaryhmä ja jäsenistö.

3 Laajan puolue-eliitin ja ydineliitin käsitteet on määritelty luvussa 3.9.
4 Haastatteluissa kaksi ammattipoliitikkoa arvioi, että EU-jäsenyyden jyrkimmät vastustajat

jakoivat vastustajien rintaman kahteen osaan: niihin, jotka vastustivat sekä niihin, jotka
vastustivat oikeasti ja riittävän tiukasti (pol8; pol9.).

5 Kaikista osastokyselyyn vastanneista osastoista 51,7 % vastusti ja 47,0 % kannatti jäsen-
hakemuksen jättämistä. Kun tarkastelun ulkopuolelle jätetään tulosten julkistamisen jälkeen
myöhässä palautetut vastaukset, on ero vastustaneiden ja kannattaneiden välillä on hieman
selvempi: 52,7 % vastaan ja 46,3 % puolesta. (Jutila 1993, 59.)
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Seuraavassa tarkastelen EU-prosessin keskeisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta
ja päätöksentekokäytäntöjä.

4.1.2. Osallistumista ja päätöksentekoa

Keskustan jäsenet osoittivat nykyiseen puoluepoliittiseen passivoitumiskehitykseen
nähden poikkeuksellista osallistumis- ja vaikuttamishalukkuutta EU-prosessissa.
Voimakkaiden EU-näkemyserojen ja myös kentän poikkeuksellisen aktiivisuuden
vuoksi puolue-eliitti kantoi erityistä huolta puolueen kyvystä tehdä päätös EU-
asiassa. Puolueen ydineliitin enemmistö kannatti jo hyvissä ajoin ennen julkista
kannanmäärittelyään jäsenhakemuksen jättämistä ja jäsenyyttä ja tiesi kentän
kielteisestä suhtautumisesta.6  Tästä syystä prosessin suunnittelun keskeisin kysymys
oli se, miten puolue kykenee selvässä ristiriitatilanteessa tuottamaan eliitin
parhaaksi katsoman ratkaisun mahdollisimman vähillä vaurioilla. Lähtö-
kohtana ei siis ollut puolueen kannan määrittäminen avoimen demokraattisesti
kentän tahdon pohjalta, mikä olisi ollut käytäntö “ideaalidemokraattisessa”
tilanteessa. Nyt päätöksenteon pohjana oli nimenomaan ydineliitin kanta, johon
lähdettiin sitouttamaan laajempaa puolue-eliittiä ja jolle ydineliitti haki hyväksyntää
kentän enemmistöltä.7  Tässä tilanteessa jäsenistöltä odotettiin osallistumista,
mutta ei vaikuttamista päätöksen sisältöön.

Prosessin lopputuloksen kannalta ratkaisevaa oli paitsi puolue-eliitin kanta
myös menettelytavat, joilla lähdettiin sitouttamaan toimijoita. Työvaliokunnan

6 Aho ja Väyrynen jättivät vuoden 1991 aikana julkisuudessa lausumatta kantansa jäsen-
hakemuksen jättämiseen. Työvaliokunnassa Aho lausui kuitenkin joulukuussa 1991 seuraavasti:
“Tosiasiat puhuvat sen puolesta, että Euroopan taloudellinen järjestäytyminen tapahtuu EY:n
ympärille.” Kari Hokkanen päätteli samassa kokouksessa seuraavasti: “Näyttää siltä, että
pääministeri ja ulkoministeri kannattavat jäsenhakemuksen jättämistä.” (Työvaliokunta ptk.
12.12.1991; ks. myös ptk. 16.1.1992.) Julkisesti Aho ja Väyrynen asettuivat jäsenhakemuksen
kannalle vasta tammikuun lopussa 1992 (ks. Suomenmaa 31.1.1992).

7 Jyväskylän puoluekokouksessa Aho markkinoi myönteistä EU-kantaa nimenomaan “puolue-
johdon, ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän laajan enemmistön linjana” (Aho 18.6.1994).
Vertailun vuoksi on syytä todeta, että kielteistä EMU-kantaa muodostettaessa ylimääräisessä
puoluekokouksessa syksyllä 1997 varapuheenjohtaja Kääriäinen korosti, että keskusta on
vastuussa päätöksestään “vain Suomen kansalle ja Keskustalle. (…) on tehtävä niin kuin
kansan enemmistö ja Keskustan vielä suurempi enemmistö sanoo. Etenkin kun asiallinen ja
aatteellinen arviointi on sama”. (Kääriäinen 28.9.1997.)



KESKUSTAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT JA -KULTTUURI 205

kautta puolueen ydineliitti päätti EU-prosessin menettelyistä, joiden valinnan
lähtökohtana olivat kentän osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja myön-
teisen päätöksen aikaansaaminen ensin jäsenhakemukseen ja sitten jäsenyyteen.
Päämäärä oli siis valittu ennen menettelytapojen valintaa. (Ks. pol2.) Keskeinen
strateginen valinta tehtiin jo jäsenhakemusprosessin alussa, kun ydineliitissä
päätettiin korostaa prosessin kaksivaiheisuutta (jäsenhakemuspäätös ja jäsenyys-
päätös). Tässä vaiheessa puoluejohto lupasi, että varsinaisesta jäsenyyskannasta
päätetään aikanaan puoluekokouksessa. (Aho 29.2.1992; ks. pol1; pol6; pol13.)
Päätöksenteon kaksiosaisuus antoi aikaa puolueen sisäiselle keskustelulle ja
vaikuttamiselle. Ajasta tuli osa strategiaa.

Ydineliitti teki tavoitteidensa näkökulmasta hyvin perusteltuja menettelytapa-
valintoja. Jäsenhakemusprosessissa maakuntakierroksella ja osastokyselyllä saatiin
vaimennettua vaatimukset päätöksen tekemisestä ylimääräisessä8  puoluekokouk-
sessa.9  Puoluekokouskäsittelyä olivat vaatineet jäsenhakemuksen vastustajat ja
asian vieminen ylimääräisen puoluekokouksen päätettäväksi olisi hyvinkin voinut
tuottaa kielteisen kannan jäsenhakemukseen. (Ks. työvaliokunta, ptk. 7.11.1991;
12.12.1991; 28.2.1992; Kääriäinen 2002, 312; Jutila 1993, 56; Kainuun Sanomat
17.1.1992; Suomenmaa 31.1.1992.) Jäsenhakemusprosessin muilla vaiheilla ei
ollut lopputuloksen kannalta juurikaan merkitystä, koska keskeisimmin päätöksen
sisältöön vaikuttivat puolueen hallitusvastuussa pysymisen pyrkimys sekä Koiviston
tuki Ahon hallitukselle ja jäsenhakemukselle. Jäsenhakemusprosessin aikana
myös puolueen kenttä viestitti, ettei hakemusasian vuoksi kannattanut ajautua
oppositioon. (Jutila 1993, 70, 78; ks. Kääriäinen 2002, 299–300; Aho 1998, 107–
108.)

Puolueen varsinaisessa jäsenyyspäätöksenteossa Jyväskylän puoluekokouk-
sessa keskeinen merkitys oli ns. maatalouden kansallisella tukipaketilla10  ja

8 Puolueen sääntöjen mukaan vähintään viiden piirijärjestön vaatimuksesta on järjestettävä
ylimääräinen puoluekokous (ks. Suomen Keskustan säännöt 10 §).

9 Työvaliokunnassa keskusteltiin maakuntakierroksen kokemuksista helmikuussa 1992.
Hokkanen arvioi, että maakuntakierros ja jäsenkysely jäivät “omien ministerien ja presidentin
kannanottojen jalkoihin”. (Työvaliokunta, ptk. 11.2.1992.) Suomenmaan päätoimittaja Lauri
Kontro arvioi maakuntakierrosta seuraavasti: “EY-vaalikiertueen avulla Aho ja Väyrynen
ottavat keskustelun ohjakset käsiinsä.” (Kontro 1992; kursivointi KJ.)

10 Maatalouden kansalliseen tukipakettiin sisällytettiin kansallisia tukitoimenpiteitä, joilla oli
tarkoitus lievittää EU-jäsenyyden maataloudelle aiheuttamia ongelmia. Neuvottelutulosta ja
jäsenyyden vaikutuksia puoluekokouksessa esitellyt Haavisto korosti maatalouden tukipaketin
merkitystä neuvottelutuloksen täydentäjänä (Haavisto 17.6.1994).
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ennen kaikkea sillä, että Aho nivoi jatkonsa pääministerinä ja puheenjohtajana
puolueen EU-kantaan (Aho 17.6.1994; ks. pol14.). Ydineliitti ei siis halunnut, että
puolueen EU-kanta muodostetaan puoluekokoustilanteessa kokousedustajien
vapaan harkinnan ja kollektiivisen päätöksen pohjalta, vaan ydineliitti esitti oman
päätösesityksensä, joka nivottiin puheenjohtaja- ja pääministerikysymykseen ja
joka oli todennäköisesti kentän enemmistön näkemyksen vastainen. Tälle päätök-
selle haluttiin puoluekokouksen hyväksyntä. Ammattipoliitikko kuvasi Jyväskylän
puoluekokouksen päätöksentekotilannetta seuraavasti:

“Se hallituksen poliittinen linja, jota (Aho) on johtanut, siitä tehtiin päätöstä.
Jos poliittinen linja olisi karannut, totta kai pääministerikin olisi kaatunut.
(…) Pääministeri valitsee poliittisen linjan, jota ajaa ja jos se linja kaatuu,
niin silloin myös hänkin kaatuu.” (pol3.)

Ammattipoliitikko kuvasi tilannetta siis nimenomaan puoluekokouksen osalta
ja ilmaisi, että puoluekokous antoi luottamuksensa pääministerin valitsemalle
poliittiselle linjalle. (ks. pol6.) Puolueen sisäisessä päätöksenteossa oli kyse
hallituspolitiikasta ja tieto siitä, että kielteinen päätös veisi puolueen oppositioon11,
riitti vakuuttamaan puoluekokousedustajien enemmistön myönteisen EU-päätöksen
tarpeellisuudesta siinä tilanteessa. (ks. pol6.) Puolueen kannanmäärittelyn lähtö-
kohtana ei siis ollut mielipide-edustavuus, vaan hyväksynnän saaminen eliitin
ratkaisulle.

Asetelma oli puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta kyseenalainen. Se
osoitti samalla puolueen sisäisen päätöksenteon voimakkaan riippuvuuden
puolueen ulkopuolisista tekijöistä. Puoluekokousedustajilla oli mahdollisuus
itsenäiseen vallan käyttämiseen, mutta siinä päätöksentekotilanteessa halukkuutta
puoluejohdon esityksestä poikkeavan päätöksen tekemiseen ei ollut. Puoluekokous-
edustajien enemmistö siunasi ydineliitin esityksen eikä halunnut viedä kentän
kielteisen ja puolue-eliitin myönteisen näkemyksen välistä kilpailutilannetta niin
pitkälle, että kielteisen EU-kannan seurauksena olisi ajauduttu puolueiden välisen
valtajärjestyksen muuttamiseen ja puolueen sisäiseen johtajuuskriisiin. Osa
ammattipoliitikoista arvioi, että jäsenistö asetettiin “vähän selkä seinää vasten”

11 Puolueessa oli ainakin jossakin määrin erilaisia näkemyksiä oppositioon ajautumisen
väistämättömyydestä kielteisen EU-kannan seurauksena. (Ks. pol7.)
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jäsenyysasiassa (pol8.).12  Aho itse arvioi, että menettelyssä oli kyse “puoluedemok-
ratian perusasiasta” eli siitä, että “puoluekokous valitsee ensin linjan ja sen
jälkeen sellaisen puoluejohdon, joka parhaiten ja uskottavimmin pystyy valittua
linjaa toteuttamaan” (Aho 17.6.1994).

4.1.3. Keskustelu päätöksenteon välineenä

Keskustelu oli päätöksenteon väline keskustan EU-prosessissa. Jäsenhakemus-
päätöksen kannalta ratkaisevia olivat ne puolueen ydineliitin sisällä käydyt keskus-
telut, joiden kautta avainpoliitikot muodostivat kantansa. Ahon johdolla ydineliitin
enemmistö asettui kannattamaan jäsenhakemuksen jättämistä.

Puolueen kahtiajakautuminen EU-asiassa oli todellinen konflikti ja kilpailu-
tilanne. Konfliktin syntyminen oli jo sinällään yksi osoitus puolueen päätöksenteon
demokraattisista lähtökohdista. Mielipide-erojen syntyminen ja niiden voimakas,
jopa aggressiivinenkin ilmaiseminen oli mahdollista. Kärjekästä mielipiteiden
vaihtoa tapahtui erityisesti maakuntakierroksen aikana puoluejohdon ja kentän
välillä sekä kentän ja kansanedustajien välillä. Tästä syystä ainakin ajoittain
poliitikot kokivat kentällä kiertämisen erityisen raskaaksi velvollisuudeksi.

Vaikka erimieltä oleminen sallittiin, aiheutui siitä käytännössä ainakin väli-
aikaisia henkilöiden välisiä ristiriitoja ja menettelyjä, jotka eivät olleet kaikilta osin
demokraattisten pelisääntöjen mukaisia. Esimerkiksi voimakkaasti EU-vastaisella
alueella EU-myönteisten näkemysten esittämiseen ei suhtauduttu ainakaan kannus-
tavasti. Tämä näkyi yksittäisten kansanedustajien kannatuksessa vuoden 1995
eduskuntavaaleissa.13  Erilaisten mielipiteiden sietäminen oli ajoittain vaikeaa
myös puolue-eliitin sisällä. Työvaliokunnassa tammikuussa 1992 Aho vetosi
voimakkaasti ydineliittiin. Ahon mukaan hänen asemansa alkoi käydä mahdotto-
maksi, kun ministeriryhmän jäsenet ja varapuheenjohtaja ottivat “ei-kantaa”.

12 Ammattipoliitikkojen kuvauksia jäsenistön asemasta Jyväskylän puoluekokoustilanteessa:
jäsenistö oli “vänkäraossa” (pol1.), “ota tai jätä tilanteessa” (pol11.), “tavallaan pakotettu
nielemään päätöksen” (pol7.). Ks. myös Väyrynen 28.9.1997.

13 Ammattipoliitikot kuvasivat haastatteluissa vuoden 1995 eduskuntavaalikampanjointia, joka
oli EU-prosessin seurauksena puolueen sisäisellä kentällä poikkeuksellisen raskas ja
ristiriitainen (pol1; pol3; pol6; pol8; pol9.). Ammattipoliitikon mukaan vaalipiirien sisällä
esiintyi myös sitä, että “veli nousi veljeä vastaan” (pol1.).
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(Työvaliokunta, ptk. 16.1.1992.) Ahon näkemys kuvaa sitä, että vaikka päätöksen-
teossa oli kyse keskustan sisäisestä EU-kannanmäärittelystä, muodostui siitä
käytännössä makrotason poliittista toimintaa, jossa ratkaistiin pääministerin ja
hänen puolueensa asema hallituksessa.14  Tämä näkyi Ahon argumentoinnissa,
puolue-elinten keskusteluissa ja eduskuntaryhmän EU-päätöksenteossa.

Eduskuntaryhmässä kansanedustajien enemmistö oli puoluejohdon ja
hallituksen EU-linjan takana. Jäsenhakemusvaiheessa ryhmän yhtenäisyys perustui
ryhmäkuriin. Ns. vapaiden käsien käyttö ei ollut sallittua eduskunnan EU-jäsen-
hakemukseen liittyvässä tiedonantoäänestyksessä maaliskuussa 1992. Äänestystä
edeltävä ryhmäkeskustelu osoitti kuitenkin, että ryhmässä oli voimakasta jäsen-
hakemuksen ja jäsenyyden vastustusta eikä todellinen tuki ydineliitin linjalle ollut
kattava, vaikka ryhmän selvä enemmistö puheenjohtajan linjaa kannattikin. (Edus-
kuntaryhmä, ptk. 18.3.1992; ks. Suomenmaa 13.3.1992; pol14.) Eduskunta-
ryhmässä oli voimakkaita mielipide-eroja edelleen päätettäessä varsinaisesta
jäsenyydestä (ks. eduskuntaryhmä, ptk. 25.5.1994; 15.6.1994; 26.5.1994;
2.6.1994; 14.6.1994). Vaikka keskustan kansanedustajien enemmistö äänesti
eduskunnassa jäsenyyden puolesta, oli ryhmässä vielä loppuvaiheessa merkittävä
joukko jäsenyyttä vastustavia kansanedustajia. Lopullisessa äänestyksessä kansan-
edustajilla oli ns. vapaat kädet ja 24 keskustan kansanedustajaa (40 %) äänesti
jäsenyyttä vastaan (Pöytäk. 3, 1994 vp. ist. 122 / 18.11.1994, 5160). Vastaan
äänestämistä tuki tuossa tilanteessa se, että jo ennen äänestystä oli ilmeisen selvää,
että jäsenyys saa riittävän (2/3) kannatuksen eikä puolueen asema pääministeri-
puolueena ole käytännössä uhattuna vastaan äänestämisen seurauksena. Puolueen
sisäisen tilanteen näkökulmasta oli strategisesti järkevää, että lopullisessa äänestyk-
sessä oli myös jäsenyyttä vastaan äänestäneitä. (pol9.)

Puolue-eliitin sisällä erilaisten mielipiteiden esittäminen oli mahdollista,
mutta käytännössä puheenjohtaja-pääministerin kannasta poikkeavien näkemysten
esittäminen vaati valmiutta tulla tulkituksi hallituksen vastaiseksi poliitikoksi.

14 Jäsenhakemusprosessin aikana yleinen tulkinta oli se, että jäsenhakemus jätetään joka
tapauksessa keväällä 1992, mutta eri asia on jättääkö sen Ahon hallitus vai jokin muu hallitus.
()s. Aho 29.2.1992a; Kääriäinen 29.2.1992; työvaliokunta 12.12.1991 ja 11.2.1992.) Tätä
tulkintaa käytettiin toistuvasti keskustan sisäisessä keskustelussa. Myös Koiviston puhe
valtiopäivien avajaisissa helmikuussa 1992 tulkittiin niin, että Suomi tulee hakemaan jäsenyyttä
kevään aikana presidentin ja hänen apunaan toimivan hallituksen johdolla (Jutila 1993, 70).
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Epäily oli siis mahdollista, mutta erityisesti jäsenhakemus- ja jäsenyysprosessien
loppuvaiheissa vaikeaa. Ainakin kielteisen näkemyksen esittämiselle piti olla
sellainen foorumi, jonka kautta näkemysten esittäminen ei vahingoittaisi puolueen
asemaa hallituksessa. Julkinen keskustelu oli varovaista (ks. Heikkilä 2001, 101).
Jäsenhakemusprosessin loppuvaiheen eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan
yhteiskokouksesta rakennettiin paitsi muodollinen päätöksentekotapahtuma myös
areena, jolla jäsenhakemusta vastustaneet kansanedustajat saivat esittää (kannatta-
jilleen) kielteisen EU-näkemyksensä ennen eduskunnan tiedonantoäänestystä.
Yhteiskokouksessa kansanedustajat saivat mahdollisuuden olla hakemusta vastaan,
mutta eduskunnassa heitä velvoitettiin äänestämään hakemuksen puolesta. (ks.
Jutila 1993, 60–61.)

Vaikka ydineliitti pyrki hallitsemaan puolueen sisäistä EU-keskustelua, oli
erityisesti kentän EU-vastaisissa puheenvuoroissa suurelta osin kyse jäsenistön
spontaanista, puolue-eliitin aloitteista riippumattomasta poliittisesta osallistumi-
sesta. Kentällä oli voimakas halu osallistua EU-keskusteluun, ottaa kantaa ja
vaikuttaa ratkaisuihin. (ks. Heikkilä 2001, 101.) Tämä myös tunnistettiin eliitin
sisällä. Kentän tukeen nojaavassa puolueessa oli pakko rakentaa kanavia jäsenistön
ja kannattajien osallistumiselle, mikäli puolueessa haluttiin välttää sisäinen hallitse-
maton kriisi ja voimakas kannatuksen lasku. (ks. Kääriäinen 2002, 298, 302.)
Kenttäkeskustelu ja siinä tapahtunut vuorovaikutus poliitikkojen kanssa olivat
turvallinen tapa purkaa kentän osallistumisintoa.

Poliitikkojen ja kentän välisessä keskustelussa vaikuttaminen toteutui nimen-
omaan siltä osin, että ammattipoliitikot saivat prosessin eri vaiheissa mahdollisuuden
vakuuttaa jäsenistöä puolueen kyvystä tehdä puolueen ja suomalaisten etujen
mukainen ratkaisu. (Ks. Väyrynen 26.2.1992; Aho 29.2.1992a; Kääriäinen
29.2.1992.) Jäsenistöllä oli myös vaikutusmahdollisuuksia, mutta EU-kielteiset
vaikuttamispyrkimykset eivät muuttaneet poliitikkojen näkemyksiä ainakaan siinä
määrin, että ne olisivat vaikuttaneet päätösten sisältöihin.

Poliittisen retoriikan keinoja käytettiin sekä vastustajien että kannattajien
argumentoinnissa. Reunaehtokeskustelu, puolueen historiallisen tehtävän ja
päätöksenteon kansanvaltaisuuden toistuva korostaminen sekä jäsenyyden
hakemisen painottaminen olivat osoituksia puolue-eliitin kyvystä ohjata keskustelua
varsinaista jäsenyyttä “turvallisemmalle” alueelle ja lieventää vastakkainasettelua.
Kääriäinen on kuvannut puolue-eliitin toimintaa prosessin aikana puhumalla
puolue-elinten “pehmittämisestä” EU-myönteiseksi (Kääriäinen 2002, 313).
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Puolueen sisäisestä keskustelusta osa oli suunnattu muille puolueille ja myös
Suomen ulkopuolelle EU:n neuvotteluosapuolille. Keskustelun avulla poliitikot
nostivat esille jäsenyyden ja jäsenyyspäätöksen hyväksynnän kannalta keskustalle
tärkeitä asioita. Keskustan maatalous- ja aluepoliittiset tavoitteet olivat käytännös-
säkin Suomen keskeisiä neuvottelutavoitteita. Reunaehtokeskustelu ei ollut siis
pelkästään puolueen sisäistä “kentänrauhoittamiskeskustelua”.

4.1.4. Toimijoiden merkitys

Työvaliokunnalla oli tärkeä rooli keskustan EU-päätöksenteossa. Työvaliokunta
toimi kuitenkin pikemminkin puolueen keskeisimpien yksilötason toimijoiden
keskustelun paikkana kuin kollektiivipäätöksentekijänä. Työvaliokuntainstituutio
tarjosi foorumin keskustella ja tehdä operatiivisia valintoja. Ratkaisijan asemaan
nousivat ne yksilötason toimijat, jotka kantansa ratkaistuaan saivat puolue-eliitin
enemmistön puoltamaan jäsenhakemusta ja jäsenyyttä ja joilla oli vaikutusvaltaa
menettelytapojen valinnassa. Yksittäisiä ratkaisevia ydineliitin sisäisiä keskuste-
lutilanteita ei voida tämän tutkimuksen pohjalta osoittaa.

Aholla oli hyvin ratkaiseva asema valintoja tehtäessä. Väyrynen oli jäsen-
hakemusvaiheessa toinen keskeinen henkilö. EU-prosessin aikana päätösasetelmat
muodostuivat sellaisiksi, että ratkaisussa oli kyse nimenomaan pääministeri-
puolueen kannanmäärittelystä tilanteessa, jossa muut keskeiset puolueet olivat jo
kantansa määrittäneet. Puolueen oli päätettävä, oliko se muiden suurten puolueiden
kanssa samalla vai eri kannalla EU-asiassa. Asetelmat vahvistivat pääministeri-
puheenjohtajan asemaa puolueen päätöksentekoprosessissa. (Ks. pol4; pol11.)

EU-päätösten lopputulosten kannalta oleellista on tarkastella puolue-eliitin
sisäistä toimintaa. Vaikka keskustelu puolueen sisällä oli selkeästi kahtiajakautu-
nutta, oli poliitikkojen keskinäinen keskustelu työvaliokunnassa varovaista ja
kriisitietoista. Laajemman eliitin sisäinen keskustelu oli ajoittain kärjistynyttä,
mutta peruuttamatonta konfliktia haluttiin välttää (ks. eduskuntaryhmä 18.3.1992).
Lähes poikkeuksetta puolue-eliitissä vaikuttaneet poliitikot kantoivat yksilötason
vastuuta puolueen kyvystä tehdä päätös asiassa ja toimia puolueena myös EU-
ratkaisun jälkeen. Erityisen vaikea ratkaisu oli niille poliitikoille, jotka olivat
(peri-)aatteellisista syistä ja kentän painostuksesta jäsenyyttä vastaan riippumatta
jäsenyysneuvottelujen tuloksesta, mutta jotka arvioivat, ettei puolueella ole käytän-
nössä mahdollisuutta olla hakemusta / jäsenyyttä vastaan.
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Puolueen ministeriryhmä toimi ydineliitin osana työvaliokunnassa, mutta
suurelta osin työvaliokunnan edellä puolueen prosessissa. Vaikka kyse oli puolueen
sisäisestä toiminnasta, oli puolue riippuvainen valtioneuvoston johdolla tehdystä
monitasoisesta kansallisesta valmistelusta, kansainvälisen tilanteen muutoksista
ja Suomen neuvotteluista Euroopan Unionin kanssa. EU-kysymyksen sisällöllinen
ja menettelyllinen hallinta edellytti laajan rintaman mukana oloa myös puolueen
sisäisessä valmistelussa.

Ydineliitin roolia arvioitaessa on hyvä huomata, että prosessin tausta-asetelmat
olivat vahvasti puolueen ulkopuolelta määriteltyjä ja dominoivia. Puolueeseen ja
sen ydineliittiin kohdistui puolueen ulkopuolisia paineita, ja liikkumavara päätök-
senteossa oli pieni, jos asema johtavana hallituspuolueena haluttiin säilyttää.

Eduskuntaryhmän asema perustui siihen, että kansanedustajien käsissä oli
lopullinen päätösvalta sekä jäsenhakemuksen jättämisessä että jäsenyyden hyväksy-
misessä. Kansanedustajien merkitystä lisäsi se, että kansanedustajat toimivat
mielipidevaikuttajina puolueen kentällä. Toisaalta kansanedustajat toimivat myös
“ukkosenjohdattimina” puolueen sisäisen EU-kriisin hoidossa. Puolueen EU-
valintoihin tyytymättömät antoivat palautetta suoraan erityisesti kansanedustajille
ja kykenivät vajaa vuosi Jyväskylän puoluekokouspäätöksen jälkeen eduskunta-
vaaleissa 1995 konkreettisesti osoittamaan mieltään puolueen ja yksittäisten
kansanedustajien toimintaa kohtaan. Erityisesti monet maaseudun kansanedustajat
kärsivät vaaleissa myönteisestä EU-kannastaan tai siitä, etteivät olleet vastustaneet
“riittävän tiukasti” jäsenyyttä (pol8; pol9; pol14.).15  EU-jäsenhakemusasia oli
aiheuttanut ongelmia myös puolueen kunnallisvaalikampanjoinnissa syksyllä
1992 (pol8.). Kansanedustajia tarvittiin puolueen EU-kriisin jälkihoidon välineinä.

Jäsenistön painoarvo perustui jäsenistön poliittiseen ja toiminnalliseen merki-
tykseen puolueessa sekä koko puolueen että yksittäisen kansanedustajan näkökul-
masta (ks. luku 2.5). EU-prosessissa jäsenistön asemaa vahvisti jäsenistössä
esiintynyt voimakas, ajoittain jopa aggressiivinen hakemuksen jättämisen ja jäse-

15 Ammattipoliitikot arvioivat, että EU-jäsenyyskanta vaikutti monien kansanedustajien
kannatukseen varsin voimakkaasti. Muun muassa Rose-Marie Björkenheimin ja Markku
Laukkasen putoamista sekä Maija-Liisa Lindqvistin äänimäärän voimakasta vähenemistä
selitettiin myönteisellä EU-kannalla. Etelä-Pohjanmaalla ehdokkaana ollut Björkenheim menetti
yli 7 000 ääntä edellisvaaleihin verrattuna. (pol6; pol3; Keskustan vuosikirja 1991, 86; 1995,
92.)
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nyyden vastustus. Puolue-eliitin enemmistö ja jäsenistön enemmistö olivat mitä
ilmeisemmin voimakkaasti eri mieltä asiassa. Puolueessa oli pakko huomioida
jäsenet äänestäjinä ja käytännön vaalityön tekijöinä puolueen ja yksittäisten
kansanedustajien tulevan vaalikannatuksen turvaamiseksi. Jäsenistön merkitystä
korosti myös se, että useilla puolueen keskeisillä kannatusalueilla, kuten Etelä-
Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa, vastustettiin jäsenhakemusta
voimakkaasti (ks. Jutila 1993, 59). Prosessi oli rakennettava siten, ettei joukko-
pakoa puolueesta päässyt syntymään. Puolueen sääntömääräinen päätöksenteko-
järjestelmä olisi mahdollistanut suppeammankin käsittelyn päätöksenteon pohjaksi,
mutta päätösten legitimiteetin turvaaminen edellytti siinä tilanteessa jäsenistön
aktiivista mukaan ottamista prosessiin. Ammattipoliitikon mukaan jäsenistön
rooli prosessissa oli nimenomaan siinä, että kentän viestit “auttoivat hahmottamaan
mikä on mahdollista ja mikä ei tässä (EU-) kysymyksessä” (pol5; ks. pol4.).

Jäsenistön vaikutusvalta näkyi nimenomaan prosessin menettelytapojen
valinnassa siten, että prosessin eteneminen oli suunniteltava jäsenistön osallistumis-
halukkuus ja näkemykset huomioiden. Jäsenistön merkitys sekä jäsenhakemus-
että jäsenyyspäätöksenteossa jäi kuitenkin heikoksi hyvin pitkälti jäsenistön oman
toiminnan vuoksi. Jäsenhakemuspäätöksenteossa jäsenistöllä olisi ollut puolue-
kokouksen kautta jopa ratkaiseva asema, mikäli se olisi vaatinut päätöksen
tekemistä ylimääräisessä puoluekokouksessa. Jäsenyyspäätöksenteossa jäsenistöllä
oli keskeinen rooli, mutta puoluekokousedustajat päättivät Jyväskylän puolue-
kokouksessa ensisijaisesti puolueen puheenjohtajasta ja puolueen asemasta
hallituksessa ja tälle ratkaisulle alisteisesti puoluekokous siunasi puolue-eliitin
valmisteleman myönteisen EU-jäsenyyskannan.

Puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan rooli keskustelussa jäi lähinnä
puoluejohdon enemmistön mielipiteiden kanssa yhteneväisten kannanottojen
esittämisen tasolle. Kokouksissa käytiin puolesta–vastaan-keskustelua, joka tarjosi
kentän edustajille tärkeinä pidettyjä mahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja
pyrkiä vaikuttamaan. Myös puolue-eliitin jäsenille puoluehallitus ja -valtuuskunta
olivat esiintymis- ja vaikuttamisareenoita. Puoluevaltuuskunta, -hallitus ja edus-
kuntaryhmä toimivat myös kentän mielipiteiden välittäjinä ydineliitin suuntaan.
Puoluevaltuuskunta nousi jäsenhakemusprosessin loppuvaiheessa muodollisesti
myös ratkaisijan asemaan yhdessä eduskuntaryhmän kanssa. Käytännössä yhteis-
kokouksen päätös oli vain kokousta edeltäneissä eliitin keskusteluissa syntyneen
päätöksen vahvistamista.
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4.1.5. Jälkikeskustelua

Suomen EU-jäsenyys oli keskustan jäsenistöä ja kannattajia poikkeuksellisen
paljon kiinnostanut asia. Erityisesti puolueen maataloustaustainen kenttäväki koki
jäsenyysasian suureksi arkielämään vaikuttavaksi kysymykseksi.16  Tästä syystä
jäsenistön asenteet ja halukkuus vaikuttaa asiaan leimasivat selvästi päätöksenteko-
prosessin suunnittelua ja toteutusta.

EU-prosessiin sisältyi paljon jäsenistön aktiivista osallistumista ja vuorovaiku-
tusta ammattipoliitikkojen kanssa. Vuorovaikutuksessa oli kuitenkin jatkuva
vaikuttamisen epätasapaino. Ammattipoliitikot ja erityisesti monipuoliseen valmiste-
lukoneistoon nojannut ydineliitti hallitsivat integraation sisältökysymykset jäsenistöä
paremmin. Pääministeripuolueen ydineliitillä oli mahdollisuus suunnata puolueen
sisäistä ja ylipäätään suomalaista integraatiokeskustelua ja rakentaa päätöksenteon
asetelmia ja aikatauluja (esim. eduskuntakäsittelyn muodot).17  (ks. Heikkilä 2001,
103–105.) Ahon oli kyettävä hallitsemaan puheenjohtajana puolueensa päätök-
sentekoa, jotta hänellä oli uskottava asema (muun ulkopoliittisen johdon kanssa)
johtaa Suomen integraatiopäätöksentekoa. Puolueen sisäisessä EU-päätöksenteossa
näkyi se, että puolue-eliitti oli poliittiselta kokemukseltaan ja osaamiseltaan yliver-
tainen ammattilaisten joukko jäsenistöön verrattuna. Puolue-eliitin poliittinen
“iskukyky” näkyi erityisesti eliitin enemmistön EU-myönteisessä toiminnassa ennen
jäsenhakemuspäätöstä ja Jyväskylän puoluekokousta. EU-jäsenyyden vastustajat
vaikuttivat tässä tilanteessa hajanaiselta, enimmäkseen politiikan harrastajien aktii-
visuuteen nojaavalta jäsenistön osalta, vaikka ennen jäsenyyspäätöstä EU-vastaisella
rintamalla oli käytettävissään Väyrysen osaaminen ja myös puolueen ulkopuolista
järjestöllistä taustavoimaa. (ks. pol3.) Jäsenistöllä oli osallistumisaktiivisuudestaan
huolimatta prosessissa pikemminkin sopeutujan kuin vaikuttajan rooli. Ammatti-
poliitikko arvioi EU-ratkaisuun viitaten, että puolueen jäsenistö “on ollut yllättävän
valmis (…) hyväksymään isojakin päätöksiä” (pol3.).

16 Aho kuvaa asian tärkeyttä kenttäväelle sanomalla, että “monet katsoivat EU-jäsenyyttä leipä-
kysymyksenä”. (Aho 1998, 95.)

17 Heikki Heikkilä on tutkinut STT:n ja Helsingin Sanomien EU-kirjoittelua Suomen EU-prosessin
aikana ja kansalaisten roolia siinä. Heikkilän mukaan kansalaiset pääsivät mukaan EU-
keskusteluun lähinnä kansalaisten EU-jäsenyyskantaa selvittäneiden mielipidetiedustelujen
tulosten julkistamisen kautta sekä Helsingin Sanomien yleisönosastossa, joissa kansalaiset
kävivät erittäin aktiivista ja kantaaottavaa EU-keskustelua. Heikkilä kuitenkin huomauttaa, että
“toimittajat ja yleisö lienevät yhtä mieltä siitä, että yleisönosasto ei ole varsinaisesti journalismia”.
(Heikkilä 2001, 100–101.)
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Puoluevaltuuskunta ja puoluehallitus olivat keskustelun ja vuorovaikutuksen
paikkoja EU-prosessissa. Jäsenhakemusasiassa lopullinen ratkaisu tehtiin puolue-
valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa. Käsittelyn taso takasi
ydineliitille puoluekokouskäsittelyä paremmat mahdollisuudet kontrolloida
jäsenistön edustajien kannanmäärittelyä ja hallita päätöksentekoa. Ydineliitin oli
helpompi perustella jäsenhakemusta muille ammattipoliitikoille (kansanedustajat)
ja militanttijäsenille (puoluevaltuutetut) kuin laajan kenttäorganisaation perus-
tasolta tuleville puoluekokousedustajille. Jäsenhakemusvaiheessa Aholla uutena
puheenjohtajana ja nuorena pääministerinä ei vielä ollut sellaista asemaa
puolueessa, että absoluuttisia poliittisia pakotteita olisi ollut mahdollista rakentaa
puoluekokouskäsittelyn yhteyteen. Ydineliitin kannalta strategisesti järkevämpää
oli saada laajempi puolue-eliitti mahdollisimman yhtenäisesti jäsenhakemuksen
taakse ja korostaa sitä, että kyse oli vasta jäsenhakemuksen jättämisestä.

Jäsenyyspäätöksenteossa kaksi vuotta myöhemmin Aho laittoi alttiiksi asemansa
puheenjohtajana ja pääministerinä. Voimakkaassa kyllä- ja ei-näkemysten kilpailu-
tilanteessa jäsenistön edustajat valitsivat Ahon tukemisen. Kyse oli suurelta osin
Ahon persoonasta ja jäsenistön halusta pitää hänet puheenjohtajana ja pääministeriys
puolueella. EU-prosessiin liittyi siten sekä selkeää asiapainotteisuutta että voimak-
kaita politiikan henkilöitymisen piirteitä. Puolue päätti suhtautumisestaan Suomen
EU-jäsenyyteen, mutta toisaalta kuitenkin Jyväskylän puoluekokouksen koko
päätöksentekoasetelma oli Ahon persoonan varassa.

EU-prosessiin sisältyi mittava määrä tiedotusta. EU:n ja kansallisen tason
viranomaislähtöisen tiedotustoiminnan lisäksi aktiivisia tiedottajia olivat puolueet
ja järjestöt. (ks. Heikkilä 2001, 96–99.) Keskustan sisällä toimi useita asiantuntija-
ryhmiä, joiden tehtävänä oli tiedon tuottaminen puolueen sisäisen päätöksenteon
tueksi.18 Tiedottaminen ja tiedon hallinta olivat osa päätöksentekoon sisältynyttä
vallankäyttöä. Heikkilän mukaan EU-prosessin aikana “maan poliittisen johdon
merkitystä journalismin informaation lähteenä ja seurannan kohteena ei voi
kiistää” ja “EU-prosessin agenda rakentui poliittisen johdon laatiman päiväjärjestyk-
sen varaan”. (Heikkilä 2001, 104.)

Ydineliitin kannasta riippumatta pää-äänenkannattaja Suomenmaa tarjosi
prosessin aikana paikan sekä EU-myönteiselle että -kielteiselle keskustelulle.

18 Puolueen politiikan valmistelusta ks. luku 3.7.
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Myös jäsenyyden vaikutuksista pyrittiin kertomaan monipuolisesti.19  EU-myön-
teinen puolue-eliitti arvioi, että tiedotuksella voidaan vähentää jäsenyyteen liittyviä
ennakkoasenteita. (pol3.) Puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta tiedo-
tuksen heikkoutena oli kuitenkin se, että ydineliitin jäsenhakemusta ja jäsenyyttä
koskevia myönteisiä kantoja ei kerrottu kentälle siinä vaiheessa, kun mielipiteet
olivat muotoutuneet. Keskeisten poliitikkojen mielipiteiden “panttaaminen” oli
osa ydineliitin valitsemaa tiedotusstrategiaa, jossa aika ja ajoitukset olivat vaikutta-
misen välineitä.20  (ks. puoluehallitus, ptk. 25.11.1994.) Demokratian näkökul-
masta tiedotuksen toinen heikkous oli se, että ydineliitti hallitsi tiedottamisen
kenttää puoluejohdon ja pääministerin auktoriteetilla niin suvereenisti, ettei
vaihtoehtoisten näkökulmien esittäminen vaikuttanut erityisen uskottavalta. (ks.
Heikkilä 2001, 96–99, 101, 103.) Ydineliitin syötteisiin ja “totuuksiin” reagoitiin
sisäisellä kentällä, ja vaikka tiedotukseen sisältyi vuorovaikutusta, sisällölliset
avaukset ja asetelmien rakentaminen olivat hyvin pitkälle ydineliitin hallinnassa.

EU-prosessi osoittaa, että ristiriitatilanteissa puolue-eliitti voi käytän-
nössä käyttää ylintä päätösvaltaa puolueessa, mikäli jäsenistö sen vähintään-
kin passiivisesti sallii. Eliitin tehtävä on tällöin paitsi löytää paras ratkaisu myös
sopivat perustelut ja menettelyt muodollisen päätöksen aikaansaamiseksi
puolueessa. Puolueen näkökulmasta vastuullisesti toimiva puolue-eliitti huolehtii
myös jälkiseurannasta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Osana keskustan EU-
prosessin “jälkihoitoa” on pidetty puolueen vuoden 1997 EMU-päätöksentekoa,
jossa puolue otti kielteisen kannan Suomen EMU-jäsenyyteen. Vaikka EMU-
prosessissa ratkaistiin puolueen kanta Suomen EMU-jäsenyyteen, toimi prosessi
myös puolueen eheyttämisen välineenä. (pol6; pol2; vrt. pol1; pol3.).

Vaikka puolue-eliitillä on mahdollisuus nousta vaikutusvaltaisimmaksi
toimijaksi puolueen käytännön toiminnassa, onko eliitillä oikeus toimia kentän

19 Jäsenhakemusvaiheessa Suomenmaassa oli ns. Eurodebatti-keskustelusarja, jossa eri alojen
asiantuntijat arvioivat EU-kysymystä. Viralliselta linjaltaan lehti seurasi puoluejohdon
julkilausumia kantoja.

20 Keskustan ydineliitin jäsenet toistivat sekä jäsenhakemus- että jäsenyysprosessien aikana, että
kanta jäsenyyteen on (toistaiseksi) auki. Prosessin jälkikeskustelussa marraskuussa 1994,
reilu kuukausi ennen Suomen jäsenyyden voimaantuloa, Aho arvioi kuitenkin, että “asiat ovat
menneet yllättävän tarkasti sen mukaan, mitä talvella 1991 arvioitiin.(…) Siinä tilanteessa
Suomen oli valittava joko jääminen EU:n ulkopuolelle tai lähteminen jäseneksi niillä ehdoilla,
jotka voitiin neuvottelujen kautta saada” (Aho puoluehallituksessa 25.11.1994).
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tahdon vastaisesti? Rikkooko eliitti demokraattisen päätöksenteon pelisääntöjä
näin toimiessaan? Mielipide-edustavuus, joka keskustan EU-ratkaisussa ei mitä
ilmeisimminkään toteutunut, on keskeinen demokraattisuuskriteeri. Tämä tiedos-
tettiin myös EU-prosessin aikana puolueessa. Vastustajat vetosivat useita kertoja
siihen, miksi vähemmistön tahto toteutuu EU-asiassa. Jäsenyyden kannattajat
puolestaan perustelivat mielipide-edustavuuden toteutumista sillä, että puolue-
kokous päätti kansanedustajien ja puoluekokousedustajien enemmistön tahdon
mukaisesti. Tässä näkökulmassa kansanedustajien oletettiin ratkaisseen kantansa
nimenomaan äänestäjiensä tahdon mukaisesti, jolloin mielipide-edustavuus tuli
jäsenistöä laajemmalta osalta kenttää. Perustelu osoittaa, että kannattajat puolueen
ulkopuolisina toimijoina vaikuttivat puolueen sisäiseen päätöksentekoon ja
puolueen vaalikannatukseen viitaten heitä käytettiin perustelukeskusteluissa myös
jäsenistöä vahvemman mandaatin antajina. (pol3; ks. Vanhanen M. 21.10.1994.)

Ydineliitin toiminta EU-prosessissa on ymmärrettävää. Puolueen sisäisessä
päätöksenteossa ja ylipäätään poliittisessa toiminnassa on tilanteita, jolloin eliitti
hahmottaa kokonaisuuksia ja näkee tulevaisuuteen jäsenistöä ja kannattajia
paremmin. Vastuu ja poliittinen kokemus auttavat arvioimaan asioita koko yhteis-
kunnan näkökulmasta ja siksi mielipide-erot kentän kanssa voivat olla yksittäisissä
asioissa suuria. (ks. pol5.) Ammattipoliitikko arvioi, että EU-asiassa vastakkain
olivat eliitin järkiperustelut ja kentän tunneperustelut (pol13; ks. pol5.).

Eliitin toimintaa voidaan perustella erityisesti sillä, että edustuksellinen
järjestelmä sallii eliitin vahvan päätösvallan. Mielipide-edustavuus ei välttämättä
toteudu käytännön päätöksenteossa, mutta vastaavasti jäsenistöllä on puolue-
kokouksen kautta oikeus johdon vaihtamiseen ja valintaan. Jäsenistö voi siis
tyytymättömyyden seurauksena rakentaa eliitin perustan uudelleen. Keskustan EU-
prosessi voidaan arvioida demokraattiseksi nimenomaan tällä perusteella. Jäsenistö
voi taipua asiakysymyksissä hyväksymään eliitin esitykset, mutta puheenjohtajiston
valinnassa se käyttää suvereenia valtaa (ks. luku 3.1.2.).

Puolueen EU-päätökseen liittyy edelleen legitimiteettiongelmia, mikä osaltaan
kertoo päätöksenteon demokraattisuuteen liittyvistä heikkouksista.21  Jäsenkyselyn
perusteella kriittisintä suhtautuminen puolueen EU-jäsenyysprosessiin on passii-
visissa jäsentyypeissä. Joiltakin osin tämä selittyy sillä, että puolueen EU-päätök-

21 EVA:n tutkimuksen mukaan keskustan kannattajista 47 prosenttia suhtautuu nykyisinkin
kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen (EVA 2003, 96).
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seen pettyneitä jäseniä passivoitui päätöksenteon jälkeen (pol11.). Seuraavasta
taulukosta ilmenee, että lähes 60 prosenttia jäsenkyselyyn vastanneista arvioi
puoluejohdon kävelleen EU-asiassa jäsenistön ylitse. Vajaa puolet arvioi, että
puoluejohto toimi viisaasti kannattaessaan jäsenyyttä. Vaikka jäsenistössä on
tyytymättömyyttä puolueen EU-prosessiin, haluaa vain vajaa viidennes jäsenistä
puolueen ajavan Suomen eroa Euroopan Unionista (ks. luku 2.4.1.).

Oireita kentän EU-prosessikokemuksista oli nähtävissä vuoden 2000 puolue-
kokouksen puheenjohtajakeskusteluissa. Puoluekokous myönsi Aholle ns.
sapattivapaan, mutta kentän epävirallisissa keskusteluissa esiintyi edelleen myös
pettymystä Ahon toimintaa kohtaan EU-ratkaisussa. (pol7.) Jäsenistön keskuudessa
sitoutuminen puoluekokouksen EU-päätökseen ei edelleenkään ole aukoton eikä
päätöksestä koeta kollektiivista vastuuta. Päätös mielletään yhä osassa kenttää

Taulukko 33.

Jäsenistön suhtautuminen puolueen EU-prosessia koskeviin väittämiin (%).

 “Keskustan johto toimi viisaasti “EU-asiassa puoluejohto “Myönteinen EU-jäsenyys-

 kannattaessaan Suomen käveli jäsenistön ylitse.” kanta oli puolueen

 EU-jäsenyyttä.” aatteen vastainen.”

  

Samaa Vaikea Eri Samaa Vaikea Eri Samaa Vaikea Eri

 mieltä sanoa mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä sanoa mieltä

Militantit 51 13 36 47 13 40 36 15 49

Aktiiviosall. 59 11 30 51 16 33 33 30 37

Osallistujat 52 11 37 58 20 22 44 26 31

Marginaalit 34 20 46 64 23 14 54 32 14

Nominaalit 22 20 59 70 20 11 53 28 19

Kaikki 45 15 41 59 19 22 45 28 28

(n) (266) (88) (244) (350) (115) (130) (265) (166) (164)

Tarkastelussa on yhdistetty “täysin” ja “jokseenkin samaa mieltä” sekä “täysin” ja “jokseenkin eri  mieltä” -vastausvaihtoehdot.
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“Ahon tekemäksi ratkaisuksi”, eikä jäsenistöä pidetä viimekätisenä vallankäyttäjänä
puolueen EU-päätöksenteossa (ks. Suomenmaa 12.4.1996; 18.6.1996). Vaikka
Ahon suosio puolueen kentällä oli korkea EU-prosessin jälkeen ja Väyrysen
väistymisen seurauksena hän oli jopa vahvempi johtaja kuin aikaisemmin, esiintyi
kentällä kasvavaa tyytymättömyyttä Ahon toimintaan erityisesti 1990-luvun lopulla.
Tämä näkyi kesän 2000 puoluekokouksen päätöksissä ja kentällä edelleen myös
puoluekokouksen jälkeen. Sapattivapaa myönnettiin, mutta samalla osa jäsenistöstä
katsoi jo eteenpäin valitessaan Aholle sijaista. Ydineliitin suosituksista huolimatta
puoluekokous valitsi sijaisjohtajaksi Jäätteenmäen ja Maria Kaisa Aula jäi kilpailussa
toiseksi. Valinnan taustalla vaikuttivat ilmeisesti paitsi pettymys pitkään oppositio-
jaksoon ja presidentinvaalitappioon, työreformikriisi sekä jäsenistön muistot EU-
päätöksenteosta. (pol1; pol7.) Puheenjohtajan vaihtamisen aika tuli, eikä vaihdon
lopullinen ajankohta ollut yksinomaan istuvan puheenjohtajan käsissä.

Jäsenistön sisällä oli silloin ja on edelleen vahvaa kriittistä asennoitumista
puolueen EU-päätöstä ja Suomen EU-jäsenyyttä kohtaan. Toisaalta jäsenistössä oli
suuri joukko jäsenhakemuksen ja jäsenyyden kannattajia, jotka osallistuivat
tavoitteidensa mukaisesti puolueen päätöksentekoon. EU-myönteiset kentän
edustajat ovat kuitenkin jääneet vastustajien varjoon prosessia arvioivassa jälki-
keskustelussa. Jäsenistön sisällä oli aidosti erilaisia näkemyksiä jäsenyysasiassa ja
myös jäsenyyden kannattajilla oli jäsenen ehdoton oikeus mielipiteenilmaisuun ja
osallistumiseen. Osallistumista ei ollut vain vastustaminen. (Ks. pol5; pol14.)
Vedottaessa prosessinaikaiseen “kentän enemmistön EU-vastaisuuteen”, on huomat-
tava myös se, ettei keskustan jäsenistön EU-mielipiteitä missään vaiheessa mitattu
luotettavasti. (Ks. pol6.) Mielipidemittauksissa selvitettiin nimenomaan keskustan
kannattajien mielipiteitä. 22

Keskustan sisäinen EU-keskustelu on osoitus myös puolueen käytännön
politiikkavalintojen aate- ja ideologiasidonnaisuudesta. Keskustelu osoitti, että
puolueiden samankaltaistumisesta ja politiikan sisältökysymyksiin liittyvästä jousta-

22 Puolueen sisäisessä keskustelussa kentän ja jäsenistön käsitteet olivat – ja ovat edelleen –
epäselviä. Ilmeisesti kentän käsitteeseen sisällytetään enemmän järjestöllistä kollektiivi-
elementtiä. Esimerkiksi asia käytetään kentällä tai kenttä saa sanoa mielipiteensä, jolloin
politiikan agendalla olevaan asiaan pyydetään paikallisyhdistyksiltä tai kunnallisjärjestöiltä
lausunnot. Mickelssonin mukaan puoluediskurssin individuaalistumisessa on kyse myös
jäsenistön individualisaatiosta eli jäsenten tunnustamisesta yhä tärkeämmiksi politiikan
subjekteiksi (Mickelsson 1999, 288). Tämän perusteella jäsenistö on ymmärrettävissä entistä
selvemmin joukoksi yksilötason subjekteja.
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vuudesta huolimatta, ainakin politiikan tärkeissä keskusteluissa on mukana
selkeää aatteellisuutta. EU-jäsenyyden vastustajat perustelivat EU:n ulkopuolelle
jäämistä isänmaallisilla, suomalaiskansallisia arvoja korostavilla argumenteilla,
sekä maaseutuun ja maatalouteen liittyvillä näkökohdilla. Samaan aikaan jäsenyyden
kannattajat arvioivat, että Suomen etu mm. turvallisuuspolitiikan näkökulmasta
edellyttää nimenomaan osallistumista EU:n toimintaan (ks. pol14.). Kyse oli
molemmilta osin aatepohjaisten tavoitteiden toteuttamisesta, ja keskustelu oli
vakavaa, periaatteellista kannanmäärittelyä.

4.2. Työreformi: ohjelmaprosessista poliittiseksi kriisiksi

4.2.1. Työreformin ja sen analysoinnin lähtökohdat

Keskustan työreformiprosessi oli puolueen vuonna 1995 alkaneen oppositiokauden
keskeisin poliittinen projekti. Työreformin taustalla olivat jo 1980-luvulla käynnis-
tyneet puolueen sisäiset työelämän uudistamiskeskustelut23  sekä erityisesti 1990-
luvun alun vaikea työttömyysongelma ja talouden kriisi.

Työreformin painotuksista ja yksityiskohdista oli erilaisia näkemyksiä puolueen
sisällä. Tämä oli varsin odotettavaa, koska jo Ahon hallituksen aikana eliitissä oli
erilaisia näkemyksiä mm. ammattiyhdistysliikkeen ja hallituksen välisestä suhteesta
sekä ammattiyhdistysaktiivien (ay-aktiivien) asemasta puolueessa ja puolueen
panostuksesta ay-vaaleihin. Ministeri Eeva Kuuskosken eron yhtenä syynä oli
hänen halunsa tiiviimpään yhteistyöhön työmarkkinajärjestöjen kanssa. (Työvalio-
kunta, ptk. 14.11.1991; 31.10.1991; 23.4.1992; ks. Kääriäinen 2002, 358.)

Työreformista keskusteltiin varsin paljon keväästä 1996 lähtien ja siitä kes-
kustellaan edelleen. Vaikka työreformilla tähdättiin vuoden 1999 eduskunta-

23 Puolueen sisäinen työelämäkeskustelu tuotti useita asiakirjoja jo ennen työreformia.
Kansanedustaja Eeva Kuuskosken johdolla valmisteltiin Työelämän suomalainen suunta
-keskusteluaineisto, joka julkistettiin puoluekokouksessa 1988. (Suomen Keskustan vuosikirja
1988, 49; ks. pol14; pol15.) Keskustapuolueen puoluevaltuuskunnassa keväällä 1991
hyväksyttiin Huomisen työelämä – työmarkkinapoliittinen asiakirja (Puoluevaltuuskunta, ptk.
28.4.1991). Kestävän työllisyyden ja yrittäjyyden yhteiskunta – eduskuntavaaliasiakirja käsiteltiin
puoluekokouksessa vuonna 1994. Lisäksi puolue tuotti asiakirjan Yrittäjyyden ja osaamisen
Suomeen.
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vaaleihin, näkyi työreformi puolueen sisäisessä keskustelussa vuosien 2000 ja
2002 puheenjohtajavalintojen ja vielä vuoden 2003 eduskuntavaalien yhteydessä,
jolloin sitä yritettiin käyttää edelleen myös puolueen ulkopuolelta lyömäaseena
puoluetta vastaan.

Työreformin analysointiin vaikuttaa väistämättä prosessin jälkikeskustelu,
jota puolueessa on käyty vuoden 1999 vaalien jälkeen. Työreformista rakennettiin
puolueen vaaliohjelma. Tappio SDP:lle ja oppositioon jääminen teki asiakirjasta
voimakkaan kritiikin kohteen puolueessa. Jo ennen vaaleja lähinnä puolueen ay-
aktiivit esittivät kriittisiä näkemyksiä, mutta vaalien jälkeen puolueessa on esiintynyt
laajasti halua ottaa etäisyyttä työreformiin.

Puolueen työreformiprosessin nykyiset keskustelijat on jaettavissa kolmeen
osaan. Ensinnäkin ovat ne, joiden mukaan sekä työreformin sisältö että prosessin
menettelyt olivat huonosti harkittuja. Toisaalta ovat ne, joiden mukaan työreformin
sisältö oli suurimmalta osin kohdallaan, mutta menettelyjen osalta prosessi
epäonnistui. Kolmannen näkökulman mukaan puolueen sisäisenä prosessina
työreformi onnistui sekä sisällön että menettelyjen osalta, mutta puolueen ulko-
puolinen vastaanotto halvaannutti mahdollisuudet asiakirjan hyödyntämiseen.
Tämän näkökulman kannattajat arvioivat, että työreformiin sisältyvät uudistukset
tulevat toteutumaan, ja kriittinen vastaanotto puolueen ulkopuolella oli ennen
kaikkea osa puolue- ja etujärjestöpoliittista kilpailua.

4.2.2. Ydineliittikeskeinen valmistelu

Työreformi oli keskustan keskeisin 1990-luvun ohjelmaprojekti, jossa paneuduttiin
työttömyysongelmaan liittyen myös eläkepolitiikkaan ja yleensä sosiaalipoliittisiin
kysymyksiin sekä verotukseen ja koulutuspolitiikkaan. Vaikka työreformi oli
statukseltaan keskusteluasiakirja, eikä ohjelma, oli työreformilla selkeitä
ohjelmallisia funktioita puolueessa.24  Työreformiin kirjattiin puolueen näkemyksiä
ja tavoitteita, jotka nojasivat paitsi poliittisiin tilannetekijöihin myös puolueen
aatteelliseen perintöön. Kääriäisen mukaan työreformi toimi puolueen “poliittis-
ideologisen profiloinnin välineenä” (Kääriäinen 2002, 358).

24 Useat ammattipoliitikot käyttivät työreformista ohjelma-käsitettä. (Ks. pol3; pol6; pol11;
pol13; Kääriäinen 2002, 362; eduskuntaryhmä, ptk.14.3.1996; puoluehallitus, ptk. 21.11.1998.)
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Eeva Aarnio on kuvannut puolueiden ohjelmaprosesseja seuraavasti:

“Ohjelmien laatimiseen käytetään jopa vuosia. Luonnoksen työstämisen vaiheet,
ohjelmaa käsittelevien tilaisuuksien kuten seminaarien järjestäminen tai
kenttäpalautteen kerääminen, on puolueissa yleensä erittäin yksityiskohtaisesti
suunniteltu ja toteutettu. Nämä suunnitelmat on dokumentoitu näyttävästi
lehtiin ja kattavasti puolueiden arkistoihin.” (Aarnio 1998, 13.)

Ohjelmallisista lähtökohdista huolimatta työreformia ei valmisteltu perinteisen
ohjelmatyön menetelmillä. Työreformin valmistelun yksityiskohtia ei suunniteltu
ennakkoon ja valmistelun dokumentointi oli varsin puutteellista. (pol17.) Aho toi
työreformikäsitteen julkisuuteen puolueen kunnallispoliittisessa tapahtumassa
Kuopiossa tammikuun puolivälissä 1996, ensimmäinen työreformiasiakirja julkais-
tiin noin kaksi kuukautta myöhemmin, ja työreformin valmistelu organisoitiin pari
viikkoa tuon version julkaisemisen jälkeen (ks. työvaliokunta, ptk. 10.4.1996).25

Prosessin alkuvaihetta leimasi kiire. Puolueen sisällä, erityisesti eduskuntaryhmässä
esiintyi vaatimuksia saada puolueelle lisää näkyvyyttä ja osittain tähän tarpeeseen
lähdettiin vastaamaan työreformilla. (pol17.).

Vaikka työreformiprosessi oli pitkäkestoinen, kesto ei taannut optimaalista
järjestökentän hyödyntämistä prosessissa. Valmistelutyö oli lähtökohdiltaan ydin-
eliittikeskeinen ja EU-prosessiin verrattuna suppea.26  (ks. pol1; pol17.) EU -
jäsenyyden sisältökysymysten valmistelussa puolueella oli käytettävissään
päähallituspuolueen poliittinen valmistelukoneisto. Työreformi valmisteltiin opposi-
tioasemasta tätä varten perustetuissa puolueen sisäisissä teemaryhmissä muun
poliittisen työn ohella. Prosessin alkuvaiheen suunnittelupuutteet heijastuivat
prosessin etenemiseen. Tammikuussa 1998 työvaliokunnan ja puoluetoimiston
esitykseen puoluehallitukselle kirjattiin, että “työreformi pitää vastuuttaa parem-
min”.27  Tuossa vaiheessa työreformia oli valmisteltu ja siitä oli keskusteltu
julkisuudessa kaksi vuotta ja eduskuntavaaleihin oli aikaa reilu vuosi.

25 Työreformiteemasta oli keskusteltu puolue-eliitissä jo vuoden 1995 aikana, mutta julkisuuteen
asian toi Aho vasta tammikuussa 1996 (pol17.).

26 Puheenjohtaja Aho kehitti työreformin idean (ks. Aho 1998a, 191–192; Kääriäinen 2002, 342,
357). Työreformin laatimiseen liittyvistä tapahtumista ks. Kääriäinen 2002, 357–364.

27 Työvaliokunnan ja puoluetoimiston esitys “Keskustan asiantuntijatyöryhmät vaaleihin 1999
saakka” puoluehallitukselle 30.1.1998.
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Vaikka työelämäkysymykset olivat työreformin runko, valmistelu ei siis tapah-
tunut puolueen työelämätyöryhmässä ja/tai työmarkkina- ja yrittäjäasiain neuvot-
telukunnissa tai niiden pohjalta rakennetussa laajemmassa valmisteluorganisaa-
tiossa. Ammattipoliitikon mukaan suunnittelutyö käynnistettiin ja “porukka”
kutsuttiin ensimmäiseen suunnittelutilaisuuteen spontaanisti puheenjohtajan
antaman toimeksiannon perusteella. “Porukan” kokoonpanoa ei hänen mukaansa
mietitty tarkasti. Mukaan kutsuttiin puolue-eliitin keskeisiä henkilöitä ja puolueen
käytettävissä olevaa sihteerityövoimaa, joka vastasi tekstin tuottamisesta. (pol17.)
Toisen ammattipoliitikon mukaan Aho valitsi valmistelutyöhön sellaiset henkilöt,
jotka tuottaisivat nimenomaan hänen toiveidensa mukaisen työreformiasiakirjan
(pol15.). Tämä jälkikäteinen tulkinta kuvaa osaltaan sitä epäluuloa, jota työreformin
valmisteluun puolueessa liittyi alusta lähtien.28  Kriittisiä huomioita esittivät erityisesti
puolueen ay-aktiivit, jotka arvioivat, että heidän tehtävänsä oli lähinnä ydineliitin
valmistelemien tekstien kommentointi ja sanamuotojen muokkaaminen eikä
varsinainen sisältöön vaikuttaminen. (pol1; pol2; pol7; pol12; pol15; ks. pol4;
työvaliokunta, ptk. 22.2.1996; Kääriäinen 2002, 362.) Tätä vahvistaa ammatti-
poliitikon seuraava kuvaus työmarkkina-asiain neuvottelukunnan roolista työ-
reformin valmistelussa:

“He (työmarkkina-asiain neuvottelukunnan jäsenet) tulivat muutaman askeleen
jäljessä sillä tavalla, että eivät välttämättä osanneet ja pystyneet aina reagoi-
maan, että saattaa olla, että (he) eivät ehkä ymmärtäneet ihan sitä asian
merkitystä, sisältöä sellaisena kuin jälkeenpäin ehkä havaitsivat.” (pol3;
kursivoinnit KJ.)

Lainaus korostaa paitsi työmarkkina-asiain neuvottelukunnan jälkikäteistä
reagoijan roolia myös sitä, että eliitissä oli epäilyjä myös neuvottelukunnan
jäsenten osaamista ja ymmärtämiskykyä kohtaan. Valmistelussa mukana ollut
ammattipoliitikko arvioi, että “vaati akateemista koulutusta pystyäkseen hahmot-

28 Kääriäisen arvion mukaan työreformi oli “alun alkuaan hyvinkin yksimielinen projekti”
(Kääriäinen 2002, 365). Seuraamalla esimerkiksi ko. ajankohdan aikaista keskustelua
työvaliokunnassa, eduskuntaryhmässä ja Suomenmaassa ei voida päätyä tähän johtopäätökseen
(ks. esim. työvaliokunta, ptk. 22.2.1996; 10.4.1996; eduskuntaryhmä, ptk. 21.3.1996; pol15;
Suomenmaa 21.3.1996; 28.3.1996; 29.3.1996).
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tamaan, mitä tässä (työreformissa) oikeastaan tarkoitetaan.” (pol4.) Näiden
näkemysten pohjalta ei ollut yllättävää, että neuvottelukunnat, joiden jäsenet
edustavat piiritason ay- ja yrittäjäaktiiveja, jäivät valmistelutyössä sivurooliin.

Valmisteluryhmän kokoaminen herätti hämmennystä puolueen työmarkkina-
aktiivien29  lisäksi laajassa puolue-eliitissä. Valmistelun arvioitiin tapahtuvan
näkemyksiltään ja työelämäosaamiseltaan liian suppeassa ryhmässä. (pol1; pol6;
pol12; pol15; eduskuntaryhmä, ptk. 21.3.1996; työvaliokunta, ptk. 22.2.1996;
10.4.1996; 23.5.1996; Suomenmaa 21.3.1996.) Kokoonpanon lisäksi tyytymättö-
myyttä herätti prosessin alussa se, että puolueen ay-aktiivit saivat tietoa työreformin
sisällöstä puolueen ulkopuolisille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ja kokivat
tulleensa sivuutetuiksi.30  (pol15.) Vaikka työreformin valmistelussa olisikin ollut
paras mahdollinen osaaminen, aiheutti valmistelutyöhön liittyvät sisäisen tiedo-
tuksen heikkoudet ja menettelyvalinnat ennakkoasenteita, jotka heijastuivat työrefor-
miin koko prosessin ajan. Samalla kun osa eliittiä ja jäsenistöä innostui työrefor-
mista, sillä oli jo uskottavuus- ja legitimiteettiongelmia puolueen sisällä.

Työreformin valmisteluun tartuttiin ydineliitissä varsin ennakkoluulottomasti
ja rohkeasti. Seuraavat lainaukset keväältä 1996 kuvaavat työreformikeskustelun
lähtökohtia:

“Ohjelman on aiheutettava poliittinen maanjäristys.” (Kääriäinen eduskunta-
ryhmässä 14.3.1996.)

“Saamme ilman muuta turpaan. Olemme tulleet rajalle, jolloin muulla keinoin
emme pääse eteenpäin. (…) Realismia ei pidä miettiä, koska Suomeen syntyy
uudet poliittiset realiteetit. Unohdetaan oikeistolaisuudet ja vasemmistolai-
suudet. Vanhan kaavan mukaiset ratkaisut eivät enää ole mahdollisia.” (Aho
eduskuntaryhmässä 14.3.1996.)

29 Työmarkkina-aktiiveilla tarkoitan aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä toimivien keskusta-
laisten lisäksi myös muita työelämäkysymysten kanssa päätoimisesti työskenteleviä tai niissä
muilta osin ansioituneita keskustan jäseniä, joilla on käytännön osaamista mm. työelämän
sopimusasioista. Ay-aktiivien lisäksi työmarkkina-aktiiveihin sisältyy yrittäjiä ja työnantajien
edustajia. Työmarkkina- ja ay-aktiivit eivät muodosta järjestäytynyttä kollektiivitoimijaa puolueen
sisällä, vaan ovat joukko yksilötason toimijoita, jotka osallistuvat keskustalaiseen yrittäjä- ja
työmarkkinatoimintaan.

30 Työreformi julkaistiin Suomenmaassa viikko kyseisen tiedotustilaisuuden jälkeen 4.4.1996.
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Työreformia valmisteltiin keväästä 1996 alkaen maaliskuun 1999 eduskunta-
vaaleihin saakka. Työreformin valmistelun jatkamisesta keskusteltiin vielä vaalien
jälkeenkin, mutta vähitellen ilmeisesti yleinen varsin kielteinen työreformikes-
kustelu ohjasi eliittiä luopumaan hankkeesta (ks. työvaliokunta, ptk. 19.8.1999;
27.10.1999). Ahon presidentinvaalikampanja vajaa vuosi eduskuntavaalien jälkeen
ei nojannut työreformiin.

Työreformin valmistelu eteni työryhmätyöskentelynä. Työryhmät muokkasivat
asiakirjaa omien teemojensa osalta ja raportoivat etenemisestä työvaliokunnalle.
(pol6; ks. Kääriäinen 2002, 362.) Ammattipoliitikon mukaan työreformin valmiste-
luun sisältyi “melkoinen opintokerhotoiminta”, jonka puitteissa kuultiin eri
asiantuntijoita, joskin painotetummin ns. yrittäjäsiipeä. Lisäksi sama ammattipolii-
tikko arvioi, ettei “omia ay-ihmisiä” riittävästi kuunneltu ja hyödynnetty. (pol2; ks.
pol12; pol15.) Tämä nousee esille myös jäsenistön työreformiprosessia koskevassa
arvioinnissa. Jäsenkyselyssä kysyttiin jäsenistön mielipidettä “työreformin
valmistelussa Keskustan omat työelämäkysymysten asiantuntijat olivat riittä-
vän aktiivisesti mukana” -väittämään. Vastanneista vain 20 prosenttia oli väittämän
kanssa “täysin” tai “jokseenkin samaa mieltä”.31

Työvaliokunnan lisäksi myös puoluehallituksessa ja eduskuntaryhmässä
keskusteltiin työreformin valmistelun etenemisestä ja puolueen ulkopuolella
käytävästä työreformikeskustelusta. Työreformi muuttui valmistelun aikana ja
valmistelu eteni jaksoittain. Ensimmäisten työreformin lanseerauspapereiden
jälkeen työreformin sisältöä laajennettiin ja yksityiskohtaistettiin. Vuosien aikana
työreformi oli hetkittäin myös sivussa keskusteluagendalta (erityisesti EMU-
keskustelun aikana vuonna 1997), välillä työreformia maltillistettiin ja samalla
etsittiin strategisesti järkevää työreformin sisällön tasoa.

Ammattipoliitikkojen mukaan työreformin muodolliseen käsittelyyn puolue-
elimissä ei sisältynyt normaalista poikkeavia menettelyjä. Puolueen päätöksenteko-
elimissä keskusteltiin työreformin sisällöstä ja tehtiin siihen tarkistuksia, mutta
työreformia kokonaisuutena tai sen rakennetta ei asetettu kyseenalaiseksi. (pol1;
pol3; pol6.)

31 Vastaajat esittivät mielipiteensä käyttämällä “täysin samaa mieltä”, “jokseenkin samaa mieltä”,
“vaikea sanoa”, “jokseenkin eri mieltä” ja “täysin eri mieltä” -vaihtoehtoja. Militanttijäsenet
erottuivat jonkin verran muista jäsenistä. Heistä 34 prosenttia valitsi vaihtoehdon “täysin” tai
“jokseenkin samaa mieltä”.
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4.2.3. Kenttäkeskustelun passiivisuus ja sitoutumisen ongelma

Työreformista keskusteltiin puolueen sisällä paljon, mutta työreformin sisältöön
vaikuttava keskustelu oli eliittikeskeistä. (Ks. pol1; pol12.) EU-prosessista
poiketen työreformi ei innostanut massoja mittavaan, spontaaniin kenttäkeskus-
teluun. Avoimen keskustelun laajentamista työpaikoille ja järjestöihin vaadittiin
muun muassa eduskuntaryhmässä jo ennen työreformin julkistamisseminaaria
maaliskuussa 1996 (ks. eduskuntaryhmä, ptk. 26.3.1996). Kentän edustajat
ottivat kantaa ja antoivat palautetta muun muassa puoluehallituksessa ja -
valtuuskunnassa sekä piirikokouksissa, mutta kentän ja ydineliitin suora vuoro-
vaikutus työreformiasiassa jäi vähäiseksi. Ydineliitissä ei pidetty EU-prosessissa
käytetyn ja ohjelmatyölle tyypillisen kenttäkierroksen järjestämistä työreformin
yhteydessä tarpeellisena. Ahon mukaan työreformista ei ollut tarpeellista tehdä
“paikallis- ja piiritason projektia”. Sen sijaan hän korosti valtakunnallisen keskuste-
lun tärkeyttä työreformiasiassa. (Työvaliokunta, ptk. 13.4.1996.) Työreformin
lanseeraus tapahtui sääntömääräisen puolue-elimen asemesta puolueen epäviralli-
sella keskusteluareenalla. Julkitulon ja valmistelun käynnistymisen epävirallisuus
saattoi vaikuttaa siihen, ettei eliitti myöhemmässäkään vaiheessa pitänyt puolue-
organisaatiota työreformin keskeisenä keskusteluareenana. (pol17.)

Työreformin jalostaminen tapahtui puolue-eliitin sisällä ja samalla kentän
työreformiosaaminen ja sitoutuminen asiakirjaan jäivät ohuiksi. Eliitillä oli valmis-
telutyön lisäksi “valistustehtävä sen (työreformin) sisällön ja perusteiden esittele-
misessä kansalaisille” (Aho eduskuntaryhmässä 7.5.1998).

Työreformikeskustelua käytiin ennen kaikkea ammattipoliitikkojen kesken
puolue-eliitin sisällä, eliitin ja puolueen harvalukuisen työmarkkina-aktiivijoukon
sekä eliitin ja puolueen ulkopuolisten toimijoiden, lähinnä SDP:n ja ammattiyhdistys-
liikkeen välillä. Lisäksi media oli keskustelun osapuoli. Työreformikeskustelu
kokonaisuutena oli siis varsin pitkälle eliittiryhmien välistä keskustelua. Keskusta-
laisten työmarkkina-aktiivien toiminta puolueessa pikemminkin passivoitui kuin
lisääntyi työreformiprosessin aikana, mikä on hämmästyttävää siitä näkökulmasta,
että työreformilla puolue pyrki nimenomaan korjaamaan työelämän ongelmia
(pol15.). Työreformin olisi voinut odottaa innostavan puolueen työmarkkina-
aktiiveja ja laajemminkin puolueen palkansaajajäsenistöä osallistumaan.

Puolueen sisällä avoin keskustelu työreformin heikkouksista oli vähäistä.
Vuoden 1999 eduskuntavaalien lähestyessä ydineliitissä seurattiin, vaikkakin
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varsin epäsystemaattisesti, eliitin työreformipuheenvuoroja. Tyytyväisyyttä ilmeni
esimerkiksi silloin, kun työvaliokunnassa voitiin todeta, että “viikonlopun aikana
kukaan omasta porukasta ei sanonut poikkipuolista sanaa työreformista (…)”
(Aho työvaliokunnassa 28.1.1999; ks. Kääriäinen 2002, 354, 362). Keskustelun
yhteydessä puolue-eliitin ja eduskuntaryhmän sisältä nousi myös kriittisiä, varoittavia
puheenvuoroja työreformista ja sen yksityiskohtaisuudesta (pol1; työvaliokunta,
ptk. 12.2.1998; 12.11.1998; 26.11.1998 ja liitekirje). Vaikka kriittisiä puheen-
vuoroja sallittiin ja ainakin osittain myös huomioitiin työreformin valmistelussa,
nousi ydineliitissä kriittisten puheenvuorojen seurauksena myös keskustelua siitä,
edustavatko ay-aktiivit puolueessa ammattiyhdistysliikettä vai keskustaa. Ay-aktiivien
keskustalaisuutta kyseenalaistettiin ydineliitin kannasta poikkeavien mielipiteiden
ja ay-yhteyksien vuoksi. (pol12; pol13.) Demokraattisen keskustelukulttuurin
näkökulmasta tämänkaltaista aktiivijäsenten taustojen ja mielipiteiden analysointia
ydineliitin toimesta voidaan pitää hämmentävänä, vaikkakaan ei erityisen poikkeuk-
sellisena. Eliitti kontrolloi aktiivijäsenistöä.

Puolueen sisäinen työreformikeskustelu oli kokonaisuudessaan sekä sisällölli-
sesti että määrällisesti rajoittunutta, vaikka työreformista keskusteltiin paljon
puolue-eliitissä. Sisältökeskustelu painottui muutamiin avainteemoihin (mm. ns.
yleissitovuus, paikallinen sopiminen) ydineliitissä valmisteltujen tekstien pohjalta,
ja sisällön perusteellinen käsittely puolueen kentällä jäi toteutumatta. (pol3.)
Kenttäkeskustelun vähäisyyteen vaikutti paitsi se, että keskustan jäsenistöä
perinteisesti herättävää kenttäkierrosta ei järjestetty myös se, että työreformin
sisältö koettiin kentällä monimutkaiseksi ja keskustan perinteiselle jäsenistölle
osittain myös vieraaksi (ks. pol1; pol2; pol3; pol7.)32. EU-kysymyksestä poiketen
työreformi ei koskettanut jäsenistön arkea, vaikka työreformin sisällön piti
nimenomaan nousta kansalaisia suoraan koskettavista työelämän ongelmista.
Työreformikeskustelu oli eliittivetoista myös kentällä. Ammattipoliitikot kuvaavat
kentän työreformiosaamista ja -osallistumista seuraavasti:

“Ne jäsenet, jotka pääsivät (työreformi-) asian äärelle jossakin kokouksessa,
jossa joku asiaan vihkiytynyt puolueen edustaja oli selostamassa, mä oletan,

32 Yksi haastatelluista ammattipoliitikoista arvioi, että jäsenistö oli perehtynyt työreformiin
“harvinaisen laajasti, jos verrataan moneen muuhun ohjelmaan”. Hän viittasi nimenomaan
jäsenistön mahdollisuuteen tutustua työreformiin Internetissä. (pol4.)
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hyväksyivät sen suuren tavoitteena olevan ajatuksen: parempi työllisyys (…),
mutta ongelma oli vain siinä, että niin harva meidän laajasta jäsenkunnasta
ikinä pääsi jyvälle, mistä oli kysymys.” (pol1.)

“Ei se (jäsenistö) sitä tuntenut eikä tunne. Se (työreformi) oli heille semmonen
poliittinen manööveri ja suurin osa, mä luulen, jäsenistöstä ja kenttäväestä
koki, (että) se oli taitamaton poliittinen manööveri. Ei se (jäsenistö) ollut
mukana siinä ollenkaan.” (pol2.)

“Työreformilla oli valmis sisältö ja sitä vain näytettiin (kentälle).” (pol12.)

Myös keskustalaiset työelämäaktiivit jäivät työreformin valmistelussa pääsään-
töisesti passiivisiksi. Lukumääräisesti pieni ja osittain myös puoluetoimintaa
vähän harrastanut työelämäkysymysten asiantuntijajoukko oli ilmeisen arka ja
loppuvaiheessa myös haluton perustelemaan ydineliitille kantojaan. Yksittäiset ay-
aktiivit pyrkivät vaikuttamaan työreformin sisältöön, mutta kokivat tulevansa
huonosti kuulluiksi valmistelutyössä. (pol1; pol6; pol12; ks. Kääriäinen 2002,
362, 394 alaviite 58.) Myös piiri- ja paikallistasolla vaikuttavien keskustalaisten
työelämäasiantuntijoiden (mm. neuvottelukuntien jäsenet) passiivisuus vaikutti
puolueen muun jäsenistön työreformiosaamiseen ja -sitoutumiseen. Alueellisen
keskustelun innoittajia oli vähän. Vaikka lähinnä ay-aktiivit arvostelivat työreformin
valmisteluun liittyviä menettelyjä ja eräitä asiakirjan sisältökysymyksiä, he eivät
tyrmänneet työreformia kokonaisuutena, eivätkä pyrkimystä työelämän uudista-
miseen. (pol12;pol15.) Ammattipoliitikot kuvaavat työmarkkina-aktiivien roolia
seuraavasti:

“Sellaisissa tilaisuuksissa, joissa joku puoluejohdon (jäsen) tai työreformin
kirjoittajista oli mukana, (keskustan) työmarkkinaihmiset kuuntelivat kiltisti
ja esittivät pari kriittistä kysymystä, mutta kun ei tullut jyrkkää vastustusta, niin
puoluejohtaja ja nämä avainhenkilöt tulkitsivat, että läpi meni.” (pol1.)

“Kyllähän se (työreformi) kävi niissä meidän omissa työmarkkinaelimissä,
mutta sieltä se responssi oli aika tavalla hentoinen jostakin kumman syystä. Se
ei tullut se palaute voimakkaana puolue-elimistä puoluejohtoon.” (pol2.)

Kenttäkeskustelun passiivisuuden seurauksena työreformiin liittyvä osaaminen
ja sitoutuminen jäivät vajaiksi keskustan kentällä. Vaikka työreformista keskusteltiin
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mm. sekä Kouvolan (1996) että Vaasan (1998) puoluekokouksissa, ei keskustelu
koskettanut jäsenistön enemmistöä.33  Työreformin status keskusteluasiakirjana
tarkoitti sitä, ettei työreformin sisällöstä tehty lopullisia päätöksiä puoluekokouk-
sessa tai puoluevaltuuskunnassa. Työreformin yksityiskohtia muokattiin myös
näiden käsittelyjen jälkeen työvaliokunnassa ja puoluehallituksessa. Tämä mah-
dollisti joustavan reagoinnin poliittiseen keskusteluun, mutta samalla se saattoi
heikentää työreformin merkitystä jäsenistön silmissä. Jäsenistö ei panostanut
vaikuttamiseen, koska se ei ollut missään vaiheessa tekemässä lopullista päätöstä
työreformiasiassa. Ydineliitti valmisteli ja vei asiakirjaa aktiivisesti eteenpäin
(pol1.). Kääriäinen kuvaa sitoutumisen ongelmaa ennen 1999 eduskuntavaaleja
seuraavasti: “Puoluejohto joutui tekemään kovasti töitä omien rivien koossapitä-
miseksi ja taistelumoraalin ylläpitämiseksi.” (Kääriäinen 2002, 362.)

Jäsenistön sitoutumisen ongelmaa kuvaavat myös jäsenkyselyn tulokset. Työ-
reformiosaamisessa on suuret jäsentyyppien väliset erot. Nominaalijäsenistä vain
noin 20 prosenttia ja militanttijäsenistä peräti 95 prosenttia arvioi tuntevansa
työreformin sisällön ainakin pääpiirteittäin. Samansuuntainen on jäsenistön
vastausten jakauma työreformin sisältöä koskevan väittämän osalta. Vajaa 60 pro-
senttia jäsenistä arvioi, että työreformin sisältö on monilta osin edelleen kanna-
tettava. Myös tämän kysymyksen kohdalla näkyy aktiivisten jäsenten voimak-
kaampi sitoutuminen puolueen politiikkaan. (Ks. taulukko 34.)

Käytännössä jäsenistön ja osittain myös kansanedustajien ja kansanedustaja-
ehdokkaiden työreformiin sitoutumisen heikkous alkoi näkyä siinä vaiheessa kun,
ammattiyhdistysliike ja erityisesti SAK aloittivat työreformin vastaisen kampanjan
ja alkoivat vaikuttaa puolueen sisäisellä kentällä. (pol4; pol5; pol8; ks. työvaliokunta,
ptk. 17.9.1998; 17.12.1998; Vanhanen M. 2002, 17.) Osa puolueen aktiivijäsenistöä
omaksui nimenomaan puolueen ulkopuolelta tullutta työreformikritiikkiä (pol15.).
SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalaisen mukaan hänen tavoitteensa oli “tukea keskustan
palkansaaja-aktiiveja” (Suomenmaa 7.6.1996). Ammattiyhdistysliikkeen toimin-

33 Työreformi oli esillä erityisesti eliitin puheenvuoroissa keskustan 90-vuotisjuhlakokouksessa
Kouvolassa, jonka teemana oli “Uudistuva Keskusta – Maareformista työreformiin” ja sitä
hiottiin Vaasan puoluekokouksessa. Puoluekokouksia ei kuitenkaan voida pitää työreformin
laatimisen kannalta keskeisinä paikkoina. Työreformia muokattiin puoluehallituksessa ja
työvaliokunnassa vielä Vaasan puoluekokouskäsittelyn jälkeen ja se oli sisällöltään jyrkempi
ennen 1999 eduskuntavaaleja kuin kesäkuun 1998 puoluekokouskäsittelyn jälkeen. (pol1;
pol7.)
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nan seurauksena keskustan kentällä oli ristiriitaista työreformi-informaatiota.
Kun jäsenistön työreformiosaaminen oli heikkoa, valmiudet ja legitimiteetti-
ongelmista johtuen ilmeisesti myös halukkuus nousta puolustamaan työreformia
paikallis- ja työpaikkatasolla eivät olleet korkealla. Aktiivijäsenistö on viime
vuosina tottunut suuntaamaan vaalikampanjoinnissa panoksensa yksittäisten
ehdokkaiden hyväksi ja tästäkin näkökulmasta ohjelmallisten kysymysten puolesta
argumentointi ristiriitatilanteessa saattoi tuntua vaikealta. Vaikka keskustalla on
jatkuvasti, ja oli myös työreformiprosessin aikana, luottamuksellista vuorovaikutusta
työmarkkinajärjestöjen kanssa, oli työreformi joka tapauksessa testi ja myös
notkahdus keskustan ja palkansaajajärjestöjen väliselle yhteistyölle ja samalla
myös keskustan asemalle palkansaajapuolueena. Vaikka työreformi käynnistyi
keskustan aloitteesta, siitä tuli osa useiden toimijoiden poliittista kampanjointia.
Erityisesti SDP ja SAK eivät epäröineet käyttää työreformia poliittisen toiminnan
välineenä.

Taulukko 34.

Jäsenistön suhtautuminen työreformia koskeviin väittämiin (%).

“Tunnen työreformin “Työreformiin kirjattiin uudistukset, “Työreformin sisältö

 sisällön ainakin joilla olisi kyetty alentamaan on monilta osin

 pääpiirteittäin.” työttömyyttä ja lisäämään edelleen kannatettava.”

 työelämän joustoja.”

     

 Samaa Vaikea Eri Samaa Vaikea Eri Samaa Vaikea Eri

 mieltä sanoa mieltä mieltä sanoa mieltä mieltä sanoa mieltä

Militantit 95 0 5 82 13 5 76 5 19

Aktiiviosall. 88 7 6 80 13 7 71 13 16

Osallistujat 75 10 15 71 22 7 66 20 15

Marginaalit 48 30 22 52 38 10 41 38 21

Nominaalit 21 43 36 39 47 14 34 47 19

Kaikki 64 19 17 65 27 9 57 26 17

(n) (381) (111) (103) (380) (158) (51) (338) (154) (103)

Tarkastelussa on yhdistetty “täysin” ja “jokseenkin samaa mieltä” sekä “täysin” ja “jokseenkin eri  mieltä” -vastausvaihtoehdot.
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Ammattiyhdistysliikkeen lisäksi media vaikutti voimakkaasti keskustan
sisäiseen työreformikeskusteluun. Työreformin valmistelu ja prosessin eteneminen
oli mediariippuvaista, vaikka keskustelun aloite ainakin valmistelun alkuvaiheessa
oli puolueella. Oppositiopuolueella oli voimakas tarve päästä julkisuuteen ja
nimenomaan siten, ettei julkisuudessa reagoitu hallituksen toimintaan, vaan
keskusteltiin keskustan avauksista. Keskustan ydineliitti halusi hallita poliittista
keskustelua oppositiosta. Työreformiprosessissa median kautta toimiminen
oli ydineliitin strateginen ja tämän ajan poliitikoille ilmeisen itsestään selvä
valinta. Ydineliitti pyrki mediassa rakentamaan yhteiskunnallista keskustelua ja
sitä kautta poliittista todellisuutta, ja puolueen kentällä oli tässä toiminnassa
tukiorganisaation sivurooli. Se, ydineliitin toimintakäytäntöjen ja -asenteiden
muutos, mikä perinteisesti on tarvittu puolueen siirtyessä hallitusvastuusta opposi-
tioon, jäi ennen työreformiprosessin käynnistämistä toteutumatta keskustassa
(ks. luku 3.4.2.). Ydineliitissä oli se käsitys, että työreformin ohjelmallisten
avausten ohella puolue voi hallita yhteiskunnallista uudistuskeskustelua oppositio-
puolueen asemasta oppositiopuolueen resursseilla. (Ks. Kääriäinen 2002, 362–
362.) Ammattipoliitikko kuvaa jälkikäteen osallistumistaan työreformin valmiste-
luun seuraavasti:

“Minä en mitenkään itseäni puhdista. Tein samoja virheitä kuin muutkin. Olin
aivan liian optimistinen sen suhteen, että olisi mahdollista muuttaa Suomen
työelämää järkevämmäksi ja helpommin ihmisiä työllistäväksi. En minä tajunnut
myöskään, että SAK:han on kuin betoniin valettu näissä asioissa.” (pol6.)

Seuraava lainaus Kääriäisen tutkimuksesta kuvaa ydineliitin vahvan subjektiuden
ja haastamishalun sekä median poliittisen välinearvon yhdistymistä työreformi-
prosessissa:

“Sen (työreformin) valmistelun ohjakset olivat puoluejohdon käsissä. Sille
haettiin julkisuutta nimenomaan hankkeen haastavan sisällön voimalla, sen
erottuvuudella hallituksen politiikkaan nähden ja rohkeudella käydä valta-
keskustelun kimppuun” (Kääriäinen 2002, 362).

Prosessin alkuvaiheessa työreformiavausten onnistuminen realisoitui media-
julkisuuden määrässä. Ydineliitille oli erittäin tärkeää, että työreformi “meni läpi”
mediassa ja siitä keskusteltiin. Erityisesti ensimmäiset julkitulot Kuopion kunnallis-
foorumissa tammikuussa 1996 ja kaksi kuukautta myöhemmin työreformin



KESKUSTAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT JA -KULTTUURI 231

julkistamisseminaarissa olivat ydineliitin asettamia “testejä”, jotka osoittivat heille,
että medialla on halukkuutta tarttua keskustan työreformiteeseihin. (Ks. työvalio-
kunta, ptk. 7.3.1996; 15.2.1996; 10.4.1996; 22.10.1998; 6.11.1998; puoluehallitus,
ptk. 28.3.1996.) Mediahuomion saaminen tuossa vaiheessa antoi onnistumisen
tunteen ja vahvisti käsitystä siitä, että puolue on tekemässä varteenotettavaa
politiikkaa. Valmistelun edetessä ja erityisesti ennen vuoden 1999 eduskuntavaaleja,
puolueen tavoitteena oli saada mahdollisimman vähän kielteistä työreformi-
julkisuutta ja nostaa työreformia realistisena politiikkavaihtoehtona. Tässä vaiheessa
puolue ei kuitenkaan enää hallinnut työreformijulkisuutta. Työreformista oli tullut
politiikan tekemisen väline keskustan kilpailijoille. Puolue otti vastaan sen, mitä
tuli ja ikään kuin toivoi parasta.34

4.2.4. Prosessin arviointia

Seuraavassa arvioin työreformin lähtökohtia ja kriisiytymisen35  syitä sekä puolueen
sisällä käytyä jälkikeskustelua. Lisäksi tarkastelen työreformiprosessia puolueen
sisäisen demokratian näkökulmasta.

Työreformi oli keskustan perinteet huomioiden poikkeuksellisen mittava ja
monipuolinen työmarkkinapoliittinen puheenvuoro. Ydineliitissä oli vilpitöntä
pyrkimystä löytää ratkaisuja vaikeaan ja pysyväisluonteiseen työttömyysongelmaan
(pol3; pol4; pol5; pol6.). Ydineliitti halusi tarjota hallituksen linjalle vaihtoehtoisen
kokonaisohjelman, joka sisälsi vastauksia myös työelämän ns. rakenteellisiin
ongelmiin. Työreformiprosessin aikana keskusta kykeni ainakin ajoittain ohjaamaan
suomalaista työelämäkeskustelua ja etsimään uusia näkökulmia.

34 Vrt. Kääriäinen 2002, 365. Kääriäisen tulkinnan mukaan puolue pääsi työreformilla “ainakin
osittain hallitsemaan poliittista keskustelua varsinkin eduskuntavaalien alla” (kursivointi
KJ.). Tulkintani mukaan puolueen kyky hallita työreformikeskustelua heikkeni nimenomaan
vaalien lähestyessä, kun erityisesti SAK:n työreformiargumentointi jyrkkeni ja sai julkisuutta.
Samalla keskustalla oli vaikeuksia kentän ja kansanedustajaehdokkaiden työreformisitoutu-
misessa ja -osaamisessa. Puolue keskusteli työreformista nimenomaan puolueen ulkopuolelta
tulleiden paineiden pohjalta. Vaalien lähestyessä puolueen ulkopuolisten toimijoiden vaikutus
puolueen työreformikeskustelussa oli voimakkaimmillaan eikä sisäinen, koko puolueorgani-
saatiota koskeva työreformikeskustelu ollut puolue-eliitin hallinnassa, yleisestä keskustelusta
puhumattakaan.

35 Tässä luvussa käytetään “kriisin” käsitettä, vaikka tutkimuksessa ei kyetäkään arvioimaan
työreformin todellista vaikutusta esimerkiksi puolueen kannatukseen eikä “kriisiä” määritellä
täsmällisesti.
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Työreformiin liittyi myös voimakasta poliittista kunnianhimoa. Erityisesti
Ahon arvioitiin haluavan työreformista poliittista meriittiä. (pol2; pol4; pol12.)
Pääministerikauden jälkeen politiikan tekeminen perinteisillä opposition aseilla
eduskunnassa ei riittänyt keskustan ydineliitille, varsinkin kun maassa oli laaja-
pohjainen ja sisäisesti varsin yhtenäinen uusi hallitus. (ks. Kääriäinen 2002, 362.)
Työreformin jälkikeskusteluissa Ahon lisäksi muita kunnian ottajia ei ole julki-
suudessa juuri ollut, mutta työreformiin etäisyyttä ottaneita sitäkin enemmän.
Ammattipoliitikon mukaan työreformiasiassa on ollut nähtävissä “käpykaartilai-
suutta” (pol1.). Työreformista vetäytymistä esiintyi jo prosessin aikana sekä
jäsenistössä että eduskuntaryhmässä erityisesti eduskuntavaalikampanjan aikana.
(ks. työvaliokunta 17.12.1998.) Työreformin valmistelussa mukana ollut toinen
ammattipoliitikko arvioi, että työreformissa “ei ollut mukana paljon ketään itse
asiassa, jälkeenpäin ajatellen” (pol2.).

Työreformin valmistelun asiantuntemuksesta on edelleen kaksi näkemystä
puolueen sisällä. Osa ammattipoliitikoista arvioi, että työreformin valmistelijoilla
oli riittävä asiantuntemus ja osa arvostelee valmistelijoita nimenomaan asiantunte-
muksen puutteesta. (pol1; pol2; pol6; pol7; pol9; pol10; pol12; pol15 vrt. pol3;
pol4; pol5; pol13.) Kriittisen näkemyksen mukaan ydineliittikeskeisen valmistelun
seuraus oli se, että vaihtoehtoisten näkökulmien puntarointi jäi puutteelliseksi.
Kun huomioon otetaan työreformin sisällöllinen laajuus ja yksityiskohtaisuus sekä
se, että siinä paneuduttiin myös suomalaisen työelämän instituutioiden
uudistamiseen, valmistelutyö oppositiopuolueen resursseilla oli riski. Ydineliitissä
oli eliittikeskeiselle toiminnalle tyypillistä itseriittoisuutta ja taipumusta ajatella,
että politiikan “vaikeat” sisältökysymykset ovat vain puolue-eliitin ja erityisesti
ydineliitin hallittavissa (ks. pol6; pol12.). Työreformissa oli kuitenkin kyse
keskustalle melko vieraasta politiikkalohkosta, johon päätoimisesti perehtyneitä
asiantuntijoita keskustan ydineliitissä ei ollut (ks. pol8; pol12; työvaliokunta, ptk.
26.11.1998). Valmisteluun rekrytoitiin ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla ei
kuitenkaan ollut vastuuta puolueen prosessista, eikä myöskään velvollisuutta
seisoa työreformin takana siinä vaiheessa, kun työreformin vastainen julkinen
kampanjointi voimistui. Puolue jäi työreformin kanssa yksin, minkä Aho totesi
puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja (puoluehallitus, ptk. 27.8.19).). Sitoutumisen
ongelma tuli siis vastaan paitsi puolueen sisäisellä kentällä myös yhteistyössä
asiantuntijaeliittien kanssa.

Työreformin käynnistysvaiheessa ydineliitti ei tehnyt työelämän järjestökentän
toimijoita koskevaa “riskikartoitusta”. Keskusta lähti haastamaan työelämän
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instituutioita ja toimintatapoja, mutta ei riittävän tarkasti analysoinut mitä oltiin
haastamassa. Ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden poliittinen ja
järjestöllinen voima sekä työelämäkysymyksiin liittyvä osaaminen yllättivät puolue-
eliitin. (pol5; pol15; ks. Aho eduskuntaryhmässä 14.3.1996; Aho 1998b.) Myös
jäsenistön enemmistön mielestä puoluejohto “arvioi väärin työreformin julkista-
misen vaikutukset”.36 Jäsenkyselyn mukaan tätä mieltä on yli 80 prosenttia keskustan
jäsenistä. Toisaalta kuitenkin vain neljännes jäsenistä pitää ay-liikkeen työreformi-
arvostelua “perusteltuna” ja “oikeutettuna”. Eniten kriittistä arviointia ay-liikkeen
toimintaa kohtaan esiintyy aktiivisissa jäsentyypeissä.37

Ammattiyhdistysliikkeen voima näkyi erityisesti siinä vaiheessa, kun keskustelun
aloite ei enää ollut keskustalla. Ydineliitti ei voinut prosessin loppuvaiheessa
määritellä työreformikeskustelun sisältöä ja vastaantulevia kysymyksiä. Puolueen
työelämäkysymysten yksityiskohtiin ulottuvan asiantuntemuksen rajat tulivat vastaan,
ja keskusteluissa työreformia puolustaneet poliitikot alkoivat varoa ja osittain jopa
pelätä ammattiyhdistysliikkeen suunnalta tulevia jatkokysymyksiä. (pol1.) Ammatti-
poliitikon mukaan työreformi “alkoi elää omaa elämäänsä ilman, että me (keskusta-
laiset poliitikot) pystyimme vaikuttamaan siihen kovin paljoa.” (pol5.).

Työreformiprosessissa keskustan ydineliitti pyrki tuottamaan kansalaisille
välttämättömän ohjelmakokonaisuuden, joka keskustan vaalivoiton jälkeen realisoi-
tuu työpaikkoina ja hyvinvointina. Työreformin valmistelu ei vaatinut aktiivista
kansalaisuutta, vaan kansalaisten panoksena oli lähinnä äänimassan tuottaminen
ohjelman toteutuksen välineeksi. Tämänkaltainen toimintamalli sisältää legitimi-
teettiriskin, joka työreformitapauksessa realisoitui – erityisesti SAK:n ja SDP:n
myötävaikutuksella – jo ennen ohjelman vaalienjälkeistä toteutusvaihetta sekä
vaaliareenalla että siihen liittyen puolueen sisäisellä kentällä, mistä on näyttönä
joukkopako työreformin takaa kevään 1999 eduskuntavaalien jälkeen.

36 Työreformin saamalla julkisuudella arvioitiin olleen kielteisiä vaikutuksia puolueen ehdokkaiden
menestykseen Superin, Metalliliiton ja KTV:n vaaleissa keväällä 1996 (ks. työvaliokunta, ptk.
23.5.1996).

37 Näitä kysymyksiä selvitettiin jäsenkyselyssä “Puoluejohto arvioi väärin työreformin julkistamisen
vaikutukset Keskustan kannalta” ja “Ammattiyhdistysliikkeen harjoittama arvostelu työreformia
kohtaan oli perusteltua ja oikeutettua” -väittämillä, joita vastaajat arvioivat käyttämällä “täysin
samaa mieltä”, “jokseenkin samaa mieltä”, “vaikea sanoa”, “jokseenkin eri mieltä” ja “täysin
eri mieltä” -vaihtoehtoja. Tekstissä on yhdistetty “täysin samaa mieltä” ja “jokseenkin samaa
mieltä” olleiden osuudet.
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Työreformista tuli kriisi puolueen sisällä. Eduskuntavaaleihin saakka puolueen
sisällä työreformikeskustelu oli hyvin pidättyväistä. Puolueen vaalimenestystä
vahingoittavaa keskustelua haluttiin välttää. Kentän enemmistö ja osa kansan-
edustajaehdokkaista valitsi lähinnä välinpitämättömyyden linjan työreformiasiassa
ennen vaaleja (ks. pol8; työvaliokunta, ptk. 4.12.1998; 17.12.1998). Vaalien
jälkeen työreformi valittiin, median ja poliittisten kilpailijoiden “suosituksesta”,
oppositioon joutumisen syyksi. Työreformi oli jo ennen vaaleja ongelma puolueen
sisällä, koska siihen sitoutuminen ja sen ohjelmallinen legitimiteetti olivat vajaita,
mutta vaalien jälkeen työreformista tuli “kriisi”. Ydineliitin tulkinta oli se, että
työreformin “lanseeraus” epäonnistui ja puolue kärsi “tiedotustappion”. (ks.
työvaliokunta, ptk. 29.3.1999; 8.4.1999; 23.4.1999; puoluehallitus, ptk.
25.3.1999.)

Työreformin kriisiytyminen heikensi ydineliitin toiminnan legitimiteettiä
ainakin hetkeksi ja siitä tuli myös puolueen sisäisen kilpailun ja puheenjohtajiston
valintaprosessien yksi väline vuosina 2000 ja 2002. Erityisesti työreformin
valmistelussa keskeisesti mukana olleita poliitikkoja arvosteltiin, joskaan vara-
puheenjohtajavalinnoissa työreformi ei ainakaan ratkaisevasti vaikuttanut loppu-
tulokseen.38 (pol1.) Työreformin jälkikeskusteluissa jäsenistö nousi aktiivisem-
maksi toimijaksi kuin varsinaisessa työreformiprosessissa. Jälkikäteen näkemysten
esittäminen myös julkisesti oli helpompaa. Kun kentällä poliittinen projekti
arvioidaan epäonnistuneeksi, paineet puheenjohtajistoa kohtaan kasvavat. Tämä
näkyi selvästi työreformin jälkikeskustelussa. Puheenjohtaja oli se, johon ongelma
voimakkaimmin henkilöitiin.

Työreformiprosessiin sisältyi demokratian näkökulmasta monia myönteisiä
piirteitä. Työreformiprosessissa keskusta kykeni jäsentämään yhteiskunnallista
ongelmakenttää myös uusista näkökulmista ja tarjoamaan kansalaisille selkeän
politiikkavaihtoehdon. Aikaisempaa enemmän toisiaan muistuttavien puolueiden
joukossa keskusta pyrki nimenomaan erottumaan muista. (ks. Puhle 2002, 78–
79.)

Työreformiin, kuten EU-prosessiinkin, sisältyi jäsenistön vaikuttamisen
paikkoja. Erityisesti militanttijäsenistöllä oli mahdollisuus vaikuttaa työreformiin

38 Työreformin valmisteluun keskeisesti osallistunut kansanedustaja Matti Vanhanen valittiin
puolueen varapuheenjohtajaksi kesällä 2000 ja uudelleen kesällä 2002.
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puolue-elinten ja neuvottelukuntien käsittelyn kautta. Muodolliseen käsittelyyn
sisällytetyt jäsenistön vaikutusmahdollisuudet eivät kuitenkaan realisoituneet
todellisena vaikuttamisena työreformin sisältöön. (ks. Teorell 1998, 27–35.)
Ongelmasta kertoo myös jäsenistön jälkikäteinen arvio. Jäsenkyselyyn vastanneista
ainoastaan noin joka kymmenes arvioi, että jäsenistön rooli työreformin laatimisessa
oli riittävä. Jäsenaktiivisuus ei selitä jäsenistön arviointia. Militanttijäsenistäkin,
joilla oli mahdollisuus osallistua työreformikeskusteluun puolueen sisällä,
ainoastaan yksitoista prosenttia arvioi, että jäsenistön rooli prosessissa oli riittävä.39

Syitä jäsenistön heikkoon rooliin oli useita. Työreformi oli jossakin määrin
teoreettinen ja julistuksellinen asiakirja, jota ei kyetty tuomaan riittävän hyvin
ihmisten arjen tasolle, vaikka pyrkimyksiä tähän olikin. Ohjelmaa operationalisoitiin
siinä vaiheessa, kun työreformikeskustelu oli jo voimakkaasti kahtiajakautunutta,
ja yksittäisten jäsenten sitoutuminen työreformiin olisi vaatinut ehdotonta varmuutta
siitä, että puolue oli oikeassa. Ammattiyhdistysliikkeen, muiden puolueiden ja
median arvostelu sekä puolueen sisällä ilmennyt tyytymättömyys työreformin
valmistelua kohtaan herättivät jäsenistössä epävarmuutta osallistumishalukkuuden
sijasta. Työreformiprosessi ei sisältänyt jäsenistön vaikuttamista estäviä elementtejä,
mutta ydineliittikeskeinen valmistelu ei myöskään kannustanut osallistumiseen.
Kun valmistelu tapahtui puolueorganisaation ylätasolla, johon jäsenet pitävät hyvin
vähän yhteyttä, käytännön vaikuttaminen olisi edellyttänyt jäseniltä rohkeutta
uusien vaikuttamiskanavien avaamiseen. Työreformi ei ollut jäsenistölle sellainen
EU-jäsenyyteen verrattavissa oleva asia, joka olisi “ajanut” massat osallistumaan ja
suoraan vuorovaikutukseen ydineliitin kanssa. Toisaalta työreformiprosessin
valmistelun organisointi ja mediasidonnainen toteutus osoittivat, ettei ydineliitti
tätä odottanutkaan.

Työreformia voidaan tarkastella myös puolueen sisäisenä oppimisprosessina.
Työreformi voi heijastua kenttää aktivoivasti tuleviin ohjelmaprosesseihin, mikäli
työreformiprosessin ongelmia halutaan välttää jatkossa. Ydineliitti voi jatkossa
valita strategian, jossa ohjelmatyön suunnitteluun, vuorovaikutteisuuteen ja tiedo-
tukseen panostetaan enemmän.

39 Jäsenkyselyssä asiaa selvitettiin “Keskustan jäsenistön rooli oli riittävä työreformin laatimisessa”
-väittämällä, jota vastaajat arvioivat käyttämällä “täysin samaa mieltä”, “jokseenkin samaa
mieltä”, “vaikea sanoa”, “jokseenkin eri mieltä” ja “täysin eri mieltä” -vaihtoehtoja. Tekstissä
on yhdistetty “täysin” ja “jokseenkin samaa mieltä” olleiden osuudet.
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Toisaalta työreformiprosessia voidaan pitää esimerkkinä puolueiden uudesta
ohjelmientuottamistavasta. Eeva Aarnion mukaan ohjelmaprosesseihin on kuulunut
erityisesti 1980-luvulta lähtien:

“(U)lkopuolisten ajattelua virittävien asiantuntijoiden kuuleminen ja aiempaa
vapaampi tulevaisuusvaihtoehdon hakeminen, hahmottaminen ja kirjaaminen.
Tähän toimintaan osallistuu vain harva puolueväestä. Siitä huolimatta se on
puolueen kannalta elinehtoista innovointia ja odotusten rakentamista sekä
muiden puolueiden haastamista. Siinä tuotetaan puheenvuoroja puolueiden
väliseen kilpailuun ja pyritään myös erottumaan muista.” (Aarnio 1998, 121.)

Työreformiprosessi voi myös heikentää puolueen halukkuutta selkeisiin
kannanmäärittelyihin erityisesti työelämäkysymyksissä. Toisaalta henkilöityneessä
politiikassa puoluejohdon vaihtuminen voi antaa mahdollisuuksia avauksiin ns.
puhtaalta pöydältä.

Demokratian näkökulmasta myönteisenä on pidetty sitä, että työreformin
jälkikeskustelun aikana puolueen sisäiset työelämäsuuntautuneet ryhmittymät ja
toimijat ovat aktivoituneet ja saaneet ainakin epäsuoraa tunnustusta toiminnalleen
puolueessa. (ks. pol15; Mauno 2001.) Moniarvoinen työelämäkeskustelu on sitä
kautta voinut lisääntyä, vaikka riskinä onkin se, että työelämäkeskustelun avauksia
ja erityisesti viittauksia työreformiin varotaan ja jopa paheksutaan puolueessa.40

Merkkejä tästä oli nähtävissä kenttäkeskusteluissa kevään 2003 vaalikampanjan
aikana.

4.3. Hallitut ja ajautuvat päätöksentekoprosessit

4.3.1. Toimijat prosesseissa

Kuten edellä olevat luvut osoittavat puolue poliittisen toimintakentän subjektina ei
ole yksinkertaisesti määriteltävissä. Vaikka arkikeskusteluissa puhumme puolueesta
kollektiivisubjektina (esim. Keskusta ratkaisi kantansa EU-jäsenyyteen), on

40 Kääriäinen kuvaa puolueen sisäisen ns. salkkuoperaation epäonnistumista. Kääriäisen mukaan
projektista jäi puolueen sisälle jonkinasteinen trauma, jonka seurauksena “pitkiin aikoihin
mihinkään uusiin suurisuuntaisiin järjestöoperaatioihin puolueen sisällä ei lähdetty”.
(Kääriäinen 2002, 123.)
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puolueen sisäisessä toiminnassa kyse sekä puolueorganisaation eri tasoilla että
epävirallisilla toiminta-areenoilla tapahtuvasta yksilötoimijoiden vuorovaikutuk-
sesta. Ihmiset toimivat puolueessa ja sitä kautta puolue tuottaa päätöksiä, joiden
sisältö on riippuvainen puolueen sisäisistä ja ulkoisista toimintaympäristö- ja
tilannetekijöistä sekä osallistuvien ammattipoliitikkojen ja jäsenten ominaisuuksista
ja tavoitteista.

Keskustan sisäisessä päätöksenteossa yksilötoimijoista vaikutusvaltaisimpia
ovat puheenjohtajan jälkeen eduskuntaryhmän puheenjohtaja sekä ne yksittäiset
työvaliokunnan tai ydineliitin41  jäsenet, jotka asemansa ja henkilökohtaisten
ominaisuuksiensa perusteella tulevat kuulluiksi puolueessa ja joita erityisesti
puheenjohtaja kuuntelee. Yksilötoimijoiden tavoin myös kollektiivitoimijoista on
erotettavissa vaikutusvaltaisimmat toimijat. Keskustan sisäisessä järjestelmässä on
kolme muista erottuvaa kollektiivitoimijaa: ydineliitti, työvaliokunta ja jäsenistö.
Ydineliitti muodostuu käytännössä puheenjohtajasta ja hänen läheisimmistä
luottohenkilöistään. Työvaliokunta on puolueen operatiivisen toiminnan keskus,
joka käytännön politiikassa nousee keskeisimmäksi puolue-elimeksi. Työvalio-
kunnan jäsenillä on mahdollisuus osallistua puolueen ytimessä käytävään keskus-
teluun, jonka merkitystä voi kuitenkin heikentää se, jos ydineliitti keskittää
toimintansa työvaliokunnan ulkopuolelle ja saa kollektiivisen voimansa eduskunta-
ryhmän kautta. Jäsenistön asema puolueessa perustuu puoluekokouksen oikeuteen
valita puolueen puheenjohtaja (sekä varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri) ja
kenttäorganisaation keskeiseen merkitykseen puolueen vaalikannatuksen ja
tulevaisuuden turvaajana. Käsitykseni mukaan jäsenistö kokonaisuutena ei
siten ole päivittäisessä politiikassa ammattipoliitikkojen “niskaan hengittävä”
aktivistijoukko, vaan pikemminkin koko puoluetta luonnehtiva ja sen valin-
toihin varsin stabiilisti vaikuttava ominaisuus.42

Vaikka kollektiivitoimijat ovat asetettavissa vaikutusvaltajärjestykseen, on
käytännön päätöksenteossa kyse ennen kaikkea siitä, mitkä yksilötoimijat
valikoituvat keskeisiin tehtäviin ja miten he toimivat kollektiivitoimijoiden sisällä.
Mitä vaikutusvaltaisemmasta päätöksenteosta on kyse, sitä selvemmin on
erotettavissa päätöksenteon riippuvuus yksittäisten poliitikkojen panoksesta.
Huipputason toiminta on henkilöitynyttä ja harvojen vastuulla. Toimijoiden vaikutus-

41 Laajan puolue-eliitin ja ydineliitin käsitteet on määritelty luvussa 3.9.
42 Jäsenten poliittisen osallistumisen ja osaamisen eroista sekä eri jäsentyyppien merkityksestä

puolueessa ks. luku 2.
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valtaa arvioitaessa on huomattava lisäksi se, että vaikutusvallan jakautuminen
puolueessa on perinteistä huolimatta muutosherkkää. Henkilövaihdokset ja
muutokset toimintaympäristössä (esim. hallitus–oppositio-asetelma) vaikuttavat
puolueen sisäisiin valta-asetelmiin.

Kuviossa 10. on esitetty puolueen sisäisen päätöksentekojärjestelmän vaikutus-
valtaisimpien toimijoiden keskinäinen sijoittuminen siten, että eniten vaikutusvaltaa
on kuvion ytimessä olevilla ja vaikutusvalta vähenee ulkokehälle siirryttäessä. Kiila
jäsenistöstä ytimessä olevaan puheenjohtajaan kuvaa puheenjohtajan (uudel-
leen)valinnan riippuvuutta puoluekokouksesta ja sitä kautta jäsenistöstä. Samalla
kiila kuvaa jäsenistön (välillistä) yhteyttä puoluevaltuuskuntaan ja -hallitukseen,
työvaliokuntaan ja eduskuntaryhmään. Vahvimmillaan jäsenistön vaikutus on
puoluekokouksessa ja puoluevaltuuskunnassa. Ainoastaan ydineliitin osalta jäsenis-
tön suora vaikutuskanava puuttuu ydineliitin puheenjohtajasidonnaisuuden ja
toimintakäytäntöjen vuoksi. Jäsenistön tavoin myös asiantuntijatyöryhmät ja muut
valmisteluelimet (ks. luku 3.7.) vaikuttavat läpi puolueorganisaation sillä poikkeuk-
sella, että jäsenistön ja valmisteluelinten välinen yhteys on käytännössä hyvin
vähäinen.

Jäsenistön sijoittuminen kuviossa perustuu nimenomaan jäsenistön kokonais-
arviointiin eli jäsenistön tarkasteluun jäsenmassana. Mikäli tarkastelukohteena
olisi pelkästään militanttijäsenistö, jäsenistö sijoittuisi kuviossa lähemmäksi ydintä.
Eduskuntaryhmän sijoittuminen perustuu siihen, että puolueen politiikan
linjaaminen ja päivänpoliittinen toiminta keskittyy entistä selvemmin eduskuntaan,
ja eduskuntaryhmä toimii siten puolueen sisäisellä kentällä (ks. luku 3.6.).
Puoluehallituksen ja -valtuuskunnan asettaminen keskinäiseen “paremmuus-
järjestykseen” ei ole tämän tutkimuksen perusteella mahdollista. Molempien
asema puolueen käytännön toiminnassa on heikentynyt ja muuttunut keskustelu-
areenan suuntaan. Keskeisimmät erot ovat jäsenten määrässä ja kokoontumis-
tiheydessä, mutta näilläkään perusteilla ei voida osoittaa, että puoluehallitus olisi
selvästi vaikutusvaltaisempi kuin puoluevaltuuskunta. Median läsnäolo puolue-
valtuuskunnassa korostaa puoluevaltuuskunnan merkitystä puolueelle, mutta
toisaalta puoluehallituksen oikeus työvaliokunnan valitsemiseen vahvistaa puolue-
hallituksen merkitystä. Kuitenkin puolueen säännöt määrittelevät työvaliokunnan
jäsenet kolmea kentän edustajaa lukuun ottamatta, joten puoluehallituksen
valintaoikeudessa ei ole määrällisesti kyse kovinkaan suuresta asiasta. Puolueen
säännöt mahdollistaisivat puoluehallituksen nousemisen merkittäväksi poliittiseksi
toimijaksi. Viimeaikaiset päätöksentekoprosessit ovat osoittaneet, että näin ei ole
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tapahtumassa.43  Puolueen päätöksenteon ytimessä ovat kiistatta puheenjohtaja
ja muut ydineliitin jäsenet. Puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta loogista
olisi, että ydineliitti muotoutuisi työvaliokunnasta, jolla eliittiluonteesta huolimatta
on yhteys jäsenistöön.

43 Viimeisin esimerkki puoluehallituksen roolista sisältyy maaliskuun 2003 eduskuntavaalien
jälkeiseen ministeriehdokkaiden valintaprosessiin. Puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän
yhteiskokouksessa valittiin keskustan kahdeksan ministeriehdokasta. Puheenjohtajan ydineliitin
tuella valmistelema ministerilista hyväksyttiin kokouksessa sellaisenaan, vaikka neljän
ehdokkaan kohdalla päädyttiin äänestykseen. Kokouksessa ei kuitenkaan julkisesti arvosteltu
nimitysten ydineliittikeskeistä valmistelumenettelyä, jossa puoluehallituksen rooli jäi lähinnä
valinnat toteavaksi.

Kuvio 10.

Keskustan päätöksentekojärjestelmän keskeisten toimijoiden keskinäinen

sijoittuminen vaikutusvallan jakautumisen näkökulmasta.
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4.3.2. Käytäntöjä ja vaikuttimia

Puolueilla on pyrkimys hallita sisäistä toimintaansa. Puolueen päätöksenteko-
järjestelmän tulisi tuottaa poliittisesti ja strategisesti tarkoituksenmukaisia päätöksiä.
Puolueen sisäisen päätöksenteon tutkimisen mielekkyys nousee suurelta osin siitä
olettamasta, että puolueen sisällä on erilaisia näkemyksiä ratkaistavista asioista.
Ristiriitatilanteissa muodostuu ratkaisumekanismeja, jotka ohjaavat päätöksen-
tekoa. Seuraavassa tarkastelen keskustan sisäisten päätöksentekoprosessien
ominaisuuksia ja yksilöiden valintoihin vaikuttavia tekijöitä päätöksentekotilan-
teissa. Tarkastelussa käytän Steinerin ja Dorffin (1980) puolueen sisäisiä päätöksen-
tekotilanteita jäsentävää käsitteistöä, jonka lähtökohtana on poliittisen päätöksen-
teon arvioiminen ryhmässä tapahtuvaksi yksilöiden “face to face” -toiminnaksi ja
-ongelmanratkaisuksi (ks. Steiner – Dorff 1980, 22).

Toiminta puolueen ytimessä on puheenjohtajasidonnaista. Puheenjohtaja
vaikuttaa persoonallaan, osaamisellaan, tavoitteillaan ja toimintatavoillaan siihen,
miten työvaliokunnassa ja ydineliitissä toimitaan. Toisaalta puheenjohtaja on
vahvasta, ajoittain jopa suvereenista asemastaan huolimatta riippuvainen ytimen
muista jäsenistä. Puolueen päätöksentekokyvyn näkökulmasta keskeistä onkin se,
miten ytimessä toimivat poliitikot (ml. ydineliitin mahdolliset asiantuntijat) kyke-
nevät argumentoimaan vuorovaikutustilanteessa. Päätöksenteko puolueen ytimessä
ei ole tiukasti muotosidonnaista, vaan kyse on tulkintapäätöksistä eli siitä, että
keskustelun kuluessa puheenjohtaja päättää, missä vaiheessa hän alkaa vetää
käytyä keskustelua yhteen ja esittää keskustelun perusteella tulkintansa siitä,
mihin keskustelussa on päädytty. Muut osallistujat hyväksyvät puheenjohtajan
tulkinnan sanattomasti ja tulkintaa sekä asian sisältöratkaisusta että tarvittavista
toimenpiteistä pidetään keskustelun jälkeen päätöksenä. Vaikka päätöksiä kyetään
aikaansaamaan puheenjohtajavetoisella tulkintamenettelyllä, on päätöksenteon
heikkoutena se, että ristiriitatilanteessa menettely ei paljasta, onko asiaan liittyvä
erimielisyys poistunut ryhmästä päätöksenteon seurauksena. (Ks. luku 3.4.;
tulkintapäätöksestä Steiner – Dorff 1980, 23–25.) Keskustan kielteistä EMU-
kantaa muodostettaessa Aho totesi puoluehallituksen (ja ydineliitin) esitystä
puoluekokoukselle esitellessään seuraavasti: “Puoluehallituksen esitys on yksimie-
linen. Yksimielisyyttä on monta laatua. Tämä yksimielisyys oli aitoa. Siihen ei
päädytty keinotekoisin kompromissein, painostamalla tai maanitellen, vaan se
kypsyi.” (Aho 28.9.1997.)
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Tämä tutkimus osoittaa, että keskustan päätöksentekoprosesseissa puolue-
elimet, työvaliokunta mukaan lukien, ovat ennen kaikkea paikkoja, joissa kantansa
jo muodostaneet poliitikot esittävät ja perustelevat näkemyksiään ja yrittävät
saada muut näkemystensä taakse ja sitä kautta muokattua puolueen kollektiivista
kantaa. Steinerin ja Dorffin määritelmän mukaan yksittäisissä päätöksenteko-
tilanteissa valta on nimenomaan poliitikon kykyä vakuuttaa ja saada muut
osallistujat toimimaan haluamallaan tavalla. (Steiner – Dorff 1980, 26–27.)44  EU-
ja työreformiprosesseissa päätösten sisältöjä tosiasiallisesti linjaavia keskusteluja
käytiin yllättävän vähän niin työvaliokunnassa kuin muissakin puolue-elimissä.
Työreformiprosessin alussa työvaliokunnassa ja jossakin määrin myös eduskunta-
ryhmässä käytettiin työreformin sisältöä hahmottavaa keskustelua. EU-prosessissa
ja työreformiprosessin jatkovaiheissa työvaliokunnan keskustelu painottui strate-
gioihin, käytännön menettelyihin ja aikatauluihin sekä EU-prosessissa lisäksi
sisäisen keskustelun etenemiseen ja työreformissa puolueen ulkopuolisten toimi-
joiden työreformipuheenvuoroihin. Näiden keskustelujen pohjalta tehtiin päätöksiä
puolueen käytännön toimista. Sisältökeskustelut painottuivat ilmeisesti ydineliittiin
ja muihin epävirallisiin keskusteluryhmiin (ks. luku 3.9.) sekä työreformissa
valmisteluryhmiin (ks. pol17.). EU- ja työreformiprosesseista poiketen keskustan
EMU-prosessi osoitti, että puolue-elimet ja erityisesti työvaliokunta voivat nousta
sisältökeskusteluissa merkittävään asemaan (ks. työvaliokunta, ptk. 31.1.1996;
18.2.1997; 7.3.1997; 13.3.1997; 17.4.1997; 5.6.1997; 4.9.1997; 18.9.1997;
puoluehallitus, ptk. 13.2.1997; 25.4.1997; 13.8.1997). Toisaalta EMU-
keskusteluun liittynyt melko suuri yksimielisyys teki prosessista ydineliitin näkö-
kulmasta niin “turvallisen”, ettei sisäisen keskustelun seuraamiseen ja menettely-
valintoihin tarvinnut erityisesti panostaa.

EU- ja työreformiprosessit osoittivat, että (ydin)eliitissä tehtyjen valintojen
jälkeen prosessin onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää on sitouttaminen.
Puolueen ytimessä valmisteltu päätös, jonka olemassaolo tässä vaiheessa usein
kiistetään, markkinoidaan koko puolue-eliitille, eduskuntaryhmälle, puolue-
elimissä toimiville aktiivijäsenille ja merkittävissä asioissa puolueen kenttätasolle.45

44 Tätä näkemystä vahvistaa Väyrysen seuraava kuvaus puoluehallituksen EMU-keskustelun
yhteydestä: “Vaikuttaakseen ei pidä olla hiljaa, vaan asiasta pitää olla mielipide” (puoluehallitus,
ptk. 25.4.1997).

45 Keskustan eduskuntaryhmän vastavalittu puheenjohtaja Timo Kalli määritteli ryhmänjohtajan
tehtävää Suomenmaan haastattelussa. Hän kuvaa eduskuntaryhmän osalta kansanedustajien
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Sitouttamisen ensimmäisessä vaiheessa ratkaisevaa on se, että kansanedustajat ja
laajan puolue-eliitin jäsenet hyväksyvät ytimessä valitun linjan, koska he toimivat
mielipidevaikuttajina kentällä ja saavat suoran kontaktin jäsenmassaan. Myös
puoluevaltuuskunnan ja -hallituksen merkitys korostuu nimenomaan prosessin
tässä vaiheessa. Keskustelu on sitouttamisen väline.

Sekä ammattipoliitikkojen että jäsenistön sitouttamisessa ryhmäsolidaari-
suuteen vetoaminen on yleistä (ks. Steiner – Dorff 1980, 26–28). Pyrkimys
puolueen koossapitämiseen ja tulevaisuuden turvaamiseen ohjaa politiikkojen ja
puolueen toimintaan sitoutuneiden jäsenten toimintaa puolueen sisäisellä kentällä
ja politiikassa ylipäätään. EU-prosessissa vetoaminen puolueen ja laajemmin
suomalaisten “kansalliseen yhteisymmärrykseen” ja “yksimielisyyteen” oli merkittä-
vä osa strategiaa (ks. Aho 18.6.1994; Haavisto 17.6.1994). Keskeisissä puheen-
vuoroissa vedottiin puolueen kollektiiviseen vastuuseen, ja ryhmäsolidaarisuuteen
yhdistyi vetoaminen puolueen perinteeseen ja Suomen historiaan. Eliitti vetosi
jäsenistöön mm. seuraavilla argumenteilla:

“Tuhannet kokousedustajat tulevat tänne (Jyväskylän puoluekokoukseen)
maan kaikista kolkista luodakseen keskustaliikkeen yhteisen tahdon.” (Aho
17.6.1994.)

“Puolueet voivat riidellä ja kinastella pienissä asioissa, mutta kansakunnan
kohtalonkysymyksistä pitäisi löytää yhteisymmärrys. Sen varassa Suomi on
ennenkin selvinnyt.” (Aho 18.6.1994.)

“Nyt on koottava keskustaa. (…) Uskon, että valtaenemmistö (keskustalaisista)
toivoo riitelyn lopettamista ennen kuin se ehtii alkaakaan. Muut puolueet ja
tiedotusvälineet tekevät kyllä parhaansa ilman omaa apuamme voimiemme
hajoittamiseksi.” (Vanhanen M. 21.10.1994.)46

sitouttamista seuraavasti: “(…) Samalla on huolehdittava siitä, että jokainen ryhmän jäsen
kokee olevansa osallinen siinä työssä, mitä hallitus tekee. (…) Kansanedustaja ei voi tuntea
olevansa osallinen, jos hän ei tiedä, mitä tässä oikein ollaan puolustamassa.” (Suomenmaa
25.4.2003; kursivoinnit KJ.)

46 Muista lainauksista poiketen Vanhasen puheenvuoro on EU-kansanäänestyksen jälkeen esitetty
eikä siten ajoitu keskustan varsinaisen EU-päätöksentekoprosessin ajalle. Toisaalta keskustelu
puolueen sisällä jatkui Jyväskylän puoluekokouksen jälkeen, ja EU-vastainen rintama toimi
vielä syksyllä 1994, mistä Vanhasen puheenvuoro on yksi osoitus.
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Vastuullisille poliitikoille ryhmäsolidaarisuus ei tarkoita ainoastaan eliitin
päätöksentekokyvystä ja puolueen vaalikannatuksesta huolehtimista, vaan vastuun
kantamista puolueen toimintakykyyn ja tulevaisuuteen liittyvistä kulttuurisista
käytännöistä ja niiden kehittämisestä. Ryhmäsolidaarisuus syntyy ja säilyy, jos
puolueen toimintaan osallistuvat kokevat toiminnan mielekkääksi ja hyödylliseksi.
(Steiner – Dorff 1980, 28.)

Sitoutumisen aitous on keskeinen tekijä prosessien onnistumisessa. EU-
prosessin onnistuminen EU-myönteisen puolue-eliitin näkökulmasta perustui
siihen, että ne poliitikot, jotka toimivat myönteisen EU-linjan puolesta kentällä
tekivät sen ratkaisuun sitoutuen. Eliitissä tehty päätös ja siihen liittyvät perustelut
olivat poliitikkojen hallinnassa. Työreformissa oli päinvastainen tilanne. Ammatti-
poliitikkojen ja aktiivijäsenistön sitoutuminen ja halu toimia aktiivisesti työreformi-
asiassa olivat puutteellisia ja tämä heijastui koko prosessiin. Sitoutuminen voi olla
vaivatonta, mikäli ydineliitissä on päädytty kantaan, joka vastaa oletettavasti kentän
enemmistön näkemystä. Keskustassa päätöksiin sitouttamiseen liittyy keskeisesti
se, että jäsenistö huomioidaan. Prosessin uskottavuutta ja voimaa voidaan heikentää
sekä puolueen sisä- että ulkopuolelta, jos jäsenistö ei koe olevansa mukana
prosessissa. Mikäli jäsenistön oma kokemus mukana olosta on puutteellinen,
prosessia ei pelasta se, että ydineliitti vakuuttaa jäsenistön olevan mukana ja
päätösten takana. Puolue-eliitti voi puhua jäsenistön puolesta, mutta se ei voi
toimia jäsenistön puolesta. Massiivisen jäsenistön puolueessa jäsenistön panos
sisäisissä prosesseissa ei ole helposti korvattavissa.

Sitoutumiseen vaikuttavat poliitikkojen päätöksen tueksi esittämät perustelut.
Kyse on paitsi sisällöllisestä vakuuttamisesta myös siitä, että esittämiensä perustelujen
kautta poliitikko pitää päätöstä moraalisesti oikeutettuna. Päätöksenteon oikeutusta
voidaan etsiä sisällön lisäksi toimijoiden menettelytavoista ja poliittisesta “rehtiy-
destä”.47  (Steiner – Dorff 1980, 28–29.) EU- ja työreformiprosesseissa ydineliitti
panosti erityisesti päätösten sisältöperusteluihin. Keskusteluissa esitettiin puheen-
vuoroja siitä, mikä olisi “paras ratkaisu” ja miksi. Periaatteellinen ja moraalinen
argumentointi oli keskeinen osa keskustelua. Sisältöratkaisujen tueksi tarvittiin

47 Steiner ja Dorff pitävät poliitikkojen rehtiyttä (rectitude) varsin laajana käsitteenä. Rehtiydellä
viitataan poliitikon kaikkiin ideologisiin ja poliittisiin päämääriin, joita hän tavoittelee niiden
itsensä vuoksi. Kyse on siis periaatteellisesta suhtautumisesta, johon eivät vaikuta vaihtuvat
tilannetekijät. (Steiner – Dorff 1980, 29.) Rehtiyden käsitteen asemesta käytän tässä
perusteluiden käsitettä.
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menettelyjä, joiden valinta nojasi ennen kaikkea käytännön päätöksenteon tarpeisiin.
Menettelyillä taattiin haluttujen politiikkaratkaisujen syntyminen eikä menettelyjen
valinnassa ollut ensisijaisesti kyse periaatteellisista valinnoista, joissa puolueen
sisäisillä menettelyillä olisi ollut itseisarvo.

EU- ja työreformiprosessit osoittivat puolueen päätöksenteon aikariippuvuuden
ja sen, että poliitikot käyttävät aikaa paitsi perusteluna menettelyille myös tarkoitus-
hakuisesti politiikan välineenä.48  Aika on pääsääntöisesti poliitikon valintoihin
rajoittavasti vaikuttava tekijä. Yksittäisissä päätöksentekotilanteissa aika on polii-
tikolle niukka resurssi, joka yleensä rajaa keskustelua, vuorovaikutusta, päätöksen-
tekotilanteita ja kokonaisia prosesseja. Poliitikot tekevät osallistumisvalintoja sen
perusteella, mikä on käytettävissä oleva aika, mitkä ovat käsiteltävät asiat, ketä ovat
muut osallistujat ja mitkä muodollisia vaatimuksia päätöksentekotilanteeseen
liittyy. Entistä enemmän politiikassa on kyse myös julkisoikeudellisesta toiminnasta
ja hallinnosta. Työtään tekevälle poliitikolle aika on kustannus. Ajan merkitys perus-
teluna ja välineenä voi muuttua prosessin aikana. (ks. Steiner – Dorff 1980, 29.)

Steinerin ja Dorffiin viitaten valta, ryhmäsolidaarisuus, perustelut ja aika
vaikuttavat päätöksentekoprosesseihin, niiden tuotoksiin ja niihin sitoutumiseen.

Tämän tutkimuksen perusteella listaan on lisättävä yksi tekijä, jotta nykyisen
poliittisen päätöksentekokulttuurin vahvimmat vaikuttimet tulevat huomioiduiksi.
Median vaikutus poliitikkojen toimintaan on ohittamaton. Vaikka media ei välttä-
mättä suoraan vaikuta päätösten sisältöihin, ohjaa politiikan mediasidonnaisuus
monelta osin politiikan prosesseja. Media toimii lisäksi puolueiden sisäisellä
kentällä.49

Keskustan sisäinen tilanne, jossa vaikutusvalta painottuu selvästi jäsenmääräl-
tään pieneen puolue-eliittiin ja sen ytimeen, ei ole poikkeuksellinen. Myös
työvaliokunnan tapa tuottaa päätöksiä tulkintamenettelyn kautta lienee varsin
yleinen pienissä vaikutusvaltaisissa päätöksenteko-organisaatioissa, vaikka sitä
käytetäänkin selvästi toisistaan poikkeavissa poliittisissa päätöksentekokulttuu-
reissa. (Steiner – Dorff 1980, 24–25, 159.) Politiikan ammattilaisten päätöksen-

48 Myös keskustan EMU-päätöksentekoon liittyi varsin värikäs aikataulukeskustelu, jossa etsittiin
puolueelle “parasta” EMU-päätösajankohtaa. Keskusteluissa perusteltiin ajankohtaesityksiä
mm. suhteessa Britannian vaaleihin, Ruotsin sosialidemokraattien puoluekokoukseen ja
Suomen sosialidemokraattien puoluevaltuuskunnan kokoukseen. (Ks. puoluehallitus, ptk.
13.2.1997; työvaliokunta, ptk. 7.3.1997; 25.4.1997.)

49 Median ja politiikan välisestä suhteesta tarkemmin luvussa 4.4.
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tekokäytäntönä työvaliokunnassa tulkintamenettely on siinä mielessä perusteltu,
että tulkintamenettelyn toimiminen ja vuorovaikutteisuuden toteutuminen siinä
edellyttävät kaikilta osallistujilta mahdollisimman yhdenmukaista poliittista
osaamista ja asioiden hallintaa. Muussa tapauksessa puheenjohtajan vaikutusvalta
kasvaa demokratian näkökulmasta liian suureksi. Joka tapauksessa tulkintamenette-
lyn käyttäminen antaa etulyöntiaseman niille, joilla on mahdollisuus perehtyä
käsiteltäviin asioihin ennakolta ja valmistella puheenvuorot ennen päätöksenteko-
tilannetta. Mikäli tätä mahdollisuutta ei ole, tulkintapäätöksenteko ei voida pitää
osallistumista kannustavana eikä erityisen tehokkaana. (Steiner – Dorff 1980,
185.)

4.3.3. Prosessien hallinnan haasteet

Puolueiden sisällä on korkeatasoista politiikan sisältöihin ja menettelyihin liittyvää
osaamista. Myös perinteet ja toimintakäytännöt ohjaavat vakiintuneiden puolueiden
toimintaa. Sisäisistä resurssitekijöistä huolimatta puolueiden prosessien onnistumis-
aste vaihtelee. Vaikka prosessien onnistumisen objektiivinen mittaaminen on
mahdotonta, pyrkivät erityisesti puolueet itse lähinnä mielipidetutkimusten ja
jäsenpalautteen (mm. Internet-kyselyt) perusteella arvioimaan puolueen toimintaa
ja yksittäisiä prosesseja. Viime kädessä merkittävien prosessien oletetaan heijastuvan
puolueen ryhmäkoheesioon ja ennen kaikkea vaalikannatukseen. Prosessien
onnistumisen mittaamiseen liittyvistä ongelmista huolimatta prosesseja arvioidaan.
Seuraavassa tarkastelussa keskitytään pohtimaan sitä, millä päätöksentekoproses-
sien onnistumista tai epäonnistumista voidaan selittää ja mitä epäonnistumisen
riskitekijöitä keskustan päätöksentekokäytännöissä ja -rakenteissa on.

Keskustan päätöksentekoprosessien suunnitteluun ja etenemiseen vaikuttaa
puolueen sisäisen toiminnan kahtiajakautuminen. Ammattipoliitikot hallitsevat
varsin itsenäisesti valtakunnallisen makrotason politiikan sisältökysymyksiä. Samalla
puolueen järjestöllisestä toiminnasta on tullut kunta- ja maakuntatason politiikan
ohella selvästi aktiivijäsenistön vastuulla oleva poliittisen toiminnan sektori. Työn-
jaon vakiintumisen taustalla on muun muassa politiikan monimutkaistuminen ja
ammattilaistuminen, ammattipoliitikkojen työmäärän lisääntyminen sekä puolue-
organisaatiosta riippumattomien toimijoiden (mm. eduskuntaryhmän kanslia,
ydineliitin asiantuntijat, kansanedustajien tukiorganisaatiot) aseman vahvistuminen
politiikassa ja puolueen sisällä. Puolue vaikuttaa toimivan entistä selvemmin
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sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti kahdessa osassa. Yhtäältä on piiri-
järjestöpohjainen kenttäorganisaatio ja toisaalta ammattipoliitikkokeskeinen
valtakunnallinen toiminta. Jäsenistön enemmistö ja ammattipoliitikot toimivat
käytännön politiikassa samassa puolueessa, mutta entistä enemmän eri kentillä.
Työnjako on johtanut vaikutusvallan kasaantumiseen ammattipoliitikoille ja erityi-
sesti ydineliitille puolueessa.50  Samalla etäisyys jäsenistöön on kasvanut. Puolueen
sisäisen toiminnan kahtiajakautuminen ja osien autonomisuus saa vahvistusta
aikaisemmista tutkimuksista. (ks. Rantala 1982, 244; Borg O. 1986a, 29; Nousiainen
1993, 132–133; Mair 1994, 4; Müller 1994, 74–75; Borg S. 1997c, 36; Selle –
Svåsand 1983, 221.)51  Myös puolueen toiminnan ammattilaistuminen on noussut
toistuvasti esille sekä empiirisissä tutkimuksissa että puoluetypologiakeskusteluissa
(ks. esim. Rantala 1982; Katz – Mair 1994; Ruostetsaari 1998; Kääriäinen 2002;
puoluetypologioista ks. luku 1.2.).

Keskustassa puolueen toiminnan kahtiajakautuminen on näkynyt paitsi
työnjaossa myös puolueen toiminnan kehittämistä koskevassa keskustelussa.
Toiminnan eriytymisen on arvioitu heikentäneen puolue-eliitin kykyä ymmärtää
kenttäorganisaation arkisia ongelmia (ks. pol8.).52  Toisaalta toiminta-areenoiden
eriytyminen yhdistettynä poliitikkoja koskevaan kielteiseen julkiseen keskusteluun
on voinut lisätä jäsenistön kyvyttömyyttä ymmärtää ammattipoliitikkojen
jokapäiväistä työtä. Ammattipoliitikoilla ja aktiivijäsenillä on osallistumisen ja
“pätemisen” paikkoja puolueessa, mutta politiikan toimintakenttien eriytyneisyys
on johtanut siihen, että ammattipoliitikkojen ja jäsenjoukkojen arkisen poliittisen
toiminnan leikkauskohtia on varsin vähän. Vaikka kansalaisten poliittisen osaamisen
vahvistumisen seurauksena jäsenillä olisi kykyä yhteydenpitoon, on yhteydenpito
erityisesti puolue-eliittiin käytännössä vähäistä ja varsin keskittynyttä militantti-
jäsenistöön.

50 Ammattipoliitikko kuvasi kahtiajakautuneisuutta määritellessään keskustan puolue-eliittiä.
Hänen mukaansa “sisäisissä järjestöasioissa puolue-eliittiin kuuluu aika paljon piirien
puheenjohtajia (…). Sitten taas poliittisissa kysymyksissä niin se eliitti muodostuu noin
puolesta kymmenestä.” (pol3.)

51 Peter Mair arvioi, että puolueet toimivat entistä selvemmin kolmessa osassa. Julkista tehtävää
hoitava puolue (party in public office) keskittyy toimintaan hallinnossa ja parlamentaarisella
kentällä, kenttätason puolue (party on the ground) kannattajien ja jäsenten tasolla ja
keskusjärjestöpuolue vastaa (party in central office) massapuolueperinteeseen nojaten
puolueen toiminnan edustuksellisuudesta suhteessa kenttään ja yhteydestä julkisella kentällä
toimivaan osaan puoluetta. (Mair 1994, 4.)

52 Tähän keskusteluun liittyi osittain myös kevään 2003 puoluevaltuuskunnassa käyty keskustelu
vaalimenestyksen seurauksena lisääntyvän puoluetuen jakamisesta puolueen sisällä.
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Toimintakenttien eriytyminen voi lisätä ammattipoliitikkojen ja jäsenistön
vastakkainasettelua päätöksenteossa ja mitä ilmeisimmin sillä on ollut jäsenistöä
passivoiva vaikutus (ks. Rantala 1982, 244–245; Borg O. 1986a, 29–32). Toisaalta
vuorovaikutteisissa prosesseissa ammattipoliitikkojen ja jäsenten erilaiset politiikan
toimintaympäristöt voivat monipuolistaa keskustelua ja lisätä käytettävissä olevaa
osaamista. Toimijoiden erilaiset taustat ohjaavat eliittiä myös huolelliseen lähtö-
tilanteen arviointiin ja prosessin suunnitteluun. Puolueen kollektiivisesta
päätöksentekokyvystä on pidettävä erityistä huolta silloin, kun sisäisen jakautumisen
vahvistumisesta on merkkejä.

Puolueiden välisessä voimakkaassa kilpailutilanteessa ja median roolin vah-
vistumisen seurauksena puolueen kyky kollektiiviseen tahdonmuodostukseen
korostuu. Tämä voi johtaa puolueen sisäisen keskustelukulttuurin heikentymiseen.
Sisäisen eheyden nimissä erilaisten mielipiteiden esittämistä, niiden välistä kilpailua
ja eliitin näkemysten kyseenalaistamista voidaan pitää puoluetta vahingoittavana.
EU-prosessi osoittaa kuitenkin, ettei laajamittainen ja voimakasta vastakkain-
asettelua sisältävä keskustelu sinällään vahingoita puoluetta. Työreformi-
prosessi puolestaan osoittaa, että eliitin päätös olla panostamatta kenttä-
keskusteluun prosessin alusta lähtien voi muodostua koko prosessia merkit-
tävästi heikentäväksi tekijäksi.

Keskustelukulttuurin ja toimintakäytäntöjen osalta on tarpeen tunnistaa
puolueen perinteiden merkitys. Keskustan kulttuuriin on kuulunut jäsenistön
osallistuminen ja sisäinen keskustelu. Pyrkimys tämän perinteen sivuuttamiseen
johtaa varsin todennäköisesti ongelmiin keskustan kaltaisessa massajäsenistön
puolueessa. Puolueen toiminnassa jäsenistön poliittinen flegmaattisuus voi
muodostua suuremmaksi ongelmaksi kuin aktiivinen osallistuminen olisi eliitin
näkökulmasta ollut. Jäsenistön passiivisuus vahvistaa kilpailijoiden mahdollisuutta
vaikuttaa puolueen sisäisellä areenalla.

Vaikka jokainen puheenjohtaja muokkaa puoluetta johtamistavoillaan, ja
erityisesti ylärakenteen kulttuurin muutokset johtajavetoisesti ovat mahdollisia,
muuttuu koko puolueen sisäinen toimintakulttuuri hyvin hitaasti. Keskustalla on
liki sadan vuoden historia takanaan ja edelleen lähes 200 000 jäsentä.53  Puolue
on niin massiivinen organisaatio ja sen toimintakulttuuri muodostuu niin suuresta

53 Puolueen ilmoittama jäsenmäärä vuonna 2001 on noin 211 000 (Suomen Keskustan vuosikirja
2001, 97). Jäsenmäärästä ks. luku 1.5.1.
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määrästä yksilötasolle ulottuvia tekijöitä, että yksittäisen yksilötoimijan on ilmeisen
mahdotonta tehdä suuria muutoksia ainakaan puoluetta vahingoittamatta. Puolue
itsessään asettaa rajoja prosesseille ja niiden johtamiselle.

Keskustan sisäisessä päätöksenteossa ongelmia voi aiheutua sisäisen
tiedotuksen heikkouksista. Median roolin vahvistuminen politiikassa on voinut
johtaa – kartellipuolueille tyypillisesti – puolueen sisäisen tiedotuksen aliarviointiin
(ks. Mair 1994, 11).54  Jäsenistön vaikuttavan osallistumisen perusedellytys on
kuitenkin monipuolinen ja mahdollisimman reaaliaikainen sisäinen tiedotus,
joka on myös keskeinen osa hyvin suunniteltua ja hallittavissa olevaa
päätöksentekoprosessia. Toimivan sisäisen tiedonvälityksen tärkein ominaisuus
ei ole nopea tiedotus päätöksentekoprosessien tuotoksista, vaan pikemminkin
se, että tiedotus koskee mahdollisimman reaaliaikaisesti koko prosessia.
Puolueiden taipumus keskittää tiedotus (ydin)eliitin näkemyksiä koskevaksi on
sisäisen keskustelun näkökulmasta riski. Mikäli eliitin näkemysten kanssa kilpailevat
puheenvuorot eivät saa tilaa puolueen sisäisillä areenoilla, niillä on taipumus
etsiytyä puolueen ulkopuoliseen julkisuuteen, jolloin keskustelun hallinta puolueen
sisältä on vaikeampaa. Puolueen sisäisten prosessien onnistumisessa sisäisellä
tiedotuksella on tärkeä rooli eikä panostus ulkoiseen tiedotukseen voi korvata
sitä. Tämä korostuu keskustan kaltaisessa massajäsenistön puolueessa.

Puolueen sisäisen päätöksenteon erityinen haaste kaikilla tasoilla on
toimijoiden keskinäisen arvostuksen ja vastavuoroisuuden toteutuminen. Politiikan
henkilöityminen, voimakas kilpailullisuus ja ammattilaistumiseen liittyvä
urasuuntautuneisuus leimaavat sisäistä päätöksentekoa ja politiikkaa ylipäätään.
Ammattipoliitikkojen, ammattipoliitikoiksi pyrkivien ja heidän tukihenkilöidensä
toimintaan heijastuu myös yksilötason eduntavoittelu, jolloin tilan antaminen
kilpaileville näkemyksille ja tavoitteille voi olla ajoittain ylivoimaisen vaikeaa.
Politiikan valta-asemien tavoittelussa myös vastavuoroisuuden periaatteen
toteutuminen voi jäädä retoriikan tasolle. Päätöksentekoprosessien jäljiltä on
käytännössä aina niitä, jotka ovat pettyneitä. Tämän vuoksi päätöksenteon
hallinnassa on kyse paitsi asioiden ja menettelyjen hallinnasta myös tunteiden

54 Jäsenistön tiedonsaantikanavia on selvitetty luvussa 2.3.3. Peter Mairin mukaan puolueen
tiedotuksen painottuminen ns. yleiseen mediaan puolueen omia tiedotuskanavien asemesta
kertoo kartellisoituneen puolueen halusta painottaa (kartelli-)puolueiden yhteisiä
toimintakenttiä myös tiedotuksessa ja mediaesiintymisissä. Puolueiden keskinäinen yhteisöllisyys
nousee esille tätäkin kautta. (Mair 1994, 11.)
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hallinnasta. Päätöksentekokulttuurin yksilötasoisiin ja ryhmäsolidaarisuutta
uhkaaviin heikkouksiin Aho viittasi varsin juhlavasti Jyväskylän puoluekokouksessa:

“Meidän on kunnioitettava toinen toisemme mielipiteitä ja niiden perusteluja.
On luotettava siihen, että kaikki pyrkivät ajamaan parhaansa mukaan isänmaan
ja oman poliittisen liikkeemme parasta.” (Aho 17.6.1994.)

Prosessien hallinnan vaikeus on jatkuvasti siinä, että politiikan, kuten kaiken
inhimillisen toiminnan objektiivinen arviointi on mahdotonta. Yksilöt tuottavat
lukemattoman määrän poliittisia mielipiteitä, joiden absoluuttinen osoittaminen
oikeiksi tai vääriksi on mahdotonta. Siksi ristiriidat ovat osa politiikkaa. Ristiriitojen
pelko voi johtaa erityisesti ydineliitissä keinotekoiseen yksimielisyyteen ja samalla
siihen, että tullaan “vauhtisokeiksi” puolueen projekteille. Riski tähän on erityisesti
olemassa silloin, kun prosessit ovat yhtä aikaa vahvasti mediariippuvaisia, puolueen
sisäistä hierarkiaa korostavia ja kenttäkeskustelultaan passiivisia.

4.4. Media-, politiikka- ja kenttäorientoitunut toiminta

Keskustalaisten ammattipoliitikkojen puolueen sisäisen toiminnan kuvauksissa
on havaittavissa kolme diskurssia55. Poliitikkojen näkemyksissä esiin nousee
poliittisen toiminnan mediaorientoituneisuus, mutta toisaalta myös politiikka-
ja kenttäorientoituneisuus. Erot poliitikkojen välillä ovat lähinnä painotuseroja
ja piirteitä eri diskursseista on havaittavissa kaikilla haastatelluilla poliitikoilla.
Diskurssipainotuksissa on myös tilannesidonnaisuutta.

55 Tarkastelu perustuu ammattipoliitikkojen tapoihin jäsentää ja priorisoida politiikkaa (argumen-
tointiin sisältyvät politiikan yleiset tavoite-, väline- ja asenne-painotukset). Diskurssin käsitettä
käytän tässä kuvaamaan politiikan rakentumista kulttuurisista merkityksistä, joita tuotetaan ja
uusinnetaan toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Puhutut ja kirjoitetut tekstit sekä
toimintakäytännöt ilmentävät diskursseja. (Ks. Alker – Sylvan 1994, 8.) Heikkilän mukaan
diskursseilla tarkoitetaan “suhteellisen eheitä merkitysten järjestelmiä, jotka (…) tuottavat
kohteensa tietynlaisena”. Lisäksi diskursseihin liittyy puhujan ja kuulijan välinen kompetenssi–
inkompetenssi-näkökulma ja niille on ominaista historiallisuus ja ristiriitaisuus. (Heikkilä
2001, 123–124.) Diskurssianalyyttisestä tutkimuksesta ks. Jokinen – Juhila – Suoninen 1999.
Esimerkki tutkimuksen diskursiivisista lähtökohdista ks. Mickelsson 1999, 19–21.
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Seuraava ammattipoliitikkojen näkemysten tarkastelu painottuu yleisellä
tasolla politiikkaan puolueen sisäisen toiminnan asemesta, koska ammattipoliitik-
kojen käytännön työssä politiikan prosessit ovat yleensä kokonaisuuksia, joissa
puolueen sisäinen valtakunnallinen toiminta ja “varsinainen” poliittinen päätök-
senteko toimintaympäristötekijöineen nivoutuvat yhteen. Puolueen sisäinen toiminta
on selkeimmin erotettavissa puolueen järjestöllisen toiminnan osalta.

4.4.1. Mediapolitiikkaa

Median ja politiikan vahva yhteys on ammattipoliitikoille luonnollinen osa
politiikkaa.56  Ammattipoliitikot ottavat työssään huomioon median. Yksittäisen
poliitikon mediasuhteeseen vaikuttaa hänen asemansa poliittisessa päätöksenteossa.
Ydineliitissä toimiville poliitikoille valtakunnallisen median kanssa toimiminen on
osa jokapäiväistä politiikkaa. Erityisesti hallitusvastuussa ydineliitin jäsenet voivat
vaikuttaa median toimintaan ja omaan rooliinsa mediassa. Ammattipoliitikoiksi
pyrkiville ja suurelle osalle ns. rivikansanedustajista mediahuomion tavoittelemi-
nen on keskeinen osa poliittista toimintaa. Poliitikolla voi olla varsin vahva käsitys
siitä, että poliittisella uralla menestyminen edellyttää erityisiä läpimurtoja mediassa.
Valtakunnallisen tunnettuuden saaminen on osa oman “poliitikkouden” ja uran
rakentamista. (ks. pol3.)

Yksittäisen poliitikon tasolla mediaorientoituneisuudesta voi tulla myös
ongelma. Panostus varsinaiseen työhön politiikan kollektiivisissa prosesseissa voi
jäädä vähäiseksi toiminnan voimakkaan mediakeskeisyyden vuoksi. “Silmän
politiikka” voi ohittaa “käden politiikan” (ks. Mickelsson 1999, 29; viittaa
Kanerva 1990, 66–83; ks. myös Karvonen 1999, 209).57  Poliitikkojen tapa tehdä
yhteistyötä median kanssa ja ns. mediakyvykkyys ovat poliitikkojen keskinäisen
erottelun välineitä. (ks. Mickelsson 1999, 282.) Vaikutusvaltaisen aseman saaminen
ja säilyttäminen edellyttää, että poliitikko osaa mitoittaa mediaesiintymiset sekä
kollegojen että poliittisen päätöksenteon näkökulmasta korrektisti. Mediassa
onnistumista arvioivat myös kansalaiset ja media.

56 Politiikan ja median välisestä yhteydestä ks. Nousiainen 1998, 132–136; Karvonen 1999; Sjölin
1994; ks. myös Jakobson 1994, 331–333.

57 Kansanedustajien persoonallisuustyypeistä ks. Pitkänen 1991, 122–123, 163. Ks. myös
Kananen 2002, 29–32.
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Mediapolitiikan diskurssiin sisältyy politiikan henkilöityminen ja samalla
asioiden siirtyminen poliittisessa keskustelussa taka-alalle. (ks. Mickelsson 1999,
282.)58  Pelkistäen voidaan sanoa, että mediapolitiikan diskurssissa muiden
puolueiden tavoin myös keskusta tarjoaa erilaisia poliitikkoja kansalaisten valitta-
viksi. Media toimii tällöin paitsi poliitikkojen “puhtaana” esiintymisfoorumina
myös mielikuvien muokkaajana ja tulkintojen esittäjänä. Poliitikon ja median
välisessä suhteessa on siten kyse vuorovaikutteisesta tulkintaketjusta, jossa alku-
peräisen tulkinnan esittäjän eli poliitikon viesti välitetään ja tulkitaan median
kautta kansalaisille. (Karvonen 1999, 78–79; ks. Aula 1989, 15–17, 21.)

Puolueen kannanmäärittelyssä politiikan henkilöityminen ja mediasidonnai-
suus tarkoittaa yleensä sitä, että puolueen viestit pyritään rakentamaan median
näkökulmasta “myyviksi” ja ne tuodaan julkisuuteen ydineliittiin kuuluvan, julkiseen
keskusteluun rutinoituneen poliitikon kautta. Keskustassa puolue-elimet ovat
saaneet entistä enemmän väistyä viestien rakentajan ja esittäjän roolista erityisesti
ns. päivänpoliittisessa toiminnassa, vaikka avainpoliitikkojen viesteihin sisältyykin
usein myös puolue-elinten kollektiivisissa keskusteluissa esiin nousseita näkemyksiä
(ks. pol1; pol16.). Ammattipoliitikon mukaan puolueen puheenjohtajakeskeisyys
perustuu nimenomaan “julkisuusvaatimukseen”. Hänen mukaansa puheenjohtaja-
keskeisyys ei ole “sisäsyntyistä”, vaan se perustuu median vaatimukseen. (pol5.)
Mediadiskurssin merkitys korostuu puolueiden vaaliareenalla (vote-seeking).
Vaalikampanjoissa media on tänä päivänä puolueiden korvaamaton yhteistyö-
kumppani, keskusteluareena ja myös kampanjoinnin osapuoli.

Ammattipoliitikot nostivat haastatteluissa oma-aloitteisesti esille keskustan ja
keskustalaisten poliitikkojen “mediaongelmat”. Ammattipoliitikot kokivat yhtäältä
ongelmaksi sen, että oppositiopuolueella59  on vaikeuksia saada näkemyksiään
esille ja toisaalta sen, että keskustan ja keskustalaisten poliitikkojen “maalais-
imagoa” pidetään keinotekoisesti yllä mediassa. (pol3; pol13.) Ammattipoliitikon
mukaan on olemassa puolueelle “ystävällismielinen” ja puoluetta ainakin jossakin

58 Leif Salmén kuvaa televisiohaastattelun merkitystä mediasidonnaisessa politiikassa seuraavasti:
“Televisiossa haastattelu antaa vain harvoin faktatietoa. Enemmän se kertoo jotain tärkeää
ihmisten persoonallisuudesta, heidän luonteestaan, asenteistaan ja joskus salatuistakin
pyrkimyksistä. Kun politiikka on yhä enemmän imagopolitiikkaa on helppo ymmärtää miksi
poliitikot panostavat niin paljon televisioesiintymiseensä. Joka on kiinnostunut politiikan
asiasisällöstä katsoo televisiota vain harkiten.” (Salmén 1989, 56.)

59 Valtaosa haastatteluista tehtiin vuonna 2001, jolloin keskusta oli oppositiossa.
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määrin vahingoittamaan pyrkivä “valtamedia” (pol6; ks. pol3; Merilä 1999, 9.)
Toisaalta useat ammattipoliitikot arvioivat, että puolueen kannalta tilanne on
muuttumassa paremmaksi, koska puolueessa on noussut esille “moni-ilmeisempiä”
poliitikkoja. Tällä on viitattu lähinnä naispoliitikkojen nousuun puolueessa.
(pol3.)

Ammattipoliitikkojen ohella myös keskustan militanttijäsenet tunnistavat
politiikan mediasidonnaisuuden ja osaavat itse toimia mediakentällä.60  Tämä
vahvistaa militanttijäsenistön merkitystä koko puolueessa ja yksittäisten ammatti-
poliitikkojen näkökulmasta ja on samalla erotteleva tekijä militanttijäsenistön ja
muiden jäsentyyppien välillä. Militanttijäsenet osaavat hyödyntää alueellisia ja
paikallisia tiedotusvälineitä poliittisessa toiminnassaan ja heillä on usein valmiuksia
esiintyä myös valtakunnallisessa mediassa. Mediaosaaminen on yksi vallankäytön
avain myös jäsenistön sisällä.

Politiikan ja median yhteen nivoutuminen istuu hyvin keskustalaiseen järjestö-
kulttuuriin. Maalaisliittolaiseen perinteeseen kuului aktiivinen poliittinen keskustelu
muun muassa puolueen lehdissä. Tästä näkyy heijastumia edelleen keskustalaisten
ammattipoliitikkojen ja militanttijäsenten tavassa osallistua politiikkaan myös
median välityksellä, vaikka puolueeseen virallisesti sidoksissa olevan lehdistön
määrä onkin vähentynyt vuosien aikana selvästi.61  Puolueen perinteet tukevat
myös sitä, että medialla on tilaa puolueen sisäisellä kentällä. Puoluekokous ja
puoluevaltuuskunta ovat selviä esimerkkejä median “osallisuudesta” puolueen
toimintaan, vaikka median vaikutus puolueen käytännön toimintaan ei olekaan
suoraan verrannollinen median edustajien läsnäolo-oikeuteen puolueen päätöksen-
teossa. Media vaikuttaa prosesseihin, vaikka median edustajia ei ole paikalla
päätöksentekotilanteissa.

60 Jäsenkyselyn kysymyksenasettelussa keskityttiin puolueen sisäisiin toimijoihin eikä käsitelty
yleisesti “median” roolia puolueessa. Tämän seurauksena useat militanttijäsenet muistuttivat
tutkijaa avointen kysymysten vastauksissa median merkityksestä. Militanttijäsenet arvioivat
median ja politiikan välistä yhteyttä mm. seuraavasti: “Median vaikutus on suuri. Se vaikuttaa
myös päätöksentekoon.” (nainen Etelä-Pohjanmaalta) “Tutkimuksestanne puuttuu kokonaan
se, kuinka media kokonaisuudessaan vaikuttaa keskustan jäsenistön mielipiteisiin.” (nainen
Itä-Savosta)

61 Kirjoittamisen perinnettä on vahvistanut se, että puolueen puheenjohtajat ja keskeiset poliitikot
ovat yleensä olleet ahkeria kirjoittajia ja puolueella on ollut mittava oma lehdistö. Keskustalaisen
lehdistön historiasta ks. Väänänen 1999; Salokangas 1982. Puoluesidonnaisten sanomalehtien
määrästä ja levikistä ks. Nousiainen 1998, 125.
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4.4.2. Politiikka-politiikkaa

Politiikan mediasidonnaisuus nähdään usein politiikan arvoa ja merkitystä
heikentävänä tekijänä. Ammattipoliitikkojen argumentaatiossa on kuitenkin
havaittavissa se, että ainakin politiikan ns. tärkeitä kysymyksiä ratkaistaessa
poliittinen toiminta on ensisijaisesti politiikkaorientoitunutta eli poliittisen
toiminnan ja päätöksenteon tärkein funktio on tarkoituksenmukaisten päätösten
aikaansaaminen (policy-seeking). Politiikka-poliitikot korostavat vastuunkanta-
jan roolia ja asiahallintaa sekä valtakunnallisen politiikan merkitystä maakunta-
intressejä62  tai yksittäisiä ryhmäintressejä korostavan politiikan sijaan. Politiikkaa
ohjaavat sekä kansalliset että ns. globaalit näkökulmat ja tulevaisuussuuntautunei-
suus. Samalla politiikkaorientoituneisuus tarkoittaa sitä, että tärkeissä ratkaisuissa
politiikan henkilökysymyksiä ei pidetä ratkaisevina. Ammattipoliitikon mukaan
“politiikassa on aina joitakin niin suuria asioita, joissa asia ratkaisee” (pol3.).

Politiikkaorientoituneessa toiminnassa sisältöratkaisut rakennetaan poliittisten
tavoitteiden pohjalta, ja mediasidonnaisuus yhdistyy päätöksentekoon selvimmin
menettelyjen valinnan osalta. (ks. pol5; Aula 1989, 26–28.) Ammattipoliitikot
etsivät sisältöratkaisujen tueksi sellaisia menettelyjä, jotka lisäävät ratkaisujen
kannatusta ja legitimiteettiä sekä kestävät mediassa tapahtuvan läpivalaisun.
Vaikka media vaikuttaa prosesseihin silloinkin kun päätösten sisältöjä rakennetaan
politiikkalähtöisesti, ei tämä tarkoita, että media vaikuttaisi ratkaisevasti poliitik-
kojen kannanmäärittelyyn. Mediasidonnaisuudesta voi kuitenkin tulla poliittisten
prosessien heikkous, mikäli sisältöratkaisut alkavat jäsentyä mediakeskustelun
johdolla ja poliitikoilta katoaa kyky hallita päätöksentekoa. Työreformiprosessissa
oli selviä viitteitä tästä. Esimerkkinä politiikkaorientoituneesta toiminnasta voidaan
pitää keskustan ydineliitin toimintaa puolueen EU-prosessissa. Menettelyt puolueen
sisällä ja mediassa valittiin sisältötavoitteen pohjalta.

Politiikkadiskurssissa poliittinen toiminta painottuu makrotason valta-asemia
korostavasti parlamentaariselle areenalle (office-seeking), jossa ammattipoliitik-
ko on vuorovaikutuksessa ennen kaikkea muun poliittisen eliitin kanssa (mm.
kollegat, virkamiehet, asiantuntijat). Asiapolitiikan, asiantuntijuuden ja makrotason
intressien korostaminen ryhmäintressien asemesta viittaa puolueiden vaalipuolue-
ominaisuuksiin. Politiikkadiskurssia korostavien poliitikkojen heikkoutena voi

62 Keskustalaisen politiikan ja toiminnan maakunnallisuutta käsitellään luvussa 4.4.3.1.
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olla itseriittoisuus politiikan osaamisessa ja hallinnassa, jolloin vuorovaikutus
politiikan kentällä voi jäädä yksipuoliseksi. Myös vertikaalisten sidosten heikkous
suhteessa äänestäjiin on osoitus politiikkadiskurssia painottavan puolueen vaali-
puolueluonteesta. (ks. Wolinetz 2002, 147.)

4.4.3. Kenttäorientoitunutta politiikkaa

4.4.3.1. Maakunnallisuus ja järjestöpainotteisuus

Kenttäorientoituneisuus on keskustan perusominaisuus, jonka vaikutus puolueen
käytännön elämään vaihtelee jonkin verran. Ammattipoliitikkojen mukaan tämä
selittyy pitkälti puheenjohtajan toimintatavoilla, jotka ovat sidoksissa paitsi
puheenjohtajan persoonaan myös senhetkiseen yhteiskunnalliseen ja puolue-
poliittiseen kontekstiin.

Ammattipoliitikot arvioivat varsin yhtenäisesti, että Väyryselle puheenjohtajana
oli tyypillistä “nojata” puolueen kenttään erityisesti turvatessaan valitsemansa
linjan hyväksyttävyyttä. Väyrynen hyödynsi keskustan järjestöllistä voimaa
“tahtopolitiikan” toteuttamisessa. Aho sen sijaan piti politiikkaa selvemmin ammatti-
maisena, “pragmaattisena” asioiden hoitamisena ja panosti samalla uuden
kannatuksen hankkimiseen puolueelle. Jäsenistön rooli korostui nimenomaan
puheenjohtajan mandaatin antajana puoluekokouksessa. Virolaisen on arvioitu
olleen kenttäorientoituneisuudessaan kahden seuraajansa välissä. Hän kiersi
paljon kentällä ja kuunteli jäsenistön mielipiteitä, mutta jätti poliittisissa linjauksissa
liikkumavaraa itselleen puheenjohtajana. Jäätteenmäen arvioidaan toimineen
ainakin jossakin määrin Ahoa kenttäorientoituneemmin, vaikka hänellä on ollut
kriittisiä näkemyksiä kenttäorganisaation roolista puolueessa. Jäätteenmäen
arvioitiin antaneen arvoa puolue-elimissä käytävälle keskustelulle.63  (pol1; pol7;
pol11; ks. pol4; Kääriäinen 2002, 258.)

Kenttäorientoituneisuus näkyy keskustan toiminnassa sekä maakunnalli-
suutena että puolueen järjestöorganisaation ja jäsenistön korostamisena.

63 Ammattipoliitikkojen välillä on näkemyseroja työvaliokunnan asemasta Ahon kaudella. Yhtäältä
arvioidaan, että Aho “luotti puolueen omaan valmisteluun” ja “käytti työvaliokuntaa” paljon
näkemystensä testaamiseen. Toisaalta arvioidaan, että Ahon aikana työvaliokunnassa keskustelu
oli rajoittunutta ja hänellä oli “omia porukoita”, joissa asioita valmisteltiin. (pol4. vrt. pol7.)
Muista poiketen yksi ammattipoliitikko arvioi, että Jäätteenmäki puheenjohtajana valitsi
neuvonantajaryhmänsä puolueen ulkopuolelta ja sivuutti puoluejärjestelmään kuuluvat toimijat
(pol4; huom. haastattelun ajankohta v. 2001).
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Maakunnallisuus on osa keskustan aatetta. Se leimaa puolueen poliittisia tavoitteita
ja ohjaa käytännön valintoja sekä politiikan sisältökysymysten että henkilövalintojen
osalta. Lisäksi se vaikuttaa puolueen käytännön projektien toteutukseen. Maakun-
nallinen tasavertaisuus pyritään ottamaan huomioon puolueen tilaisuuksien järjestä-
misessä, resurssien jakamisessa ja muussa panostuksessa puoluetoimintaan.

Kenttäorientoituneisuus tarkoittaa myös puolueorganisaation piiri- ja paikallis-
tason sekä niitä tukevien puolueen valtakunnallisten toimien sekä jäsenistön
merkityksen korostamista. Puolueen päätöksentekoprosessien toteuttaminen
kenttäorientoituneesti tarkoittaa panostusta jäsenistön osallistumiseen ja sitoutumi-
seen sekä paikallis- ja piiritason organisaatioiden osallistumista prosessien käytän-
nön toteutukseen.

Maakunnallisuus on keskustan sisäistä toimintaa voimakkaasti värittävä
ominaisuus. Vaikka maakunnallisuus on puolueen kollektiivinen ominaisuus,
sisältyy siihen myös keskustan sisäistä toimintaa hajottavia ja kilpailua
lisääviä tekijöitä. Maakunnallisuus näkyy puolueen sisäisessä käytännön toimin-
nassa erilaisina järjestöllisinä toimintatapoina ja tavoitteina. Piirien koossa,
resursseissa, toiminta-aktiivisuudessa, sisäisessä koheesiossa ja poliittisessa paino-
arvossa on varsin suuria piirikohtaisia eroja.

Haastatellut ammattipoliitikot arvioivat yhteneväisesti, ettei keskustassa ole
varsinaisia fraktioita nykyisin.64  Maakuntien välisiä eroja voidaan kuitenkin
pitää puolueen sisäisen ryhmittymisen perustana. Puolueen sisäisessä päätök-
senteossa vaikuttavat maakunnalliset intressit. Jäsenistö ryhmittyy ja puolueen
sisäinen toiminta jäsentyy edelleen ennen kaikkea maakunta-/piirijärjestö-
pohjaisesti. Puolueen henkilövalinnoissa ryhmittyminen näkyy yleensä erityisen
selvästi. (pol3; pol5; pol6.) Ammattipoliitikko perustelee piirijärjestöjen merkitystä
sillä, että piirijärjestöt saavat “erilaiset ihmiset yhteisten hankkeiden taakse”
(pol8.). Tähän liittyen toisen ammattipoliitikon mukaan piirijärjestöjen ongelmana
voi olla se, että piirin rooli nähdään “yhden tahdon muodostajaksi, keihäänkärjeksi
ja ajetaan ihmisiä samalle linjalle, joskus fanaattisestikin” (pol4.).

64 Useissa haastatteluissa viimeisimmäksi merkittäväksi ja puoluetta hajottavaksi jakolinjaksi
arvioitiin Suomen EU-jäsenyys, johon liittyi järjestäytynyttä toimintaa mm. varsinaisen
jäsenyysprosessin ja Keijo Korhosen presidentinvaalikampanjan yhteydessä. Fraktiona EU-
vastaista rintamaa voidaan pitää siitä näkökulmasta, että toiminta oli organisoitunutta, ns. ad
hoc -toimintaa pitkäkestoisempaa ja osallistujat identifioituivat rintaman toimintaan. Sen
sijaan toiminnan keskittymistä yhden asian ajamiseen voidaan pitää fraktioille jossain määrin
epätyypillisenä. Fraktion käsitteestä ks. Rose 1964, 37.
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Maakuntatason toiminnassa näkyy ehkä kaikkein voimakkaimmin puolueen
sisäinen poliitikkojen välinen kilpailu. Maakuntapoliittisista ja puolueen luottamus-
tehtävistä kilpaillaan, ja erityisen voimakasta kilpailu on yleensä kansanedustajien
(kansanedustajaehdokkaiden) välillä. Ammattipoliitikko kuvaa kilpailua seuraa-
vasti:

“Jokaisella kansanedustajalla on omat tukimiehensä. (…) (Tukiryhmät)
saattavat olla hyvinkin kiinteitä ja suhde naapuritukiryhmään hyvinkin viha-
mielinen suorastaan.” (pol6.)

Maakunnallisuuteen sisältyy käytännössä suuri määrä poliittista vallankäyttöä,
kun otetaan huomioon puolueen päätöksentekoelimiin kuuluvien jäsenten ja
kansanedustajaehdokkaiden rekrytoituminen piiritasolta sekä puolueen
kenttätoiminnan vaikutus kunta- ja maakuntapolitiikkaan Suomessa (ks. Webb
1994, 120). Myös puoluejohdon valinta on välillisesti sidoksissa ehdokkaiden
piiritason kannatukseen, koska puoluekokousedustajat ryhmittyvät piirijärjes-
töittäin puoluekokouspaikalla, keskustelevat piirien sisällä valinnoista ja voivat
myös piirijärjestönä ottaa kantaa yksittäisen ehdokkaan puolesta. (pol3; pol5;
pol6.)

Maakunnallisuus on myös politiikan sisältökysymys keskustassa. Maakuntien
etujen ajaminen sisältyy edelleen siihen retoriikkaan, joka on tyypillistä muun
muassa osalle puolueen rivikansanedustajista. Käsitteellä viitataan ajoittain edelleen
myös maaseudun ja kaupunkien vastakkainasetteluun. Tästä näkökulmasta maakun-
nallisuus on myös puolueen sisäinen kiistanaihe, koska puolue-eliitissä on varsin
pitkään painotettu sitä, ettei vastakkainasettelu ole asiallisesti perusteltu eikä
tarpeellinen keskustan politiikassa. Osa ammattipoliitikoista pitää voimakasta
maakuntakeskeisyyttä ainakin jonkinasteisena ongelmana myös puoluehallituk-
sessa, jossa maakunnallinen edunvalvonta voi heikentää kykyä tarkastella puoluetta
kokonaisuutena (pol3; pol4; ks. luku 3.3.3.).

4.4.3.2. Henkilöityminen kenttätasolla

Kenttäorientoitunut toiminta suuntautuu puolueen sisäiselle areenalle. Media-
politiikan henkilöitymisen ja minä-keskeisyyden sekä politiikkadiskurssin asia-
keskeisyyden sijasta kenttädiskurssissa painottuvat puolueen perinteet, aate ja
kollektiiviset tavoitteet. Puolueyhteisöstä nousevat tekijät määrittelevät politiikkaa.
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Tästä näkökulmasta kenttäorientoituneeseen politiikkaan sisältyy muihin
diskursseihin verrattuna enemmän yhteisöllisyyttä ja puoluekeskeisyyttä. Toisaalta
voidaan kysyä missä määrin kenttäorientoitunut, aatekeskeinen puoluetoiminta
on aitoa, käytännön politiikkaa ohjaavaa toimintaa ja missä määrin kenttädiskurs-
sissa on kyse poliittisesta idealismista tai tilannesidonnaisesta poliittisesta puhe-
tavasta? (ks. pol4.)

Politiikan henkilöityminen ja siihen demokratianäkökulmasta liittyvät ongelmat
näkyvät tänä päivänä myös kenttäorientoituneessa poliittisessa toiminnassa. Yksilö-
tason palkinnoista riippumaton puolue- ja aatekeskeinen politiikan tekeminen on
vähentynyt. Erityisesti puolueen militanttijäsenistö odottaa, että puoluepoliittinen
toiminta antaa myös henkilökohtaisia palkintoja, vallankäytön tunnetta ja
vähintäänkin välillistä vaikutusvaltaa politiikan eri areenoilla. Näihin odotuksiin
liittyen militanttijäsenet haluavat sitoutua voimakkaasti, jopa intohimoisesti
yksittäisten ammattipoliitikkojen tukemiseen. Näiltä osin jäsenistön motivaatio-
pohjassa on tapahtunut muutosta verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin, jolloin
jäsentasolla koettiin nykyistä suurempaa henkilökohtaista vastuuta puolueen
järjestötoiminnasta ja sen rahoituksesta, puolueen kannatuksen kasvusta ja jopa
puolueen “henkiinjäämisestä” voimakkaan yhteiskunnallisen muutoksen yhtey-
dessä 1960- ja 70-luvuilla. Yksittäistä poliitikkoa koskevat tavoitteet eivät olleet
siinä määrin ensisijaisia kuin ne tänä päivänä ovat.

Vaikka maakunta- ja paikallistason politiikassa on nähtävissä egoistista
urakeskeisyyttä, ja (puolue)poliittisella osallistumisella on selkeää instrumentaalista
merkitystä, ei ammattipoliitikon arvion mukaan militanttijäsenten (ja muiden
aktiivijäsenten) joukossa esiintyvää asennoitumista voida yleistää koko jäsenistöä
koskevaksi. Henkilöitymisen ja urakeskeisyyden rinnalle nousee “yllättävän voimak-
kaasti (…) arvopohjan yhteisyys” (pol3.). Ammattipoliitikko kuvaa puolueen
kentällä olevia motivaatio- ja asenne-eroja seuraavasti:

“(…) Keskustassa tämä arvopohja ja aate on se ydinkysymys, (…) minkä
takia he jäseniä ovat. Jos monet puoluehallituksessa ja eduskuntaryhmässä
kokevat, että pitkä oppositiokausi – jos ollaan kaksi kautta oppositiossa,
varsinkin jos tulee se kolmas kausi oppositiossa – (…) on ihan tuho tälle
puolueelle, että ei(vät) näe motiivia toimia, ja ihmiset (…) menettää luottamuk-
sensa meihin. Minä en usko ollenkaan siihen. (…) (Kun) mennään alemmalle
tasolle puolueessa, mennään (rivi-)jäsenistön suuntaan, sitä pitkäjänteisempiä
ihmiset ovat. (…) (J)os me ollaan oppositiossa, ne tietää, (että) ei silloin
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keskusta voi vaikuttaa. Mutta ei meitä myöskään siitä syytetä (rivijäsenistön
joukossa). He osaavat, jaksavat kyllä odottaa. Se on ehkä tämä väliporras
maakunnissa kaikkein arin. He kokevat, että heillä ei ole mahdollista Helsingin
päässä vaikuttaa (kun keskusta on oppositiossa).” (pol3.)

Politiikan henkilöityminen, urakeskeisyys ja tehtävien kasautuminen on
puolueen sisäisen demokratian näkökulmasta ongelmallista myös kenttätasolla.
Suuntauksella on massoja passivoiva vaikutus. Tehtävien kasautuminen tarkoittaa
yleensä myös politiikan sisältöön, käytäntöihin ja poliittiseen kulttuuriin liittyvän
osaamisen kasautumista, mikä tukee edelleen vallan keskittymistä puolueessa.
(ks. Parry – Moyser – Day 1992, 9.) Massojen passivoituminen ja poliittisen
osaamisen voimakas heterogeenisuus puolueessa vahvistavat eliittien asemaa ja
riippumattomuutta massojen kontrollista.

Keskustan kenttätason toiminnassa on nähtävissä piirteitä eliittien riippumatto-
muudesta ja “omavaltaisista” toimintakäytännöistä. Esimerkiksi puoluevaltuus-
kunta- ja hallituspaikoista voidaan tehdä piiritason eliitin käsissä olevia palkitse-
misen välineitä, joita tarjotaan vastineeksi lojaalisuudesta eliitille tai jotka ovat
panoksia kilpailevien poliitikkojen välisessä kaupankäynnissä. Maakuntatason
henkilökeskeisessä toiminnassa luottamustehtäviin valittavien mielipide-edustavuus
nimenomaan suhteessa eliittiin voi nousta ratkaisevaksi tekijäksi valintaprosessissa.
Demokratian näkökulmasta tarpeellinen erilaisten mielipiteiden ja henkilöiden
avoin kilpailu valintatilanteessa voi jäädä toteutumatta.

Puolueen kenttätason toiminnan henkilöitymistä voidaan selittää paitsi media-
sidonnaisen valtakunnallisen politiikan henkilöitymisellä myös kunnallisen
päätöksentekojärjestelmän uudistuksella, joka vähensi kuntatason poliittisia
luottamustehtäviä (mm. lautakuntien määrän väheneminen). Tämän seurauksena
kunnallispolitiikan kautta puolueen toimintaan aktivoituvien jäsenten määrä
pieneni, mikä tuki edelleen tehtävien kasautumista ja henkilöitymistä puolueen
paikallisessa toiminnassa. Samoja piirteitä on ollut nähtävissä maakuntatason
toiminnassa.

4.4.3.3. Alueelliset asenne- ja kulttuurierot

Keskustan sisällä on alueellisia eroja yhteiskunnallisessa asennoitumisessa ja
jonkin verran myös puoluetta koskevissa näkemyksissä. Seuraavassa tarkastellaan
jäsenkyselyn tuloksia alueellisesti siten, että piirijärjestöt on jaoteltu viiteen
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ryhmään: Pohjois-Suomeen, Etelä-Suomeen, Itä-Suomeen, Länsi-Suomeen ja
Keski-Suomeen.65

Yhteiskunnallisessa asennoitumisessa on havaittavissa selkeitä alueellisia
eroja keskustan perinteiden näkökulmasta politiikan uusissa kysymyksissä.
Etelä-Suomessa kannatetaan keskimääräistä selvästi enemmän ympäristönsuojelun
tehostamista, kasvukeskusten ongelmien helpottamista, kansainvälistymistä,
kehitysyhteistyön edistämistä ja ns. homosuhteiden rekisteröintiä. Myös laillisen
kansalaisaktivismin ja pakolaisten vastaanottamisen kannatus on Etelä-Suomessa
keskimääräistä suurempaa.

Keskimääräistä kielteisempi kanta ydinvoiman lisärakentamiseen yhdistää
keskustan jäseniä Etelä- ja Keski-Suomessa.66  Etelä-Suomen tavoin myös Keski-
Suomessa kannatetaan ympäristönsuojelun tehostamista keskimääräistä enemmän.
Sen sijaan Pohjois-Suomessa kannatetaan ydinvoiman lisärakentamista jonkin
verran keskimääräistä enemmän ja vastustetaan homosuhteiden rekisteröintiä
hieman keskimääräistä voimakkaammin. Länsi- ja Itä-Suomessa politiikan ei-
perinteisiin kysymyksiin suhtaudutaan hyvin “keskimääräisesti”. Vaikka Etelä-
Suomi erottuu muista alueista edellä mainittujen uusien kysymysten osalta, ei
vastaavaa eroa ole asennoitumisessa naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. (ks.
liitetaulukko 11.)

Keskustan perinteisten kysymysten osalta alueellisia eroja on lähinnä siltä
osin, että Keski-Suomessa maatalouden kehittämistä ja Etelä-Suomessa maaseudun
palvelujen turvaamista ja muuttoliikkeen hillitsemistä “voimakkaasti kannattavia”
on keskimääräistä jonkin verran vähemmän. Näiden kysymysten osalta on kuitenkin
huomattava se, ettei niitä vastusteta millään alueella.67  Asennoitumiserot eivät
siten käytännössä ole merkittäviä.

65 Pohjois-Suomeen sisältyvät Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Peräpohjolan ja Lapin
piirit (n=143), Etelä-Suomeen Helsingin ja Uudenmaan piirit (n=46), Itä-Suomeen Etelä-
Savon, Itä-Savon, Kainuun, Karjalan, Kuopion, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Päijät-Hämeen
ja Ylä-Savon piirit (n=221), Länsi-Suomeen Etelä-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan
ja Varsinais-Suomen piirit (n=151) sekä Keski-Suomeen Pirkanmaan ja Keski-Suomen piirit
(n=72).

66 Uudenmaan muita alueita kriittisempi ydinvoimakanta sekä myönteisempi suhtautuminen
luonnonsuojeluun ja maahanmuuttajiin näkyvät EVA:n tutkimuksissa (EVA 2001, 30; 90; EVA
2003, 45, 85).

67 Aluekehityksen ongelmia ja muuttoliikettä halutaan hillitä myös kaikkien suomalaisten
keskuudessa melko yksituumaisesti (EVA 2001, 13).
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Myös jäsenistön puoluetta koskevissa näkemyksissä on alueellisia eroja.
Länsi- ja Pohjois-Suomessa on muihin alueisiin verrattuna jonkin verran
enemmän kriittistä asennoitumista puolueen piiritason toimintaa kohtaan. Länsi-
ja pohjoissuomalaiset jäsenet arvioivat muita enemmän omien piiriensä alueella
puolueen toimintaa “yhtä näkökulmaa ajavaksi”, “henkilökeskeiseksi” ja
“epädemokraattiseksi”. Etelä- ja Itä-Suomessa puolueen piiritason toiminnan
kriittinen arviointi on lähes poikkeuksetta keskimääräistä vähäisempää. (Ks.
liitetaulukko 13.)

Etelä-Suomessa on muihin alueisiin verrattuna keskimääräistä enemmän
uskoa jäsenistön vaikutusmahdollisuuksiin, jäsenten omiin kykyihin ymmärtää
politiikkaa sekä siihen, että puoluejohto ajaa puolueen ja jäsenistön parasta. Etelä-
Suomessa arvioidaan jäsenistön vaikutusvalta keskimääräistä suuremmaksi
nimenomaan puoluehallituksen jäsenten ja puoluejohdon valinnoissa. (Ks. liite-
taulukot 7., 12.) Muilta osin puolueen sisäistä päätöksentekoa ja sen demokraatti-
suutta koskevissa arvioinneissa ei ole merkittäviä alueellisia eroja.

Eteläsuomalaisten keskimääräistä myönteisempiä arviointeja puoluejohdon
toiminnasta ja jäsenten mahdollisuuksista voidaan ainakin osittain selittää sillä,
että militanttijäsenten ja aktiiviosallistujien osuudet eteläsuomalaisesta jäsenistöstä
on korkeammat kuin muilla alueilla. Eteläsuomalaisilla jäsenillä on keskimääräistä
korkeampi koulutustaso, he ovat ammatillisesti keskimääräistä paremmin
sijoittuneita ja puolueen toimintaan aktiivisesti osallistuvien osuus on keskimääräistä
korkeampi.68

Jäsentyyppijakauma selittää myös sitä, että eteläsuomalaiset jäsenet ovat
selvästi keskimääräistä useammin yhteydessä puoluejohtoon ja tätä kautta pyrkivät
myös jonkin verran muita selvemmin vaikuttamaan tuleviin päätöksiin. Myös
tiedonsaannissa on alueellisia eroja. Muita useammin eteläsuomalaiset jäsenet
arvioivat paikallisyhdistyksen/kunnallisjärjestön, piiritoimiston, puoluetoimiston,
Suomenmaan ja puolueen www-sivut “erittäin tärkeäksi” tiedonsaantikanavaksi.

68 Selkein ero jäsentyyppien jakaumassa on Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen välillä. Etelä-
Suomessa militanttijäsenten osuus on noin 16 prosenttia ja Pohjois-Suomessa neljä prosenttia.
Nominaalijäseniä on Etelä-Suomessa noin neljä prosenttia ja Pohjois-Suomessa lähes neljännes
jäsenistä. Suurien jäsenmääräerojen vuoksi (Pohjois-Suomi n. 67 000 jäsentä, Etelä-Suomi n.
9 300 jäsentä) militanttijäseniä on kuitenkin lukumääräisesti Pohjois-Suomessa lähes kaksin-
kertainen määrä Etelä-Suomeen verrattuna.
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Tätä kautta heillä on monipuolinen puolueinstituutioihin nojaava tiedonhankinta-
verkosto, joka ainakin osittain perustuu puoluetalo Apollon sijaintiin alueella ja
lyhyisiin etäisyyksiin. Tämän pohjalta ei ole yllättävää, että eteläsuomalaiset jäsenet
ovat keskimääräistä tyytyväisempiä tiedonsaantiin puolueessa sekä asioiden valmis-
telun että erityisesti päätösten sisällön osalta. Eteläsuomalaisten keskimääräistä
korkeampi tyytyväisyys piiritason toimintaa ja jäsenistön asemaa kohtaan voi
selittyä osittain myös sillä, että piireissä, joissa keskustalla on perinteisesti ollut
vähäinen kannatus ja pieni jäsenmäärä, mutta alueellista identiteettiä, ryhmä-
koheesio voi olla keskimääräistä korkeampi ja kanavat vaikuttavaan osallistumiseen
helposti saavutettavissa, koska uusien jäsenten mukaan saamista ja kannatuksen
kasvua pidetään erityisen tärkeänä.

Keskustan maakunnallisia ominaispiirteitä voivat vahvistaa jäsenistön koulutus-
taustassa ja ammattiryhmäjakaumassa olevat alueelliset erot. Etelä-Suomessa
jäsenistö on keskimääräistä selvästi korkeammin koulutettua sekä perus- että
ammatillisen koulutuksen osalta. Etelä- ja Pohjois-Suomessa ylempien toimihenki-
löiden ja johtavassa asemassa olevien osuus on keskimääräistä suurempi. Itä-
Suomessa sen sijaan jäsenten koulutustaso on keskimääräistä alhaisempi. Itä- ja
Länsi-Suomessa ylempien toimihenkilöiden ja johtavassa asemassa olevien osuudet
ovat hieman keskimääräistä alhaisempia ja vastaavasti Länsi-Suomessa maan-
viljelijöiden osuus jäsenistöstä on keskimääräistä korkeampi.

Keskustan käytännön poliittisessa toiminnassa edellä esiteltyjen alueel-
listen asenne- ja osallistumiserojen merkitys vähenee selvästi, kun otetaan
huomioon alueelliset jäsenmääräerot. Eteläsuomalaisten osuus keskustan jäsen-
määrästä on noin neljä prosenttia (Suomen Keskustan vuosikirja 2001, 97).
Alueellinen tarkastelu vahvistaa kuitenkin käsitystä siitä, että koulutustaso tukee
poliittista osallistumista ja edelleen nämä yhdessä vahvistavat kykyä toimia
politiikassa. Aktiivinen osallistuminen ja poliittinen osaaminen ovat yhteydessä
myönteiseen puoluearviointiin ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia koskevaan
tyytyväisyyteen. Myös tiedonsaannilla on yhteyttä osallistumista tukevan toiminta-
kulttuurin ja myönteisten puoluekäsitysten muodostumisessa. (ks. luku 2.)

Myös ammattipoliitikot tunnistavat selkeitä maakunnallisia kulttuurieroja
keskustassa. Ammattipoliitikon mukaan erot piirien käytännön toiminnassa ovat
“yllättävän isoja, vaikka (…) ihan samojen sääntöjen mukaan toimitaan” (pol3.).
Seuraavat lainaukset kuvaavat ammattipoliitikkojen käsityksiä puolueen piiritason
järjestökulttuurisista eroista:
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“Keskusta on parinkymmenen maakunnallisen keskustapuolueen yhteenliit-
tymä, jossa pitää kunnioittaa kunkin piirin kulttuurisia ja taustalla olevia
erityispiirteitä, myös mielipiteisiin liittyviä erilaisia painotuksia substanssi-
asioissa. (…) (Toiminta) joissakin (piireissä) on vahvasti tuollaista organi-
saatiokeskeistä, viittaan Etelä-Pohjanmaahan. Siellä on kuitenkin keskimää-
räistä toimivammat osastot, kunnallisjärjestöt, vahva piiri. Mutta sitten on
osassa Suomea annettu repsahtaa tämän (järjestötoiminnan). (…) Paikallinen
toiminta hiipuu, (…) piirin toiminta on vain säännönmukaista piirikokousten
järjestämistä ja nekin joskus vähän vähällä (osallistuja-)määrällä ja sitten
piirin talouskin riutuu.” (pol1.)

“(Puolueessa) on maakunnallisia tai piiri(kohtaisia) (…) traditioon (ja)
historiaan liittyviä eroja. (…) Siinä mielessä voidaan puhua puolueesta
tällaisena maakunnallisten puolueiden liittona myös. (…) Etelä-Pohjanmaan
piiri ja Varsinais-Suomen piiri ovat (…) perinteisiä, järjestötyötä hyvin
tekeviä piirejä. (…) Pohjois-Pohjanmaan piiri(ssä) (…) järjestötyötä kyllä
tehdään.” (pol3.)

“(Piirijärjestöjen toimintakulttuureissa) on erittäin suuria eroja. Meillähän
on piirejä, joissa ei ole oikein taloudellisia eikä paljon henkisiäkään resursseja
toimia. (…) Sitten on taas tällaisia vahvoja piirejä, jotka ovat vähän liiankin
itsetietoisia: Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, joissa on rahaa ja voimaa
ja uhoa.” (pol6.)

“Pohjois-Pohjanmaa on tämmöinen tyypillinen (…) valtaa käyttämään pyrkivä
(piirijärjestö). Etelä-Pohjanmaastakin voidaan sanoa viimeisen vuoden aikana
(n. kevät 2000–kesä 2001) ehkä, (että) on tullut sitä kiitettävää yritystä.
Pohjois-Pohjanmaa pyrkii käyttämään maakunnallista valtaa ja se korostaa
asemaansa puolueen suurimpana piirinä puolueen puitteissa, vaikka sillä ei
merkitystä ole”. (pol3.)

“Meillä on (…) pieniä piirejä, joilla ei kumpikaan näistä hommista (puolueen
järjestölliset ja maakuntapolitiikkaan liittyvät tehtävät) ole kovin hyvin hans-
kassa ja niiden rooli korostuu lähinnä vaalikampanjaorganisaationa organi-
sointivaiheessa.” (pol3.)
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4.4.4. Diskurssit käytännön politiikassa

Missä määrin keskustalaisia ammattipoliitikkoja voidaan tai on tarpeen luokitella
eri diskurssien “edustajiksi”? Poliitikkojen karkea jaottelu on mahdollista argumen-
tointiin sisältyvien painotuserojen perusteella.69  Puolueen sisäisen päätöksenteon
ja järjestökulttuurin näkökulmasta keskeistä on kuitenkin tarkastella miten eri
diskurssit ilmenevät käytännön politiikassa.

Mediaorientoituneessa politiikassa korostuvat median rooli ja myönteinen
vaikutus politiikkaan. Mediaorientoituneet poliitikot painottavat toiminnassaan
mediaesiintymisten tärkeyttä. Ammattipoliitikko kuvaa median osuutta puolueen
ja yksittäisen poliitikon toiminnassa seuraavasti:

“Ylipäätään puolueen toiminnassa sehän (media) on äärimmäisen keskeinen
asia. Sehän on muuttanut politiikan teon käsitystä ihan olennaisesti. (…)
Poliitikon ollakseen vahva poliitikko, täytyy hallita media, mediakanava, (ja)
ymmärtää median toimintalogiikka. Ja kyllähän sitä (mediaa) varmaan pyritään
käyttämään omien pyrkimysten nostamiseenkin.” (pol2.)

Keskeinen osa poliitikon toimintaa mediadiskurssissa on “verbaalinen nokke-
luus” eli kyky näkemyksiään tukevien käsitteiden rakentamiseen tai kopioimiseen
ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen puheenvuoroissa. Poliitikko voi arvioida,
että hallitsemalla mediaa voi hallita myös politiikkaa tai ainakin antaa vaikutelman
tästä. Mediaorientoituneen poliitikon mukaan kansalaisten etu on se, että
poliitikkojen persoonia “läpivalaistaan” myös ns. viihteellisen julkisuuden keinoilla,
joilla ei ole suoraa yhteyttä poliittiseen päätöksentekoon. (ks. pol2.)70

Keskittyminen julkisuudessa toimimiseen voi heikentää poliitikon uskottavuutta
“vakavasti otettavana poliitikkona”. Puolueessa voi syntyä ristiriitatilanteita esi-
merkiksi silloin, kun mediaorientoituneesti toimivalla poliitikolla on vahva
luottamus kykyynsä hallita politiikan tilanteita ja sisältöjä ja tältä pohjalta poliitikolle

69 Haastatteluissa yksittäiset poliitikot oma-aloitteisesti kuvasivat sijoittumistaan politiikan kentällä
nimenomaan valitsemansa poliittisen toiminnan tärkeysjärjestyksen perusteella (ks. esim.
pol1.).

70 Rauli Mickelsson arvioi tutkimuksessaan vuosia 1989–1995 media- ja markkinapuolueiden
kaudeksi, jolloin SDP:n ja kokoomuksen sisällä “markkinat ja media koettiin determinanteiksi”
ja “politiikan alue kaventui” (Mickelsson 1999, 282).



264 YKSILLÄ SÄÄNNÖILLÄ, KAKSILLA KORTEILLA?

muodostuu käsitys “subjektiivisesta oikeudesta” tiettyyn tehtävään politiikassa.
Valituksi tulemisen vaatiminen erityisesti median kautta takaa usein tässä tilan-
teessa, että tehtävään valitaan toinen henkilö. Erityisesti ammattipoliitikkojen
keskinäisessä toiminnassa median kautta toimimista arvioidaan varsin tarkkaan.

Politiikan mediasidonnaisuuteen liittyy poliitikkojen välisiä näkemyseroja.
Politiikkaorienteista politiikka korostavat ammattipoliitikot arvioivat, että median
roolia politiikassa ylikorostetaan. Seuraavassa heidän näkemyksiään politiikan /
poliitikkojen ja median välisestä suhteesta:

“Useampien meidän (kansanedustajien) kannatuspohja muodostuu, ei
suinkaan yksinomaan medianäkyvyyden kautta, vaan kyllä meillä on muita
keinoja saada oma viestimme kentälle ja äänestäjille perille.” (pol3)

“(…) Lehdistö pystyy luomaan sellaisen laajemman kokonaiskuvan, joka
muodostuu yleisemminkin heidän (puheenjohtajien) toiminnastaan (…),
miten täällä eduskunnassa pitemmän ajan kuluessa (on) toiminut, millaisen
uskottavuuden pystyy saamaan. Että tässä suhteessa minä en pelkää sitä, että
vaalitulos kovin voimakkaasti muotoutuisi ihan vaikka viimeisten viikkojen tv-
esiintymisten tai mediaesiintymisten perusteella.” (pol3.)

“Mediassahan kerrotaan sitä, mitä politiikassa tapahtuu. Ei kai sitä päätöksiä
tehdä median takia, vaan päätöksiä ja kannanottoja otetaan sen asian takia.
(…) En näe sillä tavalla, että media olisi politiikan toimija. (…) Poliitikot
tekevät politiikkaa ja jos se on hyvää, niin se kyllä näkyy ennemmin tai
myöhemmin todella ikävässäkin mediailmapiirissä myönteisenä asiana.”
(pol16.)

Politiikkaorientoituneille ammattipoliitikoille media on lähinnä politiikan
tekemisen väline, joka osaltaan tukee haluttujen sisältöratkaisujen syntymistä ja
niiden legitimiteettiä. (ks. pol5.) Politiikkaorientoituneessa toiminnassa korostuvat
ennen kaikkea politiikan sisältökysymykset, niiden väliset yhteydet ja kontekstit,
vaikka politiikan strategioita ja sisältöratkaisuja muotoiltaessa huomioidaan myös
medianäkökulma. (ks. pol4; pol13.) Siinä missä mediaorientoituneessa politiikassa
voi olla kyse vaikuttamisvaikutelmien luomisesta71, on politiikkaorientoituneessa
toiminnassa yleensä kyse todellisesta vaikuttamisesta.

71 Mielikuvista ja imagoista politiikassa ks. Karvonen 1999, 33–36; 189–196; 221–222; 297–
299; ks. myös Pekonen 1986.
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Kenttäorientoituneessa politiikassa korostuu puolueen kenttäorganisaation
merkitys ja itseisarvo. Vaikka kenttäorientoituneet poliitikot toimivat myös media-
ja politiikkasidonnaisesti, palaa argumentointi toistuvasti puolueen jäsenistöön,
aatteeseen ja muihin järjestökulttuurisiin ominaisuuksiin. Politiikka näyttäytyy
heille korostetusti sekä kenttä- että puoluekeskeisesti. (ks. pol1; pol7; pol8.)
Kenttäorientoitunut ammattipoliitikko arvioi puolueen johtajakeskeisyyden ja
kenttätoiminnan yhtymäkohtia seuraavasti:

“Se (puheenjohtajakeskeisyys) tarkoittaa hyvää silloin, jos puheenjohtaja
puhuu niistä asioista, jotka ovat aatteellisesti vahvoja ja koko kentän hyväksymiä.
Silloinhan kenttä tykkää siitä, kun (on) oikeat asiat, (ja) mennään oikeaan
suuntaan. On siinä (puheenjohtajakeskeisyydessä) se huono puoli, (…) että
politiikka ja puolue henkilöityvät niin tavattomasti, niin kyllähän se sitten
tavallaan antaa kentälle luvan passivoitua, että se kun näivettää sen vireän
kenttätoiminnan omalta osaltaan.” (pol1.)

Käytännön politiikassa diskurssit eivät esiinny “puhtaina”, vaan kyse on
diskurssipainotusten päällekkäisyydestä ja yhteensovittamisesta politiikan
prosesseissa. Diskurssien kohtaamiset näkyvät muun muassa puolueen puheen-
johtajavalinnoissa, joita ammattipoliitikot määrittelevät seuraavasti:

“Se (puheenjohtajavalinta) on tärkein tällainen asiavalinta. Se on linjavalinta.
Se (…) saa massat liikkeelle ja se on tärkeä tilanne.” (pol2.)

“Jos ajatellaan, että keskusta pysyy kansanliikeomaisena, kentältä voimansa
saavana ja intonsa, henkensä saavana liikkeenä, niin silloin kaikkein
pyhimmissä asioissa (puheenjohtajavalinnoissa), joihin kenttä nimenomaan
haluaa vaikuttaa, niin täytys antaa kentän se tehdä aika orgaanisesti itse, ei
lähteä ylätasolta päin viestittämään mielipiteitä. (…) Kyllä sillä (medialla)
vaikutusta on, mutta ei se voi vastoin puolueväen aitoa tahtoa keskustan asioita
järjestellä. Mutta voi se yrittää sitä.” (pol1.)

Seuraavat esimerkit kuvaavat politiikka- ja kenttädiskurssien välisiä yhtymä-
kohtia puheenjohtajan työssä ja puoluevaltuuskunnassa:

“Se (vahva puheenjohtajuus) on vuoropuhelua tulevaisuuden vaatimusten ja
kentän kanssa. Meillä on ollut historiallinen pakko koko ajan uudistua ja
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(…) voittaa puolellemme uusia ihmisiä ja levittäytyä uusille alueille, mutta
samaan aikaan meillä on erittäin vahva kenttäorganisaatio, jota sitäkin pitää
hoitaa. Johtajuus perustuu aika paljon taitoon yhdistää nämä kaksi asiaa
toisiinsa. Koko ajan sinun täytyy miettiä yhtäaikaa, kuinka sinä perustelet
ihmisille tiettyjä uusia asioita ja saat heidät vakuuttumaan siitä, että ne ovat
välttämättömiä (…).” (pol5.)

“Osa (puoluevaltuuskunnan jäsenistä) haluaa tuoda viestin julki puoluevaltuus-
kunnan kautta. Osa kokee todella voivansa vaikuttaa puoluevaltuuskunnan
kautta.” (pol8.)

Puheenjohtajavalintaa koskevissa lainauksissa esille nousevat politiikka- ja
kenttädiskurssit sekä median alisteisuus kenttädiskurssille. Myös puheenjohtajan
tehtävän hoitamisessa yhdistyvät politiikka- ja kenttädiskurssit (asioiden väistämät-
tömyyden perusteleminen kentälle). Puoluevaltuuskuntaa koskeva esimerkki
osoittaa, että kenttäorientoituneen toiminnan perusta nojaa jäsenistön mahdolli-
suuteen vaikuttaa puolueen politiikkaan. Esimerkit osoittavat samalla, että
diskursseissa on kyse nimenomaan erilaisten näkökulmien yhdistelmistä ja paino-
tuseroista.

Vaikka diskursseja voidaan erotella poliittisesta argumentaatiosta, diskurssien
jälkikäteiseen määrittelyyn ja luokitteluun sisältyy ongelmallisuutta. Käytännön
politiikassa asioiden alkuperäisten motiivien yksilöiminen on usein vaikeaa, kuten
ammattipoliitikko seuraavassa arvioi:

“Minkä verran tämä (talouspoliittisen ohjelmapaperin julkaiseminen) on
sitten median vuoksi tehtyä ja minkä verran meidän (puolueen) olisi pitänyt
muutenkin tehdä se. Se on vaikeaa irrottaa politiikkaa ja mediaa toisistaan
jotakin päätöstä tehdessä.” (pol16.)

Esimerkkinä diskurssien kohtaamisesta voidaan pitää myös – hieman yllättäen
– puolueen sääntöuudistusta (v. 1998). Varapuheenjohtaja Aula linjasi sääntö-
uudistustyötä puoluevaltuuskunnassa keväällä 1997. Hänen mukaansa sääntötyö-
ryhmä on arvioinut, että sääntöuudistuksessa ei keskitytä ainoastaan puolueorga-
nisaation “teknisten” ja jo “ylöskirjattujen” käytännön ongelmien poistamiseen,
vaan siitä tehdään “tulevaisuuden puoluetoiminnan tapoja hakeva ja järjestöväkeä
sitouttava oppimisprosessi”. Hänen mukaansa on tärkeää “pohtia puoluetoimintaa
ihmisten arvojen ja kulttuurin muutoksen kannalta”. Tavoitteena ei siis ollut
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pelkästään organisaation formaaleja toimintakäytäntöjä ohjaavan normiston
päivittäminen. (Aula 26.4.1997.)

Aula esitteli sääntöuudistuksen puoluekokoukselle Vaasassa kesäkuussa 1998.
Hän esitti puheensa alussa diskurssinäkökulmasta kaksi mielenkiintoista kysymystä:
“(M)ikä on keskustalaisten mielestä paikallisen vaikuttamisen ja osallis-
tumisen tulevaisuus? Tyydymmekö kansalaisina suosiolla pelkästään lööppien
lukijoiden rooliin?” Aulan mukaan sääntöuudistuksen lähtökohta oli ollut se, että
“vilkas paikallinen toiminta ja suuri jäsenmäärä ovat edelleen kansanvallan
kannalta tavoiteltavia”. Uudistuksella haluttiin osaltaan vahvistaa jäsenen asemaa
puolueessa. Uudistuksen “visiona” oli luoda keskustasta “taitava mediapuolue”,
koska “ilman mediataitoja ei mikään puolue voi pärjätä tai saada viestiään
ihmisten tietoon”. Diskurssinäkökulmasta kolmas keskeinen asia sääntöuudistuk-
sessa oli se, että organisaatiokeskeisyyden sijasta korostetaan “asia- ja teema-
keskeisyyttä”. (Aula 5.6.1998.)

Aulan puheenvuoron perusteella sääntöuudistuksessa ja sitä kautta myös
puolueen virallisessa toiminnassa medialla on politiikkadiskurssin mukainen
välinearvo viestien välittäjänä, eikä tunnustettua roolia politiikan keskustelu-
osapuolena. Sen sijaan, sääntöuudistuksen puolueen sisäisen järjestöllisen luonteen
mukaisesti, uudistuksessa korostui voimakkaasti kenttäorientoituneisuus eli jäse-
nistön, paikallisen toiminnan ja “lähiyhteisöjen” merkitys puolueessa ja politiikassa.
Politiikkadiskurssi ilmeni mielipidevaikuttamisen, puolueen politiikkaan
vaikuttamisen (mm. aloitekäytäntö) sekä puolueen toiminnan asia- ja teemakeskei-
syyden korostamisena. (Aula 5.6.1998.)

4.4.5. Keskustakulttuurin uudet painotukset?

Puolueen järjestökulttuurilla tarkoitetaan puolueen vakiintuneita toiminnallisia
käytäntöjä, normeja ja politiikan sisällöllisiä fundamentteja.72  Edellä olevassa
diskurssitarkastelussa esiteltiin tämän päivän keskustalaisen kulttuurin keskeisiä
elementtejä lähinnä ammattipoliitikkojen haastattelujen pohjalta. Jäsenistön osallis-
tumista ja toiminnan painotuksia käsiteltiin tutkimuksen toisessa luvussa. Yleistäen
voidaan sanoa, että päätöksentekokäytäntöjen ja perinteen merkitys puolueen

72 Järjestökulttuurin käsitteestä ks. luku 1.5.2.
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järjestöllisessä toiminnassa on korkea ja kuten EU- ja työreformiprosessit
osoittivat, niillä on edelleen vaikutuksia puolueen toimintaan myös makrotason
politiikassa lähinnä menettelyjen osalta. (ks. kuvio 3, luku 2.2.1.) Puolueen
järjestökulttuurille sosiaalisen vuorovaikutuksen tuotoksena on kuitenkin ominaista
muuttuminen. Tämän vuoksi on perusteltua tarkastella puolueen sisäisessä
keskustelussa esiin nousevia viitteitä puolueen kulttuurisesta uusiutumisesta.
Minkälaisia muutossuuntia on nähtävissä keskustan sisäisessä kulttuurissa?

4.4.5.1. Tasa-arvoistumista?

Keskustelu sukupuolten välisestä tasa-arvosta on lisääntynyt keskustan eri
toimintakentillä viime vuosina. Jäätteenmäen valinta sijaispuheenjohtajaksi, puheen-
johtajaksi ja pääministeriksi sekä Jäätteenmäen hallituksen ministerisalkkujen
jakaminen tasan naisten ja miesten kesken aktivoivat sekä keskustan sisäistä että
yleistä suomalaista keskustelua tasa-arvosta ja sukupuolen merkityksestä politii-
kassa.

Uutena politiikkakysymyksenä tasa-arvoa ei voida pitää. Maalaisliitto-keskus-
tassa tasa-arvotavoitteita sisältyi jo ensimmäisiin puolueohjelmiin.73  Puolueen
käytännön politiikassa tasa-arvonäkökulman toteutumisena pidettiin varsin pitkään
sitä, että naiset saivat täyttää kollektiivisissa päätöksentekoelimissä ja ehdokaslistoilla
olevan “naiskiintiön”, jos naisia ylipäätään valittiin. Naisilla oli yhden paikan
kiintiö mm. puolueen ministeriryhmässä. (ks. Väänänen 1996, 117; Kuusipalo
2003.) Vaikka mm. puolueen naisjärjestön sisällä naisten vaikutusmahdollisuuksien
parantamisesta on keskusteltu vuosikymmenten ajan, muuttuvat kulttuuri ja
käytännöt puolueessa varsin hitaasti. Marjatta Väänäsen arvioi asiaa seuraavasti:

“Luulen, että puolueessa eli pitkään, ehkä muita (puolueita) pidempään,
sama miesten hegemonian perinne kuin yhteiskunnassa yleensä. Oma puolueeni
on ollut pitkään patriarkaalinen suhteessa naisen asemaan, vaikka se sosiaa-
lisissa uudistuksissa on ollut radikaali uudistuspuolue.” (Väänänen 1996,
113.)

73 Tasa-arvokysymys ja naisten aseman parantaminen (mm. juridinen asema avioliitossa,
omistusoikeus) olivat esillä jo Kauhavan ohjelmassa 1908. Tasa-arvotavoitteet olivat sisältyneet
sekä EPNML:n että Suomen Maalaisväestön liiton ohjelmiin v. 1906. (Borg O. 1965, 86, 90;
Arter 1978, 51). Naisten asemasta maalaisliitto-keskustassa ks. Väänänen 1996, 103, 111–
117.
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Haastatellut ammattipoliitikot arvioivat, että naisten asema puolueen sisällä
on parantunut. Ammattipoliitikot kuvaavat tasa-arvon nykyistä toteutumista keskus-
tassa seuraavasti:

“On se (tasa-arvo) mennyt koko ajan parempaan suuntaan. (…) Ei (se) siinä
mielessä ole sen huonompi kuin muissakaan (puolueissa). Kahdeksan-
kymmentäluku oli murroskausi. Siirryttiin (…) pakollisen naisen linjalta
välttämättömien naisten linjaan. (…) Ja (naisten) toimialat (politiikassa)
laventuivat. (…) Taustalla edelleen on vähän semmoista, että vahva itsenäinen
nainen koetaan vähän, ehkä miesten keskuudessa, erikoisena, omituisena,
jopa vähän pelottavana. (…) Vähän vaikea oli ymmärtää sitä, että joku (…)
näkee naisen enemmän vaimona, äitinä ja jonkin tällaisen pehmeän, sosiaalisen
asian ajajana. Että kyllä sellaisia piirteitä on vanhemmassa keskustan kannattaja-
kunnassa ja eduskuntaryhmässäkin, mutta se on selvästi väistyvä, tavallaan jo
hiipuva tapa.” (pol4.)74

“(Tasa-arvo) ei ole vielä toteutunut. Että paljon on vielä tekemistä. (…)
Luulen, että (tasa-arvon toteutumiselle puolueessa) on monia esteitä: miehinen
kulttuuri ja sitten naiset eivät osallistu osastojen kokouksiin, joissa valinnat
tehdään.” (pol10.)

Keskustelu tasa-arvon toteutumisesta puolueen sisällä aktivoitui 1990-luvun
puolivälissä tasa-arvolain uudistamisen yhteydessä. Tuolloin harkittiin sukupuoli-
kiintiöiden käyttöönottoa puolueen päätöksenteossa. Keskustelun yhteydessä
puolueen järjestötyöryhmä pyysi puolueen ja naisjärjestön piireiltä lausuntoa
naisten määrän lisäämisestä puoluevaltuuskunnassa ja -hallituksessa. Kyselyä
taustoittanut muistio käsitteli tasa-arvon toteutumista puolueen organisaatiossa.
Muistiossa miesten suurempaa osuutta puolueen paikallis- ja piiritason luottamus-
tehtävissä selitettiin sillä, että paikallisyhdistykset ovat jäsenistöltään miesvaltaisia,
koska naisjärjestön olemassaolo on ohjannut naisia naisjärjestön paikallisyhdis-
tysten jäseniksi. Tämä on miesvaltaistanut puolueen paikallisyhdistysten jäsenistöä,
niiden johtokuntia ja sitä kautta myös kunnallisjärjestöjä. Muistion mukaan tämä

74 Muutos naisministereiden osuudessa tapahtui vuonna 1987, jolloin hallitukseen nimitettiin
ensimmäisen kerran neljä naisministeriä. Sotien jälkeen epävirallisen naiskiintiön kautta
hallituksiin oli valittu yhdestä kolmeen naisministeriä. (Kuusipalo 2003.)
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heijastuu edelleen piiritason päätöksentekoelinten sukupuolijakaumaan. (Tasa-
arvo Keskustan organisaatiossa -muistio, 15.12.1994.)

Kiintiöiden sijasta piirien selvä enemmistö asettui kannattamaan ns. toimin-
nallista vaihtoehtoa, eli puolueen ja naisjärjestön paikallisyhdistysten “luontevaa”
yhteistyötä ja yhdistymistä sekä naisjärjestön ja sen mandaattipaikkojen säilyttämistä
puolueen päätöksentekoelimissä. Myös puheenjohtaja Aho ja naisjärjestön
puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila kannattivat toiminnallista vaihtoehtoa. Koe-
äänestyksen jälkeen puoluehallitus päätyi kannattamaan toiminnallista vaihtoehtoa.
Puoluehallituksen kyseisessä kokouksessa päätettiin, että toiminnallisen vaihto-
ehdon tuloksia seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa, mikäli tuloksia ei synny.
(Puoluehallitus, ptk. ja sen liite 6, 31.8.1995.)

Kiintiöiden kannatusta piireissä ja puoluehallituksessa vähensi muun muassa
pelko piirien itsenäisen päätösvallan heikentymisestä. Kiintiöiden käyttöönotto
olisi rajannut piirien päätöksentekoa siltä osin, että piirien esityksissä puolue-
hallituksen ja -valtuuskunnan jäseniksi olisi pitänyt huomioida sukupuolijakauman
toteutuminen. (Ks. Tasa-arvo Keskustan organisaatiossa -muistio, 15.12.1994.)

Kiintiökeskustelun jälkeistä tasa-arvotilannetta ja ns. toiminnallisen vaihto-
ehdon vaikutusta kuvaa keskeisten puolue-elinten sukupuolijakauma. Vuonna
1995 puoluehallituksessa naisten osuus oli 23 prosenttia (7/30). Tällä hetkellä
naisten osuus on 29 prosenttia (10/35). (Suomen Keskustan vuosikirja 1995, 20–
21; http://www.keskusta.fi/yhteydet/puoluehallitus, 30.5.2003.) Puoluevaltuus-
kunnassa naisten osuus vuonna 1995 oli 39 prosenttia (52/133) ja tällä hetkellä
se on 40 prosenttia (54/134) (Suomen Keskustan vuosikirja 1995, 84–89; http:/
/www. keskusta.fi/yhteydet/puoluevaltuuskunta, 4.6.2003).

Piirien sisäisestä tasa-arvokulttuurista antaa viitteitä se, että piirien 21 puheen-
johtajasta ainoastaan yksi on nainen. Vuoden 1995 jälkeen naisten osuus piirien
puheenjohtajista ei ole kasvanut. Naisten osuus keskustalaisista kunnanvaltuutetuista
on 31 prosenttia ja kansanedustajista 24 prosenttia (http://www.keskusta.fi/
keskustanaiset/tavoitteeet2001-2003.html, 5.6.2003). Viidessä vaalipiirissä
neljästätoista keskustalla ei ole lainkaan naiskansanedustajia eikä puolueen
europarlamenttiryhmässä ole yhtään naista.

Vaikka naisten osuus puoluekokousedustajista ja puoluehallituksen jäsenistä
on kasvanut vähitellen (ks. luku 3.1.1.), keskeisten luottamustehtävien
sukupuolijakauman perusteella ei voida arvioida, että keskustassa olisi tapahtunut
merkittävää etenemistä tasa-arvokehityksessä viime vuosina. Kaikesta huolimatta
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Jäätteenmäen nousua suuren puolueen puheenjohtajaksi, pääministeriksi ja
hänen johtamansa hallituksen ministereiden sukupuolijakaumaa voidaan pitää
tasa-arvonäkökulmasta historiallisena (ks. Kuusipalo 2003).

Ministerisalkkujen tasajako oli nimenomaan Jäätteenmäen vaatimus, jonka
hän ilmoitti julkisesti hallitusneuvottelujen päätyttyä eduskuntaryhmän ja puolue-
valtuuskunnan yhteiskokouksessa (ks. Riikonen 14.4.2003). Ilmoitus aiheutti
hämmennystä osassa eduskuntaryhmää ja erityisesti niiden kokeneiden mieskansan-
edustajien joukossa, jotka olivat tavoitelleet ministerinsalkkua. Jäätteenmäki
osoitti kannanotollaan selkeää muutosta puolueen aikaisempaan käytäntöön,
jossa naiset olivat olleet vähemmistönä ministeriryhmässä. Jäätteenmäen linja
herätti yksittäisiä voimakkaita naisia väheksyviä puheenvuoroja puolue-eliitissä
(mm. eduskuntaryhmä 15.4.2003; pol9.) Ennen Jäätteenmäen kannanottoa puolue-
eliitissä esiintyi mm. kannanottoja, joiden mukaan naisten osuus ministerisalkuista
tulisi olla sama kuin naiskansanedustajien osuus eduskuntaryhmästä. Tämä olisi
tarkoittanut kahta naisministeriä. Ilmeisesti näiden näkemysten esittäjät eivät
ottaneet huomioon koko ministeristöä koskevaa tasa-arvovaatimusta.

Jäätteenmäen aikaisempien tasa-arvokannanottojen perusteella vaatimusta
ministerisalkkujen tasajaosta ei voida pitää yllättävänä. Vuonna 2002 ilmestyneessä
kirjassaan Jäätteenmäki totesi, että “(s)ukupuolikiintiöt ovat osoittautuneet hyväksi
keinoksi lisätä naisten vaikutusvaltaa” (Jäätteenmäki 2002, 246; ks. myös 31–32;
116–117; 243–250). Jäätteenmäki ei ole julkisuudessa perustellut salkkujakoa
koskevaa tasa-arvovaatimustaan, mikä on varsin ymmärrettävää. Perustelujen
esittäminen olisi altistanut hänet kenttätasoiseen, tunnelatautuneeseen tasa-
arvokeskusteluun, jossa kaikki puheenvuorot eivät ole olleet eduksi Jäätteenmäen
vetämän keskustan “uudistuneille kasvoille” ja tasa-arvopolitiikalle (ks. Riikonen
14.4.2003; viittaa Jäätteenmäki).

Keskustan järjestöllisen päätöksentekokulttuurin näkökulmasta Jäätteenmäen
vaatimus oli radikaali. Suomenmaan toimittaja kuvasi ministerivalintojen aiheut-
tamaa sisäistä keskustelua seuraavasti:

“Hallituksen eväistä ja elinkaaresta on ehditty olla omissa joukoissakin monta
mieltä. Yhden mielestä nuoria naisia ei kannata pistää opettelemaan valtiollisia
asioita ministerin hommiin. Toisen mielestä tasa-arvosta on kuulemma touho-
tettu liikaa: ei sillä ole niin väliä, kuka asiat hoitaa, pääasia, että pätevät miehet
saavat tärkeitä hommia.” (Kontio 23.4.2003.)
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Vaikka puolueessa on tapahtunut myönteistä tasa-arvokehitystä, pysyvistä
kulttuurisista muutoksista ei kuitenkaan voida vielä puhua. Ensinnäkin kesäkuun
2000 puoluekokouksesta alkaneet muutokset ovat olleet paitsi vahvasti
henkilösidonnaisia myös puolueen ylärakenteeseen keskittyviä. Järjestötasolle
ulottuvia suoria vaikutuksia näillä valinnoilla ei ole ollut. Aktiivisin ja vaikutusvaltaisin
jäsenistön osa on vahvasti miesenemmistöinen (ks. luku 2.2.).

Jäätteenmäen hallituksen ministerivalintaprosessi lisäsi naisten ja miesten
vastakkainasettelua korostavia puheenvuoroja keskustassa ja keskustelua
sukupuolen merkityksestä politiikassa. Tässä keskustelussa on ollut keskustan
kulttuurille uusia piirteitä. Ensinnäkin aktiivisia ovat olleet nimenomaan miehet,
joista osa on kokenut olevansa epätasa-arvoisessa ja väheksytyssä asemassa
puolue-eliitissä ja eduskuntaryhmässä. Puheenvuoroihin on sisältynyt keskustelua
pätevyyden, kokemuksen ja ns. senioriteetin merkityksestä puolueen keskeisten
henkilöiden valinnassa hallitusneuvottelu- ja ministerivalintaprosesseissa. Lisäksi
on viitattu valittujen (nuorten) naisten kyvykkyyteen hoitaa ministeritehtäviä.
Tämä keskustelu ja Jäätteenmäen hallituksen kaatumisen jälkeiset henkilövalinnat
osoittavat, ettei sukupuolikiintiöiden käyttöä ministerivalinnoissa ainakaan vielä
pidetä legitiiminä, vakiintuneena käytäntönä, vaan pikemminkin ainutkertaisena,
Jäätteenmäen hallituksen rakentamista koskevana yksityiskohtana.

Miespoliitikkojen tyytymättömyys Jäätteenmäen tasa-arvolinjauksiin ilmeni
erityisesti eduskunnan epävirallisissa keskusteluissa ministerivalintaprosessin
aikana ja sen jälkeen. Ammattipoliitikon mukaan eduskuntaryhmän sisäinen
äänestys maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajasta (Sirkka-Liisa Anttila
vastaan Eero Lämsä) ilmensi osittain tyytymättömien miesten halukkuutta osoittaa
mieltään tasa-arvosuuntausta vastaan. (pol9.) Anttila voitti äänestyksen, mutta
Lämsä sai taakseen 17 kansanedustajan tuen. Tämän perusteella voidaan sanoa,
että ryhmän sisällä oli merkittävä tyytymättömien (miesten) ryhmä. Henkilövalin-
tojen aiheuttaman tyytymättömyyden ja jopa katkeruuden esiintymisen myönsi
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalli Suomenmaan haastattelussa (Suomenmaa
25.4.2003). Tasa-arvonäkökulmat nousivat esille uudelleen Jäätteenmäen hallituk-
sen kaatumisen jälkeisissä henkilövalinnoissa. Seppo Kääriäisen valinta puolustus-
ministeriksi osoitti, ettei sukupuolijaosta kiinni pitäminen ollut ehdottoman
tärkeää keskustan eliitissä. Markku Kosken valintaa varapuhemieheksi Sirkka-
Liisa Anttilan asemesta tulkittiin julkisessa keskustelussa muun muassa vastaiskuksi
Jäätteenmäen hallituksen sukupuolijaolle.



KESKUSTAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT JA -KULTTUURI 273

Naisten aseman vahvistamisessa keskustan järjestöllisellä kentällä on paljon
tehtävää, mikäli naisten vaikutusvaltaa ja osuutta puolueen luottamustehtävissä
halutaan nostaa. Tasa-arvovastaisia asenteita ja toimintatapoja on sekä naisilla että
miehillä. Piirijärjestöjen sisällä näkyy edelleen merkkejä yhden naisen kiintiö -
ajattelusta. Osassa piireistä halutaan korostaa piirin “vahvan naisen” asemaa,
pitää muut naiset hänen takanaan ja rajoittaa naisten keskinäistä kilpailua
“naisäänistä”. Marja-Leena Puputin sanoin “uniikkinaiset haluavat liikkua toimin-
nallisella tiellä, eivätkä anna tilaa toisille” (Puoluehallitus, ptk. 31.8.1995). Myös
Keskustanaisten arvioidaan joiltakin osin heikentävän naisten etenemistä politiikassa
tukemalla painotetusti naisjärjestön “omia” ehdokkaita kaikkien naisehdokkaiden
sijaan ja ohjaamalla naisia toimimaan naisten perinteisillä politiikkakentillä
(pol11; ks. pol1.).

Puolueen järjestökulttuurin tasa-arvoistumisen edellytys on ainakin se, että
puolueen miesvaltainen puolue-eliitti ja militanttijäsenistö tukevat tasa-arvotavoit-
teita ja niiden käytännön toteutusta tai ainakin passiivisesti hyväksyvät ne. Tasa-
arvoajattelun laajenemiseen vaikuttavat politiikan tilannetekijät. Tästä näkökulmasta
Jäätteenmäen hallituksen kaatumista voidaan pitää tappiona. Puolueen
tulevaisuuden kannalta tasa-arvokeskustelulla on olennainen merkitys, koska
keskustan politiikan ja toiminnan tasa-arvoisuus heijastuu naisten osallistumiseen,
puolueen jäsenrakenteeseen ja järjestötoimintaan. Voidaan myös olettaa, että
tulevaisuudessa tasa-arvokysymysten merkitys entisestään korostuu naisten entistä
korkeamman koulutustason, vahvistuvan poliittisen kompetenssin ja subjektiuden
seurauksena.

Tasa-arvoajattelun eteenpäin vieminen edellyttää tasa-arvon nostamista
politiikan “tärkeäksi asiaksi” keskustassa. Keskustan taustan patriarkaalisen
luonteen vuoksi julkilausumatyyppinen uhoaminen tasa-arvopolitiikassa ei mitä
ilmeisimminkään edistä tasa-arvoasiaa koko puolueorganisaatiossa. Myös aktiivisen
tasa-arvokeskustelun ja ministerinimitysten kaltaisten tasa-arvon “kvanttihyppyjen”
riskinä on se, että ne herättävät puolueen sisällä vastareaktion, jonka yhteydessä
ainakin yritetään rajoittaa naisten vaikutusvallan kasvua puolueessa. Eliitin sisäisissä
puheenvuoroissa on ollut viitteitä tästä Jäätteenmäen hallituksen kaatumisen
jälkeen.75

75 Ks. Jaana Kuusipalon haastattelu Helsingin Sanomissa 17.8.2003.
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Keskustan sisäinen tasa-arvokeskustelu on osa laajempaa yhteiskunnallista
tasa-arvokeskustelua. Politiikan naisboomissa ei ole ensisijaisesti kyse puolueiden
pyrkimyksestä nostaa naisia, vaan pikemminkin siitä, että puolueissa tajutaan
mediahuomion ja sitä kautta saatavan kannatuslisän edellyttävän naisten esille
nostamista. Sukupuolesta naisten poliittisen osallistumisen heikkoutena on ainakin
jossakin määrin tullut vahvuus ja keino erottautua poliitikkomassasta. Tämä voi
tarkoittaa myös naisten välineellistämistä puolueiden menestyksen lisääjiksi ja
samalla sitä olettamusta, ettei naisten vaikutusvalta olennaisesti kasva tehtävien
lisääntymisestä huolimatta. Myös keskustan sisällä on viime vuosina haettu naisten
todellisen vallankäytön rajoja. Kyse on politiikan työnjaosta ja siitä mitä vahvat
miespoliitikot ovat valmiita naisille antamaan “omasta” vallastaan ja mitä naiset
ovat valmiita ottamaan tai vaatimaan.

4.4.5.2. Uudet foorumit ja politiikan painotukset

Suomen puolueiden poliittisessa toimintaympäristössä on tapahtunut suuria
muutoksia viimeisen vajaan viidentoista vuoden aikana. Neuvostoliiton ja Varsovan
Liiton hajoaminen, idän ja lännen välisen vastakkainasettelun lientyminen, Suomen
EU-jäsenyys ja sen seuraukset ovat keskeisimpiä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet
politiikan sisältöön, toimintatapoihin ja -areenoihin.

Suomen EU-jäsenyys vaikutti voimakkaasti suomalaiseen maatalouteen ja
maatalouspolitiikkaan. Muutokset heijastuivat myös MTK:n asemaan ja edelleen
keskustan ja MTK:n väliseen suhteeseen.76  Tällä hetkellä MTK:n ja keskustan
välinen suhde muistuttaa entistä enemmän keskustan suhdetta muihin etujärjes-
töihin. (ks. Arter 1999, 172.) Keskustalaiset ammattipoliitikot arvioivat muutoksen
olevan keskustan kannalta myönteinen. (pol2; pol6; pol14.) Seuraavassa ammatti-
poliitikkojen kuvauksia keskustan ja MTK:n välisestä nykyisestä suhteesta:

“MTK:n ja keskustan suhteethan ovat tällä hetkellä harvinaisen ongelmattomat,
koska niitä ei niin kauhean paljon enää tarvitse olla” (pol6.).

“Se (MTK:n ja keskustan välinen suhde) ei ole enää mikään varsinainen
kysymys. Se (suhde) on ollut joskus vaikeakin, hyvinkin vaikea, 80-luvulla,
70-luvulla.” (pol2.).

76 Keskustan ja MTK:n välisestä suhteesta Arter 2001, 85; ks. myös Kääriäinen 2002, 298.



KESKUSTAN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIT JA -KULTTUURI 275

“Keskusta ei ole enää maatalouspolitiikan esitaistelija. (…) Molempien
(MTK:n ja keskustan) kannalta muutos on hyvä asia.” (pol14.)

Keskustan sisällä on edelleen suuri määrä maatalouspoliittista osaamista ja
halua edistää maatalouspoliittisia tavoitteita. Tilanne on säilynyt näiltä osin ennallaan
puolueen MTK-suhteen ja suomalaisen maatalouden muutoksista huolimatta.
Puolueen maataloustavoitteisiin ei ole heijastunut se, ettei puoluejohdossa ole
enää ns. maataloussiiven edustusta tai se, että maataloustaustainen jäsenistö on
muuta jäsenistöä passiivisempaa puoluepoliittisessa toiminnassa.77  Maatalous-
taustaisen jäsenistön painoarvoa nostaa kuitenkin se, että MTK:n jäsenet ovat
uskollisia äänestäjiä ja suuntaavat äänensä entistä keskitetymmin keskustalle (ks.
Tuomikoski 1980, 142; Arter 1999, 172–174; pol6.).78  Maataloustavoitteiden
säilymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea se, että keskustan koko jäsenistö
asennoituu yksimielisen myönteisesti maatalouteen.79  Ammattipoliitikon mukaan
MTK:n yhteiskunnallisen roolin muuttumisen seurauksena keskusta on kuitenkin
EU-jäsenyyttä edeltäneeseen aikaan verrattuna “vapaampi operoimaan” maatalous-
poliittisella kentällä (pol6; ks. Arter 2001, 85).

Suomen EU-jäsenyys seurauksineen vaikuttaa keskustan sisäiseen toimintaan
ja kulttuuriin. EU-jäsenyyden seurauksena Euroopan Unionista on tullut Suomen
keskeisin kansainvälisen toiminnan kenttä ja on luontevaa, että keskusta muiden
puolueiden tavoin on panostanut EU-tasoiseen vaikuttamiseen ja asiahallintaan.
Samalla kuitenkin keskustan aktiivisuus kansainvälisen politiikan kysymyksissä
muilta osin on aikaisempaa suppeampaa (ks. Jansson 1996, 56). Ero on huomat-
tava erityisesti, kun tarkastellaan sotien jälkeistä aikaa ja Kekkosen kautta, jolloin
keskusta oli Suomen ulkopolitiikassa keskeinen puolue ja puolueessa oli erityistä
kiinnostuneisuutta kansainvälisen politiikan kysymyksiin (mm. Karjalainen ja
Väyrynen ulkoministereinä). (Ks. Tuomikoski 1980, 9.)

77 Jäsenistön ammattiryhmittäistä osallistumista on selvitetty luvussa 2.2.4.
78 EVA:n tutkimuksen mukaan 75 prosenttia MTK:n jäsenistä arvioi olevansa “vakiintunut”

äänestäjä. (EVA 2003, 27.) Tatu Vanhanen on arvioinut vuoden 1991 eduskuntavaaliaineiston
pohjalta, että vaikka keskustan vaalikannatuksen kunnittainen ja alueellinen vaihtelu edelleen
selittyy selvästi maa- ja metsätalousväestön suhteellisella osuudella, ei puolueen kokonais-
kannatus ole ratkaisevasti riippuvainen maa- ja metsätalousväestön määrästä (Vanhanen T.
1991, 94).

79 Jäsenistön yhteiskunnallista asennoitumista on selvitetty luvussa ja 2.4.
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80 Poikkeuksena tästä on Ahon uudelleenvalinta Jyväskylän puoluekokouksessa vuonna 1994,
jolloin puheenjohtajavalinta nivoutui selkeästi Suomen EU-jäsenyysratkaisuun. (Ks. luku
4.1.).

81 Työreformiprosessia ja sen taustaa on käsitelty luvussa 4.2.

Selittäviä tekijöitä kansainvälisen keskustelun supistumiseen keskustassa
voidaan etsiä kahdeksan vuoden oppositiojaksosta ja keskustalaisista poliitikoista.
Oppositioaseman vuoksi keskusta on ollut sivussa ulkopoliittisen keskustelun
ytimestä, vaikka parlamentaariset toiminta-areenat ovatkin tarjonneet osallistumis-
mahdollisuuksia yksittäisille poliitikoille. Aikaisempaa selvemmin avainpaikoille
keskustassa on valikoitunut poliitikkoja, joiden poliittinen osaaminen ei ole
suuntautunut laajasti kansainvälisiin kysymyksiin. Idän ja lännen välisen vastakkain-
asettelun lientyminen on vapauttanut keskustan puoluekokouksen valitsemaan
johtohenkilöitä varsin puhtaasti kansallisista lähtökohdista, eivätkä ehdokkaiden
kansainvälinen kokemus ja ulkopoliittiset näkemykset ole painottuneet valin-
noissa.80  Keskustan sisällä on nykyisin yksittäisiä lähinnä EU-kysymyksiin erikoistu-
neita poliitikkoja, mutta puolueessa ei ole panostettu kansainvälisen politiikan
asiantuntemukseen EU:n ulkopuolisten kysymysten osalta aikaisempien vuosi-
kymmenten tapaan. Tästä syystä puolueen kansainvälisen politiikan osaaminen
nojaa monilta osin ammattipoliitikkojen ja järjestökoneiston ulkopuoliseen asian-
tuntemukseen.

Viime vuosina keskusta on tuottanut uusia keskusteluavauksia erityisesti
työelämäkysymyksissä. Työreformi oli huipennus 1980-luvulla voimistuneelle
keskustalaiselle työelämäkeskustelulle, jonka avulla puolue pyrki tarkastelemaan
ennakoivasti ja laaja-alaisesti työelämän muutostarpeita.81  Työreformin kriisiyty-
misen seurauksena keskustalainen työelämäkeskustelu on pääosiltaan palannut
korostamaan perinteisten sopimuspohjaisten työelämäinstituutioiden ja toimijoiden
yhteistyön merkitystä. Työreformiin liittynyt varsin radikaali uudistuskeskustelu ei
siis muuttanut keskustan perinteistä tapaa jäsentää työelämäkysymyksiä.

Työelämäkysymykset ovat olleet puolueen perinteiden näkökulmasta uusia
keskusteluaiheita. Keskusta on kuitenkin ollut aktiivinen myös perinteisemmillä
politiikka-alueillaan. Keskustan aluepoliittiseen keskusteluun on perinteisesti
kuulunut maaseudun ja kaupunkien ongelmien erillinen tarkastelu ja maaseudun
tarpeiden korostaminen. Viime vuosina keskustan tavoitteissa ovat entistä
korostetummin näkyneet ns. kaupunkipoliittiset painotukset. Puolueen politiikassa
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kaupunki-näkökulma ei kuitenkaan ole uusi, vaan aluepoliittisen näkökulman
laajentuminen oli keskeinen osa 1960-luvulla alkanutta keskustapolitiikan suun-
tausta (ks. Kääriäinen 2002, 100–109). 1990-luvulla kaupunkipolitiikan esiin
nostaminen on ollut strategisesti entistä perustellumpi ja myös luontevampi osa
keskustan politiikkaa. Keskustan ydineliitissä on entistä enemmän poliitikkoja,
joille kaupunkien ongelmat ovat osa arkielämää (ks. Jäätteenmäki 2002, 149).

Uusi kaupunkisuuntautuneisuus ei kuitenkaan tarkoita, että puolueen sisäisessä
keskustelussa maaseudun ja kaupunkien välinen poliittinen vastakkainasettelu
olisi poistunut. Puolueessa on edelleen esimerkiksi kansanedustajia, joille kaupun-
kivastainen retoriikka on osa politiikan tekemistä ja keino hankkia kannatusta
kentällä. Tulevaisuudessa on mielenkiintoista seurata, missä määrin keskustan
politiikassa tarkastellaan alueiden erilaisuuteen perustuvia politiikkatarpeita
kokonaisuutena ilman kaupunkien ja maaseutualueiden rinnastamista.

4.4.5.3. Konservatismi–liberalismi-keskustelua

Poliittisen keskustan puolueelle varsin tyypillisesti keskustassa kohtaavat oikeisto-
ja vasemmistovärittyneet poliittiset näkemykset. Painotuserot oikeisto–vasemmisto-
ulottuvuudella näkyvät tyypillisesti puolueen sisäisten ryhmittymien, yksittäisten
poliitikkojen tai puolueen eri ajanjaksojen poliittisessa argumentoinnissa. (ks.
esim. Kuuskoski 17.–18.6.1994; Aarnio 1998, 212.) Keskustan politiikan sisältöön
ja toimintakäytäntöihin oikeisto–vasemmisto-jakoa voimakkaammin vaikuttavat
nykyisin jäsenistön konservatiivisuus–liberaalisuus-akselilla olevat näkemyserot
(ks. Väyrynen 2002, 13–15).

Konservatiiviselle keskustalaisuudelle on ominaista ns. perinteisten arvojen
ja “aidon aatteellisuuden” korostaminen sekä pidättyvä suhtautuminen politiikan
ns. uusiin kysymyksiin ja poliittisen osallistumisen muotoihin sekä puolueen
aatekeskustelussa esitettyihin uusiin näkökulmiin. Aate on puolueen kerran
valittu, pysyvä doktriini, jota puolustetaan uhkien edessä.82  (ks. Aarnio 1998,

82 Aarnio puhuu “aatteen myyttisestä ytimestä” ja puolueessa olevasta halusta turvata aatteen
ytimen asema ja jatkuvuus. Aarnion mukaan “kun traditiota, muuttumattomuutta korostavat
tuntevat asemansa uhatuksi, debatti (aatteen) perusosan keskeisten käsitteiden asemasta
ohjelmassa käynnistyy”. (Aarnio 1998, 208, 215; ks. myös 209–214; 216–220.) Keskustan
vuosien 1962 ja 1968 ohjelmaprosesseihin liittyneestä nuorten uudistajien ja vanhempien
säilyttäjien välisestä keskustelusta ks. Aarnio 1998, 102–104.
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208.) Konservatiivissävyisessä keskustalaisuudessa näkyy uskonnollisten herätys-
liikkeiden vaikutus. Näiltä osin keskustassa on siis nähtävissä “modernille konser-
vatismille”83  tyypillisiä piirteitä. (ks. Weinberger 2001, 39–40.)

Keväällä 2002 kansanedustaja Hannu Takkula esitteli puheenjohtajakam-
panjassaan “syvänvihreää” poliittista näkemystään ja sen merkitystä puolueessa
seuraavasti:

“Syvänvihreä keskustalaisuus rakentuu siten näiden elettyjen ja koettujen
aikojen ja niistä kumpuavien perinteiden, 1900-luvun keskustalaisten
perusarvojen ja inhimillisyyttä arvostavan ihmiskäsityksen vahvan ytimen
ympärille. (…) Keskustan voima on yhä aidossa moniarvoisuudessa ja suoma-
laisuudessa. Yhteisten ja yhdistävien perusarvojen vaaliminen on edelleen
tärkeää, vaikka osa keskustaan kotiutuneista liberaaleista voimista pyrkiikin
niitä suvaitsevaisuuden nimissä hämärtämään. Jos puolueella ei ole yhteistä
arvopohjaa, jolle se perustaa toimintansa, on vaara että puolue ajautuu
sisäisiin ristiriitoihin.” (Takkula 2002, 6, 8.)

Myös Paavo Väyrynen on osallistunut puolueen sisäiseen konservatismi–
liberalismi-keskusteluun. Puheenjohtajakampanjassaan keväällä 2002 hän kuvasi
puolueen sisäistä keskustelua seuraavasti:

“Taloudellisen liberalismi, oikeistoliberalismin, rinnalla ja osittain sen tuke-
mina ovat muutkin liberalismin muodot saavuttaneet kasvavaa kannatusta.
Tämä on heijastunut oudolla tavalla myös Keskustassa käytävään aatteelliseen
keskusteluun: jotkut ovat pyrkineet muuttamaan tämän juuriltaan talonpoikai-
sen ja suomalaisen, alkiolaista ihmisyysaatetta toteuttavan puolueen eurooppa-
laiseksi liberaalipuolueeksi. (…) Aatteellisella tasolla Keskustaa on pyritty
lähentämään eurooppalaisiin liberaalipuolueisiin. Tämä käy ilmi Kouvolan (v.

83 Jerry Weinberger on tarkastellut konservatismin kehitystä 1600-luvun lopulta lähtien. Hänen
mukaansa 1900-luvun konservatismin “moderniin” tulkintaan kuuluu epäilevä suhtautuminen
muutoksiin sekä totuttujen elämäntapojen ja käyttäytymismallien uusiutumiseen. Lisäksi
konservatismille on ominaista yhtäältä epäilevä suhtautuminen kulttuurin “äärimmäisiin”
ilmiöihin ja toisaalta ymmärtävä suhtautuminen moraalin ja uskonnon vaikutukseen yhteis-
kunnallisessa toiminnassa. Weinberger arvioi myös, että aatteellisten erojen kaventumisesta
huolimatta keskeisissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä konservatiivisten ja liberaalien
näkemysten välillä on eroja. (Weinberger 2001, 39–40.)
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1996) puoluekokouksessa hyväksytystä periaateohjelmasta. Ohjelma on
liberalismin värittämä. (…) Keskustan opiskelijaliitto (KOL) on puolestaan
hyväksynyt äskettäin ohjelmallisen asiakirjan “liberaali.kepu”, jossa ei ole
sanaakaan ihmisyysaatteesta eikä puolueen perustavanlaatuisista arvoista.
(…) Viime vuosina olen kuullut esitelmiä, joissa keskusta-aate on määritelty
liberalismin ja konservatismin yhdistelmäksi. Puolueessa on sanottu olevan
mielenkiintoinen jännite, kun liberaalit ja konservatiiviset voimat kamppailevat
keskenään. (…) Oma johtopäätökseni on, että Suomessa ja myös Suomen
Keskustassa on ollut liian paljon liberalismia sekä materialistisiin arvoihin
perustuvana oikeistoliberalismina että yhteiskunnan henkistä perustaa muren-
tavana moraaliliberalismina.” (Väyrynen 2002, 13–15, 30.)

Keskustaliberaaleja näkemyksiä on perinteisesti ollut nähtävissä keskustan
nuorisojärjestön NKL:n linjauksissa, vaikka liberaali keskustalaisuus ei olekaan
ikään sidottu ilmiö. Tässä yhteydessä puhutaan usein myös nuorkeskustalaisesta
ajattelusta. Esimerkkinä viime aikojen keskustaliberaalista keskustelusta voidaan
pitää Väyrysen edellä mainitsemaa puolueen opiskelijajärjestön KOL:n organisoimaa
liberaali.kepu -kampanjaa, jonka tarkoituksena oli keskustelun aktivoiminen
“positiivisessa muutoshengessä puolueen aatteellisista lähtökohdista ja järjestölli-
sistä toimintatavoista”. Keskustelukanavina toimivat puolueen jäsenverkko sekä
Suomenmaa ja Karjalan Maa. (https://www.keskusta.fi/jasenet/, 10.4.2002)
Liberaali-kepu-keskustelusarjassa julkaistiin Maria Kaisa Aulan kirjoitus, jossa
hän esitteli näkemystään keskustan liberaalisuudesta seuraavasti:

“Ihmiskeskeisyys on keskustalaisuuden niin kuin myös eurooppalaisen
liberaalin ajattelun peruspilareita. Molemmissa asetetaan ihminen järjestelmien
ja oppirakennelmien edelle. (…) Keskustaa voidaan hyvin luonnehtia luon-
teeltaan sosiaaliliberaaliksi puolueeksi. (…) Keskusta on paitsi ihmiskeskeinen
myös yhteisöllisyyttä korostava puolue. En näe sitäkään ristiriitaisena liberaalin
ajattelun kanssa. Vastuullinen yksilö kantaa huolta myös lähimmäisistään.
(…) Yhteisöllisyys samaistetaan usein konservatiiviseen ajatteluun. Perinteiden
ja juurien arvostaminen sekä kotiseuturakkaus ovat kuitenkin mielestäni eri
asioita kuin vanhoillisuus ja kaiken uuden vastustaminen. (…) Olkoon
keskustan liberalismi sitten vaikka juurevaa edistysmielisyyttä.” (Aula
10.4.2002.)
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Olli Rehn kuvasi keskustaliberaalia ajattelua kirjassaan 1980-luvun lopulla
seuraavasti:

“Keskustan vahvimmat alueet löytyvät alkiolaisesta sivistys- ja kasvatusaatteesta,
perusturvaa painottavasta sosiaaliradikalismista, pienyrittäjyyden ja -
omistuksen korostamisesta sekä Kekkosen linjan mukaisesta kansainvälisestä
suomalaisuudesta. (…) (K)eskustaliberaali politiikka pyrkii yhdistämään
näiden poliittisten perinteiden parhaat puolet. Kun siihen vielä yhdistää
kriittisen vapaamielisyyden sekä luovuuden ja vapauden vaatimukset, alkavat
neljännen tasavallan periaatteelliset suuntaviivat hahmottua. (Rehn 1989,
142–143.)

Samassa yhteydessä Rehn visioi tulevia, “nuorsuomalaisen” politiikan tekemisen
lähtökohtia seuraavasti:

“Ja ehkä nykyisestä peruskoulun ja rockin sukupolvesta nousee uusia
minnacantheja, santerialkoita ja einoleinoja, jotka ovat valmiita luomisen
tuskaa pelkäämättä ja konservatiivisista asenteista välittämättä laittamaan
itsensä likoon tärkeiksi kokemiensa elämänarvojen ja yhteiskunnallisten
päämäärien puolesta.” (Rehn 1989, 147.)

Kuten Aula edellä arvioi, liberaalissa keskustalaisuudessa on nähtävissä
perinteisen liberalismin piirteitä (esim. yksilön vapaudet ja ns. vapaamielisyys).
Rehnin ja Aulan määritelmiin sisältyy liberalismille tyypillistä “poliittisen absolu-
tismin”84  vierastamista sekä perinteistä liberalismin ja “vanhoillisen, uutta vastus-
tavan” konservatismin vastakkainasettelua. (ks. Rosenblum 2001, 115.)

Konservatiivisen ja liberaalin keskustasuuntauksen välinen keskustelu nousee
esille yksittäisten politiikan sisältökysymysten yhteydessä. Esimerkiksi keskustelu
samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnistä nosti esille periaatteellisia
näkemyseroja, joita voidaan tulkita myös konservatiivisuus–liberaalisuus-akselilla
(vrt. Väyrynen 2002, 26). Vetoaminen henkilövalintojen ja ohjelmaprosessien

84 Nancy L. Rosenblumin mukaan liberalismin keskeinen ominaisuus on “poliittisen absolutismin”
vastustaminen. Liberalismissa korostetaan yksilöiden ja vähemmistöryhmien vapauksia (liberty,
freedom) ja oikeuksia (fundamental rights), jotka ulottuvat poliittisten oikeuksien lisäksi mm.
omistamiseen, yrittämiseen ja uskonnon harjoittamiseen. (Rosenblum 2001, 115.)
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yhteydessä “aatteellisuuteen” ilmaisee yleensä epäsuorasti sen, ettei kaikkien
“aateveljien ja -sisarten” aatetta pidetä yhtä “syvänä” tai “alkuperäisenä”, kuten
edellä olevat lainaukset Takkulan ja Väyrysen teksteistä osoittavat.

Vuoden 2002 puheenjohtajakampanja osoitti, että konservatiivisuus–
liberaalisuus-keskustelua käydään puolueorganisaation kaikilla tasoilla. Väyrynen
ja erityisesti Takkula rakensivat kampanjansa varsin pitkälle tämän keskustelun
varaan ja myös aktivoivat keskustelua. Takkulan osalta kampanja tuotti
varapuheenjohtajan paikan, mikä osoittaa, että puolueessa oli kannatusta hänen
näkemyksilleen. Mielenkiintoista keskustelussa oli se, että vaikka lähinnä Väyrynen
ja Takkula käyttivät keskustelussa varsin voimakkaita puheenvuoroja, ei sisäisiä
näkemyseroja pyritty peittelemään – eikä tosin korostamaankaan – puolueessa.
Keskustelun voimakkuus ja ajoittainen “tunnelatautuneisuus” antavat viitteitä
siitä, ettei konservatiivisuus–liberaalisuus-keskustelu ole katoamassa keskustan
sisältä. Pikemminkin se voi tulevaisuudessa olla entistä selvempi jakolinja puolueen
sisällä.
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5. Puolueen sisäisen toiminnan demokraattisuus

5.1. Sisäisen toiminnan kaksiosaisuus

Keskustan sisäisen päätöksenteon demokraattisuusarviointi edellyttää puolueen
päätöksenteon tarkastelemista kahdesta näkökulmasta: yhtäältä formaalina puolue-
organisaatioon nojaavana päätöksentekona ja toisaalta politiikan tekemisen moni-
ulotteisina käytäntöinä. Molemmilta osin puolueen päätöksenteossa on kyse vuoro-
vaikutteisuudesta ja prosessuaalisuudesta.1

Puolueen toiminnan ja säilymisen edellytys on vaalikannatuksen lisäksi (ja
siihen liittyen) se, että puolueorganisaatio tuottaa päätöksiä, joilla ylläpidetään
puoluetta ja sen mahdollisuuksia toimia politiikassa. Keskustassa tämä järjestölli-
sesti suuntautunut päätöksenteko on entistä selvemmin jäsenistön vastuulla.
Jäsenistön merkitys korostuu paitsi käytännön vaalityössä myös paikallis- ja
aluetason toiminnan ylläpitämisessä ja rahoittamisessa. Järjestölliseen päätöksen-
tekoon liittyy rutiininomaista päätöksentekoa. Esimerkiksi puolueen valtakunnan-
tason henkilövalintoja voidaan pitää järjestöllisinä rutiineina silloin, kun valintoja
tehdään piiri- ja sisarjärjestöjen esitysten pohjalta (esim. puoluehallitus ja -valtuus-
kunta, neuvottelukunnat).2

1 Vaikka tässä luvussa tarkastellaan erikseen puolueen järjestöllistä ja “varsinaista” poliittista
päätöksentekoa, on puolueen käytännön päätöksentekoprosesseissa yleensä elementtejä
molemmilta päätöksentekoalueilta. Tässä luvussa on hyödynnetty luvussa 1.4. olevaa puolueen
sisäisen demokratian teoreettista tarkastelua.

2 Päätösten luokittelemiseen rutiinipäätöksiksi ja varsinaisiksi päätöksiksi liittyy ongelmalli-
suutta. Esimerkiksi päätöksentekotilanteessa rutiinipäätöksiltä vaikuttavien henkilövalintojen
taustalla voi olla menettelyjä, joilla on pyritty vähentämään mahdollisten vastaehdokkaiden
halukkuutta tehtävään. Puolueen sisäisten päätösten tärkeyden arvioinnista ks. esim. Medding
1970, 15.
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Puolueen päätöksenteon demokraattisuusarviointi edellyttää moniulotteista
tarkastelua erityisesti silloin, kun arvioitavana ovat selvästi poliittiset päätöksen-
tekoprosessit. Päätöksentekoon sisältyy tällöin erilaisten näkemysten aitoa kilpailua
ja / tai kyse on puolueen sisäisen ja yleisen poliittisen toimintakentän kohtaamisesta,
jossa kilpailuasetelma rakentuu puolueen ulkopuolelta ja puolueen sisäiseen
toimintaan kohdistuu voimakkaita ulkopuolisia paineita. Näissä tilanteissa ammatti-
poliitikoilla ja erityisesti ydineliitillä on selkeä pyrkimys hallita puolueen sisäistä
päätöksentekoa ja kannanmuodostusta. Tarkastellut päätöksentekoprosessit
osoittavat, että ydineliitti kykenee myös käytännössä prosessien hallitsemiseen
ainakin sikäli, ettei jäsenistöstä muodostu estettä tavoiteltujen sisältöpäätösten
aikaansaamiselle.

Keskustan EU- ja työreformiprosessit ovat esimerkkejä puolueen selvästi
poliittisista päätöksentekoprosesseista, joissa puolueen sisällä oli erilaisia näke-
myksiä ja joihin puolueen ulkopuolelta kohdistui voimakkaita paineita. EU-
prosessissa sisäiset näkemyserot koskivat alusta lähtien erityisesti sisältökysymystä
ja työreformiprosessissa valittuja menettelytapoja. Työreformissa puolueen sisäinen
sisältökritiikki voimistui vasta ulkoisten paineiden seurauksena prosessin aikana.
EU-prosessissa menettelytapakritiikki voimistui prosessin lopussa, erityisesti
Jyväskylän puoluekokouksen yhteydessä.

Toimijakohtainen analyysi osoittaa, että puolueen kaikilla kollektiivitoimijoilla
on todellista merkitystä puolueen päätöksenteossa, mutta vaikutusvallan jakautu-
misessa ja toimintaorientaatiossa on selkeitä toimijakohtaisia eroja. Puoluehalli-
tuksen ja -valtuuskunnan asemaan puolueessa liittyy epämääräisyyttä ja
irrallisuutta nimenomaan suhteessa varsinaiseen poliittiseen päätöksen-
tekoon. Sen sijaan näiden elinten rooli järjestöllisessä päätöksenteossa ja keskus-
teluareenana koetaan perustelluksi. Ammattipoliitikoista poiketen jäsenistön
vaikutusvalta-arvioinneissa erityisesti puoluehallituksen asema korostuu
esimerkiksi työvaliokunnan sijaan. Ilmeisesti passiivisesti osallistuva jäsenistön
osa arvioi puolueen kollektiivitoimijoita nimenomaan sääntömääräisen päätöksen-
teon pohjalta, eikä kykene erottamaan toimijoiden tosiasiallisia rooleja poliittisessa
toiminnassa. Mahdollista on myös se, että jäsenistön järjestöllinen toiminta-
orientaatio ohjaa korostamaan kenttäkeskustelun paikkoina toimivien elinten
merkitystä.

Yksilötoimijoista kiistatta vaikutusvaltaisin on puolueen puheenjohtaja,
joka yhteistyössä ydineliitin kanssa vastaa puolueen päivänpoliittisesta
toiminnasta. Ydineliitti voi muodostua puoluehallituksen työvaliokunnasta tai
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siihen voi valikoitua muutaman keskeisen poliitikon lisäksi muita puheenjohtajan
luottohenkilöitä. Ydineliittiin valikoituminen on voimakkaasti puheenjohtaja-
sidonnaista. Vaikka puheenjohtajalla on kiistaton johtajan asema puolueessa, on
puheenjohtaja riippuvainen ydineliitistä. Uskottava toiminta käytännön politiikassa
edellyttää tukea myös eduskuntaryhmältä, mikä on korostanut ryhmän puheen-
johtajan merkitystä. Puolueen sisäinen valtakunnantason poliittinen toiminta on
riippuvaista parlamentaarisen areenan tapahtumista.

Jäsenistöllä (erityisesti militanttijäsenistöllä) on jossakin määrin mahdollisuuk-
sia vaikuttaa puolueen valtakunnalliseen politiikkaan muun muassa epävirallisten
yhteistyöverkostojen, henkilökohtaisten ammattipoliitikkoyhteyksien sekä
puoluehallituksen ja -valtuuskunnan kautta. Suurelta osin jäsenistön mielipide-
vaikuttamisessa on kuitenkin kyse jäsenistön kollektiivisesta painoarvosta puolueen
kulttuurisena ominaisuutena. Jäsenistö vaikuttaa prosesseihin ja erityisesti niiden
menettelyvalintoihin olemassaolollaan. Jäsenistöllä on kuitenkin todellista aktii-
vista vaikutusvaltaa puolueen valtakunnallisessa päätöksenteossa puolueen
puheenjohtajiston valintamenettelyn kautta. Erityisesti jäsenistön asema
puheenjohtajavalinnassa on merkittävä osa puolueen sisäistä vallankäyttöä, koska
nykyisessä toimintakulttuurissa puheenjohtajavalinnalla on henkilövalintaa laajempi
merkitys.

Puolueen järjestökulttuurin ja käytännön päätöksentekoprosessien analysointi
osoitti, että puheenjohtajan painotuksilla ja toimintatavoilla voi olla ratkaiseva
merkitys yksittäisissä päätöksentekoprosesseissa sekä moniulotteisia ja pitkä-
kestoisia vaikutuksia puolueen toimintakäytäntöihin. Puheenjohtaja vaikuttaa
muun muassa puolueen keskustelukulttuuriin, yhteistyösuhteisiin ja varsin ratkai-
sevasti ydineliitin kokoonpanoon. Puoluekokousedustajien puheenjohtajavalinnalla
on siis keskeinen merkitys puolueen politiikassa ja toiminnassa.

5.2. Vuorovaikutus

Toimijoiden välisen vuorovaikutuksen toteutuminen on keskeinen demokraatti-
suuskriteeri, koska vuorovaikutteisuus sisältää mahdollisuuden tiedonvälittymiseen
ja vaikuttamiseen. Vuorovaikutus on keskustelun ja kollektiivisen päätöksenteon
edellytys. Vuorovaikutuksen käytännön toteutumiseen vaikuttavat järjestökulttuu-
riset ja prosessikohtaiset tekijät. Vuorovaikutteisuuden toteutuminen on riippu-
vainen myös päätöksentekoon osallistuvista henkilöistä.
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Keskustan järjestöllisessä päätöksenteossa puolueen säännöt ja vakiintuneet
kokouskäytännöt antavat lähtökohdat vuorovaikutuksen toteutumiselle. Päätöksen-
teon perusajatus on se, että puolue-elimissä vaikuttavat yksilötoimijat tuottavat
yhdessä puolueen päätöksiä. Puolueen säännöt sitovat myös kollektiiviset päätöksen-
tekoelimet toisiinsa. Valmistelu-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanovaiheet nivou-
tuvat kollektiivisiksi vuorovaikutusketjuiksi. Vaikka vuorovaikutteisuus on keskustan
järjestöllisen päätöksenteon vakiintunut ominaisuus, se ei takaa osallistuville
yksilötoimijoille yhtäläistä kohtelua tai asemaa päätöksenteossa. Vuorovaikutus-
tilanteessa on ennen kaikkea kyse tiedonhankinta- ja vaikutusmahdollisuuksien
tarjoamisesta, ja vuorovaikutteisuuden toteutuminen ja subjektiivinen kokeminen
ovat riippuvaisia muun muassa yksilötoimijoiden poliittisesta kompetenssista,
sitoutumisesta päätöksentekoon ja prosessien legitimiteetistä.

Vuorovaikutteisuus on järjestöllisen toiminnan perusominaisuus keskustassa.
Puolueen jäsenistössä on osallistumishalukkuutta ja vuorovaikutukseen liittyviä
odotuksia. Myös puolueen perinteet vahvistavat päätöksentekoprosessien vuoro-
vaikutteisuutta. Tästä huolimatta vuorovaikutteisuuden tyydyttävä toteutuminen
ei ole itsestään selvää keskustan prosesseissa. Työreformiprosessi osoitti, että
eliittikeskeisessä päätöksenteossa vuorovaikutus eliittiryhmien välillä (ydineliitti –
kansanedustajat) sekä eliitin ja kentän (ydineliitti – jäsenistö; ydineliitti – ay-
aktiivit) välillä voi jäädä vajaaksi, ja tämä voi heikentää ainakin tilapäisesti
ryhmäkoheesiota, toiminnan legitimiteettiä ja jäsenten aktiivisuutta puolueessa.

Vuorovaikutteisuuteen panostaminen on ydineliittivetoisessa päätöksenteossa
valintakysymys. Puolueen säännöt määrittelevät institutionaaliselle vuorovaiku-
tukselle minimitason. Vuorovaikutteisuuden toteutumista testataan erityisesti silloin,
kun siirrytään ns. rutiinipäätöksenteosta selvästi poliittiseen päätöksentekoon,
jossa rakenteelliset tekijät eivät takaa vuorovaikutteisuuden toteutumista ja jossa
vuorovaikutteisuuden toteutumisella on päätöksentekoprosessien ja päätösten
sisällön kannalta todellista merkitystä.

Keskustan valtakunnalliselle toiminnalle on ominaista eliitti- ja eduskunta-
keskeisyyteen liittyen päätöksenteon ammattimaisuus ja yksilötoimijoiden näkö-
kulmasta kokonaisvaltaisuus3. Poliittinen päätöksenteko perustuu nimenomaan

3 Helsingin Sanomien haastattelusta Maria Kaisa Aula määritteli kansanedustajan työn
kokonaisvaltaisuutta seuraavasti: “Toisaalta se ei ole työ, vaan elämäntapa, joka vaatii 150-
prosenttista omistautumista.” (Helsingin Sanomat 1.6.2003.)
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yksilötoimijoiden, yksittäisten ammattipoliitikkojen, vuorovaikutukseen. Toimi-
joiden työnjaon, vaikutusvaltaerojen ja politiikan tilannesidonnaisuuden seurauk-
sena poliitikkojen keskinäisessä vuorovaikutuksessa ei kuitenkaan ole kyse
toimijoiden tasavertaisesta huomioimisesta, vuorovaikutuksen tasapainosta tai
tiedonvälittymisen tasapuolisuudesta, vaikka pyrkimyksiä näihinkin mitä ilmeisim-
min on. Poliitikkojen tosiasialliset asemat, henkilöiden väliset suhteet ja useimmiten
ydineliitissä tehty tarkoituksenmukaisuusharkinta vaikuttavat siihen, miten ja
missä tarkoituksessa vuorovaikutustilanteita rakennetaan.

Puolueen valtakunnantason päätöksenteossa yksilötoimijat tunnistavat sen,
että puolueen poliittiseen päätöksentekoon sisältyy poliitikkojen “mukaan otta-
mista” ja “poissulkemista”. Lähes poikkeuksetta voimakasta ryhmäsolidaarisuutta
tuntevat ammattipoliitikot eivät julkisesti vaadi tasapuolisuutta vuorovaikutukseen
tai vastavuoroisuutta kollegoilta. Tästä huolimatta myös ydineliitin ulkopuoliset
poliitikot odottavat, että puolueessa tarvitaan kaikkien (tai ainakin juuri kyseisen
poliitikon) panosta.

Puolueen päätöksenteon hierarkkisuus asettaa erityisiä vaatimuksia vuoro-
vaikutuksen toteutumiselle. Puheenjohtajavetoinen ydineliitti voi halutessaan toimia
varsin itsenäisesti erityisesti silloin, kun puheenjohtajan asema on vahva ja kentän
lojaalisuus korkealla.

Käytännössä puolueen kollektiivisen päätöksentekokyvyn ylläpitäminen
edellyttää kuitenkin sitä, että valtakunnallisessa päätöksenteossa mukana olevat
poliitikot vähintäänkin sitoutetaan ydineliitissä tehtyihin päätöksiin. Päivänpolitiik-
kaa laajempien tai muutoin puolueelle erityisten kysymysten osalta puolueessa
on huolehdittava myös jäsenistön sitoutumisesta, mikäli halutaan hyödyntää
puolueen järjestöllistä voimaa ja estää esimerkiksi työreformissa toteutunut
kilpailijoiden interventio puolueen sisäiselle kentälle. Jäsenistön sitoutuminen
edellyttää usein vuorovaikutteisen kenttäorienteisen päätöksentekoprosessin
toteuttamista. Tärkeinä pitämissään asioissa jäsenistö aktivoituu itsekin vaatimaan
vuorovaikutteisuutta eliitin ja kentän välille. Tästä huolimatta jäsenistön vaikutusvalta
politiikan käytännön prosesseissa jää vähäiseksi.

Politiikan henkilöitymisestä huolimatta puolueen toiminta on kollektiivista ja
perustuu toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Ydineliitissä tämä tarkoittaa
sitä, että päivänpoliittisessa toiminnassa ylintä valtaa käyttävät ja vastuuta kantavat
poliitikot kykenevät kollektiivisesti tuottamaan päätöksiä. Medianäkökulmasta
varsin yksin toimiva puheenjohtaja perustaa toimintansa käytännössä nimen-
omaan vuorovaikutukseen ydineliitin muiden jäsenten kanssa. Sama vuoro-
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vaikutuskäytäntö on päätöksenteon perusta eri toimijatasoilla. Puolueen sisäisen
demokratian näkökulmasta vuorovaikutuksen toteutuminen ei sinällään ole ongel-
ma keskustan sisäisessä päätöksenteossa. Pikemminkin ongelmallisuutta sisältyy
siihen, miten ratkaiseviin vuorovaikutustilanteisiin valikoidutaan ja missä
määrin valikoitumista tukee halu rakentaa vuorovaikutustilanteista saman-
suuntaisesti ajattelevien keskustelutapahtumia.

Koska keskustan muodollinen päätöksentekojärjestelmä on vuorovaikutusta
tukeva, on puolueen sisäisen vuorovaikutuksen heikkouksissa kyse ennen kaikkea
yksilötason asenteista ja puolueen toiminnallisista käytännöistä. Valtakunnallisessa
tai kenttätason toiminnassa vuorovaikutteisuuden merkitystä voidaan väheksyä
niin kauan kuin tarkoituksenmukaisia päätöksiä syntyy, mutta ensimmäiset viitteet
legitimiteettikriisistä ohjaavat ydineliittiä panostamaan vuorovaikutteisuuteen.
Mikäli korjausta ei tule, jäsenistöllä on viime kädessä mahdollisuus arvioida
uudelleen ydineliittiä vetävän puheenjohtajan asemaa. Tässä tilanteessa poliittisen
kilpailun logiikkaan kuuluu myös se, että puolue-eliitistä nousee jäsenistön
tyytymättömyyttä tukevia puheenvuoroja ja vaihtoehtoja harjoitetulle politiikalle ja
käytännöille.

5.3. Epäily ja kilpailu

Demokraattisen päätöksenteon lähtökohtiin kuuluu toimijoiden oikeus vapaaseen
mielipiteenilmaisuun ja rajoittamattomaan kyseenalaistamiseen. Vaikka Suomessa
oikeus mielipiteenilmaisuun on perustuslaintasoisesti turvattu, on puolueiden
sisäisissä toimintakulttuureissa piirteitä, jotka käytännössä rajoittavat mahdollisuuk-
sia ja halukkuutta nimenomaan kriittiseen mielipiteenilmaisuun. Epäileminen on
mahdollista, mutta ei välttämättä toivottavaa. Myös ryhmäsolidaarisuus vähentää
halukkuutta kriittisten näkemysten esittämiseen. Mielipiteenilmaisun merkitys
politiikassa on perustavanlaatuinen: vuorovaikutteisella mielipiteenilmaisulla
rakennetaan politiikkaa.

Keskustassa on perinteisesti kannustettu jäsenistöä keskustelemaan ja väitte-
lemään politiikasta. Erityisesti maalaisliittolaiseen toimintaan kuului keskustelu-
taitojen opettaminen aktiivijäsenistölle. Myös oma lehdistö aktivoi sisäistä keskus-
telua. (Ks. luku 1.5.2.2.) Nykyisessä keskustalaisessa keskustelukulttuurissa on
karkeasti jaotellen kaksi aktiivisuus- ja intensiteettitasoa, jotka ovat havaittavissa
sekä ammattipoliitikkojen keskinäisessä keskustelussa että ns. kenttäkeskustelussa.
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Politiikan jokapäiväinen “arkikeskustelu” ei innosta massoja mielipiteen-
ilmaisuun ja keskustelu etenee käsiteltäviin asioihin erikoistuneiden poliitikkojen
varassa. Ammattipoliitikkojen keskinäiseen toimintakulttuuriin kuuluu se, että
substanssikysymyksissä asiaan erikoistuneen kollegan näkemyksiin luotetaan
eikä “perusteetonta” kyseenalaistamista harrasteta. Myös resurssien rajallisuus
tukee poliitikkojen keskinäistä työnjakoa ja luottamusta. Käytettävillä puheen-
vuoroilla pyritään yleensä lähinnä vahvistamaan muiden osallistujien tietämystä
asiassa ja varmistamaan sitoutuminen yhteiseen linjaan. Puolueen sisäisessä
keskustelussa on tyypillisesti mukana myös osallistujien pyrkimystä vakuuttaa
muita argumentoinnillaan ja saada arvostusta, jota tarvitaan poliittisella uralla
etenemiseen.

Puolueen sisäisen keskustelun luonne ja intensiteetti muuttuvat selvästi, kun
politiikan agendalle nousee ristiriitoja herättävä tai uusi tärkeäksi koettu
kysymys, jonka osalta puolueen sisäinen mielipiteenmuodostus on keskeneräinen.
Keskustan EU-jäsenyyteen liittyvä kenttäkeskustelu on hyvä esimerkki keskustelusta,
jossa keskustelun intensiteetti ja aktiivisuus ovat korkealla. EU-keskusteluun
sisältyi sekä epäilemisen kannustamista että pyrkimystä sen vaientamiseen. Päätök-
sentekoprosessin rakentamisen lähtökohtana oli keskustelun salliminen ja jopa
kannustaminen. Kentän ja ammattipoliitikkojen välisessä keskustelussa ryhmä-
solidaarisuudella ja muilla kriittisiä puheenvuoroja rajoittavilla kulttuurisilla
tekijöillä (esim. lojaalisuus johtajalle, auktoriteettiuskollisuus) ei ollut tavanomaista
merkitystä, vaan ydineliittiä ja sen linjaa kritisoitiin hyvin voimakkaastikin.4  Sen
sijaan ammattipoliitikkojen keskinäisessä ja alueellisissa EU-keskustelussa esiintyi
erilaisten (näkökulmasta riippuen EU-myönteisten tai -kielteisten) näkemysten
paheksumista ja kenttäkeskusteluissa jopa, lähinnä EU-myönteisten näkemysten,
selkeää tuomitsemista.

EU-keskustelu osoittaa, että epäileminen on mahdollista keskustan sisällä,
joskin vaikeissa päätöksentekotilanteissa ydineliitin näkemyksistä poikkeavien
mielipiteiden esittäminen ja kuulluksi tuleminen voi vaatia erityistä rohkeutta ja
argumentointitaitoa. Puheenjohtajan toimintatavoilla vaikuttaa olevan yllättävänkin
suuri ja myös kenttätasolle ulottuva vaikutus keskustelukulttuuriin. Viestit puheen-

4 Vaikka puoluekokouksen enemmistö tuki lopulta puheenjohtajan kantaa Jyväskylän
puoluekokouksessa, esiintyi puolueen sisäisessä keskustelussa loppuun saakka voimakasta
kriittisyyttä myönteistä EU-kantaa kohtaan. Keskustan kannattajien keskuudessa kriittisyyttä
esiintyy edelleen (ks. EVA 2003, 96).
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johtajan “kovakorvaisuudesta” ja kärsimättömyydestä välittyvät helposti eteenpäin.
Vastaavasti puheenjohtajan innostava asennoituminen keskusteluun voi heijastua
koko puolueorganisaatioon, aktivoida sisäistä keskustelua ja erilaisten mielipiteiden
esittämistä.

Epäilyn toteutumisessa ei ole erityisiä ongelmia keskustan sisäisessä kulttuu-
rissa, vaikka tilannesidonnaista, alueellista ja myös puheenjohtajasidonnaista
vaihtelua keskustelukulttuurissa esiintyykin. Sen sijaan erilaisten mielipiteiden
kohtaamiseen ja testaamiseen eli poliittisen kilpailun toteutumiseen puolueessa
liittyy ongelmallisuutta.

Kilpailun toteutuminen edellyttää vaihtoehtoisen mielipiteen esittäjältä sitoutu-
mista näkemykseensä. Kokoustilanteessa yksittäisten asioiden kohdalla näkemyksen
esittäjällä on oltava valmius viedä asia äänestykseen. Asiakysymyksissä keskustassa
on äänestyksiä välttävä toimintakulttuuri, joka näkyy mm. työvaliokunnan tulkinta-
päätösmenettelyssä sekä tavassa käyttää ns. koeäänestystä päätöksentekomenette-
lynä puolue-elimissä. Tämän vuoksi kilpailutilanteen vieminen äänestykseen voi
aiheuttaa paheksuntaa ja vaihtoehtoisten näkemysten esittäjien leimaamista päätök-
senteon “häiriköiksi”. Äärimmäisissä tilanteissa piirijärjestötason toiminnassa on
havaittavissa ajoittain myös pyrkimyksiä saattaa epäsuosioon tai “rangaista”
alueellisen eliitin kanssa eri mieltä olleita.

Poliittisen kilpailun toteutumiselle on entistä suurempi kynnys monivaiheisesti
päätettävien tärkeiden politiikkakysymysten kohdalla, koska kilpailun realisoitu-
minen edellyttää yleensä toimijoilta valmiutta julkiseen, henkilöityvään keskuste-
luun. Julkisen huomion saaminen voi olla myös kilpailevan näkemyksen esittämisen
varsinainen tarkoitus. Tällöin kuitenkin prosessi siirtyy ainakin osittain puolueen
ulkopuoliselle kentälle, ja kilpailutilanteen ajautuminen äänestykseen koetaan
ikään kuin julkiseksi sisäisen konfliktin tunnustamiseksi, joka heikentää puoluetta
ja antaa aseita kilpailijoille. Samalla avoin kilpailu tarjoaa kuitenkin puolueelle
mahdollisuuden profiloida toimintaansa “demokraattiseksi” ja “erilaiset mielipiteet
sallivaksi”. Julkisiksi muuttuneista sisäisistä kilpailutilanteista pyritään ottamaan
poliittista hyötyä. (Ks. Maor 1992.)

Poliittisen kilpailun välttäminen politiikan asiakysymyksissä on varsin ymmär-
rettävää puolueen kollektiivisen luonteen ja perustehtävien näkökulmasta. Puolue
edustaa jäseniään (ja kannattajiaan) ja heidän intressejään. Tästä näkökulmasta
kiistely politiikan sisältökysymyksissä voi vaikuttaa kyvyttömyydeltä tuottaa
“puolueen näkemys” ja uskottava vaihtoehto äänestäjille. Toistuvat sisäiset kilpailu-
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tilanteet voivat myös heikentää puolueen luotettavuutta politiikan yhteistyökump-
panina parlamentaarisella areenalla.

Asiakysymyksistä poiketen henkilövalinnat ovat se päätöksenteon alue, johon
kilpailun arvioidaan luontevasti kuuluvan puolueessa. Ehdokasasettelut, vaalien
jälkeiset henkilövalinnat sekä puolueen johtohenkilövalinnat ovat tyypillisiä
puolueen sisäisiä kilpailutilanteita. Keskustalaiseen järjestökulttuuriin kuuluu se,
että usein tiukastakin kilpailuasetelmasta ja voimakkaasta kampanjoinnista
huolimatta, valinnan lopputulokseen tyydytään ja ainakin julkista jälkikeskustelua
vältetään. Demokratian näkökulmasta ongelmallisuutta henkilövalinnoissa on
lähinnä siinä, että puolueessa on arkuutta lähteä haastamaan poliittista luottamus-
tehtävää hoitavaa henkilöä, vaikka tyytymättömyyttä esiintyy. Esteenä voi olla
julkisuusnäkökulman lisäksi se, että asenneilmapiiri tukee “jatkuvuutta” kyseisessä
tilanteessa. Puolueessa on taipumusta rakentaa avainhenkilöistä “instituutioita”,
joiden haastamista ei pidetä sopivana.

5.4. Edustuksellisuus ja legitimiteetti

Edustuksellisuuden, kuten demokraattisuuden arviointi ylipäätään on tulkinnallista
ja riippuvaista valituista näkökulmista ja kriteereistä (ks. luku 1.4.). Edustukselli-
suuden arvioinnin lähtökohtana on edustuksellista päätösvaltaa käyttävän eliitin ja
massan (jäsenistö) välinen suhde. Arvioinnissa keskeistä on tarkastella, missä
määrin eliitti toimii jäsenistön intressien mukaisesti ja on toiminnastaan vastuussa
jäsenistölle? Edustuksellisuuteen kuuluu kuitenkin myös päätöksentekijöiden
kyky toimia itsenäisesti ja vastuullisesti. Lisäksi toiminnan moraalin on vastattava
yleistä käsitystä oikeasta. Samalla kuitenkin myös jäsenistöllä on oltava arviointi-
kykyä ja kykyä itsenäiseen toimintaan. Toimivassa edustuksellisessa järjestelmässä
jäsenistö ei voi olla passiivinen ja alistettu. Eliitin ja jäsenistön välillä on oltava
konfliktin mahdollisuus, vaikka normaalitoiminnassa konfliktit kyetäänkin välttä-
mään.5  (Pitkin 1984, 209; ks. Medding 1970, 16–17; Heidar 1986, 280–282;
Assarsson 1993, 50–52; ks. myös luku 2.1.4.1.)

Keskustan sisäinen päätöksenteko nojaa vahvasti edustuksellisuuteen. Jäse-
nistöllä on periaatteessa tasavertainen mahdollisuus suoraan osallistumiseen vain

5 Tämän luvun analyysin tausta-aineistona on käytetty Pitkinin edustuksellisuuden käsitteeseen
liittyvää pohdintaa. Ks. Pitkin 1984, 209–240.
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paikallistason yleisissä kokouksissa sekä ehdokasasetteluihin liittyvissä jäsenvaa-
leissa. (Ks. luku 2.2.1.) Muilta osin puolueen formaali päätöksenteko perustuu
päätösvaltaa käyttävien yksilö- ja kollektiivitoimijoiden jäsenistöltä joko suoraan
(paikallistason johtokunnat) tai välillisesti saamaan valtuutukseen (päätöksenteko
muilta osin). Edustuksellisuuden toteutumisen arviointi on tästä syystä hyvin
ratkaiseva osa keskustan päätöksenteon demokraattisuustarkastelua.

Puolueen intressien ja “yhteisen tahdon” määrittelyssä on kyse paitsi politiikan
sisältölinjauksista myös strategisista ja operatiivisista valinnoista sekä puolueen
sisäisellä järjestöllisellä kentällä että politiikassa ylipäätään. EU- ja työreformi-
prosessit osoittavat, että keskustan sisäinen intressien määrittely on eliittivetoista.
EU-prosessi osoitti, että mikäli jäsenistön enemmistön selkeä näkemys on
ennakkoon tiedossa, (ydin)eliitti ottaa sen huomioon menettelyjä valitessaan.
Jäsenistön kanta ei ole sisältöratkaisujen perusta, ainakaan jos se selkeästi
poikkeaa eliitin näkemyksestä. Sen sijaan sisältöratkaisuissa nojataan eliitin
asiantuntemukseen ja tilanneanalyysiin. Työreformiprosessi puolestaan osoitti,
että puolueen prosesseja voidaan käynnistää varsin pitkälti irrallaan jäsenistöstä
ja myös siitä osasta aktiivijäsenistöä, jolla on erityisosaamista asiassa. Molemmissa
prosesseissa puolueen kentällä ja ammattipoliitikkojen joukossa oli suuri määrä
niitä, joilla oli vaikeuksia mieltää puolueen toiminta “yhteisten intressien”
mukaiseksi. Toisaalta eliitin linjauksille löytyi myös selkeää kannatusta.

Pitkällä tähtäimellä keskustan päätöksentekojärjestelmän legitimiteetin
säilymisen edellytys on se, että eliitti kykenee arvioimaan mitkä asiat ovat eliitti-
vetoisesti päätettävissä ja miltä osin asioiden ja toiminnan hyväksyttävyys puolueessa
edellyttää prosessin ulottamista kenttätasolle. Toisaalta tämäkään ei yksin takaa
legitimiteettiä. EU-prosessi osoitti, että massiivisesta kenttäkeskustelusta ja puolue-
kokouskäsittelystä huolimatta rakennettuihin päätöksentekoasetelmiin ja tietenkin
myös päätöksen sisältöön liittyvät legitimiteettiongelmat heijastuvat puolueen
toimintaan varsin pitkään. Vaikka valtaosa jäsenistöstä luottaa puoluejohdon
toimintaan, on jäsenistössä myös niitä, jotka epäilevät johdon toiminnan motiiveja
(ks. luku 2.3.). Kentällä oleva jatkuva epäilyn “siemen” ohjaa eliittiä seuraamaan
kentän reaktioita ja puheenvuoroja.

Jäsenistön roolia arvioitaessa huomiota on syytä kiinnittää jäsenistön poliittisen
osallistumisen ja osaamisen heterogeenisuuteen. Jäsenistön vaikutusvalta keskittyy
suurelta osin aktiivisiin jäsentyyppeihin. Militanttijäsenten alle kymmenen prosentin
osuus jäsenistöstä kertoo, että nimenomaan vahvin puoluepoliittinen osaaminen
ja osallistuminen ovat pienen jäsenistön osan hallussa. Tämä tarkoittaa käytännössä
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myös sitä, että ammattipoliitikoille jäsenistöltä suoraan välittyvät viestit tulevat
valtaosaltaan militanttijäsenten kautta. Jäsenistön intresseiksi artikuloituvat siten
ennen kaikkea militanttijäsenten näkemykset, joihin toki laajempi kenttäkeskustelu
heijastuu. Edustuksellisuudessa on käytännössä kyse paitsi jäsenistön ja eliitin
välisestä suhteesta myös jäsenistön sisäisestä edustuksellisuudesta ja eliittiraken-
teesta. Keskustassa jäsenistön aktiivinen panos puolueen intressien määrittelyssä
on jäsenistön kokoon nähden harvojen käsissä.

Puolueen intressien rakentamisessa on kyse valintojen tekemisestä. Keskustan
päivänpoliittisessa toiminnassa keskeistä on se, miten eliitti priorisoi puolueen
toimintaa ja tavoitteita. Edustuksellisuuden toteutumiseen vaikuttaa suuressa
määrin eliitin kyvykkyys eli se onko puolueen käytännön toiminnasta vastaavilla
poliitikoilla kykyä nähdä yhteiset intressit ja halua toimia edustuksellisuuden
periaatteiden pohjalta. Puoluejohdolta tämä edellyttää demokraattista johtamistaitoa
ja ajattelua.

Keskustan järjestöllisen perinteen ja myös puheenjohtajiston valintatavan
vuoksi jäsenistön ja puoluejohdon suhteeseen kohdistuu erityisiä odotuksia.
Kentän odotusten ja makrotason politiikan nykyisten vaatimusten seurauksena
puheenjohtaja ja muut avainpoliitikot joutuvat linjaamaan omia toiminta-
käytäntöjään suhteessa jäsenistöön, puolueorganisaatioon ja puolueen muihin
ammattipoliitikkoihin. Nämä linjaukset vaikuttavat puolueen sisäiseen
toimintakulttuuriin. Kenttäorientoituneesti toimiva eliitti innostaa jäsenistöä ja
aktivoi järjestötoimintaa. Media- ja politiikkaorientoituneessa toiminnassa koros-
tuvat henkilöt ja ammattipoliitikkokeskeinen valtakunnantason politiikka.

Keskustassa on perinteisesti luotettu puheenjohtajaan ja eliittiin ylipäätään,
annettu heille laaja mandaatti toimia, mutta samalla heiltä on vaadittu paljon.
Ilmeisesti tämä perinne on tukenut sitä, että avainpoliitikoilla on taipumusta
arvioida oma poliittinen kompetenssinsa ylivertaiseksi suhteessa jäsenistöön ja
rivipoliitikkoihin. Tämä keskittää edelleen puolueen sisäistä toimintaa. (Ks. Pitkin
1984, 214.) Jos edustuksellisuuden kriteerinä pidetään toimijoiden keskinäistä
tasa-arvoista asennoitumista, keskustan toiminta ei vaikuta erityisen optimaaliselta.
Avainpoliitikkojen suhtautumisen lisäksi epätasa-arvoista asennoitumista on
edelleen muun muassa suhtautumisessa naisten asemaan puolueessa, vaikka
myönteistä tasa-arvokehitystä puolueessa onkin tapahtunut.6

6 Sosiodemografisesta edustavuudesta ks. Heidar 1986, 280–281, 285–289.
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Edustuksellisuuden toteutumisessa on kyse myös politiikkakäsityksestä. Missä
määrin politiikka arvioidaan toiminnaksi, jossa on osoitettavissa “oikeat” mielipiteet
ja päätökset, ja kuinka pitkälti politiikassa on kyse asiantuntemuksesta eli eliitin
kyvystä löytää “oikeat” ratkaisut jäsenistön puolesta? Mitä enemmän politiikka
nähdään irrationaalina arvopohjaisena toimintana, sitä enemmän eliitti tarvitsee
tietoa jäsenistön mielipiteistä. Politiikan kontekstisidonnaisuuden ja kollektiivi-
suuden vuoksi poliitikoille osoitettavia “edustuksellisuuden toimintamalleja” ei
ole. Päätöksenteossa on kyse kokonaisvaltaisesta harkinnasta ja kompromisseista.
(Pitkin 1984, 211–212.)

Ammattipoliitikkoihin kohdistuvat erilaiset, keskenään usein ristiriitaisetkin
paineet ja odotukset heijastuvat keskustan sisäiseen elämään. Poliitikon on
päätettävä mihin hänen tehtävänsä edustuksellisuus perustuu. Politiikan instituutiot
sitovat valintoja. Kansanedustajien toimintaan vaikuttaa voimakkaasti asema
lainsäätäjänä ja riippuvuus eduskuntaryhmästä sekä uudelleenvalintahalukkuudesta
riippuen myös suhde puolueeseen, tukijoukkoihin ja mahdollisesti jossakin
määrin myös kampanjarahoittajiin (ks. Hämäläinen 2003). Poliitikoilla on
riippuvuussuhde myös politiikan valmistelukoneistoon, avustajiin, tiedotusväli-
neisiin ja puolueen ulkopuolisiin politiikan yhteistyökumppaneihin. (Ks. Pitkin
1984, 119–220.) Keskustassa edustuksellisuus on lisäksi vahvasti maakunnallinen
tai alueellinen kysymys. Osa jäsenistöstä ja ammattipoliitikoista arvioi, että maakun-
nallisia tai alueellisia intressejä voivat parhaiten ajaa vain kyseiseltä alueelta valitut
edustajat.7  Maakunnallisten intressien lisäksi keskustan sisällä vaikuttavat erilaiset
ryhmäintressit, vaikka varsinaisia organisoituneita fraktioita puolueessa ei nykyisin
olekaan. Esimerkiksi EU-neuvotteluissa yhteen sovitettiin alueellisia ja erityisesti
maatalouteen liittyviä ryhmäintressejä osaksi kansallisen tason tavoitteita, ja
keskustalaisten poliitikkojen toiminta oli näiltä osin varsin konkreettisesti sidok-
sissa puolueen ja jäsenistön intresseihin.8  (Ks. Pitkin 1984, 214–216.)

Keskustassa poliitikkojen riippuvuus jäsenistöstä on monitahoinen kysymys.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että puolueen puheenjohtajiston

7 Sänkiahon äänestäjien puolue- ja ehdokasvalintaa koskevasta tutkimuksesta ilmenee, että
keskustan kannattajille “paikkakuntalaisuus” on tärkein ehdokasvalinnan peruste. Tältä osin
keskustan kannattajat poikkeavat selvästi muiden puolueiden kannattajista. (Sänkiaho 1987,
194; vrt. Kuitunen 1998, 32.)

8 Intressien ajaminen massojen (intressien) puolesta toimimisena (acting for) ks. Pitkin
1984, 112–143.
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ja puoluesihteerin osalta edustuksellisuus perustuu puoluekokouksen valinta-
päätökseen. Puoluejohdolla on kuitenkin vahva mandaatti toimia. Tämän seurauk-
sena riskinä on se, että edustuksellisuus muuttuu symboliseksi, jolloin jäsenistö
sitoutuu johtajan tukemiseen emotionaalisesti, vaikka epäilee harjoitettua politiik-
kaa. Samalla johdon toiminnan kontrollointi heikkenee. Äärimmäisessä tilanteessa
edustuksellisuuden heikkeneminen voi tarkoittaa jäsenistön alistumista ja johdon
mahdollisuutta jäsenistön manipulointiin.9  (Pitkin 1984, 213, 233.)

Keskustassa puoluejohdon manipuloivaa vallankäyttöä estää puoluejohdon
institutionaalinen ja tosiasiallinen riippuvuus puoluekokouksen tuesta. Varapuheen-
johtajien melko nopea vaihtuvuus osoittaa, että tältä osin puoluekokousedustajat
valtaansa myös käyttävät. Vaikka keskustassa jäsenistön enemmistön mielipiteiden
vastainen toiminta on mahdollista isoissakin prosesseissa, pitkällä tähtäimellä
toistuva voimakkaita ristiriitoja herättävä toiminta johtaa tyytymättömyyden kasau-
tumiseen ja entistä todennäköisemmin myös siihen, että puoluejohtoon tulee
muutoksia. Edustuksellisuuden näkökulmasta keskeistä on se, että jäsenistöllä on
puoluekokouksen kautta todellinen mahdollisuus “rangaista” puoluejohtoa ja
osoittaa riippuvuussuhteen käytännön merkitys (ks. McKenzie 1982, 196). Johtajuus
onnistuu niin kauan kuin massat sen sallivat. Vaikka keskustassa jäsenistön
lojaalisuus erityisesti puheenjohtajaa kohtaan on korkea, kyse ei ole alistussuhteesta.

Keskustan sisäisen järjestelmän edustuksellisuudella on vahvat institutionaaliset
lähtökohdat. Tästä huolimatta puolueen prosesseihin vaikuttavat myös puolueen
sisäiset epäviralliset toimijat ja käytännöt. Edustuksellisuuden toteutumisen kannalta
ongelmallista on erityisesti se, ettei jäsenistön enemmistö tunnista ydineliitin
olemassaoloa ja vaikutusvaltaisinta asemaa puolueen politiikan linjaamisessa (ks.
luku 3.9., taulukko 32; luku 2.3.1.). Ongelma korostuu silloin, kun ydineliitti
muodostuu puheenjohtajan ympärillä olevasta avainpoliitikkojen ja asiantuntijoiden
epävirallisesta ryhmästä. Jäsenistöllä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa ydineliitin

9 Olavi Borg on kuvannut puolueiden edustuksellisuuteen liittyviä ongelmia seuraavasti: “Varsinkin
pitkäaikaisten hallituspuolueiden toiminnan painottuminen puolueen johtoportaisiin,
hallitustoimintaan, asiantuntijaelimiin jne., estää puolueen edustusfunktion kannalta
tärkeimpiä henkilöitä riittävässä määrin kontaktoimasta suoraan valitsijoiden kanssa
(kenttäkontaktien määrät vähenevät) ja/tai kontaktit tapahtuvat yhä enemmän välillisesti
tiedotusvälineiden kautta (kenttäkontaktien laatu heikkenee); kun suorien henkilökohtaisten
kontaktien osuus heikkenee, yleisten mielikuvien eli imagojen merkitys vastaavasti kasvaa.”
(Borg O. 1986a, 29.)
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kokoonpanoon eikä kontrolloida sen toimintaa. Edustuksellisuuteen kuuluva
jäsenistön arviointimahdollisuus jää siis toteutumatta nimenomaan vaikutusvaltai-
simman poliittisen päätöksenteon osalta.

Tästä huolimatta päätöksenteon demokraattisuuden näkökulmasta myönteistä
on se, että puheenjohtajakeskeisyydestä huolimatta keskustan päätöksenteko on
kaikilla tasoilla kollektiivista, mikä osaltaan vahvistaa “yhteisten” intressien
toteutumisen ja menettelyjen “oikeellisuuden” kontrollointia. Vaikka eliittiraken-
teiden muodostuminen on tyypillistä keskustassa, on eliittien sisäinen toiminta
varsin aidosti kollektiivista ja vastuullista. Politiikan ytimessä korostuu poliitikkojen
kyky toimia luotettavasti, yhteistyökykyisesti ja politiikan “pelisääntöjen” mukaisesti
sekä tätä kautta paitsi vakiinnuttaa oma asemansa ytimessä myös turvata ytimen
vaikutusvallan säilyminen.

Vaikka arkinen toiminta ja päätöksenteko keskustassa ovat eliittikeskeisiä, on
toiminnan varsinaisena tarkoituksena edelleen yhteisöllisten tavoitteiden ajaminen.
Jäsenistö on “läsnä” poliittisia päätöksiä tehtäessä, vaikka fyysinen osallistuminen
ei toteudukaan. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että jäsenistön näkemyksiä
poikkeuksetta kuunneltaisiin tai että jäsenistö kykenisi näkemyksillään ratkaisevasti
vaikuttamaan poliitikkojen valintoihin. Jäsenistön tahdon vastainen toiminta
keskustassa on mahdollista. Jäsenistön “läsnäolo” tarkoittaa kuitenkin sitä, että
eliittivetoinen päätöksentekojärjestelmä ei voi toistuvasti tuottaa jäsenistön
näkemysten kanssa selvästi ristiriidassa olevia päätöksiä. Jäsenistön viimekätinen
valta ydineliitin perustan rakentajana on todellinen, mikäli jäsenistön valtuuttamat
puoluekokousedustajat päättävät puheenjohtajavalinnassa valtaansa käyttää. (Ks.
Pateman 1989, 14.) Toisaalta edustuksellisuudessa on kyse järjestelmätason
toiminnassa ja toimintakulttuurista, joita ei voida mitata yksittäisillä päätöksenteko-
tapahtumilla. Näkökulmakysymys on myös se, missä määrin (uudelleen)valituksi
tuleminen on osoitus edustuksellisuudesta ja miltä osin edustuksellisuuden
kriteerinä pidetään nimenomaan sitä, että edustettujen massojen mielipiteet
näkyvät eliitin harjoittamassa politiikassa. (Ks. Pitkin 1984, 116, 221–222, 232.)

Edustuksellisen demokratian moniulotteisuus ei mahdollista yksiselitteisen
johtopäätöksen tekemistä keskustan sisäisen päätöksenteon demokraattisuus-
arvioinnissa.
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6. Eliittikeskeisen päätöksenteon käytännöistä

ja ongelmista

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, mistä toimijoista Suomen
Keskustan sisäinen päätöksentekojärjestelmä muodostuu ja miten se toimii.
Tutkimuksessa on tarkasteltu puolueen sääntömääräisen organisaation lisäksi
muita puolueen sisäisellä kentällä vaikuttavia toimijoita ja päätöksentekoon
vaikuttavia järjestökulttuurisia ominaisuuksia. Vaikka tutkimuksessa on viitattu
yleisiin puoluetypologioihin, tavoitteena on ollut “vapauttaa” tarkastelua puolue-
tutkimuksen perinteisistä odotuksista ja laajentaa näkökulmaa puolueen rakenteel-
lisista ominaisuuksista toimintakeskeisempään tarkasteluun, jolloin käytännön
poliittisen toiminnan prosessuaalisuus, vuorovaikutteisuus ja kontekstisidonnaisuus
nousevat esille. Tutkimuksen lähtökohtien osalta on perusteltua viitata Onni
Rantalan jo väitöskirjassaan esille nostamaan puoluesosiologiseen tutkimus-
otteeseen (ks. Rantala 2002). Organisaatiokeskeisen tarkastelun rinnalle nostettu
toimintakäytäntöjen korostaminen sijoittaa tämän tutkimuksen myös osaksi
vuorovaikutteisuutta ja kilpailullisuutta demokraattisuuskriteereinä painottavaa
tutkimussuuntausta (ks. Assarsson 1993; Sartori 1987; McKenzie 1982).

Tämä tutkimus tarjoaa tietoa yhden puolueen sisäisestä järjestelmästä ja
järjestökulttuurisista käytännöistä sekä niihin vaikuttavista toimintaympäristö-
tekijöistä. EU-prosessitarkastelun kautta tutkimus valottaa myös Suomen EU-
jäsenyyspäätöksentekoa sekä pääministeripuolueen ja sen keskeisten poliitikkojen
toimintaa prosessissa. Työreformianalyysi kuvaa puolestaan paitsi keskustan
sisäistä päätöksentekoa myös puolueiden uutta, asiantuntijapainotteista ohjelmien-
tuottamistapaa. Tulevaisuudessa olisi tarpeellista ulottaa suomalainen politologinen
tutkimus koskemaan puolueen sisäisten prosessien yksittäisiä päätöksenteko-
tilanteita erityisesti puolue-eliitin toiminnan osalta. Tarvetta olisi jatkaa myös
puolueiden sisäistä elämää kartoittavaa tutkimusta ja ulottaa siihen sekä puolueiden
välistä että ajallista vertailua.
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Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että puolueen sisäisen päätök-
senteon käsite on varsin ongelmallinen. Puolueen sisäinen päätöksenteko ei ole
yksinomaan sisäistä, koska puolueessa vaikuttavat varsin voimakkaasti puolueen
ulkopuoliset toimijat eikä puolueen sisäinen päätöksenteko ole useinkaan erotetta-
vissa muusta poliittisesta päätöksenteosta. Politiikassa on kyse erilaisista päätöksen-
tekoketjuista, jotka sisältävät useilla toimintakentillä tehtäviä osaratkaisuja. Päätök-
senteossa linkittyvät yhteen muun muassa parlamentaarinen toiminta, hallinnolliset
prosessit, etujärjestöjen ja puolueiden toiminta sekä kansainvälinen konteksti.
Työreformiprosessi osoitti, että puhtaasti puolueen sisäisellä kentällä päätettäväksi
suunniteltu ohjelmallinen prosessi voi siirtyä intensiivisen yleisen keskustelun
kautta jalostettavaksi avoimilla politiikan foorumeilla, joilla puolue on vain yksi
toimija muiden joukossa. Puolueen yksinoikeus politiikan prosesseihin on siis
varsin rajallinen.

Tutkimus vahvistaa käsitystä puolueiden funktioiden moninaisuudesta. Puolueet
ovat riippuvaisia entistä komplisoituneemmasta toimintaympäristöstään, mutta
niillä on edelleen pyrkimys hallita sisäistä toimintaansa ja vaikuttaa mahdollisimman
tehokkaasti politiikan ja yleensä yhteiskuntaelämän kentällä. Puolueiden tavoitteena
on kannatuksen ja vaikutusvallan maksimointi, mutta myös yhteiskunnalliseen
keskusteluun osallistuminen ja poliittisten vaihtoehtojen rakentaminen. Vaikka
puolueet pyrkivät ulospäin esiintymään yhtenäisinä, on puolueiden sisäisessä
päätöksenteossa kyse erilaisten näkemysten vertailusta, kilpailusta ja valintojen
tekemisestä.

Politiikan toimintakentän laajentuminen, käsiteltävien asioiden määrän kasvu
sekä poliittisen toiminnan mediasidonnaisuus ja nopeus heijastuvat keskustan ja
sen yksittäisten poliitikkojen toimintaan. Vaikuttava osallistuminen edellyttää
osaamista, erikoistumista ja luottamuksellisia henkilösuhteita. Samalla makrotason
politiikka on muuttunut entistä enemmän ammattilaisten hallitsemaksi
toiminnaksi, ja jäsenistön tehtävät keskittyvät paikallis- ja maakuntatason
politiikkaan sekä puolueen järjestölliseen toimintaan. Jäsenistön ja ammatti-
poliitikkojen päätöksenteon areenat ovat eriytyneitä ja käytännössä varsin autono-
misia, vaikka toimintaan sisältyy rajat ylittäviä kohtaamisia ja keskustelua. Eriytyneillä
areenoilla toimiminen on johtanut siihen, että areenoiden ulkopuoliset politiikan
toimintakentät ovat jääneet tai uhkaavat jäädä vieraiksi. Puolueiden toiminnan
kaksiosaisuus on tullut esille aikaisemmissa tutkimuksissa, kuten edellä selvitettiin.

Ammattilaistumisen lisäksi keskustan toiminnassa näkyvät selkeästi myös
politiikan kilpailullisuus, vaalikeskeisyys ja makrotason politiikan ensisijaisuus,
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mikä kertoo puolueen yleis- ja vaalipuolueluonteesta. Toisaalta muihin puolueisiin
verrattuna suuri jäsenmäärä sekä jäsenistön rooli kenttätason politiikassa osoittavat,
että keskustassa on edelleen myös joukkopuolueominaisuuksia. Tarve rakentaa
työreformin kaltaisia, sisällöllisesti haastavia ja pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia
ohjelmia on puolestaan osoitus puolueen ohjelmapuolueluonteesta. Perusteltua
on kuitenkin todeta, että yleis- ja vaalipuolueille tyypillisesti aatteellisten linjausten
ja ohjelmien merkitys on hiipunut myös keskustan käytännön politiikassa. Tämä
tutkimus ei vahvista käsitystä suomalaisen puoluekentän kartellisoitumisesta.
Suurimpien puolueiden keskinäinen kilpailu on todellista ja erottuminen puolue-
kentällä edellyttää myös puolueiden välisten erojen korostamista. Erityisesti tämä
näkyy hallitus–oppositio-asetelmassa ja vaalikampanjoissa. (Ks. Kääriäinen 2002;
vrt. Sundberg 1996.) Ehkä kartellisoitumisen piirteitä on pikemminkin nähtävissä
keskustan sisäisessä päätöksenteossa, jossa vakiintuneilla käytännöillä on vahva
asema, sisäisen kilpailun realisoitumista vältellään ja avainhenkilöiden vaihtuvuus
on vähäistä.

Puolueen toiminnan kahtiajakautuminen on vahvistanut keskustan sisäisiä
eliittirakenteita. Puheenjohtajavetoinen ydineliitti muodostuu pienestä poliitikko-
joukosta, joka kykenee analyyttiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Politiikan
mediasidonnaisuus on entisestään korostanut kapeakärkisen ja hyvin tiimiytyneen
ydineliitin asemaa. Toisaalta eduskuntaryhmän asema politiikan linjaamisessa
on vahvistunut. Vaikka puolueen keskeisimmät poliitikot toimivat käytännössä
poikkeuksetta eduskunnassa, suuntaus ei kuitenkaan ole nostanut eduskunta-
ryhmää kollektiivisena toimijana puolueen sisäisen päätöksenteon kärkeen.
Erityisesti puolueen ns. kenttäorientoituneessa suuntauksessa on edelleen haluk-
kuutta korostaa eduskuntaryhmän erillisyyttä puolueorganisaatiosta ja puolueen
järjestöllisestä päätöksenteosta. Kansanedustajien halutaan toimivan aktiivisesti
puolueessa, mutta samalla odotetaan, etteivät kansanedustajat kollektiivisesti pyri
ohjaamaan puolueen järjestöllistä päätöksentekoa. Ydineliitin ohella puolueen
työvaliokunta on säilyttänyt asemansa keskeisten poliitikkojen keskustelufooru-
mina ja operatiivisena toimijana. Työvaliokunta voi käytännössä muodostaa myös
puolueen ydineliitin.

Keskustan jäsenistössä on erotettavissa poliittiselta osallistumiseltaan, osaami-
seltaan ja vaikutusvallaltaan erilaisia jäseniä, joiden toimintatavat ja -areenat
politiikassa poikkeavat toisistaan. Militanttijäsenistöllä on monitasoisen aktiivisen
osallistumisen kautta muuta jäsenistöä vahvempi asema puolueorganisaatiossa ja
suoria vaikutusmahdollisuuksia puolueen päätöksenteossa. Militanttijäsenistöä
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voidaan pitää puolueen kenttätason eliittinä, joka jättää valtakunnantason politiikan
ammattipoliitikkojen hoidettavaksi, mutta kykenee suurelta osin hallitsemaan
puolueen järjestöllisen päätöksenteon ja maakuntatason politiikan keskeisiä
tehtäviä. Militanttijäsenistö ja sen asema puolueessa osoittavat, että ammattimainen
tapa toimia politiikassa on levinnyt puolueen kenttätasolle. Samalla jäsenistön
sisäiset osallistumis- ja osaamiserot korostuvat.

Kun osallistumisen lisäksi huomioon otetaan jäsenistön koulutus- ja ammatti-
ryhmäjakaumat, käsitys keskustan jäsenistön heterogeenisuudesta vahvistuu.
Jäsenistöä kokonaisuutena tarkasteltaessa yksittäisellä ammattiryhmällä ei ole
ylivertaista edustusta puolueen jäsenistössä ja yleisistä käsityksistä poiketen
maataloustaustaiset jäsenet osallistuvat ei-maataloustaustaisia selvästi passiivisem-
min puolueen toimintaan. Varsin heterogeenisen koulutus- ja ammattiryhmätaustan
ohella puolueen jäsenistölle on kuitenkin ominaista miesvaltaisuus ja keski-
ikäisten korkea osuus. Erityisesti tämä näkyy aktiivisimmassa osassa jäsenistöä.
Kun lisäksi otetaan huomioon miesten selkeä enemmistö eduskuntaryhmässä,
puoluehallituksessa, puoluevaltuuskunnassa, työvaliokunnassa, europarlamentti-
ryhmässä ja piirijärjestöjen johdossa sekä poikkeuksetta myös puoluekokouksissa,
on perusteltua arvioida sukupuolijakaumalla olevan vaikutusta puolueen toiminta-
käytäntöihin ja päätöksentekoon. Taustaeroista huolimatta keskustan jäsenistöä
yhdistää puolueen perinteisten politiikkatavoitteiden käytännössä yksimielinen
arvostaminen. Ns. uusien ja keskustalle “ei-perinteisten” politiikkakysymysten
osalta jäsenistön sisällä on kuitenkin näkemyseroja, mikä näkyy mm. puoluekokous-
ten äänestyksissä.

Syitä jäsenistön puoluesuhteen eroihin voidaan etsiä paitsi yksilötason tekijöistä
myös keskustan organisaatiosta ja toimintakäytännöistä sekä yleisemminkin suoma-
laisesta poliittisesta kulttuurista. Kun tarkastellaan puoluetta jäsenjärjestöineen,
keskustan päätöksentekojärjestelmää voidaan pitää varsin monimutkaisena
ja massiivisena. Sääntömääräisten puolue-elinten ohella puolueen päätöksenteon
eri tasoilla vaikuttaa lukuisa joukko valmistelu- ja taustatoimijoita. Tehokas vaikut-
taminen puolueessa edellyttää varsinaisten päätöksentekoelinten lisäksi näiden
toimijoiden, päätöksentekokäytäntöjen ja pääosiltaan myös puolueen maakun-
nallisten ominaispiirteiden tuntemusta. Tämän vuoksi kokeneilla “järjestelmä-
osaajilla” on etulyöntiasema puolueen sisäisellä vaikuttamisen kentällä. Mikäli
tavoitteena on avoin, uusia ihmisiä toimintaansa houkutteleva joukkopuolue ja
kansalaisjärjestö, keskustan järjestelmäpainotteista toimintatapaa ei voida pitää
erityisen tarkoituksenmukaisena. Puolueen taustaa vasten nykyinen toimintakult-
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tuuri on kuitenkin varsin ymmärrettävä. Vahva järjestöllinen perinne, tarve hallita
massaorganisaatiota sekä puolueen rooli valtiollisessa toiminnassa ovat tukeneet
toiminnan organisaatio- ja muotosidonnaisuutta. Puheenjohtajan ja muun ydineliitin
vahva rooli osoittaa kuitenkin, että puolueorganisaatiolla ja formaaleilla menette-
lyillä voi olla toissijainen rooli makrotason käytännön politiikassa.

Erityisesti ammattipoliitikot pitävät puolueen toiminnan nykyistä eliittikeskei-
syyttä varsin toimivana ja tarkoituksenmukaisena. Yleisten politiikan tekemisen
käytäntöjen katsotaan ohjaavan puoluetta operatiivisen päätöksenteon ja toiminnan
keskittämiseen. Myös puolueen henkilöstöresurssien rajallisuus on tukenut tätä
kehitystä. Eliittien vahva asema puolueen eri tasoilla tarkoittaa kuitenkin
vaikutusvallan, asiantuntemuksen ja poliittisen kokemuksen kasautumista.
Mitä ilmeisimmin tämä supistaa sisäistä keskustelua ja rajoittaa vaihtoehtojen
tarjoamista kansalaisille sekä politiikan sisällön että henkilöiden osalta. Makrotason
toiminnan eliittikeskeisyys tarkoittaa myös vastuun keskittymistä pienelle
ammattipoliitikkojoukolle ja puolueen toiminnan riippuvuutta yksittäisten
poliitikkojen työpanoksesta. Näistä ongelmista keskustan sisällä ei juurikaan
keskustella, vaan puolueelle näyttää olevan ominaista pikemminkin rakenteiden
ja käytäntöjen konservatiivissävyinen ylläpitäminen kuin avoin keskustelu puolueen
funktioista ja niiden käytännön toteutuksesta.

Ammattipoliitikkojen ja jäsenistön välinen etäisyys ja puolueen sisäiset eliitti-
rakenteet ovat pitkällä tähtäimellä riski ryhmäkoheesiolle ja mielipide-edustavuuden
toteutumiselle keskustassa. Legitimiteettiongelmia syntyy erityisesti silloin, jos
ammattipoliitikkojen ja jäsenistön toiminnan yhtymäkohdat jäävät muodollisiksi
ja jäsenistö kokee osattomuutta puolueen sisäisestä vallankäytöstä. Vaikka tämän
tutkimuksen perusteella keskustan jäsenistön selvä enemmistö kokee voivansa
vaikuttaa puolueessa, on erityisesti passiivisessa jäsenistössä myös voimattomuutta
ja epäilyä puolueen eliittikeskeistä toimintaa kohtaan.

Ammattipoliitikkojen ja jäsenistön välisessä suhteessa on kyse paitsi päätöksen-
tekojärjestelmän toiminnasta myös puolueen strategisista valinnoista. Valtiollisessa
päätöksenteossa toimivalle puolueelle on varsin luontevaa suunnata resursseja
makrotason päivänpoliittista toimintaa tukevasti. Tähän liittyen myös voimakas
panostus vaalikampanjointiin on välttämätöntä. Keskustan perinteinen järjestöllinen
toiminta voi mediasidonnaisessa, ammattilaisuutta korostavassa politiikassa
vaikuttaa vähemmän tärkeältä tai puolueen kenttäorganisaatio voidaan nähdä
vuosikymmenten aikana rakennetuksi resurssivarannoksi, joka toimii aktiivijäse-
nistön varassa ilman erityistä panostusta. Ongelmana voi tulevaisuudessa kuitenkin
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olla se, ettei puolueen nykyinen toimintaorientaatio riitä sitouttamaan uusia
jäseniä siinä määrin puolueeseen, että keskustan perinteinen järjestölliseen
voimaan nojaava poliittinen kampanjointi olisi jatkossa mahdollista. Voidaan
olettaa, että entistä korkeammin koulutettujen nuorten ikäluokkien puoluepoliit-
tinen osallistuminen perustuu ennen kaikkea vaikuttamiseen, eivätkä esimerkiksi
perinteet, sosiaaliset yhdessäolotekijät ja aate yksistään riitä aktiivijäsenyyden
perusteeksi.

Toisaalta osallistuminen on riippuvaista paitsi toimintaympäristötekijöistä
myös yksilöiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. Yhä useammalle jäsenelle
puolue on politiikassa toimivien verkosto – kuten puolueen vuoden 1998 sääntö-
uudistuksen yhteydessä arvioitiin – eikä puolueorganisaatiolta odoteta ohjausta
käytännön politiikassa. Tällöin luottamustehtävissä toimiville puolueen merkitys
on entistä selvemmin välineellinen eikä puolueorganisaatiossa toimimista välttämättä
pidetä mielekkäänä. Kapeimmillaan tämä tarkoittaa puolueen arvioimista valituksi
tulemisen välineeksi. Puolueen muuttuminen verkostopuolueen suuntaan sekä
puolueen toiminnan kahtiajakautuminen ja osien autonomisuus ovat johtaneet
siihen, että puolue yhtenäisenä kollektiivisubjektina on aikaisempaa heikompi.
Tältä osin on jälleen perusteltua viitata yleispuolueiden jälkeiseen puolueiden ns.
kolmanteen kehitysvaiheeseen (ks. Puhle 2002).

Tässä tutkimuksessa on korostettu puolueen sisäisen demokratian edustuk-
sellisuutta ja ammattipoliitikkojen näkemystä seuraten arvioitu eliittivetoinen
päätöksenteko monilta osin varsin tarkoituksenmukaiseksi nykyisessä makrotason
politiikassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jäsenistön asema toiminnallisesti
ja rakenteellisesti kaksiosaisessa puolueessa olisi demokratian näkökulmasta
korrekti ja puolueen toiminnan kannalta funktionaalinen (ks. McKenzie 1982).

Mediaorientoituneessa politiikassa on taipumusta ajatella, että ensisijaisesti
puheenjohtaja symboloi puoluettaan ja takaa toiminnallaan puolueen menestymi-
sen. Keskustan kaltaisessa puolueessa jäsenistön ominaisuuksilla ja poliittisella
osallistumisella on kuitenkin keskeinen merkitys puolueeseen kohdistuvien
tulevaisuusodotusten muotoutumisessa pitkällä tähtäimellä. Yksittäiset ammatti-
poliitikot, mukaan lukien puoluejohto, ovat nopeasti vaihdettavissa ja siten
puolue-eliitin sisäiset asetelmat ja puolueen julkikuva uudistettavissa. Sen sijaan
jäsenistön ominaisuudet leimaavat puoluetta vuosikymmeniä. Jäsenistö on edelleen
puolueen vaalikannatuksen perusta ja poliittisen toiminnan subjekti keskustan
kaltaisessa puolueessa. Jäsenistöllä on erityistä merkitystä niin kauan kuin puolueen
palkatun henkilöstön ja taloudellisten resurssien määrä on alhainen. Yksittäisten



302 YKSILLÄ SÄÄNNÖILLÄ, KAKSILLA KORTEILLA?

poliitikkojen ammattimainen ja varsin urasuuntautunut toiminta politiikassa
ohjaa puolue-eliittiä tarkastelemaan puolueen toimintaa vaalikausitasolla ja
vaalitulossidonnaisesti, jolloin puolueen muuttumisen kokonaisarviointi jää
tekemättä. Puolue on kiistatta organisaatio, jonka toiminta on voimakkaasti
sidoksissa vaaleihin. Puolue on kuitenkin myös kulttuurinen kollektiivi, jossa
yksilöiden osallistuminen on kiinni lukemattomista muistakin seikoista.

Millä toimenpiteillä puolueen aktiivi järjestötoiminta voidaan turvata ja jäse-
nistön osallistumista lisätä? Ensinnäkin perusteltua olisi siirtyä organisaatio-
intensiivisestä toiminnassa osallistumisintensiiviseen toimintaan. Keskustassa
tämä edellyttäisi sääntömääräisen päätöksentekojärjestelmän yksinkertaistamista,
päällekkäisyyksien poistamista ja sisäisten toimintakäytäntöjen avoimempaa esille
tuomista. Sääntömääräisillä puolue-elimillä ja muilla vakiintuneilla kollektiivi-
toimijoilla tulisi olla selkeät, julkilausutut ja toimintakäytäntöjä vastaavat funktiot,
jotka tulisivat esille puolueen säännöissä ja tiedotuksessa. Puolue-elimistä erityisesti
puoluehallituksen ja -valtuuskunnan toimintaa tulisi arvioida uudelleen, mikäli
halutaan panostaa järjestöllisen rutiinipäätöksenteon asemesta vuorovaikutteiseen
keskusteluun ja vaikuttavaan osallistumiseen. Lisäksi työvaliokunnan ja edus-
kuntaryhmän toiminnasta puolueessa tulisi tiedottaa nykyistä avoimemmin. Päätök-
sentekojärjestelmän selkiyttäminen tukisi muun muassa passiivisten jäsenten ja
puolueen kannattajien mahdollisuuksia seurata puolueen sisäistä toimintaa ja
mitä ilmeisimmin aktivoisi osallistumista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös
poliittisten luottamustehtävien jakamiseen ja kierrättämiseen, koska – kuten
tämäkin tutkimus osoittaa – yksittäinen jäsen lisää puoluepoliittista osallistumistaan
nimenomaan poliittisten tehtävien ja vastuun lisääntymisen seurauksena.

Tämä tutkimus osoittaa myös, että erityisesti aktiivisin jäsenistön osa on
tyytyväinen puolueen sisäiseen päätöksentekoon ja sen demokraattisuuteen. Tältä
osin tutkimus vahvistaa Eldersveldin (1964) arviota siitä, että puolueen sisäistä
järjestelmää ylläpitävä tekijä on vaikutusvallan jakautuminen siten, että vallan-
käyttäjiksi itsensä kokevien joukko on laaja. Vaikka puolueen ydineliitti onkin
suppea, voi aktiivijäsenistö kokea, että makrotason politiikan alapuolella olevat
tehtävät tarjoavat varsin tyydyttävästi vaikuttamismahdollisuuksia. Puolueen
toiminnan kaksiosaisuus ja osien varsin pitkälle menevä keskinäinen riippumatto-
muus voivat siis olla paitsi käytännön vaatimusten “sanelemia” myös sisäisen
päätöksenteon legitimiteetin ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta
perusteltuja, ainakin mikäli vaihtoehtona niille on keskitetty, ydineliittivetoinen
vallankäyttöjärjestelmä koko puolueorganisaatiossa. Ehkä keskustan kaltaisessa
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puolueessa onkin kyse “pienemmän pahan” valitsemisesta ja jäsenistön aidosta
halusta arvioida – ammattipoliitikkojen tavoin – makrotason politiikka puolueen
selvästi tärkeimmäksi toimintakentäksi ja sopeuttaa muu toiminta tälle alisteisesti.
Kokonaan toinen kysymys on se, missä määrin erikoistuneiden ammattipoliitikkojen
etääntyminen puolueorganisaatiosta ja jäsenistöstä vaikuttaa politiikan sisältöön.
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Liitetaulukko 1.

Jäsenkyselyn otoksen ja vastausten piirikohtainen jakauma, vastausprosentit sekä

arviot yli- ja aliedustavuudesta.

Puolueen piirijärjestö Otoksen Vastausten Vastaus- Osuus Piirin osuus Yli- tai

 koko (N) määrä (N) prosentti vastauksista jäsenistöstä* aliedustus

 (%) (%) (%-yksikköä)

� � � � � �  

  

Etelä-Hämeen piiri 38 27 71,1 4,1 1,6 2,6

Etelä-Pohjanmaan piiri 156 67 42,9 10,3 10,9 -0,6

Etelä-Savon piiri 58 30 51,7 4,6 3,7 0,9

Helsingin piiri 23 19 82,6 2,9 0,8 2,1

Itä-Savon piiri 54 27 50,0 4,1 3,0 1,2

Kainuun piiri 41 17 41,5 2,6 2,5 0,1

Karjalan piiri 67 31 46,3 4,7 4,2 0,6

Keski-Pohjanmaan piiri 72 36 50,0 5,5 4,2 1,3

Keski-Suomen piiri 122 54 44,3 8,3 7,8 0,5

Kuopion piiri 78 33 42,3 5,1 5,4 -0,3

Kymenlaakson piiri 50 26 52,0 4,0 2,7 1,2

Lapin piiri 58 29 50,0 4,4 4,3 0,1

Peräpohjolan piiri 54 23 42,6 3,5 3,2 0,3

Pirkanmaan piiri 52 18 34,6 2,8 3,0 -0,3

Pohjois-Karjalan piiri 78 32 41,0 4,9 4,6 0,3

Pohjois-Pohjanmaan piiri 227 55 24,2 8,4 19,7 -11,3

Päijät-Hämeen piiri 35 15 42,9 2,3 1,5 0,8

Satakunnan piiri 66 25 37,9 3,8 4,4 -0,6

Uudenmaan piiri 56 27 48,2 4,1 3,5 0,7

Varsinais-Suomen piiri 84 32 38,1 4,9 6,1 -1,2

Ylä-Savon piiri 42 10 23,8 1,5 2,9 -1,3

Piiritieto puuttuu 20  3,1  

      

Yhteensä / Kaikki 1511 653 43,2 100 100  

       

* Piirien jäsenistöjen %-osuudet puolueen kokonaisjäsenmäärästä on laskettu Keskustan vuosikirjassa 2000 esitetyistä

piirikohtaisista jäsenmääristä.

Yli- ja aliedustukset ovat vain suuntaa antavia, koska Suomen Keskustalla ei ole valtakunnallista jäsenrekisteriä.

Piirijärjestöjen jäsenrekistereiden ylläpitokäytännöt poikkeavat toisistaan ja jäsenrekisterit ovat vaihtelevasti ajantasalla.
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"Toimin tällä hetkellä" (%)

   

 Paikallis- Piiritoimi- NKL:n Keskusta- Puolue- Kunnan- Seura-

 yhdistyksen / kunta valtak. naisten hallitus / valtuusto, kunnan

 kunnallis- luottamus- valtak. puolue- kunnanhal- luottamus-

 järjestön tehtävät luottamus- valtuus- litus, lauta- tehtävät

 johtokunta tehtävät kunta kunta / toi-  

  mikunta  

        

        

Kaikki 47 48 2 4 12 47 15

   

Miehet 48 50 3 1 11 48 14

Naiset 48 45 2 11 14 46 18

   

Kansakoulu 42 33 0 2 7 33 14

Keski- tai perusk. 47 52 1 7 13 51 15

Ylioppilas 58 68 7 4 20 65 20

   

Johtavassa asem. 52 68 3 7 20 52 12

Ylemm. toimihlöt 63 73 0 5 15 62 20

Alemm. toimihlöt 63 68 2 4 16 67 26

Työntekijät 49 42 0 2 7 44 5

Maanviljelijät 44 39 1 4 10 46 15

Yrittäjät 60 57 2 10 19 62 16

Eläkeläiset 34 25 0 0 2 24 13

Opiskelijat 17 61 39 0 39 56 17

   

Maatal. tausta 40 34 1 3 7 40 14

Ei maat. taustaa 53 58 3 5 15 53 17

   

Piiritoimik. 74 96 4 8 23 78 22

Ei-piiritoimik. 20 0 1 0 1 16 9

        

(n) (301) (303) (14) (25) (75) (298) (98)

Liitetaulukko 2.

Jäsenkyselyyn vastanneiden poliittisia luottamustehtäviä.
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 Paikallis- Puolueen Puolue- Puolueen Vaalityö / Puolueen

yhdistyksen/ piiri- kokous lehteen -kampanjat ammatti-

 kunnallis- kokoukset kirjoitta- yhdistys-

 järjestön  minen tai yrittäjä-

 kokoukset   toiminta

Kaikki 67 55 46 5 65 14

     

Miehet 70 58 49 8 69 16

Naiset 61 49 40 1 57 10

     

Kansakoulu 58 45 40 2 57 11

Keski- tai perusk. 67 55 42 3 62 15

Ylioppilas 79 73 62 14 81 18

     

Johtavassa asem. 78 76 65 11 80 28

Ylemm. toimihlöt 86 74 60 9 78 17

Alemm. toimihlöt 84 70 59 4 87 27

Työntekijät 58 40 26 2 49 7

Maanviljelijät 57 44 36 0 54 8

Yrittäjät 81 68 56 5 78 25

Eläkeläiset 51 40 37 7 54 4

Opiskelijat 58 73 69 26 79 5

     

Maatal. tausta 57 45 37 1 57 9

Ei maat. taustaa 74 64 54 9 71 17

     

Piiritoimik. 99 96 79 9 95 22

Ei-piiritoimik. 33 12 12 3 34 5

     

(n) (415) (336) (280) (32) (398) (84)

Liitetaulukko 3.

Jäsenkyselyyn vastanneiden osallistuminen puolueen eri toimintamuotoihin.

“Aina kun mahdollista” ja “melko usein” -osallistuminen
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"Jäsenistö ei voi juurikaan vaikuttaa puolueen harjoittamaan

politiikkaan." (%)

     

 Täysin Jokseenkin Vaikea Jokseenkin Täysin

 samaa samaa sanoa eri eri

 mieltä mieltä  mieltä mieltä

Kaikki 8 26 22 36 8

   

Militantit 5 18 8 45 24

Aktiiviosallist. 4 21 13 47 15

Osallistujat 7 20 20 45 8

Marginaalit 10 37 25 26 2

Nominaalit 15 30 35 18 2

   

15–35 5 28 9 53 5

36–45 6 26 16 44 9

46–55 5 26 19 37 12

5–-65 12 22 28 33 5

66– 13 30 35 17 4

   

Miehet 6 25 23 38 8

Naiset 12 28 22 31 7

   

Kansakoulu 9 30 29 25 6

Keski- tai perusk. 8 26 20 37 9

Ylioppilas 7 18 14 51 10

   

Johtavassa asem. 5 20 14 46 15

Ylemm. toimihlöt 8 25 17 42 9

Alemm. toimihlöt 5 21 11 48 14

Työntekijät 5 31 29 26 10

Maanviljelijät 9 25 30 31 5

Yrittäjät 5 25 22 45 2

Eläkeläiset 12 30 28 26 4

Opiskelijat 0 29 12 41 18

   

Maatal. tausta 11 25 30 30 5

Ei maat. taustaa 6 27 18 40 10

      

(n) (50) (157) (136) (219) (49)

Liitetaulukko 6.

Jäsenistön vastausten jakauma jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia koskevaan

väittämään.
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Jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien riittävyys

 "yleisesti ottaen" (%)

   

 Täysin Jokseenkin Jokseenkin Täysin

 riittävät riittävät riittämättömät riittämättömät

     

     

Pohjois-Suomi 17 53 15 6

Etelä-Suomi 24 63 9 4

Itä-Suomi 11 67 12 3

Länsi-Suomi 9 66 16 3

Keski-Suomi 14 54 21 6

     

15–35 10 67 15 0

36–45 14 64 14 3

46–55 12 70 11 4

56–65 18 52 15 4

66– 7 47 22 10

     

Ei amm. koulutusta 11 47 20 5

Ammattikurssi tms. 15 54 15 6

Ammattikoulu 6 69 14 5

Opistotaso tai amk 16 64 13 2

Akateeminen 11 71 12 4

     

Miehet 13 64 14 4

Naiset 12 56 16 4

     

Kaikki 13 61 15 4

(n) (80) (387) (93) (27)

     

"En osaa sanoa" -vaihtoehdon valinneita oli 7 % vastanneista.

Liitetaulukko 7.

Jäsenistön arviot jäsenistön vaikutusmahdollisuuksista puolueessa alueittain ja

ikäryhmittäin sekä ammattikoulutuksen ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna.
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"Puoluejohto on ensisijaisesti kiinnostunut kentän kannatuksesta, ei sen

mielipiteistä." (%)

     

 Täysin Jokseenkin Vaikea Jokseenkin Täysin

 samaa samaa sanoa eri eri

 mieltä mieltä  mieltä mieltä

      

   

Kaikki 15 37 22 24 4

   

Militantit 8 34 3 50 5

Aktiiviosallist. 13 34 16 31 6

Osallistujat 13 34 22 27 4

Marginaalit 17 44 24 13 2

Nominaalit 19 35 30 14 2

   

Miehet 14 37 21 24 4

Naiset 16 37 22 22 2

   

Kansakoulu 18 39 24 17 2

Keski- tai perusk. 13 35 20 26 6

Ylioppilas 10 36 19 31 4

   

Johtavassa asem. 12 34 20 27 7

Ylemm. toimihlöt 17 38 12 31 3

Alemm. toimihlöt 9 27 21 38 5

Työntekijät 12 42 16 19 12

Maanviljelijät 16 33 25 23 2

Yrittäjät 11 41 23 25 0

Eläkeläiset 18 40 26 14 2

Opiskelijat 11 56 17 17 0

   

Maatal. tausta 19 35 26 19 2

Ei maat. taustaa 12 39 19 26 4

      

 (n) (89) (223) (132) (145) (22)

Liitetaulukko 8.

Jäsenistön vastausten jakauma puoluejohtoa koskevaan väittämään.
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 "Ymmärrän mielestäni hyvin puolueen sisäistä toimintaa" (%)

   

 Täysin Jokseenkin Vaikea Jokseenkin Täysin

 samaa samaa sanoa eri eri

 mieltä mieltä  mieltä mieltä

      

   

Kaikki 13 42 33 9 3

   

Militantit 37 47 11 5 0

Aktiiviosallist. 19 59 18 4 0

Osallistujat 10 55 27 5 2

Marginaalit 9 27 44 17 3

Nominaalit 3 15 54 17 12

   

Miehet 15 46 28 8 2

Naiset 7 35 41 12 5

   

Ei amm. koulutusta 19 27 37 11 6

Ammattikurssi tms. 7 41 41 9 1

Ammattikoulu 6 47 37 8 2

Opistotaso tai amk 15 50 23 9 3

Akateeminen 14 42 31 8 4

   

(n) (77) (259) (199) (57) (19)

Liitetaulukko 9.

Jäsenistön arviot kyvystään ymmärtää puolueen sisäistä toimintaa.
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"Jos ette olisi keskustan jäsen, minkä puolueen jäsen voisitte olla?"

   

 Kok KD Vihreät En voisi En

   olla muun osaa

    puolueen sanoa

    jäsen  

      

   

Kaikki 22 11 6 30 21

   

Militantit 22 8 3 39 17

Aktiiviosallist. 32 7 9 32 18

Osallistujat 22 13 4 31 21

Marginaalit 24 12 6 27 21

Nominaalit 16 13 7 21 32

   

Miehet 23 10 3 29 24

Naiset 21 12 13 30 16

   

Kansakoulu 17 14 2 37 24

Keski- tai perusk. 27 10 6 24 22

Ylioppilas 25 8 13 23 17

   

Johtavassa asem. 28 10 7 24 21

Ylemm. toimihlöt 30 11 9 24 16

Alemm. toimihlöt 19 11 6 25 21

Työntekijät 14 14 5 30 21

Maanviljelijät 16 13 4 35 25

Yrittäjät 42 5 4 19 18

Eläkeläiset 18 13 2 39 22

Opiskelijat 22 0 11 22 28

   

Maatal. tausta 17 11 3 36 25

Ei maat. taustaa 26 11 7 26 19

      

(n) (139) (71) (37) (184) (132)

      

Muiden puolueiden osuudet jäivät 1–3 prosenttiin (n=7–19).

Liitetaulukko 10.

Jäsenistön toissijaiset puoluevalinnat; eniten kannatusta saaneet

vastausvaihtoehdot.
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 Jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia

 "hyvin" tai "melko paljon" (%)

  

 Puoluehallituksen Puolueen puheen-

 jäsenten valinta johtajiston valinta

   

   

Pohjois-Suomi 37 63

Etelä-Suomi 58 78

Itä-Suomi 45 63

Länsi-Suomi 38 56

Keski-Suomi 43 65

   

Piiritoimik. jäsenet 51 82

Ei-piiritoimik. 32 42

Kaikki 42 62

(n) (257) (381)

Liitetaulukko 12.

Jäsenistön arviot jäsenistön vaikutusvallasta puoluehallituksen jäsenten ja

puolueen puheenjohtajiston valinnassa; "hyvin" ja "melko paljon" arvioivien osuudet

alueittain tarkasteltuna.
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 Arvioita puolueen toiminnasta oman piirijärjestön alueella (%)

 (arvioita kannattavien osuudet)

  

Alue Yhtä näkö- Keskustelua Henkilö- Menettelyiltä Epädemok-

 kulmaa ajava rajoittava keskeinen arvaamaton raattinen

      

    

Pohjois-Suomi 20 14 18 17 18

Etelä-Suomi 5 7 9 9 7

Itä-Suomi 14 7 9 9 7

Länsi-Suomi 25 18 16 12 15

Keski-Suomi 14 10 9 8 9

    

Kaikki 17 12 12 11 12

(n) (95) (65) (69) (62) (64)

      

Taulukon teknisestä toteutuksesta ks. alaviite 35, luku 2.3.4.

Liitetaulukko 13.

Jäsenistön arvioita puolueen toiminnasta oman piirijärjestön alueella alueittain

tarkasteltuna.
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SUMMARY

This is an empirical study on the organization and culture of the Centre Party of
Finland. The study concentrates mostly on national, macro level politics. The aim
is to describe and analyse the features of the structure and the processes of
decision-making in the party. The research is based on a survey of rank-and-file
members and interviews with professional politicians. The membership of the
Centre Party is higher than that of other parties in Finland and the organization of
the party is traditionally thought to be effective and strong. Even though the Centre
Party has many features of a mass organization, the role of the party leader has
traditionally been strong.

In this study the members of the party are divided into five categories
according to their levels of participation and activity. “Militant members” (about
7 % of members) participate actively and almost professionally on the grass root,
regional and macro levels of the party. Active participants (22 %) participate
regularly and actively on the grass root and regional levels and occasionally on the
macro level of the party. Participants (31 %) are the “basic members” of the party.
They participate regularly on the grass root level and occasionally on the regional
level and sometimes even on the macro level. Marginal members (23 %)
participate occasionally on the grass root level, but they may have some former
experiences on other levels, too. Nominal members (17 %) participate only by
having a membership card and voting and they do not have any former experiences.

In the three active categories the number of men, highly educated and middle
aged is larger than in the passive categories. Almost 80 % of the militant members
and about 70 % of the active participants and participants are men. The number
of men in the whole membership is about two thirds. The agrarian background
does not appear as strongly as often expected in the practical party activities of
members. On the contrary, farmers, part-time farmers and former farmers (39 %
of members) are more passive than other members. In spite of this, agrarian aims
are clearly discernible in the attitudes of all members despite of their background.
In practice all the members support, for instance, maintaining services on the rural
areas and developing agriculture in Finland. Simultaneously about 75 % of the

SUMMARY
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members also want to resolve the problems of cities and only 5 % are against it.
There are more variations in attitudes when so-called new issues in politics are
considered. For instance, attitudes towards nature conservation, gender equality
and admission of refugees are more positive among women and members without
connections to farming. There is also a connection between attitudes towards the
party and participation activity: the more active the member is the more positive
are usually the opinions and attitudes towards the party and the role of the
members in it.

The structure and the function of the decision-making organization of the
Centre Party are dualistic in practise. Professional politicians take care of the
political and operative decisions on the macro level of politics. The decision-
making processes on the macro level are elitist and the leader of the party has a
strong position. The leader of the party and his / her most important assistants and
loyal friends in politics – which usually are ministers, officials and so on – form
unofficially the inner circle of the elite of the party (core-elite), but optionally also
the executive party bureau may actually act as the inner circle. The composition
of the core-elite in practise depends on the priorities of the leader and issues under
the consideration in politics.

The function of the party organization and campaigning on ground level is
very much in the hands of the active members of the party. The “militant members”
are especially powerful in the practical work of the party organization and in grass
root politics. “Militant members” consider their capacity to act in politics to be
higher than rank-and-file members and many of them have regular contacts to the
professional politicians in order to influence political decisions made on the
macro level. Altogether it is possible to see professional manners also in ground
level politics and most of all among the “militant members”.

Even though the role of the Parliament (Eduskunta) is said to be strong in
Finland nowadays, there are no real signs that the whole parliamentary party as a
collective actor is especially powerful in the Centre Party. Conversely some
members of the Parliament – especially the leader of the parliamentary party –
have strong positions in the decision making processes of the party organization,
too. Whereas the importance of members of the Parliament has increased in party
politics, the roles of the party bureau and party executive committee in political
decision-making have decreased. The party bureau and the party executive
committee form the central elements of the organizational decision-making on
macro level, but their political influence is nowadays usually small.
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There is still evidence that the members of the party have quite an important
role in the Centre Party of Finland, regardless of the fact that the leader of the party
with his / her team (core-elite) is powerful and the parliamentary party also exerts
influence in the party organization. Even though the members of the party are quite
heterogeneous in their educational and professional backgrounds as well as
participation activity, they form a unity which affects the decision-making processes
by their important role in the operational ground level work and the party tradition.
Members guarantee the basic support every election and their loyalty to the party
is high. The fact that members have quite similar attitudes regarding the basic aims
of the party confirms the importance of the members.

Despite the elite centred decision-making on macro level (and also on ground
level by “militant members”) there are democratic features in the decision-
making of the Centre Party. In the long run the party elite cannot decide time after
time against the members’ will. Both the interviews with the professional politicians
and the survey indicate that the power of the members is real every second year in
the party congress, when the representatives of the members elect the leaders of
the party. Even though professional politicians may try to affect the decision, the
representatives have the final power in the election. This and the fact that in order
to be elected the members of parliament still need the support of the party
organization confirm the position of the members.

The legitimacy of the decision-making processes of the party assume at least
aquiescence from the members, as was the case in the party process concerning
Finnish European Union membership. Probably the final yes-decision was against
the opinion of the majority of the members, but the majority of the representatives
in the party congress decided to live with the solution and voted yes in Jyväskylä
June 1994. The role of the leader and his yes-core elite was strong and dominant
in the EU process.

The so called Work Reform Process also shows the importance of the
members of the Centre Party. Whereas in the EU process the willingness of the
members to participate was taken into account when the elite selected the actions,
the Work Reform Process concentrated mainly on the elite centred discussion. The
commitment of the rank-and-file members and also the Members of Parliament
was weak and other parties (mainly from the left) and the trade union had a good
chance to exert influence inside the party. The problems of the Work Reform
Process show that the commitment of the members stabilizes the work of the party,
even though it also may make unprejudiced innovation difficult to get through.

SUMMARY




