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1. Johdanto

Demokratia  on  yhä  ajankohtainen  ja  tärkeä  tutkimuskohde.   Keväällä  2003 

aloittaneen  Anneli  Jäätteenmäen  hallituksen  ohjelmaan  liittyi  päätös 

kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelmasta.  Ohjelman  tavoite  oli  edistää  mm. 

”kansalaisten  yhteiskunnallista  vaikuttamista”  ja  ”edustuksellisen demokratian 

toimivuutta”. Ohjelman työtä jatkamaan perustettiin oikeusministeriöön keväällä 

2007 demokratian vastuualue, jonka tehtävänä on edistää kansalaisvaikuttamista 

mm. kehittämällä demokratiatutkimusta.

Demokratia  on  myös  aina  ajankohtainen  keskustelunaihe.  Samaan  aikaan  kun 

demokratiaa  edistetään  asein  tai  rauhanomaisin  mielenilmauksin  ympäri 

maailmaa,  käydään  länsimaisissa  teollisuusmaissa,  joissa  demokratia  on  jo 

vakiintunut,  toisenlaista  keskustelua.  Esimerkiksi  vuoden  2007  syystalvella  38 

maan yleisradioyhtiötä osallistui Why Democracy -tempaukseen, jossa kymmenissä 

eri  puolilla  maailmaa  tehdyssä  dokumentissa  pohdittiin  demokratian  laatua, 

kehitystä  ja  tulevaisuutta.  Suomen  Yleisradion  Dokumenttiprojekti  suunnitteli 

sarjan  yhdessä  mm.  BBC:n  ja  saksalais-ranskalaisen  Arte:n kanssa.  Joka  jakson 

näki arviolta  300 miljoonaa ihmistä.  Maailman laajuisen levityksen dokumentit 

saivat MySpace- ja YouTube-verkkosivustoilla. (HS 7. ja 9.10. 2007.) 

Millaisessa  edustuksellisessa  demokratiassa  Suomessa  eletään  kun  maan 

hallituksen täytyy politiikkaohjelman ja oikeusministeriön toimien avulla edistää 

sen  toimivuutta?   Yksi  vastaus  löytynee  Bernard  Maninin  (2002  [1995])  The  

principles  of  representative  goverment  -teoksessa  esittämästä  teoriasta,  jolla  hän 

kuvaa  edustuksellisen  demokratian  kehitystä  varhaisesta  edustuksellisesta 

demokratiasta  puoluedemokratian  kautta  yleisödemokratiaan.  Tämän 
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tutkimuksen tarkoitus on selvittää onko Suomi ns.  yleisödemokratia.  Ja jos on, 

niin miltä osin ja kuinka pitkälti.

Teorian  oligarkian  rautaisesta  laista  esitellyt  Robert  Michels  oli  ensimmäisiä 

puoluetutkijoita. Hän tutki vuonna 1911 julkaistua pääteostaan Zur soziologie des  

Partiwesens in der modernen Demokratie  (1986) varten Saksan sosialidemokraattista 

puoluetta  ja  veti  saamistaan  tuloksista  laajempia;  koko  edustuksellista 

demokratiaa  ja  yhteiskuntaa  koskevia  johtopäätöksiä.   Tässä  tutkimuksessa 

empiiria koostuu yhden puolueen eli  Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen 

(SDP)  jäsenistön  ja  johdon  käsityksistä  maan  demokratian  tilasta.  Tuloksista 

pyritään  tekemään  suomalaista  demokratiaa  kuvaavia  yhteenvetoja  ja 

johtopäätöksiä.  

Tutkimuksen hypoteesi löytyy siis Bernard Maninin edustuksellisen demokratian 

kehitystä  kuvaavista  kolmesta  vaiheesta.  Empiirisen  aineiston  avulla  testataan 

kuvauksesta  tässä  tutkimuksessa  johdettua  hypoteesia.  Tähän  pyritään 

operationalisoimalla  Maninin  kuvauksen  riippuvia  muuttujia  niin,  että 

kyselytutkimuksella saadaan selville vastaajien käsitys niiden nykylaadusta. Tältä 

pohjalta esitetään myös vastaus tutkimusongelmaan.
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1.1. Tutkimusasetelman synty

Käsillä olevan aiheen taustoihin syventyminen osoittaa SDP:n edeltäjän Suomen 

työväenpuolueen selkeän yhteyden Saksan sosialidemokraattiseen puolueeseen. 

Siihen samaan, jota puoluetutkimuksen klassikko Robert Michels aikoinaan tutki 

(sic).  Suomen  sosialidemokraattisella  puolueella  taas  oli  merkittävä  vaikutus 

maamme demokraattiseen syntyyn ja kehitykseen. Ja nyt pyritään selvittämään, 

nykyisen  SDP:n  jäsenistön  ja  johdon  mielipiteitä  kartoittamalla,  millaiseksi 

Suomen yli sadan vuoden ikäinen edustuksellinen demokratia on kehittynyt.

Suomen työväenpuolueen Turussa vuonna 1899 hyväksymä perustamisohjelma 

oli  sekä  vaatimusten  että  muotonsa  osalta  hyvin  samankaltainen  kuin  Karl 

Kautskyn,  Eduard  Bersteinin  ja  August  Bebelin  Saksan  sosiaalidemokraateille 

kirjoittama  ja  näiden  vuonna  1891  hyväksymä  ohjelma  (Löppönen  1974,  261). 

Suomalainen  ohjelma  oli  hiukan  maltillisempi  vaatimuksissaan  sekä 

sanavalinnoissaan.  Myös  siinä  poliittisia  oikeuksia  koskevat  vaatimukset 

perustuivat   nimenomaan  välilliseen  demokratiaan.  Puolueen  kolmannessa 

edustajiston  kokouksessa  Forssassa  1903  hyväksytyssä  ohjelmassa  on 

periaatteellinen  osa  ja  tunnettu  yksitoistakohtainen  lähiajan  tavoiteluettelo. 

Samassa kokouksessa puolueen nimi vaihdettiin muotoon Sosialidemokraattinen 

puolue Suomessa. (Mickelsson 2007, 74-75) Karl Kautskylta ja muutoin Saksasta 

vaikutteita  saaneet  suomalaiset  sosiaalidemokraatit  näkivät  parlamentarismin 

työväelle  ja  köyhällistölle  hyödylliseksi  vallan  muodoksi.  He  arvioivat,  että 

kurinalaisesti  järjestäytyneenä  ja  itseään  sivistäneenä  nämä  pystyisivät 

kamppailemaan  poliittisessa  voimassa  ja  taidossa  porvariston  kanssa 

(Koikkalainen  2006,  30-31).  Kuten  on  jo  todettu;  Kautskylle  (1974  [1892],  224) 

edustuksellisuus oli pääsääntö ja kansan välitön lainsäädäntöoikeus esimerkiksi 
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suoralla kansanäänestyksellä vain yksittäisessä tapauksessa kysymykseen tuleva 

keino. 

Hän arvioi, että parlamentarismi suosisi kahta ”kyvykästä” luokkaa. Ensinnäkin 

ylempää  keskiluokkaa,  jolla  oli  aineelliset  ja  henkiset  valmiudet  pärjätä 

vaalitaisteluissa ja ajaa etujaan parlamentarismissa. Toiseksi teollistumisen myötä 

kasvanutta  työväestöä,  jos  se  vain  sivistäisi  itseään,  toimisi  järjestäytyneesti  ja 

pystyisi  politiikkassaan  ylittämään  lyhytnäköiset  henkilö-  ja  aluekohtaiset 

eturistiriidat. (Kautsky 1974, 225-228.) Näin näyttikin tapahtuvan.

Suomalaiset  saivat  yleisen  ja  yhtäläisen  äänioikeuden  ja  nykymuotoisen 

yksikamarisen  kansanedustuslaitoksen  vuoden  1906  eduskuntauudistuksessa. 

Ensimmäiset eduskuntavaalit käytiin maaliskuun 15. ja 16. päivänä vuonna 1907. 

Se  nosti  marginaalista  esiin  alempia  yhteiskuntaluokkia  edustavia  työväen-  ja 

talopoikaispuolueita.

Sosialidemokraatit saivat noissa vaaleissa peräti 80 edustajaa ja viimeistään tämä 

pakotti myös vanhat puolueet uudenaikaistamaan ohjelmiaan ja organisaatiotaan. 

Menestykselle  löytyy  erilaisia  syitä.  Ensinnäkin  puolue  oli  edelläkävijä 

puoluetyössä  ja  sen  organisoinnissa.  Toiseksi  menestystä  selittivät  toki  myös 

sosioekonomiset seikat. Kolmanneksi menestykseen vaikutti puolueen jo aiemmin 

saama  yliote  äänioikeusliikkeessä,  johon  myös  vuoden  1905  suurlakko  liittyi. 

Yliote mahdollisti työväenliikkelle esiintyä, ei vain alempien yhteiskuntaluokkien, 

vaan ”kansan syvien  rivien”  ja  johonkin saakka jopa ”koko kansan” tuntojen 

tulkkina.  Puolueen jäsenmäärä  kasvoi  erittäin  nopeasti  ja  sen  kannatus  laajeni 

kaupungeista  maaseudulle.  (Mylly  2006,  254-263.)  Puolueen  toiminta  ja  sitä 

seurannut  menestys  sekä  demokratiakehitys  olivat  siis  vahvasti  kytköksissä 
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toisiinsa.  Lopulta  80  edustajaa  ensimmäisissä  parlamenttivaaleissa  oli  yllätys 

sosialidemokraateille itselleenkin (Pohjanmaa 1949, 67 ja Iivari 2007, 10).

Suomen  demokratisoituminen  tapahtui  aluksi  valtiollisten  oikeuksien  ja 

vapauksien  saralla.  Kuten  aiemmin  on  todettu,  demokratiaan  kuuluvat  myös 

laajat kansalaisoikeudet ja -vapaudet. Niitä ovat mm. oikeus mielipiteenilmaisuun 

ja julkaisemiseen, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus sekä yhdenvertaisuus lain 

edessä.  Kansalaisoikeuksien  ja  -vapauksien  sekä  parlamentarismin  todellinen 

juurtuminen  tapahtuivat  vasta  itsenäisessä  Suomessa.  Myös  silloin  Suomen 

Sosialidemokraattinen Puolue asettui usein parlamentarismin kannalle (kts. esim. 

Iivari 2007, 40-78 ja 198-230 sekä Koivisto 1988, 210-233 & 1994, 175-177, 185).
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1.2. Tutkimusaineisto ja tutkimuksen toteutus

Jokaisessa tutkimuksessa esitettävät käsitykset  esimerkiksi tutkimuskohteesta ja 

sen  tutkimiseen  pätevistä  metodeista  eivät  ilmesty  tyhjästä.  Ne  syntyvät 

omaksuttujen  tieteenfilosofisten  (kuten  ontologisten  ja  epistomologisten) 

käsitysten pohjalta.  Valinnat tässä tutkimuksessa tehdyistä ratkaisuista pyritään 

perustelemaan  kussakin  kohdin  mahdollisimman  avoimesti;  tavoitteena 

tutkimuksen  kohdentuminen  kohteeseen,  menetelmällinen 

tarkoituksenmukaisuus  jne.  (Hirsjärvi  jne.  2003,  118-119.)  Tutkimus  kuuluu 

kvantitatiiviseen tutkimustraditioon ja tutkimusote on kuvaileva. 

Empiirinen  aineisto  koostuu  SDP:n  johdolle,  yhteiskunnallisesti  aktiivisille 

jäsenille  ja  rivijäsenille  suunnatun  postikyselystä  vastauksista.  Johdolla 

tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  puolueen  puheenjohtajia,  puoluesihteeriä, 

puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäseniä sekä piirien puheenjohtajia (n. 100). 

Yhteiskunnallisesti  aktiivisilla  jäsenillä  tarkoitetaan  kunnan-  tai 

kaupunginvaltuustoon kuuluvia henkilöitä (200) ja rivijäsenillä henkilöitä (400), 

jotka  ovat  puolueen  jäseniä  ilman  em.  ryhmien  tehtäviä.  Kirjassaan 

Metodisuhdanteiden  mahti Marja  Alastalo  (2005,  56)  kuvaa 

kyselylomaketutkimuksen kehitystä ja suosion vaihtelua suomalaisen sosiologian 

piirissä. 

Lomakeaineistoista  tuli  1950-luvulla  keskeinen  aineistotyyppi.   Sitä  
käytettiin  kuitenkin  useinmiten  rinnan  muiden  aineistojen  kanssa.  
1960-luvulla  kaksikolmasosaa  kaikista  väitöskirjoista  perustui  pelkkiin  
lomakeaineistoihin. Vielä 1970-  ja  1980-luvuilla  noin  kahdessa  
kolmasosassa  empiirisistä  väitöskirjoista  käytettiin  ainakin  yhtenä  
aineistona lomakeaineistoa. Sen sijaan 1990-luvulla lomaketutkimuksen  
suhteellinen osuus putosi jyrkästi. 
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Kyselylomakeaineistoon  päädyttiin  erilaista  syistä.  Ensinnäkin 

kyselylomaketutkimus on tarkoituksenmukainen valinta kun pyritään tuloksiin, 

joilta toivotaan kykyä kuvata tutkimuskohdetta (Hirsjärvi jne. 122-128). Toiseksi 

siihen  houkutteli  kvantitatiivisen  tutkimusotteen  suhteellinen  harvinaisuus 

nykypäivän  sosiologian  pro  gradu  -tutkielmissa.  Jälkimmäiseen  on  varmasti 

vaikuttanut metodisuhdanteiden lisäksi  postikyselynä tehtävän suuren otannan 

kyselylomaketutkimuksen korkeat kustannukset (emt. 183). Kun yhteistyö SDP:n 

puoluetoimiston kanssa mahdollisti aiotun tutkimusmenetelmän, niin päätös oli 

helppo.  

Vastaajien anonymiteetin ja luottamuksellisuuden takaamiseksi, mahdollisimman 

korkean vastausprosentin sekä aitojen mielipiteiden saamiseksi lomakkeisiin tai 

palautuskuoriin  ei  sisällytetty  vastaamisen  henkilöllisyyttä  kontrolloivia 

tunnisteita. Tämä vuoksi muistutuskierros suunnattiin koko otokselle. Em. syistä 

täytetyt kyselylomakkeet pyydettiin palauttamaan SDP:n ajatushautomon 'Kalevi 

Sorsa -säätiön' osoitteeseen.

Tutkimuksella pyritään kuvaamaan ajan myötä tapahtunutta muutosta. Silti sen 

aineisto  tarjoaa  vain  eräänlaisen  pysäytyskuvan  todellisuudesta,  eikä  suoraan 

sisällä  tietoa  menneisyydestä.  Tällä  tavalla  on  kuitenkin  mahdollista  tuottaa 

tutkimusongelmaan  luotettava  ja  yleistettävä  vastaus.  Esimerkiksi  jos  valtaosa 

vastaajista  arvioi  mielipidemittausten  olevan  erittäin  merkittävä  osa  nyky-

yhteiskunnan  mielipiteenmuodostusta  ja  puoluesidonnaisen  median  tässä 

samassa tehtävässä merkitsevän vähän tai ei lainkaan; voidaan melko turvallisesti 

vetää  johtopäätös,  että  ainakin  tämän  vastauksen  osalta  Suomi  vaikuttaa 

muuttuneen ns. yleisödemokratiaksi. 

9



1.3. Tutkijan suhde tutkimuskohteeseen

Varsinainen  tutkimuskohde  on  Suomen  demokratia,  mutta  aineiston  myötä 

näkökulma liittyy Suomen Sosialidemokraattiseen puolueeseen. Kirjoittajalla on 

käytännön  kokemuksia  suomalaisesta  demokratiasta  muutenkin  kuin 

äänioikeutettuna:  ehdokkaana,  vaalipäällikkönä,  erilaisissa  rooleissa 

vaalityöntekijänä  ja  pari  kertaa  myös  vaalitoimitsijana.   Lisäksi  voidaan 

perustellusti sanoa, että kirjoittajalla on ”läheinen” suhde  SDP:hen. 

Olen vuosien 1997-2007 aikana toiminut sosiaalidemokraattisen kansanedustajan, 

kansanedustaja-ministerin,  viimeksi  SDP:n  puheenjohtajan  avustajana 

eduskunnassa,  ministerin  erityisavustajana  ja  Euroopan  parlamentin  jäsenen 

erityisavustajana  kotimaassa.  Tämän  lisäksi  olen  osallistunut  puolueen 

työryhmätyöskentelyyn sekä  vaalityöhön, erityisesti sen viestintään. Olen myös 

työskennellyt  lyhyen  periodin  sosialidemokraattisessa  eduskuntaryhmässä. 

Keväällä  2004  olin  erään  SDP:n  ehdokkaan  vaalipäällikkö  Euroopan 

parlamenttivaaleissa.  Syksyllä  2004  olin  SDP:n  ehdokkaana  kunnallisvaaleissa. 

Vuodesta 2005 olen ollut Kemin kaupunginvaltuuston ja Lapin liiton valtuuston 

sosialidemokraattisen ryhmän jäsen. Vuonna 2007 osallistuin SDP:n ehdokkaana 

eduskuntavaaleihin.  Näin  minulla  on  siis  ”henkilökohtainen”  suhde  sekä 

demokratiaan että Suomen Sosialidemokraattiseen puolueeseen.

Nämä voivat  herättää  epäilyn  objektiivisuuden toteutumisesta.  Osa  riskistä  on 

hallinnassa,  jo  kun  sen  tiedostaa.  Kokemukseni  demokraattisesta 

järjestelmästämme  eivät  ole  olleet  sen  enempää  sokaisevan  myönteisiä  kuin 

arvostelykyvyn  tyrmäävän  kielteisiäkään.  Toivon,  että  käytännön  kokemus 

demokratiasta ja läheinen suhde SDP:een rikastuttavat tutkimusta. 
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2. Demokratiateorioita Antiikista nykypäivään

Lähes  kaikilla  maailman  ihmisillä  on  -  joskin  usein  erilainen-  käsitys 

demokratiasta (mm. Beetham & Boyle 1995, 2). Demokratia voidaankin määritellä 

monella tavalla. Esimerkiksi David Held (1987) löytää kirjassaan useita eri aikoina 

vallitsevina  olleita  demokratiamalleja  ja  niihin  sitoutuneita  koulukuntia  ja 

demokratiatutkija  Päivi  Setäläkin  lyhyessäkin  artikkelissa  (2006)  mainitaan 

demokratian muotoa.   

Eräs  perinteisimpiä  tapoja  jäsentää  demokratiaa  on  Abraham  Lincolnin  1863 

esittämä jaottelu: ”goverment by the people, goverment for the people and goverment of  

the people”. Siis lyhyesti: kansa hallitsee itse, valitsee keskuudestaan hallitsijat  ja 

päätökset  sekä  hallitseminen  tapahtuvat  sen  itsensä  eli  kansan  parhaaksi. 

(Pekonen 2000, 20.) 

Ensimmäisenä mielenkiinnon herättää ”kansa”.  Yleisesti demokratia-käsityksissä 

on  kaksi  päälinjaa  kansan  määrittelyssä  ja  ymmärtämisessä. 

Kansansuveriinisuusteoriaan  rakentuvissa  demokratia-käsityksissä  kansa  toimii 

yhtenä  subjektina.  Liberalistiseen  individualismiin  liittyvissä  demokratia-

käsityksissä kansa ei muodosta yhtenäistä tahtoa. Lähtökohtana pidetään tällöin 

yksilösubjektia ja tarkoituksena on turvata sekä yhteensovittaa erilaisia yksilöetuja 

ja erilaisia ryhmäetuja. 

Käsitys  demokratiasta  on  muokkaantunut  ajan  myötä  enemmän  taikka 

vähemmän näiden kahden päälinjan eräänlaisena vuoropuheluna. Tätä kehitystä 

esittelen kehitystä  David Heldin (1987)  Models  of  Democracy -teoksen  pohjalta. 

Demokratia  voidaan  määritellä  perusteellisesti  osana  poliittisen  järjestelmän 

toimintaa. Tällaisissa määritelmissä on kyse demokratiateorioista.  
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Moderni  demokratia  on  normatiivisesti  latautunut  käsite  ja  sitä  on  mahdoton 

määritellä  täysin  arvovapaasti.  Mikäli  demokratiakäsitettä  halutaan  käyttää 

empiirisesti,  on  myös  tärkeätä  määritellä  se  tavalla,  jossa  tunnusmerkit  ovat 

helposti  havaittavissa.   Dahlin  (1989,  233)  mukaan  demokratiaan  kuuluvat 

seuraavat käytännöt ja insituutiot: 

1) Perustuslain  mukaan  politiikasta  vastaavat  päätöksentekijät  valitaan 

vaaleilla.

2) Päätöksentekijät  valitaan  ja  vaihdetaan  toistuvissa,  reiluissa  ja  vapaissa 

vaaleissa, joissa ei esiinny painostusta. 

3) Käytännössä kaikilla aikuisilla on oikeus äänestää vaaleissa. 

4) Useimmilla aikuisilla kansalaisilla on oikeus asettua ehdokkaaksi vaaleilla 

täytettäviin tehtäviin. 

5) Kansalaisilla  on  vahvistetut  oikeudet  ilmaisunvapauteen,  erityisesti 

poliittiseen  ilmaisunvapauteen,  mukaan lukien  mahdollisuus  hallituksen 

sekä vallitsevien ideologioiden kritisoimiseen. 

6) Kansalaisilla on mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia informaation lähteitä 

siten,  ettei  hallituksella  tai  millään  yksityisellä  ryhmittymällä  ole 

tiedonvälityksen monopolia. 

7) Kansalaisilla  on  oikeus  muodostaa  ja  liittyä  valtiosta  riippumattomiin 

yhdistyksiin, mukaan lukien poliittiset yhteenliittymät, kuten puolueet ja 

ammattijärjestöt,  jotka  pyrkivät  vaikuttamaan  hallituksen  päätöksiin  ja 

tavoittelevat hallitusvaltaa.  
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2.1. Klassinen demokratia

Demokratia nimitys on peräisin kreikankielisistä sanoista demos (=kansa) ja kratos 

(=hallitsee).  Jo  400  eaa.  Ateenan kaupunkivaltion  asukkaat  kutsuivat  poliittista 

järjestelmäänsä  demokratiaksi.  Järjestelmä  muistutti  monin  tavoin  nykyajan 

edustuksellista demokratiaa, mutta poikkeamiakin löytyy. 

Ecclesiaan, kansankokoukseen, johon kaikilla kansalaisilla oli oikeus osallistua, oli 

korkein  päättävä  elin.  Siinä  pyrittiin  yksimielisyyteen,  mutta  päätöksiä  voitiin 

tehdä  myös  äänestämällä.  Kansalaisella  tarkoitettiin  kuitenkin  ainoastaan 

syntyperäisiä  ateenalaisia  aikuisia  miehiä  eli  sen  ulkopuolelle  rajattiin  naiset, 

maahanmuuttajat  ja  orjat.  Kansalaiset  osallistuivat  lainsäädännön  lisäksi 

oikeuslaitoksen  toimintaan  (vrt.  nykyajan  lautamiehet).  Kansankokous  saattoi 

käytännössä päättää mistä tahansa eli kansalla oli todella suvereeni valta. Se päätti 

eri  menetelmin  (arpomalla,  vaalilla,  kierrättämällä)  kuka  sai  minkäkin  julkisen 

viran. Virat olivat määräaikaisia. Kuka tahansa kansalainen saattoi tulla valituksia, 

mutta sotaan liittyviä tehtäviä lukuunottamatta samassa virassa ei voinut toimia 

kuin kerran. Julkisista palveluista perittiin maksu.

Kuvatun  kaltainen  demokratia  vaatii  erityiset  olosuhteet.  Ensinnäkin  se  toimi 

pienissä  kaupunkivaltioissa,  joten  kansalaisten  määrä  oli  monintavoin  rajattu. 

Lisäksi  sen  talousjärjestelmä  eli  orjat  ja  naisten  panos  kotona  mahdollistivat 

miesten vahvan osallistumisen julkisiin tehtäviin. (Held 1987, 13-35.)
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2.2. Suojeleva demokratia

Uuden  ajan  alussa  syntyi  teorioita,  joita  voidaan  nimittää  suojelevaksi 

demokratiaksi (Held 1987, 36-71). Kyse oli demokratianäkemyksistä, joita yhdisti 

tarve  suojella  kansalaisia  hallitsijoilta,  mutta  myös  toisiltaan.  Tähän  tarvittiin 

valtiota,  joka  edisti  kansalaisten   yhteistä  etua.  Keskeistä  on 

kansalaisyhteiskunnan  ja  valtion  erottaminen  toisistaan.   Machiavelli,  Hobbes, 

Locke  ja  Montesquie  kuuluvat  tähän  osaan  demokratiakäsityksen  kehitystä. 

Suojelevassa  demokratiassa  kansa  nähdään vallan  suvereenina  lähteenä,  mutta 

sitä  edustavat  persoonattomat  valtiolliset  instituutiot.  Näissä  työskentelevät 

viranomaiset valitaan säännöllisin väliajoin salaisella vaalilla. Vallasta kilpailevat 

erilaiset  intressiryhmät  ja  potentiaaliset  johtajat.  Enemmistöpäätökset  eivät 

poistaneet valtaa käyttävien vastuuta. 

Tämäkin  päivänä  tutulta  kuulostavat  myös  seuraavat  piirteet:  valta  on  jaettu 

kolmeen osaan eli lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovaltaan ja demokratiaan 

kuuluvat  perustuslaissa  säädetyt  kansalaisoikeudet  ja  -vapaudet  kuten 

uskonnonvapaus ja tasa-arvo lain edessä. 
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2.3. Kehittävä demokratia

Jean-Jasques Rousseaun (1712-1778) pääteos Du Contrat social ou principes du droit  

politique ilmestyi  vuonna  1762  ja  suomeksi  vuonna  1918  nimellä 

Yhteiskuntasopimuksesta (1997). Teoksessa  hän  pyrkii  kuvaamaan  sellaiset 

yhteiskunnalliset  käsitteet,  että  kansa  voi  olla  yhtä  aikaa  yhteiskunnassa  sekä 

vallan  lähde  että  kohde  ja  vapaa.  Tähän  haastaavaan  tehtävään  hän  käyttää 

yhteiskuntasopimuksen käsitettä. 

Yhteiskuntasopimus on yhteiskunnan legitiimi perusta,  jonka mukaan jokainen 

kansalainen  luovuttaa  itsensä  yhteiskunnalle.  Tähän  he  suostuvat,  koska  sillä 

tavalla voidaan jokaisen elinmahdollisuuksia parantaa. Tämä toteutuu, koska he 

itse säätävät yhteiskuntansa säännöt.   

”Yhteiskuntasopimuksessa menettää ihminen luonnollisen vapautensa  ja  
rajoittamattoman oikeuden kaikkeen, mikä häntä houkuttelee ja mihin hän 
yltää; toisaalta voittaa hän kansalaisvapauden ja omistusoikeuden kaikkeen 
siihen mitä hän pitää hallussaan. Jotta emme erehtyisi molempien tilojen  
etuja punnitessamme, on meidän tarkoin eroitettava luonnollinen vapaus, 
jonka rajoina ovat vain yksilön voimat, kansalaisvapaudesta, jota rajoittaa 
yleistahto... Edellä sanottuun voitaisiin vielä yhteiskuntatilan hyväksi lisätä 
siveellinen vapaus, joka yksin tekee ihmisestä tosiaankin  itsensä  herran;  
sillä pelkän mieliteon noudattaminen on orjuutta, kun taas sellaisen lain  
totteleminen, jonka on itse itselleen säätänyt on todellista vapautta.” (emt,. 
59). 

Rousseaun  väitetään  todenneen  Yhteiskuntasopimuksesta -teoksestaan  ”Ne,  jotka 

luulevat  ymmärtävänsä  sen  täydellisesti,  ovat  minua  taitavampia”  (Lehtonen 

1997, 29).  Held (1987, 72-79) esittää Roussean demokratiateorian ns.  kehittävän 

demokratiakäsityksen  radikaalina  osana.  Sen  ominaisina  piirteinä  hän  pitää 

kansalaisten  poliittista  ja  taloudellista  tasa-arvoa,  heidän  suoraa  osallistumista 
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päätöksetekoon  kuten  lainsäädäntöön,  toimeenpano-  ja  lainsäädäntövallan 

erottamista sekä toimeenpanovaltaa käyttävien virkamiesten valintaa vaalilla tai 

arpomalla. 

Kehittävän demokratiateorian toista osaa Held (emt. 80-104) kutsuu maltilliseksi. 

Yhdistävänä  tekijänä  maltillisen  ja  radikaalin  osan  kesken  on,  että  molempien 

mukaan  demokratian  edellytys  on   kykenevien  kansalaisten  toiminta  ja 

osallistuminen  politiikkaan.  Malitillisen  suuntauksen  tunnetuimpia  ajattelijoita 

ovat John Stuart Mill ja John Locke (1632-1704). Suurin ero Rousseaun ajatteluun 

on  päätöksenteon  edustuksellisuudessa  sekä  yleisessä  ja  yhtäläisessä 

äänioikeudessa, joka koski myös naisia  (Mary Wollstonecraft (1982) vaati sitä jo 

vuonna 1792).  Rousseau kuvasi  Iso-Britannian 1700-luvun hallintoa orjuudeksi, 

jonka  silloin  tällöin  keskeytti  hetki  vapautta.  Hän  siis  näki  merkittävän  eron 

suoran ja edustuksellisen demokratian välillä. 
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2.4. Suora demokratia

Karl  Marx  ja  Friedrich  Engels  kritisoivat  ajatusta  neutraalista  valtiosta  ja 

kapitalismista.  Heidän  demokratiakäsitystä  nimitetään  yleisesti  suoraksi 

demokratiaksi  (Held,  1987,  105-139).  Sen  pääajatuksia  ovat  taloudellisen 

hyväksikäytön päättäminen lopettamalla yksityisomistus,  pyrkimys täydelliseen 

poliittiseen  ja  taloudelliseen  tasa-arvoon.  Ajatuksena  kansalaisen  panos  tuotos 

-termein on, että ”kukin osallistuu (antaa) kykynsä mukaan ja kukin saa tarpeensa 

mukaan”. 

Käytännössä  tähän  pyritään  siirtämällä  julkiset  asiat  suoraan  kansalle  eli 

kommuuneille ja kommunikeoille.  Toiseksi hallintotehtävät pyritään hoitamaan 

kollektiivisesti. Tarvittavat hallintoviranomaiset valitaan vaaleilla, mutta heille ei 

makseta  tavallista  työläistä  parempaa  palkkaa.  Tähän  liittyy  myös  heidän 

kierrättäminen  niin,  että  kukaan  ei  voi  hoitaa  tehtävää  pysyvästi. 

Väkivaltamonopoli  siirtyy  kansalle  itselleen.  Näiden  saavuttaminen  vaatii  tai 

tarkoittaa  luokkarajojen  poistumista  ja  yksityiomistuksen,  markkinoiden  sekä 

rahan häviämistä. (Emt., 136) 
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2.5. Kilpailevien eliittien demokratia

Marx näkee kapitalismissa ilmenevän luokkaristiriidan luonnollisena seurauksena 

vallankumouksen ja sitä seuraavan sosialismin, jossa kansa tekee päätökset itse - 

suoraan.  Eliittiteoreetikot  puolestaan  pitävät  kapitalismin  luokkaristiriitaa 

luonnollisena. Heidän mukaan eliitin ja massan välinen epäsuhta on normaali ja 

välttämätön osa sekä ihmisyksilöiden toimintaa että sosiaalisten organisaatioiden 

luonnetta. (Kuovo 2004, 305-306.)  

Gaetano  Moscan,  Vilfredo  Pareton  ja  Joseph  A.  Schumpeterin  ajatuksia  on 

nimitetty elitistisiksi eikä syyttä.  Theys theories have been termed elitis not because  

they stress  the qualitative superiority  of  representatives  over those they represent,  but  

because they highlight another difference, presented as essential, between representative  

goverment and goverment by the people (Manin 2002, 161). 

Held (1987, 143-144) korostaa Max Weberin luoneen demokratiakäsityksen, jota 

hän kutsuu nimellä  competive  elitism.  Samalla  hän kuitenkin toteaa,  että  Weber 

kirjoitti suoraan tästä aiheesta melko vähän ja ajatukset löytyvät tämän modernin 

yhteiskunnan  kuvauksesta.  Vaikka  Weber  kuuluu  klassisten  sosiologien 

Pantheonille,  niin tässä kohtaa hän joutuu tekemään tilaa tutkimuksen kannalta 

mielestäni hyödyllisemmälle Joseph A. Schumpeterille. 

Teoksessaan  Capitalism,  Socialism  and  Democracy Schumpeter  epäilemättä 

popularisoi ja kehittelee joitain Weberin ajatuksia, mutta niinhän on tarkoituskin. 

Toteaahan Weber (2007 [1911-1912]) esseessään  Tiede ja politiikka,  että tieteelliset 

tuotokset kerjäävät tulla vanhentuneiksi ja korvatuksi uudemmilla. Schumpeterin 

(1976,  269)  analyysi  demokratiasta  kiteytyy toteamukseen,  jonka  mukaan siinä 
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kansa  valitsee  valtaan  ne,  jotka  kykenevät  tekemään  päätöksiä.  Hän  päätyy 

kuvaamaan demokratiaa intrumentaalisena menetelmänä kolmesta syystä. 

Ensinnäkin  hän  hylkää  ajatuksen  'kansan  yhteisestä  hyvästä',  jonka  kaikki 

kansalaiset hyväksyvät tai saadaan hyväksymään kunhan se vain rationaalisesti 

perustellaan. Väite on hänen mukaan harhaanjohtava, koska tosiasiassa ihmiset 

eivät vain halua eri asioita vaan heillä on vielä perustavampaa laatua oleva ero: 

heillä  on  keskenään  erilaisia  arvoja.  Toiseksi  Schumpeter  huomauttaa,  ettei 

ratkaisun  yksimielisyys  tai  sen  saama  enemmistön  kannatus  tee  päätöksestä 

laadullisesti parempaa. Epäilys kulminoituu ajatukseen kansan kyvyttömyydestä 

tehdä ns. vaikeita päätöksiä vaikka niistä koituisi hyötyä pidemmällä aikavälillä. 

Kolmanneksi hän huomauttaa, että 'kansan tahto' on kovin häilyväinen käsite ja 

perustelee  näkemystä mm. mainostajien kyvyllä luoda ”tarpeita” (1976, 251-258).

Scuhmpeterin  työn  tavoite  on  irrottaa  demokratiakäsitys  ongelmalliseksi 

kokemastaan  ideologisuudesta.  Ja  siihen  hän  pyrkii  yksinkertaistamalla 

demokratian  muodollisten  päätöksentekomenetelmien  avulla.  Jos  päättäjät  on 

valittu  kilpailu  kilpailullisissa  vaaleissa,  niin  järjestelmä  on  demokraattinen. 

Schumpeter ei mielestäni onnistu määritelmään demokratiaa arvovapaasti,  sillä 

hänen  esityksestään  huokuu  liberaali  demokratiakäsitys,  jossa  kansalaisten 

osallistumiselle ei anneta kovin suurta merkitystä.

Erityisen  merkittävänä  puutteena  on  pidetty  sitä,  että  Schumpeterin  
mukaan  demokratioissa  osallistumiseen  oikeutettujen  kansalaisten  
joukko  eli  demos  voi  rajata  itse  itsensä,  toisin  sanoen  tietyt  
kansalaisryhmät  voidaan  rajata  demoksen  ulkopuolelle.  Lisäksi  
Schumpeter katsoo, että kaikki kansalaisuuden rajaamisen perusteet  
ovat  yhtä  oikeutettuja.  Näin  ollen  hän  päätyy  väittämään  
demokraattiseksi  myös  esimerkiksi  sellaista  järjestelmää,  jossa  
ainoastaan  hallitsevan  puolueen  jäsenillä  on  oikeus  poliittiseen  
osallistumiseen. Tämä herättää kysymykset, määritteleekö Schumpeter  

19



vaalien kilpailullisuuden liian minimalistisesti ja voiko schumpeterilaista  
demokratiaa enää erottaa hallitsevan puolueen diktatuurista  tai  
oligarkiasta. (Setälä 2007, 3-4.)
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2.6. Osallistuva demokratia

Pitkälti  Benjamin Barberin (1984)  tunnetuksi  tekemä osallistuva demokratia  on 

paljon  velkaa  kehittävän demokratiakäsityksen  ajatuksille.  Nimensä  mukaisesti 

siinä  on  kyse  kansalaisten  osallistumisesta  poliittiseen päätöksentekoon,  mutta 

syrjäyttämättä  edustuksellisuutta.  Näin  se  mielestäni  pyrkii  yhdistämään 

radikaalin ja maltillisen kehittävän demokratian näkemyksiä. Barberin osallistuva 

demokratia nojaa osittain myös suoran demokratian periaatteille, edustuksellista 

järjestelmää täydentäen (1984, 281–289). 

Strong  Democracy -teoksessa  Barber  määrittelee  osallistuvaa  demokratiaa.  Hän 

korostaa  poliittisen  keskustelun  merkitystä.  Tällä  hän  tarkoittaa  tasavertaisten 

kansalaisten  julkista  vuoropuhelua,  jossa  ei  vain  edistetä  omia  etuja  vaan 

kuunnellaan  toisten  argumentteja  sekä  järjellä  että  sydämellä  (mt.  173–176). 

Kasvavan ymmärryksen lisäksi poliittisella keskustelulla täytyy voida vaikuttaa 

vaalien  välilläkin  siihen  mistä  poliittiset  päätöksentekijät  keskustelevat  ja 

päättävät. ”Vahvan poliittisen keskustelun agenda on ennen kaikkea sen agenda” 

(mt. 182). 

Osana  Kansalaisvaikuttamisen  politiikkaohjelman demokratiaindikaattorien 

kehittämistyötä  Grönlund  (2007)  on  koonnut  selvityksen  suomalaisten 

osallistumisesta perinteisen vaali- ja puolueosallistumisen lisäksi. Esiin nousevat 

kiinnostus politiikkaan, politiikasta keskustelu, suorat tavat vaikuttaa politiikan 

agendaan  ja  päätöksentekoon  sekä  valmiudet  ja  halukkuus  suorempaan 

osallistumiseen. Tuloksista lyhyesti:

1) Selvityksen mukaan vähän yli puolet suomalaista on kiinnostunut politiikasta. 

Selkeimmin kiinnostukseen vaikuttaa koulutustaso. Mitä korkeampi koulutus on 
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kyseessä,  sitä  kiinnostuneempi  yksilö  on  politiikasta.  Vaalien  läheisyydessä 

keskustelu politiikasta lisääntyy ja eniten sitä käyvät puolueen jäsenet. 

2)  Politiikan  agendaan  ja  päätöksentekoon  suomalaiset  pyrkivät  vaikuttamaan 

vetoomuksin, yleisönosastokirjoituksin ja suorin kontaktein poliitikkoihin. Myös 

boikotit,  maksu-  ja  ostolakot  sekä  rauhanomaiset  mielenosoitukset  ovat 

osallistumismuotoja, joihin vähintään puolet suomalaisista on joko osallistunut tai 

on valmis osallistumaan. Laittomat tavat eivät juuri saa kannatusta. Selkeimmin 

erilaisiin  vaikutustapoihin  suhtautumiseen vaikuttaa  ikä  eli  alle  35  -vuotiaiden 

kynnys  näihin osallistumismuotoihin on matalampi.

3)  Suomalaisilla  on  hyvät  tietotaidot  osallistua  suoraan  poliittiseen 

päätöksentekoon  ja  ”suomalaiset  ovat  kaiken  kaikkiaan  poliittisesti  tietäviä”. 

Suomalaisilla  on  myös  halua  käyttää  kansanäänestystä  nykyistä  useammin  ja 

tehdä  siitä  sitova.  Sen  sijaan  viikottainen  mahdollisuus  internetin  välityksellä 

ottaa kantaa eduskunnassa käsiteltäviin asioihin ei houkuttele.

Selvitettyään  kuinka  valmiita  ja  pystyviä  suomalaiset  ovat  osallistuvaan 

demokratiaan Grönlund (2007, 88-89) toteaa: 

Tulosten perusteella suomalaisten voi sanoa olevan osallistumiseltaan ja  
osallistumisvalmiuksiltaan melko hyvin varustautunut kansa, jonka sisällä 
on kuitenkin eroja suhtautumisessa demokratiaan. Barberilaisen ihanteen 
mukainen  vahva  osallistuva  demokratia  perustuu  kansalaisten  
tasavertaisuuteen ja demokraattiseen keskusteluun. Siinä on myös vahvana 
elementtinä mahdollisuus vaikuttaa  politiikan  päiväjärjestykseen  ja  
sisältöön.  Suomi ei  vielä kaikilta osin täytä näitä kriteereitä...  Suuri osa  
kansasta  näyttää  olevan  melko  tyytyväinen  ja  hyvin  sopeutunut  
tämänhetkisiin  osallistumismahdollisuuksiin,  mutta  enemmistöllä  on  
samalla selkeä tahto  lisätä  suoraan  demokratiaan  perustuvia  
vaikutuskanavia.
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Edellä  esitettyjen  tulosten  taustalla  on  pitkälti  vuoden  2003 

Eduskuntatutkimuksen  (FSD  1260)  tiedot.  Niiden  perusteella  voidaan  tehdä 

havaintoja puoluieiden kannattajista.  Ensinnäkin tuolloin SDP:tä kannattaneissa 

20 prosentilla oli heikot poliittiset tiedot. Keskustan kannattajista vastaavat tiedot 

oli 19 prosentilla, Kokoomuksen 10 prosentilla ja Vasemmistoliiton kannattajista 

14  prosentilla.  Edelleen SDP:n  kannattajille  oli  jonkin  verran vieraampaa ottaa 

suoraan  yhteyttä  poliittisiin  päätöksentekijöihin  kuin  keskustan  ja  erityisesti 

kokoomuksen  kannattajille.  Sen  sijaan   maksulakot  ja  boikotit  sekä 

mielenosoitukset  joukkovoiman  ilmentymänä  ovat  sosiaalidemokraateille 

keskustan ja kokoomuksen kannattajia houkuttelevampia. 
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3. Edustuksellisen demokratian kehitys 

Edellä esiteltiin demokratiakäsityksen muutosta antiikin Kreikasta nykypäivään. 

Bernard Manin  (2002)  kuvaa  teoksessa  The  principles  of  representative  goverment 

edustuksellisen demokratian kehitystä teollistuneissa länsimaissa.  Manin löytää 

edustuksellisen  demokratian  kehityksestä  kolme  erilaista  vaihetta,  joita  erottaa 

toisistaan  kaksi  murrosta.  Manin  tarkastelee  vaiheita  neljän  edustuksellisen 

demokratian  piirteen  avulla,  joiden  kautta  muutos  tulee  havaittavaksi  ja 

ymmärrettäväksi.

Ensimmäisenä edustukselliselle demokratialle tyypillisenä piirteenä Manin (emt. 

197) pitää  säännöllisin väliajoin tapahtuvaa päättäjien valintaa vaaleilla. Toinen 

häntä  kiinnostava  piirre  on  päättäjien  suhde  puolueisiin.  Kolmas  on  julkinen 

keskustelu  (sananvapaus)  ja  neljäs  on  poliittisen  deliberaation  areena.  Näiden 

piirteiden  muutoksen  hän  tiivistää  edustuksellisen  demokratian  kehitykseksi 

eliittidemokratiasta puoluedemokratian kautta yleisödemokratiaan.

Maailma  on  muuttunut  muutenkin,  mutta  kaikkea  ei  voi  eikä  pidä  kytkeä 

edustuksellisen  demokratian  kehitykseen.  Näiden  piirteiden  lisäksi  nostan 

tarkastelussa esiin median ja painotan puolueiden muutosta kehityksen myötä. 

Latinankielinen  termi  delibero tarkoittaa  neuvonpitoa.  Yhteiskuntatieteissä 

deliberaatiolla tarkoitetaan yleensä kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa julkisen 

keskustelun kautta  päätöksentekoon.  Ajatuksena on, että julkisen keskustelun 

kautta  syntyy  uutta  tietoa,  joka  tuottaa  vaihtoehtoja  yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon.  Deliberatiiviseen  keskusteluun  kuuluu  kantojen  esittäminen, 

niiiden  argumentoi,  vasta-argumenttien  huomioiminen  ja  tätä  kautta  tiedon 

lisääntyminen.  
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3.1. Eliittidemokratia

Edustuksellisen  demokratian  ensimmäisessä  vaiheessa  vaaleilla  valittavien 

päättäjien  ja  valitsijoiden  suhdetta  määritteli  pitkälti  jälkimmäisten  tuntema 

luottamus  edustajaansa  kohtaan.  Kyse  oli  usein  paikallisesta  merkkihenkilöstä, 

jonka  valitsijat  henkilökohtaisesti  tunsivat  muista  kuin  poliittisista  yhteyksistä. 

Luottamus  ei  syntynyt  edustajan  kontantekteista  muihin  päättäjiin  tai 

intituutioihin - kuten puolueisiin-  vaan hänen kyvystään edustaa valitsijoitaan. 

Tällä tarkoitetaan  alueellisesti - tai muutoin - muodostuneen sosiaalisen yhteisön 

edustamista,  johon edustaja itsekin kuului.  Päättäjiä ei siis  valittu varsinaisessa 

poliittisessa  kilpailussa.  Pikemminkin  kyse  oli  yhteisön  arviosta,  että  jonkin 

henkilö  on  sopiva  tehtävään  luonteensa,  varakkuutensa  tai  koulutuksensa 

ansiosta. (Manin 2002, 202-203.) Eliittidemokratian vaaleissa oli tyypillisesti kyse 

luottamuslauseesta  oman  kylän  ”pojalle”,  joka  on  ”yksi  meistä,  mutta  paras 

meistä”. 

Valintaprosessi  vaikutti  luonnollisesti  edustajan  rooliin  parlamentissa.  Hän  ei 

ollut siellä valitsijoidensa poliittisen agendan edistäjänä vaan heidän luotettunaan 

(trustee). Ensinmainittu rooli olisikin vaatinut jonkinlaisen poliittisen tahtotilan ja 

päämääriä, mutta nehän eivät toimineet valintakriteereinä. Puolueen merkitys oli 

siis  hyvin rajoitettu.  Niiden rooli  valintaprosessissa  ei  ollut  merkittävä  eivätkä 

valitut  kokeneet  ”kiitollisuudenvelkaa”  puoluetta  kohtaan.  Edustaja  toimi 

parlamentissa hyvin pitkälle omatuntonsa ja oman harkintansa mukaan. 

Since  reprensentatitives  are not bound by the  wishes  of  those who elect  them,  
Parliament can be deliberating body in the fullest sense – that is to say, a place  
where individuals  form their wills through discussion and where the consent of  
majority is reached through the exchange of arguments (emt. 205-206).

25



Parlamentti oli siis merkittävin poliittisen deliberaation areena. Päättäjien valinta 

ei  jäsentänyt poliittisia  mielipiteitä.  Aina äänestäjillä  ei  ollut  sellaiseen tarvetta. 

Kun  oli,  eivät  vaalit  onnistuneet  sitä  välittämään  eli  sen  täytyi  ilmetä  muulla 

tavoin.   Tämä  saattoi  merkitä  ad  hoc järjestöjen  organisoimia  mielenosoituksia 

parlamentin  edessä,  vetoomuksia  tai  muita  ulkoparlamentaarisia 

painostuskeinoja. 

Paloheimon  (2005)  mukaan  Suomen  demokratian  historiassa  tätä 

”eliittidemokratian”  vaihetta  on  vastannut  säätyvaltiopäivien  aika  sekä 

edustuksellisen  demokratian  ensimmäiset  vuosikymmenet.  Kehitysvaiheen 

”superideologiana” hän pitää kansallista etua, jossa siedettiin päättäjien käsitysten 

ja  yleisen  mielipiteen  vastakkaisuus.  Puolueen  asema  parlamentissa  oli  hyvin 

pieni,  eivätkä  puolueet  solmineet  edustajiaan  sitovia  sopimuksia.  Ylipäätään 

puolueet olivat jäsenmäärältään pieniä sekä avoimia tulla ja mennä.  Äänestäjien 

puoluesamastuminen  ja  -uskollisuus  olivat  alhaisia.   Tässä  kehitysvaiheessa 

mediakenttään  syntyi  puoluelehdistö,  toiseen  maailmansotaan  saakka  elettiin 

myös radion kulta-aikaa.
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3.2. Puoluedemokratia

Edustuksellisen  demokratian  toisessa  vaiheessa  vaaleilla  valittavia  päättäjiä  ja 

valitsijoita  yhdisti  luokkapohjainen  puolueidelogia.  Ensisijaisesti  äänestäjä 

kannatti  vaaleissa  jotain  puoluetta  yksittäisen  ehdokkaan  sijaan.  Erityisesti 

vasemmiston kannattajille puolueensa ehdokkaan äänestäminen ei ollut niinkään 

valinta  kuin  oman  identiteetin  ilmentämistä.  Parlamentin  nähtiin  heijastelevan 

yhteiskunnan sosiaalista rakennetta (Manin 2002, 207-210). Tällaiseen ajatukseen 

törmää  harvakseltaan  nykyäänkin  kun  eduskuntaa  määritellään  jonkinlaiseksi 

pienoiskuvaksi  Suomesta.  Joukkopuolueiden  uskottiin  nostavan  päättäjiksi 

”tavallisia  kansalaisia”.  Tämä  koettiin  merkittävänä  muutoksena  aiempaan. 

Tosiasiassa näin ei aina käynyt. Michels (1986, 198) osoitti, että valtaan päässeet 

työväenliikkeen  edustajat  eivät  muuttuneet  asemassaan  vaan  he  olivat 

alunperinkin erilaisia. Hän kuvaa heitä luokkansa kyvykkäimmiksi ja parhaiten 

informoiduiksi  sekä  keskivertoa  älykkäämmiksi  ja  kunnianhimoisemmiksi self  

made  maneiksi,  jotka  ”etsivät  ja  löytävät  korvikkeen  sosiaalisen  nousun 

mahdollisuuksilleen...  nykyajan  työväenliikkeestä.  Se  tarjoaa  heille  sekä  uuden 

elinkeinohaaran että samanaikaisesti myös uuden ja korkeamman elämänsisällön 

ja  organisaation  kasvun  myötä  kohoavan  tilaisuuden  menestymisen 

mahdollisuuksiin sosiaalisten tikapuiden ylimpiin puoliin tarttumisessa.”  Manin 

(2002,  208)  tiivistää,  että  tilanne  suosi  työväenpuolueiden  aktiivisia  ja 

organisointikykyisiä ehdokkaita. 

Karl  Kautsky  (1974,  211)  toteaa  sosiaalidemokraatisen  edustajan  ja  puolueen 

suhteesta:  ”The Social Democrat deputy as such is not free individual – however harsh  

this may sound – the delegate (Beauftragte) of his party”. Edustaja oli parlamentissakin 

sidottu  puolueeseen,  koska  sitä  hänen  oli  kiittäminen  valituksi  tulemisestaan. 

27



Kiitollisuudenvelka  teki  mahdolliseksi  puolueiden  väliset  sopimukset, 

koalitioiden muodostamisen ja kompromissit. Näistä päättäminen puolestaan oli 

puoluejohdon tehtävä.

Puoluedemokratian  vaiheessa  puolueet  olivat  määräävässä  roolissa  myös 

julkisessa keskustelussa: järjestökenttä ja lehdistö olivat jakaantuneet poliittisesti. 

Muilta  kuin  omaa  näkemystä  vastaavilta  mielipiteiltä  olikin  helppoa  välttyä. 

Tämä  ja  puolueiden  monopoli  julkisessa  keskustelussa  johti  mm.  pieneen 

poliittiseen liikkuvuuteen. Sanavapaus merkitsi näissä olosuhteissa nimenomaan 

oppositiopuolueiden  sananvapautta;  mahdollisuutta  arvostella  vallassa  olevaa 

puoluetta  tai  koalitioita  ja  esittää  oma  poliittinen  vaihtoehtonsa.  Deliberaation 

areenana parlamentti menetti merkityksensä. Edustajia sitoi puolueensa kanta ja 

se  puolestaan  muodostui  muualla.  Keskustelu  oli  siirtynyt  toisaalle: 

eduskuntaryhmän  ja  puolueen  (johdon)  sisälle.  Siellä  osallistujat  saattoivat 

argumentoinnin  tuloksena  varmistua  kannastaan  tai  muuttaa  mielipidettään. 

(Manin 2002, 215-218.)  

Paloheimon  (2005)  mukaan  Suomen  demokratian  historiassa  tämä 

”puoluedemokratian”  vaihe  on  kehittynyt  asteittain  puolueiden  muuttuessa 

joukkopuolueiksi. Vahvimmillaan tälle vaiheelle tyypilliset piirteet olivat 1960- ja 

1970-luvuilla.  Kehitysvaiheen  ”superideologiana”  hän  pitää  demokraattista 

luokkataistelua,  johon  kuului  valitsijoiden  ja  edustajien  mielipiteiden 

samankaltaisuus.  Äänestäjät  arvioivat  esimerkiksi  kansanedustajaehdokkaita 

asiamiehinä, joiden tehtävänä oli panna täytäntöön puolueen poliittisia ohjelmia. 

Puolueet  pyrkivät  vaikuttamaan  eduskuntaryhmiin,  jotka  saattoivat  solmia 

edustajiaan  sitovia  sopimuksia.  Puolueita  kuvaa  suuret  jäsenmäärät   sekä 

puoluekuri, joka juontui osaltaan äänestäjien luokkapohjaisesta sitoutumisesta ja 
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vahvasta  puolueuskollisuudesta.  Tyypillisesti  puoluejohtoon  pätevöidyttiin 

puolueen  järjestötehtävissä.  Mediakentässä  tämä  kehitysvaihe  merkitsi 

puoluelehdistön  kukoistusta  ja  kuihtumista.  Tilalle  nousi  televisio  uutis-  ja 

ajankohtaisohjelmineen  ja  puolueiden sisäinen  viestintä  kuten jäsenkirjeet  sekä 

valtakunnallisesti että paikallisesti.
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3.3. Yleisödemokratia 

Puoluedemokratiassa  kansaa  jäsentänyt  luokkajako  ei  yleisödemokratian 

vaiheessa ole enää yhtä merkittävä. Sen sijaan kansalaisia yhdistävät ja erottavat 

jakolinjat  ovat  moninaisia,  ristiriitaisia  ja  muuttuvat  nopeasti.  Äänestäjät 

enemmänkin  reagoivat  vaaliasetelmaan  ja  vaalien  agendaan  kuin  ilmentävät 

esimerkiksi  omaa  sosio-ekonomista  asemaansa.  Mahdollisimman  suureen 

kannatukseen pyrkivät  puolueet  ja  poliitikot  yrittävät  päättää  millä  perusteilla 

potentiaaliset jakolinjat ovat heidän kannaltaan mahdollisimman suotuisia. Tällä 

tavoin  se  mitä  vaaleissa  valitaan  eli  jakolinjojen  poliittinen  artikulointi  ei  ole 

äänestäjien  vallassa.  He  ovat  kuin  yleisö,  jolle  poliittiset  puolueet  ja  poliitikot 

esittävät  valinnan  ehdot.  Tästä  nimitys  (audience  democracy)  yleisödemokratia. 

(Manin 2002,  222-223) 

Edustuksellisen  demokratian  kolmannessa  vaiheessa  vaaleilla  valittavien 

päättäjien  ja  valitsijoiden  suhde  on  kaksijakoinen:  toisaalta  äänestäjä  antaa 

kannatuksensa enemmänkin henkilölle kuin puolueelle, mutta toisaalta äänestää 

aiempaa  todennäköisemmin  seuraavalla  kerralla  jotakuta  muuta  ehdokasta. 

Valitsijoiden  sosiaalisten,  taloudellisten  ja  kulttuuristen  ominaisuuksian 

selitysvoima  suhteessa  äänestyskäyttäytymiseen  heikkenee,  jopa  niin,  että 

peräkkäisissä presidentin-, eduskunta- ja kuntavaaleissa äänestetään eri puolueita. 

Politiikan henkilöitymistä (Manin 2002, 218-221) selittää kaksi seikkaa: poliittisen 

viestinnän sekä poliittisen päätöksenteon ympäristön ja luonteen muutos. Radio, 

televisio  ja  internet  antavat  edustajalle  mahdollisuuden  kertoa  itsestään  ja 

mielipiteistään  suoraan  potentiaalisille  kannattajille  ilman  puolueen  tarjoamaa 

verkostoa.  Tiedotusvälineiden  vaikutuksesta  valitsijat  kokevat  tuntevansa 

ehdokkaat.  Tämä  suosii  esiintymiskykyisiä  ja  viestintäorientoituneita 

30



mediaexperttejä  esimerkiksi  organisointikykyisten  ja  poliittiisesti  aktiivisten 

ehdokkaiden  kustannuksella.  Toiseksi  itse  politiikan  tekeminen  on  muuttunut: 

poliittisten  päätösten  määrä  on  kasvanut  huomattavasti  ja  yhä  useammin 

päätöksiä  tehdään  nopeasti  ajankohtaiseksi  muuttuvista  asioista,  joihin  vaalien 

alla  ei  otettu  kantaa.  Näistä  syistä  ehdokas  ei  voi  ennen  valintaansa  kertoa 

mielipidettään kaikkiin asioihin joista tulee päättämään.

Politiikan  henkilökeskeisyydestä  huolimatta  puolueilla  on  merkitystä.  Ne 

tarjoavat tärkeitä resursseja kuten esimerkiksi kontaktiverkoston, instrumentteja 

varainkeruuseen ja vapaaehtoisten vaalityöntekijöiden joukon. 

Deliberaation  areenana  toimivat  puolueettomat  ja  kaupalliset  tiedotusvälineet. 

Puolueettomuus  ei  tarkoita,  ettei  niillä  voi  olla  omia  ennakkokäsityksiä  ja 

asenteita. Ne eivät kuitenkaan ole elimellisesti yhteydessä poliittisiin puolueisiin. 

Paloheimon  (2005)  mukaan  Suomen  demokratian  historiassa  tämä 

”yleisödemokratian”  vaihe  alkoi  vahvistua  1980-luvulla  puolueiden  aseman 

heikentyessä.  Kehitysvaiheen  ”superideologiana”  hän  pitää  postmodernia  ja 

poliittikkojen  muuttumista  asiamiehistä  luottamusmiehiksi.  Ensin  mainitulla 

tarkoitetaan suurten ismien merkityksen hiipumista sekä poliittisten identiteettien 

moninaisuutta ja lyhytikäisyyttä. Jälkimmäinen viittaa poliittisen epävarmuuden 

lisääntymisen heijastumisesta äänestäjän ja valittavan päättäjän suhteessa.

Poliittisiin  johtotehtäviin  valittujen  henkilöiden  on  osattava  toimia  
yllättävissäkin tilanteissa, joita vaalikampanjan aikana ja vaalipäivänä ei  
vielä osattu ennakoida. Tämä asetelma tekee poliitikoista yhä selkeämmin 
luottamusmiehiä,  joille  äänestäjät  antavat  verraten  vapaan  mandaatin  
(kullekin puolueelle ominaisiin arvoihin liittyvin odotuksin). Poliitikkojen 
henkilökohtainen  kyvykkyys  nousee  aikaisempaa  tärkeämmäksi  
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valintakriteeriksi, kun äänestäjät tekevät äänestyspäätöksiään. (Paloheimo 
2005.)

Puolueiden painoarvon heikkeneminen ilmenee monin tavoin. Eduskuntaryhmät 

kasvattavat  itsenäisyyttään  suhteessa  puolueeseen.  Puolueiden  jäsenmäärät 

supistuvat,  josta  seuraa  jäsenten  merkityksen  heikentyminen. 

Puoluesamastuminen  ja  -uskollisuus  vähenevät,  tämä  ilmenee  liikkuvien 

äänestäjien  määrän  kasvuna.  Politiikka  henkilöityy  ja  medialisoituu  eli  yhä 

useammin poliittiset valinnat henkilöityvät ja henkilöistä muodostuvat mielipiteet 

syntyvät  median  välittämän  vaikutelman  kautta.  Varsinkin  ensinmainittu 

kasvattaa  puoluejohdon  valtaa  ja  vastuuta.  Heidän  tukenaan  ja  taustallaan 

erilaiset  asiantuntijaryhmät  suunnittelevat  puolueen  toimintaa.  Tässä 

kehitysvaiheessa  televisio  säilyttää  painoarvonsa,  mutta  muun  mediakentän 

tavoin  se  hajautuu  monille  kanaville  ja  monenlaisiin  yleisöihin.  Perinteisten 

tiedotusvälineiden rinnalle nousevat webbisivut kuten blogit ja keskustelupalstat 

sekä sähköposti. 

Manin tiivistää edustuksellisen demokratian sisältävän sekä demokraattisia että 

epädemokraattisia puolia ja kyse on lopultakin niiden tasapainosta. 
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Taulukko 1: Tiivistelmä Bernard Maninin demokratiateoriasta

Eliittidemokratia Puoluedemokratia Yleisödemokratia 

Poliittinen 
johtajuus

 Patriarkaalinen  Ideologinen  Imago-pohjainen

Poliittinen 
edustus

 Henkilökohtaiset ja 
paikalliset luotto- tai 

merkkimiehet 

Luokkapuolueet ja 
puolueohjelmat 

 Yhden asian ekspertit ja 
medialahjakkuudet 

Mielipiteen-
muodostus 

Paikalliset 
mielipidejohtajat  ja 
parlamentaarinen 

keskustelu 

 Puoluepohjainen 
media ja hallitus vs. 

oppositio 

 Mielipidemittaukset sekä media 
areenana ja toimijana 

Kansalais-
yhteiskunta

 Paikallinen ja kattava  Kansallinen ja 
toiminnallisesti 

määritelty 

 Yhden asian ja ad hoc- pohjaiset 
liikkeet sekä kaupallistuva 

Samastuminen ja 
lojaliteetit 

Paikallisia ja 
hierarkkisia 

 Kansallisia ja 
luokkapohjaisia 

 Ylikansallisia, monimuotoisia ja 
vaihtoehtoisia

 Julkinen valta  Minimalistinen ja 
elitistinen

 Laajentuva ja 
poliittisesti ohjattu

 Markkinoiden haastama ja 
rajat hämärtyneet

Lähde: Paloheimo 2006.
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4. Suomalainen demokratia

Miksi  demokratia?  Tuskin  voidaan  aukottomasti  osoittaa,  että  
demokratia  on  parempi  kuin  jokin  toinen  tapa  järjestää  päätöksenteko  
valtiossa.  Osittain  demokratia  on  itseisarvo,  joka  enintään  voidaan  
palauttaa ajatukseen ihmisten yhdenvertaisuuteen niin vallankäytön 
subjekteina kuin objekteina: jokaisella on oikeus periaatteessa sitoa vain  
itsensä.  Osin  voidaan  ehkä  viitata  demokraattisen  vallankäytön  
tuloksiin,  niihin  yhteiskuntiin,  jotka  ovat  kehittyneet  demokraattisen  
hallitustavan alaisina. Demokratia on, paitsi yleinen legitimaatioperuste,  
myös valtiosääntöoikeuden yleisiin oppeihin kuuluva keskeinen periaate, 
Suomessa ihmisarvon loukkaamattomuuden ohella toinen niistä kahdesta 
tärkestä periaatteesta,  joiden pohjalta  perustuslakiteksti  on kirjoitettu ja  
valtio organisoitu. (Jyränki 2003, 103-104.) 

Suomi  on  siis  valtio,  jonka  on  organisoimisen  taustalla  on  kaksi  keskeistä 

periaatetta:  ihmisoikeudet  ja  demokratia.  Suomen  demokratian  käytännön 

kehityksestä ja maamme poliittisesta historiasta kiinnostuneille antaa teos Suomen  

poliittinen historia 1809-2006 (Jussila jne. 2006) hyvän kuvan. Tämän tutkimuksen 

mielenkiinto kohdistuu suomalaisen demokratian nykyisyyteen.   

Periaatteessa  kaikki  on  hyvin  yksinkertaista.  Hallitusmuodon  
mukaisesti  valtiovalta  Suomessa  kuuluu  kansalle,  jota  edustaa  
valtiopäiville  kokoontunut  eduskunta.  Kun  poliittiset  päättäjät  tekevät  
päätöksiään  ja  käyttävät  valtaa,  voi  siis  olettaa,  että  he  toteuttavat  
kansanvaltaa,  edustavat  yhteiskunnassa  olevia  erilaisia  intressejä  ja  
käyvät  kamppailua  siitä,  kenen  edut  tulevat  otetuiksi  huomioon  
poliittisessa päätökseteossa... Käytännössä asiat kuitenkin mutkistuvat.  
(Kantola 2002, 21-22.)

Tavallinen näkökulma suomalaisen demokratian nykytilanteeseen on sen ”kriisi”. 

Tällä ei yleensä tarkoiteta, että demokratian institutionaalisissa tunnusmerkeissä 

olisi  puutteita.  Enemmänkin  viitataan  demokratian  toiminnallisiin  piirteisiin  ja 

sen  laatuun:  päätöksenteon  julkisuuteen  ja  läpinäkyvyyteen,  kansalaisten 
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sitoutumiseen  poliittiseen  järjestelmään,  heidän  kokemukseen 

vaikutusmahdollisuuksistaan, kansalaisten kykyyn ja valmiuksiin osallistua jne. 

Valtiollinen  edustuksellinen  demokratia  muodostaa  komentoketjun,  jossa 

äänestäjät  delegoivat  valtaa  hallitsijoille.  Matti  Wibergin  (2007,  229)  mukaan 

ketjussa on neljä kohtaa:

1. Valitsijat valitsevat edustajat kansanedustuslaitokseen

2.  Lainsäätäjät  delegoivat  valtaa  toimeenpanevalle  vallalle,  erityisesti  

pääministerille. 

3.  Hallitus  ja  erityisesti  sen  pääministeri  delegoivat  valtaa  

toimeenpanokoneiston eri tahoille. 

4. Toimeenpanokoneiston johto delegoi valtaa yksittäisille virkamiehille.

Luonnehdinnassa  parlamentarismin  ytimenä  pidetään  kansan  valitseman 

lainsäädäntöelimen  vahvaa  asemaan  suhteessa  toimeenpanovaltaan.  Sen 

seurauksena  hallituksella  on  legitiimi  demokraattinen  toimivaltuus  alansa 

asioissa.  Toiseksi  byrokratiaan  kohdistuva  parlamentaarinen  valvonta  tekee 

virkamiehistä  osallisia  integroidun  auktoriteettikeskuksen.  Petri  Koikkalaisen 

(2006, 21) mukaan Suomessa parlamentarismin käsite  on kiistatta liittynyt maan 

demokratisoitumispyrkimyksiin.
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4.1. Vaalit ja SDP:n menetys

Nyky-Suomessa  pohdinta  edustuksellisen  demokratian  tilasta  tai  kriisistä 

kristallisoituu  eduskuntavaalien  äänestysaktiivisuudesta  käytävässä  julkisessa 

keskustelussa.  Myös  seurakunta-,  europarlamentti-  ja  kunnallisvaaleissa 

äänestysaktiivisuus  on  jäänyt  alhaiseksi.  Vuonna  2006  evankelis-luterilaisen 

kirkon  seurakuntavaaleihin  osallistui  14,5  prosenttia  äänioikeutetuista.  Vuonna 

2004 käydyissä europarlamenttivaaleissa Suomessa asuvista äänioikeuttaan käytti 

41,4 prosenttia.  Ja saman vuoden syksyn kunnallisvaaleissa äänikeuttaan käytti 

58,6  prosenttia.  Ellei  presidentti  hajota  eduskuntaa,  ovat  seuraavat 

eduskuntavaalit  vuonna  2011.  Tätä  puoli  vuosisataa  aiemmin  eli  vuonna  1966 

eduskuntavaalien  äänestysaktiivisuus  kotimaassa  oli  84,9  prosenttia.  Viime 

vaaleissa vuonna 2007 se oli 65,0 prosenttia.  Kansalaisten vaali-innostus on siis 

laskenut vajaassa 40 vuodessa melkein  prosenttia. Muutos on ollut suhteellisen 

vakaa. 

Kuvio 1. Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa vuosina 1945 - 2007

Lähde: Tilastokeskus: www. finnstat.fi
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Nuorten muuta väestöä matalampi vaali- ja muu poliittinen osallistuminen ovat 

poikineet  paljon  tutkimuksia  (kts.  esim.  Paakkunainen  1991  ja  2003).  Alle  30-

vuotiaat  äänioikeutetut  arvioivat,  että  ylipäätään  vaaliosallistumisen  laskun 

taustalla on äänestyksen kokeminen merkityksettömäksi ja kansalaisten kielteinen 

suhtautuminen poliittiseen elämään (Wass 2007, 126-127). 

Suomalaisnuoret  näkevät  oman  sukupolvensa  alhaisen  vaaliosallistumisensa 

syynä  kiinnostumattomuuden  politiikasta.   Huomionarvoista  on,  etteivät 

suomalaisnuoret  nosta  esiin  äänestysprosessia  (esim.  internet-äänestyksen 

puuttumista)  selityksenä  osallistumattomuudelle.  Ehdotukset  nuorten 

vaaliosallistumisen  kohottamiseksi  eivät   mene  aivan  yksiin  syiden  kanssa. 

Suomalaisnuoret  arvioivat,  että  nuorten  asioiden ajaminen ja  esiin  nostaminen 

kasvattaisivat eniten sukupolven aktiivisuutta. Kuitenkaan he eivät merkittävissä 

määrin  nimeä  näiden  puuttumista  syyksi  äänestämättömyydelleen. 

Mielenkiintoista  on  myös  se,  että  suomalaisnuoret  ehdottavat  kanadalaisia 

äänestäjiä  useammin  nuorten  poliitikkojen  ja  nuorten  asioita  ajamaan 

profiloituneiden  poliitikkojen  lisäämistä  ratkaisuksi  kiinnostuksen  elpymiselle. 

(Wass 2007, 128-131.) 

Vuosien 1962-2007 käydyissä 13 eduskuntavaaleissa SDP:n saama edustajamäärä 

on  pysynyt  melko  vakaana,  yleensä  runsaassa  viidessäkymmenessä 

kansanedustajassa.

Vuoden 1962 eduskuntavaaleissa eli puoluehajaannuksen aikoihin SDP sai vain 38 

kansanedustajaa. Nämä vaalit olivat poikkeus, joka vahvistaa nyrkkisäännön, että 

”korkea  äänestyvilkkaus  hyödyttää  aina  vasemmistoa”  (Iivari  2007,  147.  Kts. 

37



Kuvio  1).  Vaaleissa  suurin  häviäjä  oli  Työväen  ja  Pienviljelijäin 

Sosialidemokraattinen  Liitto  (TPSL),  joka  menetti  neljästätoista  edustajasta 

kaksitoista.  Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) menetti  51 paikasta 

kolme ja  SDP  sai   kymmenen kansanedustajaa vähemmän kuin vuoden 1958 

vaaleissa. 

Toisen  kerran  SDP:n  edustajamäärä  laski  alle  viidenkymmenen  vuoden  1991 

vaaleissa (48) ja kolmannen kerran vuoden 2007 vaaleissa (45). Tarkastelujaksolla 

SDP:llä  on  ollut  siis  kolme  kertaa  alle  viisikymmentä  ja  kerran  (1995)  yli 

kuusikymmentä kansanedustajaa.

Vain  vuosien  1962,  1991,  2003  ja  2007  vaaleissa  SDP ei  ole  saanut  puolueista 

suurinta  kannatusta.  Tämä  vuosikymmeniä  kestänyt  suhteellisen  vakaa 

vaalimenestys  selittää  osaltaan  vuoden  2007  eduskuntavaalituloksen  puolueen 

sisällä herättämän keskustelun vilkkautta.

SDP on  aina  ollut  suosittu  keski-ikäisten  ja  eläkeläisten  keskuudessa.  1960-  ja 

1970-lukujen taitteessa se oli sitä myös nuorten keskuudessa. Kannatuksen ytimen 

muodostuvat  työväenpuolueelle  tavanomaisesti  pienituloiset,  työväestö,  osa 

toimihenkilöistä  ja  eläkeläiset.  ”SDP:n  tyypillinen  kannattaja  on 

lompakkoäänestäjä, jolle oman taloudellisen aseman edistäminen tai turvaaminen 

on keskeinen tekijä... sosiodemografisesti valikoituneen peruskannattajakuntansa 

lisäksi  SDP  on  onnistunut  muita  suuria  puolueita  paremmin  toimimaan 

yleispuolueena, joka saa verraten tasaisesti kannatusta erilaisilta väestöryhmiltä”. 

(Paloheimo ja Sundberg 2005, 176-177.) 
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4.2. Puolueet 

Nykyaikaisen  kehittyneen  länsimaan  demokratiaa  on  vaikeaa  kuvitella  ilman 

puolueita,  silti  edustuksellisen demokratian alkuaikoina Euroopassa ja  Pohjois-

Amerikassa suhtauduttiin puolueisiin kriittisesti (Manin 2002, 194). Mm. niiden 

laukkauttamista  vaadittiin  (Ostorgorski,  1982),  niiden  tilalle  toivottiin 

ammattiryhmien  muodostamia  toimijoita  (Durkheim,  1990,  41)  tai  puolueiden 

tekemistä  tarpeettomiksi  sulauttamalla  yhteen  valtion  ja  kansalaisyhteiskunta 

(Marx, 1974). 

Scott  Mainwaring  ja  Timothy  Scully  (1995,  2)  lähtevät  omassa 

puoluemääritelmässään  Sartorin  esittämästä  määritelmästä,  jonka  mukaan 

poliittinen  puolue  on  mikä  tahansa  poliittinen  ryhmittymä,  joka  osallistuu 

vaaleihin ja on kykenevä vaalien välityksellä saamaan omia ehdokkaita poliittisiin 

johtotehtäviin.  Mielestäni  perustellusti  he  laskevat  myös  sellaisen  ryhmän 

puoleeksi, joka em. asioita yrittää, mutta ei siinä onnistu.  

Institutionalisointunut  puoluejärjestelmä  on  tärkeää  demokratian  toimivuuden 

kannalta, koska puolueet ovat ensisijaisia toimijoita vaaliareenalla ja väylä maan 

hallitukseen.  Mainwaring  ja  Scully  (1995)  määrittelevät  institutionalisoituneen 

puolejärjestelmän peruskriteerit.  Ensinnäkin on puolueiden vakaa kilpailu,  joka 

merkitsee  pysyvyyttä  vaaleista  toiseen  ainakin  pääpuolueiden  osalta.  Lisäksi 

pääpuolueilla  täytyy  olla  vahvat  yhteiskunnalliset  juuret.  Kolmas 

institutionalisointuneen  puoluejärjestelmän  edellytys  on,  että  vaaleilla  ja 

poliittisilla  puolueilla  on  laaja  hyväksyntä  kaikkien  poliittisten  toimijoiden 

kesken. Neljänneksi Mainwaring ja Scully pitävät tärkeänä sitä, että vallitsevilla 

puolueilla  on  vahvat  puolueorganisaatiot.  Kehittymättömässä 

puoluejärjestelmässä keskeiseksi ongelmaksi muodostuu sellaisten instituutioiden 
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puuttuminen, joiden avulla poliittinen vastuunalaisuus turvataan. Puolueet eivät 

ole  ainoastaan  ympäristönsä  muovaamia  vaan  ne  muokkaavat  ympäristöään 

(1995, 2-6, 22). 

Robert  Michelsin  (1986,  43)   johtopäätös  puoluetutkimuksen  klassikossa 

Puoluelaitos  nykyajan  demokratissa on,  että  ”Se  joka  sanoo  organisaatio  sanoo 

oligarkian  tendenssi,  taipumus  harvainvaltaisuuteen”.  Hän  tekee  Saksan 

Sosialidemokraattista  puoluetta  koskevassa  tutkimuksessaan  tämän  koko 

edustuksellista  demokratiaa  koskevan  johtopäätöksen  (Berndtson  1993,  193). 

Michelsin mukaan harvainvalta on välttämätön kun yhteisön koko kasvaa niin 

suureksi,  että  sen  on  päätöksenteon  demokraattisuuden  taatakseen  jotenkin 

järjestäydyttävä. Tällaisena organisoitumisena hän pitää myös edustuksellisuutta. 

Ajatus oligarkian rautaisesta laista  -  sellaisena kuin Michels sen muotoilee-  on 

ymmärrettävissä  hänen  demokratiakäsityksensä  avulla.  Keskeistä  hänen 

ajattelulle on Jean-Jacques Rousseaulta ja varhaissosialisteilta omaksuttu ihanne 

välittömästä  tai  ”puhtaasta”  demokratista,  jonka  mukaan  kansan  tahto 

samaistetaan  yhteishyvään.  Siinä  on  kyse  utopiasta  eli  yksilöiden  ja  vapaiden 

tavarantuottajien  demokratista,  jossa  yksilötahdot  ja  erityisintressit  kootaan 

yhteen yleisen hyvän, kokonaisuuden edun toteuttamiseksi. (Kyntäjä 1986, 13-16.)

Demokratian  ihanne  Michelsillä  on  siis  kansanäänestys  kansan  tahdon  
välittömänä ilmaisijana.  Yhteisön  kasvaessa,  sen  jäsenten  lukumäärän  
lisääntyessä kansan tahto ei  enää   voi  ilmentyä  välittömästi,  vaan  
ainoastaan  organisaation  ja  edustusjärjestelmän  välityksellä.  Tämän  
Michels  tiedostaa,  mutta  ei  voi  sitä  hyväksyä...  Järjestäytyminen  ja  
edustusjärjestelmä  ovat  jo  askel  pois  demokratiasta,  askel  oligarkian  
suuntaan  –  juuri  tässä  on  käsitteellinen  yhteys  organisaation  ja  
oligarkian,  demokratian  ja  harvainvallan  välillä.  Tätä  yhteyttä  hänen  
esityksissään sitten kuvittavat empiiriset havainnot joukkopsykologiasta  
ja johtajuudesta, järjestöbyrokratiasta ja järjestörutiineista. (emt. 13-14.)
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Harvainvaltaiseen  kehitykseen  Michels  löytää  monia  syitä,  joita  hän  nimittää 

teknis-hallinnollisiksi,  psykologisiksi  ja  älyllisiksi.  Teknis-hallinnolliset  syyt hän 

listaa  seuraavasti:  yksilön  heikkous  verrattuna  joukkoon,  vastustajien  ja 

kilpailijoiden  organisoitumisen  synnyttämä  paine,  suoran  ja  välittömän 

demokratian vaatiman tarpeeksi suuren tilan puute ja puolueen ”taistelijalaadun”. 

Toiseksi hän arvioi, että joukoilla on tarve tulla johdetuiksi ja he ovat kiitollisia 

johtajille . Toiseksi organisoituminen synnyttää työnjakoa ja tekee byrokraattisesta 

johtajuudesta välttämättömyyden.  Nämä yhdessä mahdollistavat johtajien vallan 

kasvun ja autoritaarisen hallitsemistavan (1986, 42-56, 57-68, 71-106, 157-161). 

Michelsin esitys vaikuttaa edelleen tarkalta ja ajankohtaiselta.  Huomattavaa on, 

että yhteys demokratian ja oligarkian välillä on käsitteellinen, mutta psykologisia 

havaintoja  voidaan  pitää  empiirisinä  (Kyntäjä  1986,  12).  Tämä  ei  mielestäni 

vähennä  teknis-hallinnollisten  syiden  kuten  puolueen  ”militanttisuuden” 

selitysvoimaa. Esimerkiksi vaalitaisteluiden korostunut merkitys sekä sen vaatima 

nopea  reagointikyky  vaativat  nykypäivänä  vallan  keskittämistä  puolueissa. 

Kokemukseni  mukaan  myös  jollakin  tavalla  sotaisia  retoriikka  on  arkipäivää 

SDP:ssä.  Puolueen vaalikampanjan taktista  työtä tehdään ja  johdetaan ns.  war-

roomista,  johon  on  irrotettu  suhteessa  merkittävästi  henkilöresursseja.  Siellä 

työskentelevien  puheenparsi  on  täynnä  sellaisia  ilmauksia  kuin  ”ilmatilan 

hallinta”,  ”tykittäminen”,  ”vastaisku”  jne.  Samalla  tavalla  kuin  esimerkiksi 

Flittner  (2005,  14   ja  70)  toteaa  poliitikkojen  imagon  rakentamisesta,  on  myös 

puolueiden  vaalikamppailusta  tullut  enemmän  keskeytyksetöntä  työtä  jossa 

äänestäjien  kannatuksesta  taistellaan  myös  vaalien  välillä.  (Vaalikampanjoista 

yleisesti kts. esim. Borg & Moring, 2005)
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Puolueiden  nykyistä  asemaa  monissa  maissa  luonnehtii  jonkilainen  lojaliteetin 

ristiriita. Ne ovat saaneet vahvemman aseman suhteessa valtioon ja taloudellista 

tukea siltä, toisaalta ne ovat menettäneet kannatustaan äänestäjien keskuudessa. 

Kritiikki  puolueiden  johtoa  ja  puolueiden  oligarkista  luonnetta  kohtaan  on 

tavallista.  Eräänä  seurauksena  näistä  ovat  olleet  mm.  vaatimukset  rajoittaa 

edustajien  vaalikausia  ja  pyrkimys  kehittää  puolueita  löyhemmiksi  liitoiksi. 

(Berndtson,  1993:  160-161.)  Kuten  tutkimuksen  alussa  kerrottiin,  tämän 

tutkimuksen  syntyyn  vaikutti  Michelsin  puoluelaitosta  koskevan  klassikon 

lukeminen. Siinä puolueista annettu kuva on synkkä, varsinkin jos siitä vetää koko 

demokratian mahdollisuuksia koskevia johtopäätöksiä.  Liki yhtä suuri klassikko 

on  Seymour Martin Lipsetin, Martin Trown and James S. Colemanin vuonna 1956 

julkaisema  Union Democracy: The Internal Politics of the International Typographical  

Union. Siinä demokratian mahdollisuudet nähdään valoisampana. Tältä pohjalta 

on esitetty enemmänkin oligarkian vastatendenssejä. Paloheimo ja Wiberg (2004, 

170-171) kokoavat niitä yhteen, joista muutama poiminta: 

1. Organisaation  mataluus,  jotta  johtajien  ja   johdettujen  etäisyys  pysyy 

lyhyenä.

2. Asiat  päätetään  organisaatiossa  mahdollisimman  matalla  tasolla, 

paikallisten  toimijoiden  autonomia  on  suuri  ja  kommunikointi  pidetään 

mahdollisimman avoimenan sekä vaaka- että pystysuunnassa. 

3. Päätökset  valmistellaan  ja  tehdään  mahdollisimman  läpinäkyvästi  sekä 

demokraattisia menetelmiä käyttäen.

4. Johtopaikat  ovat  määräaikaisia,  toimikausia  rajoitetaan,  estetään 

päälekkäisten  tehtävien  hoitaminen  ja  varataan  mahdollisuus  vaihtaa 

johtajia kesken toimikauden.
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4.3. Suora demokratia Suomessa

Edustuksellisessa demokratiassa on yksi ilmeinen epätasa-arvoinen piirre. 
Valta tehdä asiakysymyksiä koskevia päätöksiä on aina kansan pienellä  
vähemmistöllä.  Se  etääntyy  kansanta  ammattipoliitikkojen  eliitiksi,  
Radikaalidemokraatit  vaativat  edustuksellisen  päätöksenteon  rinnalle  ja  
sitä korvaamaan aikaisempaa enemmän kansanäänestyksiä, kansanalotteita 
ja  muita  kansalaisten  aktiivisia  mahdollisuuksia  osallistua  itse  
päätöksentekoon. (Paloheimo ja Wiberg, 2004, 159)

Suomen  poliittisessa  historiassa  välitön  tai  suora  demokratia  ovat  olleet 

sivuosassa.  Sellaista  on  esiintynyt  vain  harvoin,  esimerkiksi  punakaartien 

sisäisessä järjestyksessä ja kahdessa neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä. 

Sosialidemokraattien  ideologiaan  ja  Suomen demokratisoitumiskehitykseen sitä 

kautta vahvasti vaikuttaneelle Karl Kautskylle (1974, 224) edustuksellisuus oli siis 

pääsääntö  ja  kansan  välitön  lainsäädäntöoikeus  tai  osallistuminen 

päätöksentekoon  esimerkiksi  suoralla  kansanäänestyksellä  vain  yksittäisessä 

tapauksessa  kysymykseen  tuleva  keino.  SDP:n  voimakasta  sitoutumista 

edustukselliseen demokratiaan korosti luopuva puheenjohtaja Eero Heinäluoma 

”testamenttikirjoituksessaan”  Uutispäivä  Demarissa  (2.6.2008),  jossa  hän  otti 

kantaa  keskusteluun  vaalirahoituksen  epäselvyyksistä  syntyneeseen 

”demokratiakriisiin”  sekä  puolueen  sisäistä  demokratisoitumistarvetta 

koskeneeseen keskusteluun.

Vuonna  1918  Suomen  Kansanvaltuuskunnan  ehdotus  Suomen  valtiosäännöksi 

sisälsi  suoria  elementtejä  edustuksellisuuden  rinnalla.  Historiantutkija  Heikki 

Ylikangas arvioi sitä jopa ”yltiödemokraattiseksi” (HS 17.10.2007). Toteutumatta 

jääneen ehdotuksen mukaan joka kolmas vuosi  valittava parlamentti  olisi  mm. 

nimittänyt  tärkeimmät  tuomarit  ja  korkeimmat  virkamiehet  enintään  viideksi 
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vuodeksi.  Senkin  ylitse  olisi  kuitenkin  kohonnut  kansanäänestyksissä  tehdyt 

päätökset; joilla kansa olisi voinut esimerkiksi perua minkä tahansa hallituksen, 

tuomioistuimen,  viranomaisen  tai  parlamentin  päätöksen.  Näitä 

kansanäänestyksiä  olisi  pitänyt  järjestää  aina  kun  vähintään  viisi  prosenttia 

äänioikeutetuista  sitä  vaati.  Lisäksi  olisi  parlamentti  ollut  velvollinen 

käsittelemään  kiireellisesti  10  000  kansalaisen  tekemän  ”kansanalotteen”  ja 

muokkaamaan  siitä  tarvittaessa  lakiesityksen.  (Suomen  Kansanvaltuuskunnan 

ehdotuksen pykälät: 16, 68, 45, 46, 52 ja 51.) Historioitsija Hannu Soikkanen (1975, 

43)  arvioi,  että  valtiosääntöehdotuksen  tavoite  oli  osaltaan  torjua  ulkomaisten 

sosialidemokraattien väitteitä punaisten johdon itsevaltiudesta.  

Suomen  ensimmäinen  kansanäänestys  järjestettiin  vuonna  1931  kieltolain 

kumoamisesta  (em.  Forssan  ohjelmassa  vaatimus  kieltolaista)  ja  jälkimmäinen 

vuonna  1994  Suomen  liittymisestä  Euroopan  unioniin.  Valtiollisen  neuvoa-

antavan kansanäänestyksen järjestämisestä  päätetään lailla,  jossa  on säädettävä 

äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Valtiollisesta 

kansanäänestyksestä  säädetään  perustuslain  53  §:ssä  ja  menettelystä  lailla 

157/1987.  Antero  Jyränki  (2003,  112-113)  huomauttaa,  että  kansan  välitöntä 

osallistumista ja kansan välillistä osallistumista edustajiensa kautta on hankalaa 

yhteensovittaa  valtiosäännössä,  jos  ja  kun  niitä  pidetään  yhdenvertaisina 

intituutioina.  Hän  päätyy  ehdottamaan  neuvoa-antavan  kansanäänestyksestä 

luopumista ja ehdottaa tilalle sitovaa kansanpäätöstä. 

Tuollaisessa järjestelmässä eduskunta ja hallitus ottavat avoimesti ensin  
poliittisen vastuun hyväksymällä lain siinä järjetyksessä kuin perustuslaki 
sitä  edellyttää,  ja  sen  jälkeen  pyytävät  kansaa  vahvistamaan  lain  
hyväksymisen kansanäänestyksessä annetulla tahdonilmaisulla:  laki tulee  
voimaan vain, jos äänestäjäin enemmistö sitä kannattaa (2003, 113). 
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Kuntalain  265/1995  30-31  §:n  mukaan aloitteen  kunnallisen  kansanäänestyksen 

järjestämisestä  voi  tehdä  vähintään  viisi  prosenttia  äänioikeutetuista  kunnan 

asukkaista.  Sen toimeenpanosta  päättää  valtuusto.  Kunnallinen kansanäänestys 

voidaan järjestää minä ajankohtana tahansa, ei kuitenkaan kunnallisvaalien eikä 

valtiollisten vaalien eikä valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. Menettelystä 

säädetään lailla 656/1990. Neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä koskeva 

lainsäädäntö  tuli  voimaan  1.8.1990.  Niitä  on  sittemmin  järjestetty  45  kertaa 

16.7.2007 mennessä (Oikeusministeriön kotisivut).  

Vuoden 2004 lopussa Oikeusministeriössä valmistuneessa selvityksessä Valtiollisen  

kansanäänestyksen  kehittämistarpeet  Suomessa on  arvioitu  mahdollisuuksia  lisätä 

kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia.   Tavoitteena siinä on,  että suoran 

kansanvallan  keinot  täydentäisivät  valtion  edustuksellista  demokratiaa  ja 

lisäisivät kansalaisten kiinnostusta ja luottamusta poliittiseen järjestelmään. Sillä 

nykyjärjestelmästä nähdään puutteita.

Ongelmallisuudet  kytkeytyvät  kansanäänestyksen  valinnaisuuteen  ja  
sen neuvoa- antavuuteen.  Valinnaisuudella  tarkoitetaan  sitä,  että  
tilanteita,  joissa  kansanäänestys  tulee  käytettäväksi,  ei  ole  säädetty  
perustuslaissa  vaan  kansanäänestys  järjestetään  tapauskohtaisesti  sitä  
varten säädetyn lain perusteella. Neuvoa-antavuudella  puolestaan  
viitataan  kansanäänestyksen  tuloksen  sitovuuteen:  neuvoa-antavan  
kansanäänestyksen  tulos  ei  oikeudellisesti  sido  lopullista  
päätöksentekijää eli Suomessa eduskuntaa. (emt. 39.)

Suomen  valtiosäännössä  ei  ole  selviä  säännöksiä  siitä,  missä  asioissa 

kansanäänestys  tulee  järjestää.  Tämä  mahdollistaa  poliittisen  taktikoinnin  ja 

äänestyksen  manipuloinnin.  Toiseksi  neuvoa-antava  kansanäänestys  mielletään 

tosiasiallisesti sitovaksi. Eduskunnan rinnalla ei perustuslain mukaan kuitenkaan 
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saisi olla kilpailevia päättäviä valtioelimiä. Tosiasiassa kansalaisten luottamuksen 

pelätään  heikkenevän,  jos  eduskunta  ei  pitäytyisikään  kansanäänestyksen 

lopputuloksessa.

Selvityksen tehnyt Laura Nordenstreng (2004) ehdottaa pohdittavaksi kahta uutta 

mahdollisuutta:  kansanäänestysaloitetta  ja  sisällöllistä  kansanaloitetta. 

Kansanäänestysaloitteessa tietyllä määrällä kansalaisia olisi mahdollisuus vaatia 

kansanäänestystä  tärkeäksi  kokemassaan  asiassa.  Niin  sanotussa  sisällöllisessä 

kansanaloitteessa tietty määrä kansalaisia voisi  laatia lakialoitteen ja kerätä sen 

tueksi  vaadittavan  määrän  äänioikeutettujen  kansalaisten  allekirjoituksia. 

Kansanaloite  tarjoaisi  kansalaisille  suoran  vaikutuskeinon  saattaa  eduskunnan 

käsiteltäväksi tärkeiksi kokemiaan asioita. 
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4.4. Edustuksellisen demokratian vai puolueiden kriisi?

Poliitikot  ja  heidän  politiikkaohjelmansa  valittavat  kansalaisten  
passiivisuutta, väittävät kansalaisten hylänneen politiikan ja muuttuneen  
epäpoliittisiksi  tuuliviireiksi.  Kansan haluttaisiin jälleen kerran vaihtaa...  
Kansan  syyttelyn  sijaan  puolueiden  olisi  hyvä  katsoa  peiliin.  Jos  
puoluelaitos tai edustuksellinen demokratia ovat kriisissä, voisiko vika olla 
myös  muualla  kuin  kansassa?  Ehkä  me  kansalaiset  olemme  hylänneet  
politiikan  sellaisena  kuin  sitä  on  totuttu  ajattelemaan  –  siis  vaaleina  
puolueina  ja  vakiintuneina  eliminä.  Mutta  tarkoittaako  tämä  
epäpoliittisuutta? (Kuusela ja Rönkkö, 2007, 8).

Demokratian näkymiä Suomessa -artikkelissa Karvonen ja Paloheimo (2005) kysyvät 

aiheellisesti,  että  onko  edustuksellisen  demokratian  kriisissä  kyse  sittenkin 

enemmän puolueiden kuin demokratian alennustilasta.  

Yleisellä tasolla suomalaiset ovat tyytyväisiä demokratiaansa. Demokratiaa muita 

hallitusmuotoja  parempana  demokratiaa  pitää  90  prosenttia  suomalaisista. 

Edelleen  70  prosenttia  suomalaisista  on  sitä  mieltä,  että  demokratia  toimii 

Suomessa  vähintäänkin  melko  hyvin.  Silti  suomalaisten  luottamus  poliittisen 

järjestelmän  intituutioihin  on  horjunut,  erityisesti  luottamus  puolueisiin  on 

laskenut parin viime vuosikymmenen aikana. 

Hyvin koulutetut suomalaiset sitoutuvat demokratian perusarvoihin ja kokevat, 

etteivät ole vieraantuneet demokratiasta. Sen sijaan koulutustasosta riippumatta 

suomalaiset  ovat tyytymättömiä puoluejärjestelmän toimivuuteen. Suomalaisten 

suhtautuminen  on  siis  ristiriitainen:  yleisellä  tasolla  demokratia  katsotaan 

toimivan,  mutta  luottamus  sen  instituutioihin  ei  ole  kovin  suurta.  (Mattila  & 

Sänkiaho 2005, 77-86 ,87.) 
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”Erityisen  selkeästi  tämä  ristiriita  tulee  esille  puolueita  kohtaan  tunnetusta 

luottamuksesta. Ylivoimainen enemmistö vastaajista on sitä mieltä, että puolueet 

ovat etääntyneet yhä kauemmas tavallisten ihmisten ongelmista, mutta toisaalta 

enemmistö on myös sitä mieltä, että politiikassa on ainakin yksi puolue, joka ajaa 

juuri heidän etuansa.” 

Taulukko 3. Suurimpien puolueiden jäsenmäärä v. 1945-2005

Vaali-
vuosi

Keskusta Vasemmistoliitto 
(entinen SKDL)

Suomen Sosiali-
demokraattinen 
Puolue

Kokoomus

1945 25 509 54 041 63 745 60 000

1950 143 096 58 417 67 268 72 500

1960 253 339 59 000 42 926 78 270

1970 288 093 51 529 60 707 81 116

1980 304 679 47 000 100 161 76 815

1990 276 859 34 000 81 896 68 091

2000 216 506 12 108 61 089 40 000

2005 191 657 9 687 54 171 40 000

Lähde: Mickelsson (2007, 404).

Eeva Aarnion (2003, 413) puolueen käsitteen käsitehistoriallinen esittely todistaa 

osaltaan  suomalaisen  demokratian  muutosta.  Varhain  suomenkielisissä 

hakuteoksissa  puolueet  määriteltiin  samanmielisten  ihmisten  yhteenliittymiksi, 

jotka  yhteisin  ponnistuksin  edistävät  kansallista  etua  tiettyyn  periaatteeseen 

nojautuen. Yhteys eliittidemokratian superideologiaan eli  kansalliseen etuun on 

ilmeinen.  Puolueiden  kehittyminen  joukkopuolueiksi  näkyy  myös  käsitteessä 

(2003,  437-449).  Tuon  kehityksen  alkuaikojen  keskustelussa  tunnistettiin  useita 
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puoluetyyppejä: järjestö-, luokka- ja vaalipuolueet. Tällöin taustalla oli yhä ajatus 

parlamentista,  jossa  päättäjiä  eivät  puolueohjelmat  sitoisi.  Lopulta  1960-luvulla 

hyväksyttiin  puoluelainsäädäntö,  jossa  demokratian  toimivuuden  kannalta 

välttämättömille puolueille annettiin selkeä asema. 

Aikalaiskirjoituksissa  puolueita  pidettiin  välttämättömänä  yhdyssiteenä 

kansalaisten  ja  valtioelinten  välissä  sekä  tunnustettiin  kansanedustajien 

sitoutuminen  puolueisiin  näiden  organisaatioiden  lujittuessa.  Yhteys  puolueen 

vallan  kasvuun  suhteessa  eduskuntaryhmiin  ja  edustajien  ja  edustettavien 

luokkapohjan välillä oli ilmeinen. Vuonna 1975 purettiin puolueiden yksioikeus 

asettaa ehdokkaita vaaleissa ja vuosikymmenen lopulla merkit järjestöpuolueiden 

aseman  ja  painoarvon  heikentymisestä  vahvistuivat  (Aarnio  2003,  456-461). 

Puolueaktiivisuus ja  puolueisiin kiinnittyminen laskivat,  vastaavasti  äänestäjien 

liikkuvuus kasvoi. Kehitys heijastui eri tavoin; ”punapääoman” romahtamisena, 

puolueiden sidosorganisaatioiden vaikeuksina, uusien puolueiden syntynä (esim. 

Nuorsuomalaiset)  jne.  Aarnio  (2003,  459)  toteaakin,  että  ”[p]uolueiden 

subjektiuden heikkenemiseen viittaa niiden turvautuminen joukkopuolueideaalin 

vastaisesti yhä lisääntyvästi ulkopuoliseen erityisasiantuntijuuteen, kun suhteita 

valitsijakuntaan  rakennetaan  ja  ylläpidetään.  Mediaexperttien,  imago-  ja 

talouskonsulttien sekä esimerkiksi vaaliasiantuntijoiden avulla vaalipuolue pyrkii 

ennakoimaan mielipideäänestäjien mielenliikkeitä.”

Puolueiden nimeämisessä puolue-sanalla on ollut yleensä vahva asema. Nyt sen 

on  korvannut  yhä  useammin  liitto-sana.  Tästä  esimerkkeinä  ovat  uudemmat 

puolueet, kuten Vihreä Liitto (1987) ja Vasemmistoliitto (1990).    
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5. Tutkimuksen toteutus 

Empiirinen  aineisto  koostuu  SDP:n  johdolle,  yhteiskunnallisesti  aktiivisille 

jäsenille  ja  rivijäsenille  suunnatun postikyselyn  vastauksista.  Kyselyn etuna on 

mahdollisuus kysyä useaa asiaa yhtä aikaa suurelta joukolta vastaajia.  Johdolla 

tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  puolueen  puheenjohtajia,  puoluesihteeriä, 

puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäseniä sekä piirien puheenjohtajia (ryhmä 

1  =79  ).  Yhteiskunnallisesti  aktiivisilla  jäsenillä  tarkoitetaan  kunnan-  tai 

kaupunginvaltuustoon  kuuluvia  henkilöitä  (ryhmä  2  =  197)  ja  rivijäsenillä 

henkilöitä  (ryhmä  3  =  395),  jotka  ovat  puolueen  jäseniä  ilman  em.  ryhmien 

tehtäviä. 

Vastaajien  poiminta  perustuu  SDP:n  jäsenrekisterin  tilanteeseen  31.12.2007. 

Jäseninä on tällöin pidetty vain niitä henkilöitä, jotka ko. ajankohtana olivat ns. 

jäsenvaalikelpoisia. Tällaisia henkilöitä oli yhteensä 44 352; joista 60  prosenttia 

miehiä ja 40 naisia. Ryhmittelyn lisäksi poiminta perustui jäsenten jakautumiseen 

vaalipiireittäin,  jota  noudattelee  myös  SDP:n  oma  piirirakenne.  Poikkeuksena 

ruotsinkieliset  jäsenet,  joista  valtaosa  kuuluu valtakunnalliseen ”piirijärjestöön” 

FSD. Jakautuminen selviää oheisesta taulukosta. Otokseen poimittiin siis yhteensä 

197  kunnanvaltuutettua.  Heidän  lukumääränsä  vaalipiireittäin  suhteutettiin 

vaalipiirin osuuteen kokonaisjäsenmäärästä. 
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Taulukko 4. Otoksen jakautuminen ryhmittäin

Piiri Jäseniä P-hallitus P-valtuusto Otos 
ryhmään 
2

Otos 
ryhmään 3

Yhteensä

Helsinki 3 538 2 5 16 31 47

Uusimaa 5 349 2 7 23 45 68

Varsinais-Suomi 3 814 1 5 17 33 50

Satakunta 3 405 1 5 15 30 45

Häme 3 560 1 5 16 31 47

Pirkanmaa 4 766 2 6 21 41 62

Kymi 4 524 1 6 20 39 59

Etelä-Savo 1 852 1 3 9 18 27

Pohjois-Savo 1 438 1 2 7 14 21

Pohjois-Karjala 2 499 1 3 12 23 35

Keski-Suomi 2 894 1 4 13 26 39

Pohjanmaa 2 204 1 3 10 20 30

Oulu 1 784 1 3 4 17 21

Lappi 1 196 1 2 6 12 18

FSD 1 529 1 2 8 15 23

Kaikki 44 352 18 61 197 395 671

Otokseen 671 79 197 395 671

Jatkossa   kaikki  puoluevaltuuston  ja  puoluehallituksen  jäsenet  on  merkitty 

piirinsä  edustajiksi,  sillä  myös  kyselylomakkeessa  kysytään  vastaajan  piiriä. 

Jaottelu  oli  helppoa.  Epäilyksenalaiseksi  voi  ehkä  asettaa  puoluehallitukseen 

kuuluvan  puoluesihteerin  sijoittaminen  Uudenmaan  edustajaksi.  Hän  on 

tutkimushetkellä  kansanedustaja  Uudenmaan  vaalipiiristä,  mutta  myös  FSD:n 

puheenjohtaja.  SDP:n puoluehallitukseen pyritään perinteisesti samaan vähintään 

yksi edustaja kustakin piirijärjestöstä ja selkeyden vuoksi on perusteltua asettaa 
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myös  FSD:n  edustaja  alueellisesti  jaeteltuun  ryhmittelyyn.  SDP:ssä  on  tapana, 

etteivät  puheenjohtajat  ja  häneen  verrattavat  johtoelimien  jäsenet  ”ole  mistään 

kotoisin”.  Tällä  tarkoitetaan,  ettei  alueellisen  edustavuuteen  ja  tasapainoon 

pyrittäessä huomioida ko. henkilöiden piirijärjestöä. 

Kyselylomake  (liite  1)  postitettiin  vastaajille  heti  2008  tammikuun  alussa. 

Lomakkeita pyydettiin palautettavaksi 31.1.2008 mennessä. Lähetykseen liitettiin 

saatekirje, johon kuului selostus tutkimuksesta sekä puoluejohdon suositus (liite 

2).  Kysymykset  olivat  tavallisesti  monivalintakysymyksiä.  Niissä  hyödynnettiin 

viisiportaista Likertin asteikkoa, joka on perusteltu valinta selvitettäessä vastaajien 

mielipiteitä  ja  asenteita.  Suomalaiseen  edustuksellisen  demokratian  piirteitä 

kartoittavien kysymysten lisäksi lomakkeessa selvitetään vastaajien sijoittumista 

taustamuuttujien  iän,  sukupuolen,  koulutuksen,  vaalipiirin,  poliittisen 

aktiivisuuden ja  puolueen jäsenyyden keston mukaan sekä näiden mahdollista 

vaikutusta mielipiteisiin. Kaikkiaan kysymyksiä on 13.
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5.1. Vastaajat

Kyselylomakkeita  palautettiin  määräaikaan  mennessä  308  kappaletta. 

Vastausprosentti  on  45,9.  Hirsjärven  (2003,  183)  mukaan  valikoimattomalle 

joukolle  lähetetty lomake ei  yleensä tuota  kovin  suurta vastausprosenttia  vaan 

parhaimmillaankin vastauksia saadaan 30-40 prosenttia lähetetyistä lomakkeista. 

Jollekin  erityisryhmälle  lähetetty  ja  heille  tärkeä  aihe  luonnollisesti  tuottavat 

paremman tuloksen. Tämän kyselen voidaan ajatella olevan jotain näiden väliltä. 

Vastaajien sukupuolijakauma: (miehet 60 ja naiset 40 prosenttia) vastaa täsmälleen 

puolueen sukupuolijakaumaa.  Näiden lisäksi  palautettiin  6  sellaista  lomaketta, 

joita  ei  otettu  mukaan  aineistoon.  Yhteen  oli  kirjoitettu  ainoastaan  ”terveisiä” 

puolueen johdolle,  neljä  palautettiin vajavaisesti  täytettynä ja  kaksi  palautettiin 

käytännössä  tyhjinä.  Lähes  puolet  kyselylomakkeista  saatiin  siis  mukaan 

tutkimukseen.  Menetelmän  avulla  onnistuttiin  siis  keräämään  opinnäytetyöksi 

laaja  aineisto,  josta  myös  löydettiin  tutkimuskysymyksen  kannalta  oleellisia 

tuloksia. 

Koulutuksen suhteen vastaajat jakautuvat selkeästi kolmeen ryhmään. Vastaajista 

ilman  ammattitutkintoa  eli  perus-  tai  kansakoulupohjaisia  tai  ylioppilaita  on 

kolmannes  (33  %).  Ammattitutkinnon  suorittaneita  on  38  %,  alemman 

korkeakoulututkinnon  16  %  ja  ylemmän  korkeakoulututkinnon  13  prosenttia 

vastaajista.  Vajaalla  kolmanneksella  vastaajista  on  jonkinlainen 

korkeakoulututkinto. 

Ikäjakaumassa  korostuvat  ikääntyneet.  60  vuotta  täyttäneitä  ja  vanhempia  on 

vastaajista  noin  puolet  (50  %),  50-59  vuotiaita  noin  kolmannes  (33  %),  40-49 

vuotiaita  reilut  kymmenes  (11,0  %)  ja  alle  40  vuotiaita  vain  6,2  prosenttia. 
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Tilastollisen  analysoinnin  helpottamiseksi  ryhmittelen  vastaajat  kolmeen 

ikäryhmään:  alle  viisikymmentävuotiaat,  50-59  vuotiaat  ja  60  vuotiaat  ja  sitä 

vanhemmat. Kyselylomakkeen kolme ensimmäistä ( alle 30 vuotta, 30-39 vuotta ja 

40-49 vuotta) ikäluokittelua on yhdistetty yhdeksi alle 50 vuotiaat ryhmäksi.

Taulukko 5. Vastaajat ikäluokkina

Ikä Prosenttiosuus

Alle 50 vuotiaat 17 %

50-59 vuotiaat 33 %

60 vuotta tai yli 50 %

Yht. N=306 100 %

Ikäjakaumaan heijastuu jäsenkunnan ikääntyminen. Se näkyy myös siinä kuinka 

kauan vastaajat ovat olleet SDP:n jäseniä (p= ,577**). Liki puolet vastaajista (45 %) 

on ollut jäsen 30 vuotta tai pidempään. 20-29 vuotta puolueeseen on kuulunut 23 

%  ja  10-19  vuotta  16,6  prosenttia  vastaajista.  Alle  kymmenen  vuotta  vain  15 

prosenttia vastaajista. Jakaumasta johtuen kyselylomakkeen ryhmät jäsenyys alle 

5 vuotta (7 %) ja jäsenyys 5-9 vuotta (8 %) on yhdistetty. Seuraavassa taulukossa 

ryhmittely yhdistelyn jälkeen.

Taulukko 6. Vastaajat ryhmittäin SDP:n jäsenyyden keston mukaan.

Ollut puolueen 
jäsenenä

Prosenttiosuus

9 vuotta tai alle 15 %

10 -19 vuotta 16 %

20-29 vuotta 24 %

30 vuotta tai yli 45 %

Yht. N=306 100%
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Tutkimusaineisto osoittautui niin pieneksi,  ettei  jakoa johtoon,  aktiivijäseniin ja 

rivijäseniin  voitu  käyttää.  Kyselylomakkeen  kolmijakoisen  ryhmittelyn  oli 

muutettava  kaksijakoiseksi.  Uusi  ryhmittely  korostaa  vastaajien  jakautumista 

tosiasiassa ns. kenttään ja johtoon. Jälkimmäiseen kuuluvat ne vastaajista, jotka 

ovat joko puoluehallituksen tai puoluevaltuuston jäseniä. 

Taulukko 7. Vastaajien jakautuminen johtoon ja kenttään

Prosenttiosuus

Kenttä 84 %

Johto 16 % 

Yht. N=307 100 %

Otoksen ja vastaajien vertailun helpottamiseksi vielä seuraava taulukko. Siitä käy 

ilmi  vastaajajoukon  jakautuminen  vaalipiireittäin  eli  vastaa  aiemmin  esitettyä 

kuvausta  puolueen  jäsenistöstä  SDP:n  jäsenrekisterin  tilanteen  31.12.2007 

mukaisesti. Otoksella on pyritty takaamaan tuloksien yleistettävyys.
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Taulukko 8. Vastaajat ryhmittäin

Vaalipiiri Puolueen johto eli 
puoluehallituksen 
tai  -valtuuston 
jäsenet 

Vastaus-
prosentti

Kenttä  eli 
muut 
puolueen 
jäsenet  

Vastaus-
prosentti

Yhteensä Vastaus-
prosentti

Helsinki 7 100 % 26 55 % 33 62 %

Uusimaa 6 67 % 37 54 % 43 56 %

Varsinais-Suomi 2 33 % 24 48 % 26 46 %

Satakunta 6 100 % 17 38 % 23 45 %

Häme 3 50 % 20 43 % 23 43 %

Pirkanmaa 6 75 % 21 34 % 27 39 %

Kymi 6 86 % 33 58 % 39 59 %

Etelä-Savo 2 50 % 9 33 % 11 36 %

Pohjois-Savo 0 - 6 29 % 6 25 %

Pohjois-Karjala 2 50 % 13 37 % 15 39 %

Keski-Suomi 1 20 % 17 46 % 18 41 %

Pohjanmaa 4 100 % 16 53 % 20 59 %

Oulu 1 25 % 7 33 % 8 32 %

Lappi 3 100 % 10 56 % 13 62 %

Yhteensä 49 62 % 258 44 % 308 46 %

Kaikista  vaalipiireistä  saatiin  vastauksia  ja  yleisesti  ottaen  melko  tasaisesti. 

Alhaisin vastausprosentti  oli Pohjois-Savon, Oulun ja Etelä-Savon vaalipiireissä. 

Kun tuloksia ei juuri tarkastella vaalipiireittäin, ei alhaisella vastausprosentilla ole 

kovin  suurta  merkitystä.  Korkein  vastausprosentti  oli  taas  Helsingin,  Lapin  ja 

Kymen vaalipiireissä.  Puoluejohdon vastausaktiivisuus oli suurempi kuin kentän. 
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6. Yleisödemokratiaa tutkimassa

Maninin  (2002)  mukaan  edustuksellisen  demokratia  on  kehittynyt 

eliittidemokratiasta  puoluedemokratian  kautta  yleisödemokratiaan.  Vaiheista 

löytyy  kullekin  tyypillisiä  piireitä.  Tässä  tutkimuksessa  pyritään  selvittämään 

onko tällainen kehitys tapahtunut Suomessa. Eli onko Suomi ns. yleisödemokratia 

ja jos on, niin miltä osin ja kuinka pitkälti? Vastausta etsitään kysymällä Suomen 

sosialidemokraattisen  puolueen  johdon  ja  jäsenistön  käsityksiä  suomalaisesta 

edustuksellisesta demokratiasta. 

Yleisödemokratiassa  kansalaisia yhdistävät ja erottavat jakolinjat ovat moninaisia, 

ristiriitaisia  ja  muuttuvat  nopeasti.  Kehitysvaiheen  ”superideologiana”  on 

postmoderni ja poliitikkojen muuttuminen asiamiehistä luottamusmiehiksi. Ensin 

mainitulla  tarkoitetaan suurten ismien merkityksen hiipumista  sekä poliittisten 

identiteettien  muuttumista  moninaisuuden  ja  lyhytikäisyyden  suuntaan. 

Jälkimmäinen  viittaa  poliittisen  epävarmuuden  lisääntymisen  heijastumisesta 

äänestäjän ja valittavan päättäjän suhteessa. 

Äänestäjät  reagoivat  vaaliasetelmaan  ja  vaalien  agendaan.  Mahdollisimman 

suureen  kannatukseen  pyrkivät  puolueet  ja  poliitikot  yrittävät  päättää  millä 

perusteilla  potentiaaliset  jakolinjat  ovat  heidän  kannaltaan  mahdollisimman 

suotuisia.  Äänestäjät  ovat  kuin  yleisö,  jolle  poliittiset  puolueet  ja  poliitikot 

esittävät valinnan ehdot.  Äänestäjät  valitsevat ehdokkaansa enemmän henkilön 

kuin puolueen perusteella ja ovat valmiit vaihtamaan kumpaakin vaalien välillä. 

Tilanteessa  ehdokkaan  ja  puolueen  suhde  ei  ole  kovin  tiivis,  sillä  ehdokkaat 

pyrkivät vetoamaan äänestäjiin tiedotusvälineiden kautta puoluekoneiston ohitse. 
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Politiikka  henkilöityy  ja  medialisoituu.  Yhä  useammin  poliittiset  valinnat 

henkilöityvät ja henkilöistä muodostuvat mielipiteet syntyvät median välittämän 

vaikutelman kautta.  Tämä suosii  esiintymiskykyisiä  ja  viestintäorientoituneita 

mediaexperttejä. 

Yleisödemokratiassa  poliittisten  päätösten  määrä  on  aiempaa  huomattavasti 

suurempi  ja  yhä  useammin  päätöksiä  tehdään  nopeasti  ajankohtaiseksi 

muuttuvista asioista, joihin vaalien alla ei otettu kantaa. Näistä syistä ehdokas ei 

voi  ennen  valintaansa  kertoa  mielipidettään  kaikkiin  asioihin,  joista  tulee 

päättämään. (Paloheimo 2005)

Tutkimus  ei  käsittele  puolueen sisäistä  demokratiasta,  silti  tutkimustapa  antaa 

yhden näkökulman mahdollisiin puolueen sisäisiin mielipide-eroihin. Sillä suuret 

mielipide-erot  puolueen  johdon  ja  rivijäsenten  välillä  voisivat  kertoa  johdon 

etääntyneen puolueen kentästä. Näiden kahden ryhmien väliset mielipide-erot tai 

yhteneväisyydet  eivät  kuitenkaan  suoraan  kerro  puolueen  sisäisestä 

demokratiasta.  

Yleisödemokratiassa deliberaation areenana toimivat puolueettomat ja kaupalliset 

tiedotusvälineet.  Niillä  on  omat  ennakkokäsityksensä  ja  ne  myös  osallistuvat 

julkiseen keskusteluun. 

Tutkimuksen hypoteesi on, että Suomen edustuksellisen demokratia on kehittynyt 

yleisödemokratiaksi.  Empiirisen  aineiston  avulla  testataan  kuvauksesta  tässä 

tutkimuksessa johdettua hypoteesia. Tätä pyritään testaamaan kuvauksen piirteitä 

selvittämällä  vastaajien käsityksiä  niiden nykylaadusta.  Yleisödemokratian eräs 

piirre on poliittisen johtajuuden muuttuminen imago-pohjaiseksi. Tätä selvitetään 
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kysymyksellä  puolueen puheenjohtajan ominaisuuksista  (kysymys 10).  Toiseksi 

hypoteesin mukaan poliittinen edustus on muuttunut yhden asian eksperttejä ja 

medialahjakkuuksia suosivaksi. Tätä selvitetään kysymällä vastaajien mielipidettä 

äänestäjien  arviosta  kansanedustajaehdokkaiden  ominaisuuksien  tärkeydestä 

(kysymys  8).  Hypoteesin  mukaan  mielipiteenmuodostus  tapahtuu 

mielipidemittauksien  kautta  ja  mediassa,  jossa  media  itse  myös  toimii 

keskustelunavajaana  sekä  osalistujana.  Tätä  selvitetään  kysymällä  vastaajien 

käsityksiä poliittisen keskustelun osallistujien ja avaajien merkitystä (kysymys 11) 

sekä eri  keskusteluareenoiden (kysymys 12)  merkitystä.  Kansalaisyhteiskunnan 

kaupallistumista  ja  yhden  asian  sekä  ad  hoc -liikkeiden  merkitystä  selvitetään 

(kysymys 11 ja 13) kysymällä vastaajien käsityksiä erilaisista vaikutuskeinoista ja 

erilaisten toimijoiden merkityksestä julkisessa keskustelussa. Yleisödemokratiassa 

kansanedustajan ja puolueen suhde on puoluedemokratiaan verrattuna heikompi. 

Tähän  etsitään  vastausta  selvittämällä  vastaajien  käsityksiä  puolueen 

kansanedustajaehdokkaalle  antaman  tuen  merkityksestä  (kysymys  7)  sekä 

selvittämällä  kuinka  sitoutuneita  kansanedustajat  ovat  vastaajien  mielestä 

päätöksenteossaan puolueenseen (kysymys 9). 
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6.1. Tutkimusaineiston analyysi

Kyselylomakkeiden  tiedot  analysoitiin  SPSS  -tilasto-ohjelman  avulla. 

Tutkimustulokset  esitetään  käymällä  Manin  erittelmiä  yleisödemokratian 

ominaisuuksia  yksiteleen  läpi.  Yleisädemokratian  ominaisuuksia  mittaavien 

kysymyksiä  tarkastellaan  myö  taustamuuttujien  kuten  sukupuoli,  koulutus, 

jäsenenä  olo  aika  mukaan.  Analyysin  tarkoituksena  on  antaa  viitteitä  siitä, 

voidaanko puolueessa nähdä eri ryhmien välillä syviä mielipide-eroja.

Yksittäisiä muuttujia kuvataan yleensä prosenttiosuuksien avulla. Tarkoituksena 

on  selvittää  muuttujien  välisiä  yhteyksiä  ja  eroja  sekä  taustamuuttujien  kuten 

sukupuoli, koulutus jne. yhteyksiä tutkittaviin muuttujiin. 

Kausaalisuhteiden etsiminen on merkittävä osa tilastollista tutkimusta, mutta ei 

ainoa menettelytapa. Ensinnäkin voidaan kausaliteettien etsiminen johtaa niiden 

muodostamaa  ketjua  pidemmälle  kuin  ensimmäiseen  löydettyyn 

riippumattomaan  muuttujan.  Toiseksi  voidaan  ylittää  tilastollisten  yhteyksien 

merkitsevyys  ja  kurottaa  kohti  niiden  merkitysten  erittelyä.  Pertti  Alasuutari 

(2001,  60-64)  käyttää  jälkimmäisestä  esimerkkinä ranskalaisen  sosiologin  Pierre 

Bourdieun  tilastolliseen  kyselyaineistoon  perustuvaa  tutkimusta La  Distinction. 

Siinä  hylätään  ajatuskonstruktio  universaalien  kausaalisuhteiden  vaikutuksesta 

tutkimuksen  kohteeseen,  kuin  biljardipallo  toiseen  fysiikan  lakien  tiukassa 

otteessa (Bourdieu 1984, 22). Yksilön tilastollisten ”ominaisuuksien” ja erilaisten 

mieltymysten ja  toimintamallien  välinen yhteys  sen sijaan paljastaa  ja  todistaa 

erilaisten habitusten olemassolon. Esimerkki osoittaa, että kvantitatiisen analyysin 

ei  tarvitse  tyytyä  hypoteesin  testaamiseen.  Kuitenkin  ”[T]ilastollisin  kyselyn 

keinoin on äärimmäisen vaikea kehittää uusia näkökulmia tai löytää uusia tapoja 
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tulkita  tutkittavia  ilmiöitä.  Tämä  johtuu  pääosin  siitä,  että  hypoteesit  ja 

vastausvaihtoehdot on pääosin tiedettävä jo ennen ensimmäistäkään haastattelua” 

(Alasuutari  2001,  64).  Silti  tilastollinen  kyselytutkimus  on  paljon  käytetty  ja 

perusteltu tapa kun pyritään selvittämään suuren joukon käsityksiä ja asenteita 

jostain  aiheesta.  Kvantitatiivista  tutkimusotetta  voi  tässä  pitää  todella 

perusteltuna,  sillä  yleisödemokratiaan  siirtymistä  on  tutkittu  Suomessa  hyvin 

vähän.  Tässä tutkimuksessa ei kuroteta yli tilastollisten merkitsevyyksien vaan 

pidättäydytään  perinteiseen  tulkintaotteeseen,  joka  sekin  tuottaa  tuloksia. 

Lopulta:

”Sosiologia on jo tiedossa olevan ja jokapäiväiseen elämään soveltamme  
tiedon jalostamista  –  sikäli  että  se  nostaa  esiin  joitakin  hienosyisempiä  
erotteluja ja joitakin ei kovinkaan ilmeisiltä näyttäviä yhteyksiä, joita silmä 
ei  ilman  opastusta  keksisi...  Ero  sen  välillä  mitä  tiedämme  ilman  
sosiologiaa  ja  mitä  sen  jälkeen  kun  olemme  kuulleet  sen  tarjoamat  
selitykset, ei ole erheen ja totuuden välistä eroa (vaikka, se myönnettäköön, 
sosiologia  saattaakin  jossakin  määrin  muuttaa  mielipiteitämme).  
Pikemminkin siinä eroavat toisistaan uskomus, että kokemamme voidaan 
kuvata  ja  selittää  yhdellä  ja  vain  yhdellä  tavalla,  sekä  tieto  siitä  että  
mahdollisia – ja osuvia –  tulkintoja on useita. (Bauman, 1997, 266-267.) 

Käyetty  mittausmenetelmä  määrää  millaisia  tilastollisia  menetelmiä  voidaan 

käyttää.  Mitta-asteikot  jaetaan  yleensä  neljään  luokkaan:  luokittelu-,  järjestys-, 

välimatka-,  ja  suhdeasteikolliset.  Niiden tunnistaminen on tärkeää,  sillä  niiden 

mukaan  määräytyy  millaisia  tunnuslukuja,  korrelaatiokertoimia  ja 

merkitsevyystestauksia  voidaan  käyttää.  (Valli  2001,  20-25).   Aineistossa  on 

luokittelu- ja järjestysasteikollisia mittareita. Yhteiskunnallisessa ja tutkimuksessa 

on  kuitenkin  ”yleistä  käsittää  esim.  Likert-asteikolla  mitatut  muuttujat,  esim 

asenteet,  välimatka-asteikoisiksi  muuttujiksi,  jolloin  mahdollistuu keskiarvoihin 

perustuvien testien käyttö” (Tähtinen & Isoaho, 2001, 14). Tulosten raportoinnissa 
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käytetään tilastollisen merkitsevyyden asteikkona yleisen käytännön mukaisesti 

asteikkoa: p < 0,05* = melkein merkitsevä, p < 0,01** = merkitsevä ja p < 0,001*** 

erittäin merkitsevä (Metsämuuronen, 2002, 33).

Aineiston  ja  käytettävien  menetelmien  yhteydestä  tiivistelmä  Vallin  (2001,  27) 

esittämästä taulukosta.

Taulukko 9. Aineiston ja menetelmien yhteydestä

Mitta-
asteikko

Keskiluvut Korrelaatio Merkitsevyys-testaus Hajonta

Luokitus- Moodi (Mo) Kontingenssi-
kerroin

Khin-neliötesti Laadullisen 
vaihtelun indeksi

Järjestys- Mediaani 
(Md)

+ Spearmanin 
järjestys

+ Mann-Whitneyn 
U-testi (MW-U)

+ kvartaali-
poikkeama (q)

Välimatka- Keskiarvo 
(ka.)

+ Pearsonin 
tulomomentti

+ t-testi ja kaikki 
parametriset testit

+ keski-hajonta (s)

Kyselylomakkeen kysymykset olivat Likert-asteikollisia eli portaittaiset vastaukset 

olivat  nimetty.  Asteikon  neutraaliluokka  ”en  osaa  sanoa”  on  keskimmäisenä. 

Tämä vaihtoehto sulkee pois  pakkovastaamisen ongelman,  jossa vastaajan olisi 

vastattava, vaikka hänellä ei ole mielipidettä asiasta (Heikkilä, 2002, 53). 
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6.2. Poliittinen johtajuus

Maninin  mukaan  poliittinen  johtajuus  on  muuttunut  demokratian  kehityksen 

myötä. Eliittidemokratiassa johtajuus on patriarkaalista. Puoluedemokratiassa sitä 

luonnehtii ideologinen johtajuus. Johtotehtäviin noustaan  poliittisen kokemuksen 

avulla ja puolueen omissa tehtävissä kuten ohjelmatyössä.  Yleisödemokratiassa 

demokratiassa  johtajuus  on  nimenomaan  imago-pohjaista  ja  henkilökohtaista. 

Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  puolueen  puheenjohtajan  erilaisten 

ominaisuuksien tärkeyttä (kts. taulukko 10). 

Esiintymiskyky, arvot, poliittinen organisointikyky, puolueuskollisuus, poliittinen 

kokemus,  mediataidot,  aatteliisuus/ideologisuus  ja  suhteet  muihin  päättäjiin 

olivat sellaisia puheenjohtajan ominaisuuksia, joita yli 90 prosenttia vastaajista piti 

erittäin  tai  melko  tärkeinä.  Jonkinlaisen  vastakohdan  muodostaa 

henkilökohtainen tuttuus, jota vain 30 prosenttia vastaajia piti tärkeänä.
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Taulukko 10. Puheenjohtajan ominaisuuksien tärkeys

Puheenjohtajan 
ominaisuus

Erittäin tai 
melko paljon

Ei lainkaan 
tai vähän

En  osaa 
sanoa

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N

Esiintymiskyky 99 % -  1% 3,99 0,14 305

Henkilökohtainen 
tuttuus 30 % 51 % 19 % 2,79 0,87 301

Koulutus 79 % 11 % 10 % 3,69 0,66 304

Mediataidot 94 % 2 % 4 % 3,92 0,36 303

Poliittinen kokemus 94 % 2 % 4 % 3,91 0,40 305

Varakkuus 76 % 7 % 17 % 2,31 0,59 302

Aatteellisuus / 
ideologisuus 92 % 4 % 4 % 3,88 0,43 303

Asiantuntijuus 
jollain alalla 74 % 14 % 22 % 3,61 0,72 305

Puolueuskollisuus 94 % 3 % 3 % 3,92 0,59 305

Suhteet muihin 
päättäjiin 91 % 4 % 5 % 3,88 0,43 304

Poliittinen 
organisointikyky 94 % 3 % 3 % 3,90 0,39 305

Arvot 95 % 2 % 3 % 3,92 0,32 302

Puheenjohtajan  tärkeimpien  ominaisuuksien  kärki  muodostuu 

yleisödemokratiaan  ja  puoluedemokratiaan  liitettävistä  ominaisuuksista. 

Odotukset poliittisen johtajuuden suhteen ovat siis näiden yhdistelmä. Toisaalta 

puheenjohtajalta  vaaditaan  esiintymiskykyä  ja  mediataitoja  ja  toisaalta 

arvojohtajuutta  sekä  valmiuksia  johtaa  puoluetta  eli  organisointikykyä  ja 

poliittista  kokemusta.  Puoluedemokratialle  tyypillisten  ominaisuuksien  joukko: 

arvot,  aatteellisuus/ideologia,  puolueuskollisuus,  poliittinen  kokemus  ja 

poliittinen  organisointikyky  muodostavat   kolmanneksi  tärkeimpien 

ominaisuuksien ryhmän. 
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Vastaajat  pitävät  puheenjohtajan  esiintymiskykyä  ylivoimaisesti  tärkeimpänä 

ominaisuutena.  Toiseksi  tärkeimpänä  ominaisuutena  vastaajat  pitävät  arvoja. 

Naiset  pitävät puheenjohtajan arvoja tärkeämpänä kuin miehet (F=5,079, p=0,02*). 

Neljänneksi tärkeimmäksi nousee puheenjohtajan mediataidot, jota voidaan pitää 

poliittisen  johtajuuteen  yleisödemokratiassa  liittyvänä  ominaisuutena. 

Korkeakoulutuksen  saaneet  vastaajat  (ka.  3,97  ja  4,00)  pitävät  puheenjohtajan 

mediataitoja tärkeämpänä kuin kaikki vastaajat keskimäärin  (F=4,671, p=0,001***). 

Yleisödemokratiassa poliittisen edustukseen liittyy medialahjakkuuksien ja yhden 

asian experttien esiinmarssi.  Alle  50  vuotiaat  (ka.  3,32)  pitävät  muita  vastaajia 

tärkeämpänä  puheenjohtajan  asiantuntijuutta  jollain  alalla  (F=5,594,  p=0,004**). 

Samoin kenttä (ka.3,29) verrattuna johtoon (ka. 3,67), (F=12,231, p=0,001***). 
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Taulukko 11. Puheenjohtajan ominaisuuksien tärkeys kentän ja johdon mukaan

Puheenjohtajan 
ominaisuus

Ominaisuutta erittäin tai melko 
tärkeänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Esiintymiskyky 100 % 99 %

Henkilökohtainen 
tuttuus 25 % 30 %

Koulutus 74 % 81 %

Mediataidot 96 % 94 %

Poliittinen kokemus 94 % 95 %

Varakkuus 2 % 8 %

Aatteellisuus / 
ideologisuus 98 % 91 %

Asiantuntijuus 
jollain alalla 59 % 78 %

Puolueuskollisuus 98 % 94 %

Suhteet muihin 
päättäjiin 90 % 91 %

Poliittinen 
organisointikyky 98 % 93 %

Arvot 100 % 94 %

Suurimmat  mielipide-erot  liittyvät  johdon  ja  kentän  arvioihin  puheenjohtajan 

koulutuksen merkityksestä sekä kuinka tärkeää on puheenjohtajan asiantuntijuus 

jollain alalla. Ylipäätään johto ja kenttä ovat hyvin samanmielisiä puheenjohtajan 

ominaisuuksien  tärkeydestä.  Johto  kuitenkin  arvioi  useinmiten  eri 

ominaisuuksien tärkeyden suuremmaksi kuin kenttä.  Pienemmäksi johto arvioi 

esimerkiksi koulutuksen tärkeyden. Se voi viitata johdon kokemukseen, että työ 

tehtäväänsä  opettaa,  kun  taas  kenttä  odottaa  poliittiselta  johtajuudelta 

ammattimaisuutta myös koulutuksen osalta.
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6.3. Poliittinen edustus 

Yleisödemokratiassa  vaaleilla  valittavien  päättäjien  ja  valitsijoiden  suhdetta  on 

pidetty kaksijakoisena (Paloheimo 2005): toisaalta äänestäjä antaa kannatuksensa 

enemmänkin  henkilölle  kuin  puolueelle,  mutta  toisaalta  äänestää  aiempaa 

todennäköisemmin  seuraavalla  kerralla  jotakuta  muuta  ehdokasta.  Politiikan 

henkilöityminen  ja  median  merkityksen  kasvu  suosii  esiintymiskykyisiä  ja 

viestintäorientoituneita  mediaexperttejä  esimerkiksi  organisointikykyisten  ja 

poliittiisesti aktiivisten kustannuksella.

Valitsijoiden  sosiaalisten,  taloudellisten  ja  kulttuuristen  ominaisuuksian 

selitysvoima  suhteessa  äänestyskäyttäytymiseen  heikkenee,  jopa  niin,  että 

peräkkäisissä presidentin-, eduskunta- ja kuntavaaleissa äänestetään eri puolueita. 

Yleisödemokratiassa äänestäjät enemmänkin reagoivat vaaliasetelmaan ja vaalien 

agendaan  kuin  ilmentävät  esimerkiksi  omaa  sosio-ekonomista  asemaansa. 

Paloheimo (2005) arvioi   poliittisen epävarmuuden lisääntyneen ja  heijastuvan 

äänestäjän ja valittavan päättäjän suhteeseen.

Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  kuinka  tärkeinä  äänestäjät  pitävät  vaaleissa 

kansanedustajaehdokkaiden eräitä ominaisuuksia. 

Lähes  100  prosenttia  vastaajiasta  arvioi  äänestäjien  pitävän  vaaleissa 

kansanedustajaehdokkaan  tärkeimpinä  ominaisuuksina  esiintymiskykyä  ja 

mediataitoja.  Merkityksettömimpänä  vastaajat  arviovat  äänestäjien  pitävän 

ehdokkaan varakkuutta ja luokkasamaistumista ehdokkaaseen. 
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Taulukko  12.  Kuinka  tärkeinä  suomalaiset  äänestäjät  pitävät  seuraavia 

kansanedustajaehdokkaan ominaisuuksia. 

Erittäin tai 
melko paljon

Ei lainkaan 
tai vähän

En osaa
sanoa

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N

Esiintymiskyky 98 % 1 % 1 % 3,97 0,23 307

Henkilökohtainen 
tuttuus 70 % 16 % 14 % 3,54 0,76 305

Puoluekanta 78 % 7 % 7 % 3,71 0,58 306

Koulutus 52 % 26 % 22 % 3,26 0,84 306

Mediataidot 85 % 5 % 10 % 3,80 0,52 304

Poliittinen kokemus 73 % 17 % 10 % 3,56 0,76 307

Varakkuus 11 % 65 % 24 % 2,47 0,69 304

Aatteellisuus / 
ideologisuus 70 % 18 % 12 % 3,52 0,78 306

Asiantuntijuus 
jollain alalla 78 % 12 % 10 % 3,68 0,64 306

Puolueuskollisuus 61 % 18 % 21 % 3,43 0,78 306

Suhteet muihin 
päättäjiin 69 % 17 % 14 % 3,53 0,77 306

Poliittinen 
organisointikyky 70 % 18 % 12 % 3,52 0,78 302

Arvot 83 % 11 % 6 % 3,77 0,54 301

Luokkasamaistuminen 57 % 20 % 23 % 3,38 0,80 303

Koulutusta,  varakkuutta  ja  henkilökohtaista  tuttuuta  voidaan  pitää 

kansanedustajan  ehdokkaan  niinä  ominaisuuksina,  jotka  eliittidemokratiassa 

arvioitaisiin  äänestäjille  tärkeiksi.  Ne sijoittuvat  tärkeysjärjestyksessä  viimeisille 

sijoille.  Samoin  äänestäjien  luokkasamastuminen,  jota  voidaan  pitää 

puoluedemokratiavaiheeseen kuuluvana.
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Sellaisia  ominaisuuksia  kuin  puolueuskollisuus,  luokkasamaistuminen,  suhteet 

muihin  päättäjiin,  poliittinen  kokemus  ja  organisointikyky  ja 

aattellisuus/ideologisuus  voidaan  pitää  kansanedustajaehdokkaan  niinä 

ominaisuuksina,  jotka  puoluedemokratiassa  arvioitaisiin  äänestäjille  tärkeiksi. 

Vastaajista  miehet  (ka.  3,59  )  arvioivat  äänestäjien  pitävät  poliittista 

organisointikykyä  tärkeämpänä  kuin  naiset  (ka.  3,40)  arviossaan  (F=3,940, 

p=0,05*).  Arvioihin  vaikuttaa  myös  vastaajan  ikä;  mitä  vanhempi  vastaaja  sitä 

tärkeämmäksi  hän  arvioi  äänestäjien  pitävän  poliittista  organisointikykyä 

(F=5,245, p=0,006**). 

Kansanedustajaehdokkaiden  tärkeimmiksi  arvioidut  ominaisuudet  liittyvät 

politiikan medialisoitumiseen ja henkilöitymiseen (medialahjakkuudet). Ne ovat 

yleisödemokratiavaiheen piirteitä.  Jonkin alan asiantuntijuus ei  nouse tärkeäksi 

ominaisuudeksi.  Itseasiassa  kaikissa  kolmessa  poliittiseen  edustukseen 

yleisödemokratian tunnuspiirteessä eli ehdokkaan esiintymiskyvyssä, ehdokkaan 

mediataidoissa  ja  jonkin  alan  asiantuntijuudessa  kenttä  arvioi  ominaisuuden 

tärkeämmäksi  kuin  johto.  Toisaalta  johdon  sisällä  esiintyy  kenttää  enemmän 

mielipide-eroja,  sillä  kaikkien  kolmen  kohdalla  johdon  vastauksien  hajonta  on 

suurempi kuin kentän.

Selkeitä eroja johdon ja kentän arvioista löytyy. Vastaajista johto (ka. 3,20) arvioi 

äänestäjien  pitävän  kansanedustajaehdokkaan  suhteita  muihin  päättäjiin 

tärkeämpänä kuin kenttä (ka. 3,59) arviossaan (F=10,560, p=0,001***). 
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Taulukko 13. Kansanedustajan ominaisuudet johdon ja kentän mukaan.

Kansanedustajaehdok-
kaan ominaisuus

Ominaisuutta erittäin tai melko 
tärkeänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Esiintymiskyky 98 % 98 %

Henkilökohtainen 
tuttuus 74 % 69 %

Puoluekanta 74 % 79 %

Koulutus 45 % 53 %

Mediataidot 84 % 85 %

Poliittinen kokemus 69 % 73 %

Varakkuus 8 % 12 %

Aatteellisuus / 
ideologisuus 61 % 71 %

Asiantuntijuus 
jollain alalla 74 % 79 %

Puolueuskollisuus 45 % 64 %

Suhteet muihin 
päättäjiin 53 % 72 %

Poliittinen 
organisointikyky 51 % 73 %

Arvot 86 % 84 %

Luokkasamaistuminen 61 % 57 %

Johto  (ka.  3,12)  arvioi  äänestäjien  pitävän  poliittista  organisointikykyä 

tärkeämpänä kuin kenttä (ka.3,60), (F=16,230, p=0,000***). Johto arvioi äänestäjien 

luokkasamaistumisen  kansanedustajehdokkaaseen  merkittävämmäksi  kuin 

kenttä.  Vaikuttaa  siltä,  että  ainakin  jossain  määrin  kansanedustajista  on  tullut 

Paloheimon (2005) kuvaamia ”luottamusmiehiä”, joille äänestäjät antavat tämän 

kykyihin luottaen suhteellisen vapaat kädet toimia.
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6.4. Kansanedustajien ja puolueen suhde

Eliittidemokratiassa  kansanedustaja  ei  ollut  parlamentissa  valitsijoidensa 

poliittisen  agendan  edistäjänä  vaan  luotettuna,  sillä  valintaa  ei  jäsentäneet 

poliittiset  ohjelmat.   Puolueen  asema  parlamentissa  oli  hyvin  pieni,  eivätkä 

puolueet  solmineet  edustajiaan  sitovia  sopimuksia.  Ylipäätään  puolueet  olivat 

jäsenmäärältään  pieniä  sekä  avoimia  tulla  ja  mennä.   Äänestäjien 

puoluesamastuminen  ja  -uskollisuus  olivat  alhaisia.  Puoluedemokratiassa 

nimensä mukaisesti kansanedustajan ja äänestäjän suhdetta jäsensi puolue. Näin 

myös  puolueen  ja  kansanedustajan  suhde  oli  läheinen.  Yleisödemokratiassa 

jälkimmäinen  suhde  menettää  merkitystään.  Vaalikamppailussa  ehdokkaat 

puhuttelevat äänestäjiä  puolueen ohitse.  Kansanedustajan ”kiitollisuudenvelka” 

puolueelle  on  pienempi,  kun  hän  tulee  valituksi  enemmän  henkilökohtaisien 

ominaisuuksiensa ansioista kuin puolueensa edustajana tai yksinomaan puolueen 

tuella. Kehitykseen liittyy myös eduskuntaryhmän merkityksen kasvu suhteessa 

puolueeseen. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka sitoutuneita kansanedustajat ovat eräisiin 

tahoihin  tai  asioihin.  Tällä  kysymyksellä  pyrittiin  mittamaan  sitoutumista 

kotiseutuunsa  ja  kansallisen  edun  superideologiaan  (eliittidemokratia), 

puolueeseen (puoluedemokratia) ja eduskuntaryhmään (yleisödemokratia). 

Vastaajista  korkeakoulutetut  (ka.  3,74)  arvioivat  kansanedustajien  sitoutuvan 

päätöksenteossaan  muita  vastaajia  vähemmän  puolueen  päätöksiin  (F=2,313, 

p=0,05*). Vastaajista puolueen johto (ka. 3,98) arvioi kansanedustajien sitoutuvan 

kenttää  (ka.  3,83)  voimakkaammin  eduskuntaryhmään,  (F=5,090,  p=0,025*). 

Vaikuttaa  siltä,  että  ”paremmin  asioista  perillä  olevat”  tahot  arvioivat 
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eduskuntaryhmän kasvattaneen merkitystään suhteessa puolueeseen. Vastaajien 

arvio  kansanedustajan  sitoutumisesta  enemmän  eduskuntaryhmän  päätöksiin 

kuin eduskuntaryhmään voi viitata eduskuntaryhmän mahdollisuuteen rangaista 

ryhmäpäätöksistä  poikkeavaa  jäsentään.  Tällaisia  tapoja  ovat  nuhtelu, 

luottamuksen  epääminen  eli  joko  viedään  mahdollisuus  uusiin 

luottamustehtäviin tai  otetaan nykyisiä pois  ja kolmantena,  mutta harvinaisena 

rangaistuskeinona  eduskuntaryhmästä erottaminen. 

Vastaajat  arvioivat  kansanedustajien  päätöksenteossaan  sitoutuvan 

voimakkaimmin  puolueeseen,  toiseksi  eniten  eduskuntaryhmään  ja  sen 

päätöksiin.  Tässäkin  vaikuttaa  siltä,  että  puolue-  ja  yleisödemokratia  ovat 

olemassa rinnakkain. 
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Taulukko 14. Kansanedustajien sitoutuminen eräisiin asioihin ja tahoihin.

Taho Erittäin tai 
melko 
paljon

Ei 
lainkaan 
tai vähän

En osaa 
sanoa

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N

Puolue 91 % 5 % 4 % 3,86 0,46 301

Eduskuntaryhmä 88 % 3 % 8 % 3,85 0,44 302

Puolueen arvot 93 % 3 % 5 % 3,90 0,38 301

Puolueen päätökset 84 % 6 % 10 % 3,78 0,54 301

Ek-ryhmän päätökset 88 % 6 % 7 % 3,82 0,51 303

Kannattajien 
mielipiteet 85 % 7 % 8 % 3,79 0,55 303

Yleinen mielipide 47 % 33 % 20 % 3,14 0,89 303

Kotikunta 64 % 23 % 13 % 3,40 0,84 304

Maakunta 65 % 18 % 17 % 3,47 0,76 303

Lääni 51 % 27 % 22 % 3,24 0,86 304

Suomi 76 % 11 % 13 % 3,65 0,67 305

Euroopan unioni 39 % 37 % 24 % 3,02 0,87 303

Eliittidemokratiassa  kansanedustajat  sitoutuivat  kansalliseen  etuun  ja 

kotiseutuunsa.  Kenttä  arvioi  kansanedustajien  sitoutuvan  johtoa  vahvemmin 

Suomeen (F= 18,534, p=0,000***). Vaikuttaa siltä, että johdon keskuudessa ajatus 

”kansallisesta edusta” on menettänyt merkityksensä toisin kuin puolueen kentän 

keskuudessa. 

Tutkimuksessa  vastaajien  arviot  kansanedustajien  sitoutumisesta  kotikuntaan, 

maakuntaan ja lääniin näyttää vähäiseltä. Tähän vaikuttanee, että SDP:n vahvat 

alueet  ovat  kaupungeissa  ja  niissä  asuvien  ajatellaan  sitoutuvan 

kotiseutuajatteluun  muita  löyhemmin.  Vastaajien  vaalipiiri  vaikuttaa  arvioon 

kansanedustajien  sitoutumisesta  päätöksenteossaan  maakuntaan  (F=3,193, 
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p=0,000***).  Pääkaupunkiseudulta  olevat  vastaajat  eli  Helsingin  (ka.  2,85)  ja 

Uudenmaan  (ka.  3,26  )  vaalipiiristä  kotoisin  olevat  arvioivat  sen  selkeästi 

merkityksettömämmäksi  kuin  vastaajat  keskimäärin.  Eli  maakunta-ajattelu  on 

pääkaupunkiseudulta  kotoisin  oleville  vastaajille  vieraampi  kuin  muille. 

Kansallisen  edun  nimissä  saattoivat  kansanedustajat  eliittidemokratiassa  tehdä 

yleisen  mielipiteen  vastaisia  päätöksiä.  Kaikkein  pienintä  kansanedustajien 

sitoutuminen  päätöksenteossaan  on  vastaajien  mielestä  Euroopan  unioniin  ja 

yleiseen  mielipiteeseen.  Vastaajat  siis  arvioivat,  että  päätöksissä  ei  tälläkään 

hetkellä  sitouduta  yleiseen  mielipiteeseen.   Sen  sijaan  he  arvioivat 

kansanedustajien sitoutuvan kannattajiensa mielipiteeseen.

Taulukko 15. Kansanedustajien sitoutuminen johdon ja kentän mukaan

Sitoutumiskohde Sitoutumista erittäin tai melko 
merkittävänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Puolue 96 % 90 %

Eduskuntaryhmä 98 % 87 %

Puolueen arvot 98 % 92 %

Puolueen päätökset 86 % 84 %

Ek-ryhmän 
päätökset 91 % 87 %

Kannattajien 
mielipiteet 86 % 85 %

Yleinen mielipide 39 % 49 %

Kotikunta 45 % 68 %

Maakunta 57 % 66 %

Lääni 33 % 55 %

Suomi 57 % 80 %

Euroopan unioni 8 % 12 %
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Yleensä  johto  arvioi  kansanedustajien  sitoutuvan eri  tahoihin  voimakkaammin 

kuin  alueisiin.  Kenttä  arvioi  kansanedustajien  sitoutuvan  johtoa  enemmän 

alueisiin:  Euroopan  unioni,  Suomi,  lääni,  maakunta,  kotikunta  ja  yleiseen 

mielipiteeseen. 

Tuloksien  perusteella  vaikuttaa,  että  kansanedustajat  sitoutuvat  puolueeseen ja 

sen arvoihin, mutta erityisesti puolueen johto arvioi edustajien sitoutuvan myös 

eduskuntaryhmäänsä.  Tämä  eduskuntaryhmän  merkitys  näkyy  erityisesti 

vastaajien  käsityksistä  kansanedustajien  sitoutumisesta  eduskuntaryhmän 

päätöksiin enemmän kuin puolueen päätöksiin.

Kansanedustajan  ja  puolueen  suhteen  selvittämiseksi  vastaajia  pyydettiin 

arvioimaan  puolueen  eräiden  tukimuotojen  merkitystä 

kansanedustajaehdokkaille (kts. taulukko 16). 
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Taulukko 16. Eräiden tukimuotojen merkitys kansanedustajaehdokkaalle

Tukimuoto Erittäin tai
melko 
paljon

Ei  lainkaan 
tai vähän

En 
osaa 
sanoa

Keski
-arvo

Keski-
hajont
a

N

Mainosmateriaali 71 % 15 % 14 % 3,62 0,80 307

Tukimiesverkosto 71 % 15 % 14 % 3,56 0,74 301

Taloudellinen tuki 63 % 24 % 13 % 3,39 0,85 303

Ehdokaskoulutus 68 % 15 % 18 % 3,53 0,74 302

Apu 
varainkeräyksessä

60 % 21 % 20 % 3,39 0,80 295

Tekninen tuki 61 % 24 % 15 % 3,46 0,74 298

Tiedottaminen 
vaalikamppailussa 82 % 12 % 6 % 3,75 0,57 299

Henkinen tuki 70 % 18 % 12 % 3,59 0,69 304

Vaalityöntekijöiden 
koulutus 66 % 15 % 19 % 3,50 0,75 303

Ylipäätään vastaajat arvioivat puolueen tarjoaman tue kansanedustajaehdokkaille 

melko merkityksettömäksi (ka.3,57),  kun sitä vertaa heidän muissa vastauksissa 

antamiin  arvioihin.  Tärkeimmäksi  tuen  muodoksi  nousee  tiedottaminen 

vaalikamppailun aikana.  Tämä voi  kertoa toisaalta  tuen tarpeen kokemuksesta 

yhtä paljon kuin saadusta tuesta. Jonkinlaista merkitystä kaikki vastaajat arvioivat 

olevan  myös  puolueen  tarjoamalla  mainosmateriaalilla,  tukimiesverkostolla  ja 

vaalityöntekijöiden  koulutuksella  sekä  henkisellä  tuella.   Tiedottamisen  ja 

mainosmateriaalin  merkityksen  korostuminen  voivat  viitata  vastaajien 

kokemukseen  vaalikamppailun  medialisoitumisesta.  Naiset  arvioivat  puolueen 

tukea  kansanedustajaehdokkaalle  myönteisemmin  kuin  miehet 

ehdokaskoulutuksen,  vaalityöntekijöiden  koulutuksen  ja  tiedottaminen 

vaalikamppailussa osalta. 
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Taulukko 17. Puolueen tukimuotojen merkitys johdon ja kentän mukaan.

Puolueen tukimuoto Tukimuotoa erittäin tai melko 
merkittävänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Mainosmateriaali 76 % 70 %

Tukimiesverkosto 67 % 72 %

Taloudellinen tuki 58 % 64 %

Ehdokaskoulutus 76 % 66 %

Apu varainkeräyksessä 63 % 58 %

Tekninen tuki 71 % 59 %

Tiedottaminen vaalikamppailussa 75 % 83 %

Henkinen tuki 67 % 71 %

Vaalityöntekijöiden koulutus 61 % 69 %

Selkeä  ero  johdon  ja  kentän  arvioissa  on  ehdokaskoulutuksen  merkityksen 

kohdalla. Voidaan olettaa, että moni johtoon kuuluvista vastaajista on itse ollut 

ehdokkaana  ja  sen  vuoksi  heillä  on  omakohtaista  kokemusta  koulutuksesta. 

Toinen  selkeä  ero  on  arviossa  vaalityöntekijöiden  koulutuksen  merkityksestä. 

Moni  kenttään  kuuluvista  puolestaan  lienee  osallistunut  tähän  ja  arvioi  sen 

merkitystä johtoa myönteisemmin.

Keväällä  2008  käyty  julkinen  keskustelu  vaalirahoituksesta  on  nostanut  esiin 

vaalikampanjoinnin  korkeat  kustannukset.  Pienimmäksi  vastaajat  arvioivat 

puolueen  vaalikamppailun  talouteen  liittyvän  tuen:  tuki  varainkeräyksessä  ja 

suora taloudellinen tuki. Tulos kertoo sekin osaltaan puolueen tuen merkityksen 

vähäisyydestä  kansanedustajaehdokkaalle.  Johto  arvioi  puolueen  taloudellisen 

merkityksen vielä pienemmäksi kuin kenttä.
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6.5. Mielipiteen muodostus 

Eliittidemokratiassa  mielipiteen  muodostus  tapahtui  paikallisesti  ja 

parlamentaarisessa  keskustelussa  paikallisten  mielipidejohtajien  johdolla. 

Kansanedustajat  toimivat  ja  osallistuivat  keskusteluun  pitkälti  omatuntonsa  ja 

oman  harkintansa  mukaan.  Puoluedemokratiassa  mielipiteen  muodostusta 

jäsensivät puolueissa muodostetut kannat. Tämä rajoittaa kansanedustajien omaa 

harkintaa.  Deliberaation areenana parlamentti menetti merkitystään. Keskustelu 

oli  siirtynyt  toisaalle:  eduskuntaryhmän  ja  puolueen  (johdon)  sisälle. 

Keskustelussa  korostuu  jako  oppositio-  ja  hallituspuolueisiin.  Sanavapaus 

merkitsi  näissä  olosuhteissa  nimenomaan  oppositiopuolueiden  sananvapautta; 

mahdollisuutta arvostella vallassa olevaa puoluetta tai koalitioita ja esittää oma 

poliittinen  vaihtoehtonsa.    Puoluedemokratian  vaiheessa  puolueet  olivat 

määräävässä  roolissa  myös  julkisessa  keskustelussa:  järjestökenttä  ja  lehdistö 

olivat  jakaantuneet  poliittisesti.  Muilta  kuin  omaa  näkemystä  vastaavilta 

mielipiteiltä  oli  helppoa  välttyä.  Tämä  ja  puolueiden  monopoli  julkisessa 

keskustelussa johti mm. pieneen poliittiseen liikkuvuuteen.  Yleisödemokratiassa 

erilaiset  mielipidemittaukset  kasvattavat  merkitystään  ja  median  rooli  sekä 

keskustelun areenana että toimijana kasvaa. 

Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  eräiden  ”areenoiden”  merkitystä  poliittiselle 

keskustelulle ja päätöksenteolle. 
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Taulukko 18. Poliittisen keskustelun ja päätöksenteon areenat

Areenana Melko  tai 
erittäin 
merkittävä 

Ei lainkaan 
tai vähän 

En  osaa 
sanoa

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N

Televisio 94 % 1 % 5 % 3,94 0,28 305

Radio 77 % 11 % 12 % 3,67 0,66 304

Puoluekokoukset 69 % 19 % 12 % 3,51 0,80 302

Eduskuntakeskustelu 66 % 22 % 12 % 3,45 0,83 304

Helsingin Sanomat 62 % 19 % 19 % 3,47 0,77 300

Maakuntalehdet 59 % 23 % 18 % 3,37 0,84 302

Internet* 51 % 22 % 27 % 3,30 0,82 298

Mielipidemittaukset 49 % 34 % 17 % 3,12 0,90 301

Puoluelehdet 46 % 28 % 26 % 3,27 0,87 305

Iltapäivälehdet 39 % 40 % 21 % 2,99 0,90 300

Paikallis- ja 
ilmaisjakelulehdet 35 % 43 % 22 % 2,92 0,89 303
* tällä tarkoitetaan internetiä kokonaisuudessaan mukaan lukien keskustelupalstat, blogit,  
verkkolehdet jne.

Poliittisen  keskustelun  ja  päätöksenteon  kannalta  merkittävimpänä  areenana 

vastaajat  pitävät  yksimielisesti  televisiota.  Radiota  vastaajat  pitivät  television 

jälkeen  toiseksi  merkittävimpänä  areenana.  Yli  50  -vuotiaat  vastaajat  pitävät 

radiota merkittävämpänä areenana kuin alle 50 -vuotiaat (F=4,459, p=0,01**). Myös 

vastaajan  vaalipiirillä  on  vaikutusta  arvioon  radion  merkittävyydestä  (F=2,268, 

p=0,006**). Esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Hämeessä ja Pirkanmaalla 

sitä  pidetään  muuta  maata  tärkeämpänä.  Helsingissä,  Varsinais-Suomessa, 

Pohjois-Karjalassa ja Lapissa radiota pidetään muuta maata vähemmän tärkeänä. 

Radion merkitys siis vaihtelee vaalipiireittäin, mutta kuten esimerkit osoittavat, ei 

esimerkiksi kaupungistuminen selitä eroja.
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Eduskuntakeskustelua  vastaajat  pitivät  neljäksi  merkittävimpänä  areenana. 

Vastaajan koulutuksella on vaikutusta arvioon puoluekokouksen merkityksestä, 

korkeakoulutuksen  saaneet  vastaajat  pitävät  sitä  muita  vastaajia 

merkityksettömämpänä (F=3,095, p=0,01**). 

Helsingin  Sanomia  vastaajat  pitävät  viidenneksi  merkittävimpänä  areena 

poliittisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta. Eroja vastaajien kesken selittää 

luonnollisesti vaalipiiri (F=2,503, p=0,002**). Samoin koulutus (F=5,286, p=0,001***) 

ja se kuuluuko vastaaja johtoon vai kenttään (F=7,362, p=0,007**). Mitä korkeampi 

koulutus,  sitä  merkittävämmäksi  vastaaja arvioi  Helsigin Sanomien merkitystä. 

Johto arvioi Helsingin Sanomien merkityksen suuremmaksi kuin kenttä. 

Vastaajien  arvioon  puoluelehdistön  merkityksestä  poliittisen  keskustelun  ja 

päätöksenteon  kannalta  vaikuttaa  koulutus  (F=4,656,  p=0,001***), 

korkekoulutuksen suorittaneet arvioivat sen merkityksen vähäisemmäksi (ka. 3,10 

ja 2,87) kuin vastaajat keskimäärin. Kaikista vastaajista yli  50 vuotiaat vastaajat 

pitävät  puoluelehdistöä  merkittävämpänä  kuin  alle  50  vuotiaat  (F=7,126, 

p=0,001***).  Yleensä  nuoremmat  ikäpolvet  ovat  paremmin  koulutettuja. 

Puoluelehdistön merkitystä arvioitaessa viidennes vastaajista ei osaa sanoa kuinka 

merkittävänä sitä pitää.

Erilaisia  mielipidemittauksia  erittäin  tai  melko  tärkeänä  pitää  48,5  prosenttia 

vastaajista.  Alle  50  vuotiaat  pitävät  niitä  merkittävämpänä  kuin  vastaajat 

keskimäärin  (F=3,583,  p=0,03*)  .  Tätä  voi  selittää  nuorempien  tottuminen 

mielipidemittauksiin myös vaikuttamiskeinoina.
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Internetiä vastaajista erittäin tai melko tärkeänä areenana poliittisen keskustelun 

ja  päätöksenteon  kannalta  pitää  51,3  prosenttia  vastaajista.  Yli  60  -vuotiaat 

vastaajat  pitävät  sen  merkitystä  pienempänä  (ka.  3,10)   kuin  alle  60  -vuotiaat 

vastaajat  (F=8,570,  p=0,001***).  Pyydettäessä  vastaajia  arvioimaan  internetin 

merkitystä  27  prosenttia  vastaa  ”en  osaa  sanoa”.  Osuus  on  suurempi  kuin 

minkään muun areenan kohdalla. 

Taulukko 19. Poliittisen keskustelun areenoiden merkitys johdon ja kentän 

mukaan.

Areenaa erittäin tai melko 
merkittävänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Televisio 98 % 95 %

Radio 74 % 80 %

Helsingin Sanomat 84 % 60 %

Iltapäivälehdet 42 % 39 %

Eduskuntakeskustelu 65 % 68 %

Mielipidemittaukset 49 % 47 %

Puoluelehdet 47 % 57 %

Maakuntalehdet 69 % 60 %

Paikallis- ja ilmaisjakelulehdet 47 % 34 %

Puoluekokoukset 67 % 70 %

Internet* 61 % 52 %
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Vaikuttaa  siltä,  että  poliittisenpäätöksenteon  kannalta  merkittävä  keskustelu  ja 

mielipiteen muodostus tapahtuu valtakunnallisessa mediassa, puolueen sisällä ja 

eduskunnassa. Suurin ero johdon ja kentän arvioissa liittyy Helsingin Sanomien 

merkitykseen.  Johto  arvioi  sen  selkesti  merkittävämmäksi  kuin  kenttä. 

Puoluedemokratian  muutoksen  yleisödemokratiaan  kannalta  merkittävää  on 

vastaajien arvioit puoluekokouksen merkityksestä: johto arvioi sen pienemmäksi 

kuin kuin kenttä. Vaikuttaa siltä, että puolue ja eduskunta ovat saaneet rinnalle 

poliittisenpäätöksenteon  kannalta  merkittävän  keskustelun  areenana 

valtakunnallisen  median  ja  maakuntalehdistön.  Sen  sijaan  yleisödemokratiaan 

liittyvän mielipidemittauksien merkityksen kasvu ei näy tuloksissa.

Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  myös  eri  toimijoiden  merkitystä  poliittisen 

keskustelun osallistujina ja/tai avaajina.

Taulukko 20. Eräiden toimijoiden merkitys poliittiselle keskustelulle

Toimija Erittäin tai
melko paljon

Ei lainkaan
tai vähän

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N

Oppostiopuolueet 87 % 6 % 3,81 0,52 302

Hallituspuolueet 90 % 4 % 3,87 0,45 305

Viranomaiset 49 % 12 % 3,21 0,86 304

Työmarkkinajärjestöt 79 % 12 % 3,68 0,67 305

Kansalaisjärjestöt 73 % 14 % 3,59 0,72 303

Suuryritykset 39 % 41 % 2,99 0,88 302

Tiedotusvälineet 80 % 12 % 3,68 0,68 304

Vastaajat  arvioivat  puolueiden  lisäksi  merkittäviksi  julkisen  keskustelun 

toimijoiksi  tiedotusvälineet  itse  ja  työmarkkinajärjestöt.  Puolueet  vaikuttavat 
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ottaneen  roolinsa  keskustelussa,  vaikka  se  onkin  siirtynyt  eduskunnasta  ja 

puolueen  omista  lehdistä  ja  areenoilta  pitkälti  kaupalliseen  julkisuuteen. 

Kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinajärkestöjen liki yhtä suuri merkitys vahvistavat 

kansalaisyhteiskuntaa  seuraavassa  kappaleessa  tehtyjä  havaintoja. 

Korkeakoulutuksen suorittaneet (ka. 3,80) pitävät kansalaisjärjestöjen merkitystä 

suurempana  kuin  vastaajat  keskimäärin  (F=2,475,  p=0,04*).  Pienimmän  roolin 

vastaajat arvioivat suuryrityksille.

Taulukko 21. Toimijoiden merkitys johdon ja kentän mukaan.

Toimijoita erittäin tai melko 
merkittävänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Oppostiopuolueet 88 % 87 %

Hallituspuolueet 98 % 90 %

Viranomaiset 45 % 50 %

Työmarkkinajärjestöt 82 % 79 %

Kansalaisjärjestöt 74 % 73 %

Suuryritykset 33 % 41 %

Tiedotusvälineet 86 % 79 %

Johto  ja  kenttä  arvioivat  hallituspuolueiden  roolin  merkittävämmäksi  kuin 

oppositiopuolueiden.  Tämä  saattaa  kertoa  Suomelle  viime  hallituskausina 

tyypillisestä  pääministerin vahvasta  asemasta.  Jopa eduskuntavaaleja  on välillä 

markkinoitu  ”pääministerivaaleina”.  Ministerit  hallituspuolueiden  edustajina 

saavat  hekin  pääministerin  ohella  median  huomiosta.  Johtoa  enemmän  kenttä 

näkee suuryritysten ja viranomaisten roolin.
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6.6. Kansalaisyhteiskunta ja julkinen valta

Eliittidemokratiassa kansalaisyhteiskunta oli  paikallinen ja kattava. Sen rinnalla 

julkinen valta  oli  minimalistinen.  Koska äänestäminen ei  jäsentynyt  poliittisten 

mielipiteiden  kautta,  syntyi  järjestöjen  toimeenpanemia  mielenosoituksia, 

vetoomuksia ja muita ulkoparlamentaarisia painostuskeinoja saadakseen asiansa 

esiin.  Puoluedemokratiassa  kansalaisyhteiskuntakin  oli  osin  politisoitunut  ja 

julkinen valta laajentui poliittisessa ohjauksessa. Yleisödemokratiassa markkinat 

haastavat julkisen vallan ja kansalaisyhteiskunnassa yhden asian liikkeet ja ad hoc  

–järjestöt  ovat  merkittäviä  julkiseen  keskusteluun  osallistujia  ja  politiikkaan 

vaikuttajia.  Myös  kaupalliset  yritykset  voivat  yleisödemokratian 

kansalaisyhteiskunnassa  toimia  kuten  kansalaisjärjestöt  (vrt.  mainostoimiston 

aloittama kampanja Korkeasaaren paviaanien elinolojen puolesta).

Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan eräiden kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien 

merkitystä.
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Taulukko 16. Kansalaisten eräiden vaikutusmahdollisuuksien merkitys

Vaikutusmahdollisuus Erittäin tai 
melko paljon

Ei lainkaan 
tai vähän

En osaa
sanoa

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

N

Mielenosoitus tai 
muu -ilmaus 62 % 24 % 14 % 3,38 0,85 301

Mielipide-
kirjoittaminen 71 % 17 % 12 % 3,54 0,77 302

Yhteydenotto
kansanedustajaan 74 % 15 % 11 % 3,59 0,74 306

Yhteydenotto
viranomaisiin 62 % 22 % 16 % 3,40 0,82 302

Yhteydenotto 
puoluejohtoon 60 % 24 % 16 % 3,36 0,84 306

Ostoboikotti 44 % 35 % 21 % 2,90 0,88 303

Lakko 72 % 19 % 9 % 3.54 0,79 303

Merkittävimpänä  vaikutuskeinona  vastaajat  pitävät  yhteydenottoa 

kansanedustajaan,  lakkoa  ja  osallistumista  julkiseen  keskusteluun 

mielipidekirjoittamisella.  Vähäisimpänä  vaikutusmahdollisuutena  vastaajat 

pitävät  ostoboikottia.  Aikaisemmankin  tutkimuksen mukaan SDP:n kannattajat 

suhtautuvat epäillen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kulutuspäätöksillään.

Naiset  pitävät  kaikkia  vaikutusmahdollisuuksia  merkittävämpänä  kuin  miehet 

(p=  0,03*  –  0,002**).  Muutoin  vastaajat  arvioivat  vaikutusmahdollisuuksien 

merkitystä  pieneksi.  On  luultavaan,  että  arvioidessaan  kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien  merkitystä  vastaajat  lähestyvät  asiaa  omien 

valmiuksien  kautta.  Korkeakoulutetut  (ka.  3,14)  pitävät  kansalaisten 

mahdollisuutta  ostoboikottiin  selkeästi  merkittävämpänä  kuin  muut  (ka.  2,79) 

vastaajat (F=2,994, p=0,03*). Vastaajan koulutuksella on vaikutusta myös arvioon 

kansalaisten mahdollisuuteen ottaa yhteyttä viranomaisiin. Korkeakoulutetut (ka. 
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3,61)  arvioivat  sen  muita  vastaajia   merkittävämmäksi  (F=2,552,  p=0,04*  ). 

Koulutuksella  näyttää  siis  olevan  vaikutusta  vastaajan  arvioon  omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan  ja  he  näkevät  myös  uudempien  vaikutuskeinojen 

kuten ostosboikotin merkityksen suurempana. 

Vaikutus-
mahdollisuus

Toimijoita erittäin tai melko 
merkittävänä pitäneiden %-osuus

Johto Kenttä

Mielenosoitus tai 
muu -ilmaus 59 % 63 %

Mielipide-
kirjoittaminen 86 % 68 %

Yhteydenotto
kansanedustajaan 82 % 73 %

Yhteydenotto
viranomaisiin 82 % 58 %

Yhteydenotto 
puoluejohtoon 67 % 58 %

Ostoboikotti 37 % 34 %

Lakko 82 % 70 %

Puolueen  johto  (ka.  3,80)  arvioi  kansalaisten  mahdollisuuden 

mielipidekirjoittamiseen  merkittävämmäksi  vaikutuskeinoksi  kuin  kenttä 

(F=6,625,  p=0,01**).  Samoin  johto  (ka.  3,69)  arvioi  kansalaisten mahdollisuuden 

ottaa yhteyttä viranomaisiin merkittäväksi vaikutuskeinoksi kuin kenttä (ka.3,35) 

(F=7,371, p=0,007**). 
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7. Onko Suomessa siirrytty yleisödemokratiaan?

Manin teoria esittää edustuksellisen demokratian kehittyneen eliittidemokratiasta 

puoluedemokratiaan  ja  edelleen  yleisödemokratiaksi.  Tutkimuksessa  on 

tarkasteltu  edustuksellisen  demokratian  muutosta  kuudella  ulottuvuudella  ja 

kutakin useamman kysymyksen muodostamalla kokonaisuudella. Tämä kappale 

on yhteenveto vastaajien käsityksistä näiden ulottuvuuksien suhteen.. 

Yleisödemokratia eräs piirre on poliittisen johtajuuden imagopohjaisuus. Vastaajat 

arvioivat  hyvin  yksimielisesti,  että  puolueen  puheenjohtajan  esiintymis-  ja 

mediataidot  ovat  tehtävän  kannalta  tärkeimpiä  ominaisuuksia. 

Puoluedemokratissa  johtotehtäviin  tullaan enemmän puoluekoneiston  sisältä  ja 

tällöin  korostuvat  poliittinen  organisointikyky  ja  kokemus.  Niitäkin  vastaajat 

pitävät merkittävänä, samoin puheenjohtajan suhteita muihin päättäjiin. Koulutus 

vaikuttaa  vastaajien  arvioon  mediataitojen  merkityksestä.  Mitä  pidemmälle 

koulutettu vastaaja, sitä merkittävämpänä hän piti puheenjohtajan mediataitoja. 

Naiset  arvioivat  puheenjohtajien arvon merkityksen suuremmaksi kuin miehet. 

Vastaajien  nuorin  kolmannes  odottaa  muita  vastaajia  useammin  puolueen 

puheenjohtajalta asiantuntijuutta jollain alalla.

Puolueen  johdon  ja  kentän  käsitykset  puheenjohtajan  ominaisuuksista  ovat 

samansuuntaiset.  Kentän  arvioissa  suhteessa  johtoon  korostuu  puheenjohtajan 

eräänalainen ammattimaisuus eli puheenjohtajan koulutus ja asiantuntijuus jollain 

alalla.  Poliittisen  johtajuuden  osalta  vaikuttaa  siltä,  että  johtajuus  on 

imagopohjaista  ja  sen  rinnalla  puolueen  puheenjohtajalta  odotetaan  edelleen 

puoluedemokratiaan  liittyviä  asioita  kuten  poliittista  kokemusta  sekä 

organisointikykyä ja sitoutumista puolueen arvopohjaan.

87



Yleisödemokratiassa  poliittiseen  edustukseen  liittyy,  että  päättäjäksi  valikoituu 

eliittidemokratian  paikallisten  merkkihenkilöiden  tai  puoluedemokratian 

puoluetta selkeästi edustavien sijaan medialahjakkuudet ja yhden asian expertit.

Äänestäjien  ja  kansanedustajien  suhde  perustuu  eliittidemokratiassa 

henkilökohtaiseen  tuttuuteen  ja  paikallisuuteen.  Vastaajat  eivät  pidä  tuttuutta 

tärkeänä. Sen sijaan kansanedustajaehdokkaan esiintymiskykyä pitää erittäin tai 

melko  merkittävänä  kaikki  vastaajat.  Arvioissa  korostuvat 

kansanedustajaehdokkaan  mediataidot,  arvot,  asiantuntijuus  jollain  alalla  ja 

puoluekanta.  Tässä  suhteessa  kansanedustajiasta  näyttää  tulleen  äänestäjien 

luottamusmies, jolle annetaan suhteellisen vapaat kädet käyttää henkilökohtaisien 

ominaisuuksien vuoksi saatua mandaattia. 

Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan kansanedustajien sitoutumista kotikuntaansa 

tai  muutoin  paikallisesti,  jäävät  arvioit  sitoutumisesta  alhaisiksi.   Edellä 

mainittujen  arvojen  ja  aatteellisuuden  /  ideologisuuden  voidaan  tässä  nähdä 

liittyvän  nimenomaan  kansanedustajaehdokkaan  poliittisiin  arvoihin,  joita 

puolueen perinteisesti  ajatellaan ilmentävän,  kokoavan ja  jäsentävän.   Toisaalta 

merkityksettömimpänä  vastaajat  pitävät  äänestäjien  luokkasamaistumista 

kansanedustajaehdokkaan  kanssa  ja  kansanedustajan  puoleuskollisuutta. 

Äänestäjän ja kansanedustajn suhdetta johto ja kenttä arvioivat samansuuntaisesti. 

Vaikuttaa siltä, että äänestäjien ja kansanedustajien suhdetta luonnehtii yhtä aikaa 

sekä puolue- että yleisödemokratiaan liittyvät piirteet. 

Yleisödemokratiassa kansanedustajien ja puolueen suhde on aiempaa löyhempi. 

Vastaajat  arvoivat  vaalikamppailussa  puolueen  tuen  merkityksen 
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kansanedustajaehdokkaille  melko  pieneksi.  Erityisesti  tämä  näkyy  arvioissa 

puolueen  mahdollisuuksista  tukea  vaalikamppailun  taloudellisessa  puolessa. 

Suurimpana  tukena  vastaajat  pitävät  puolueen  panosta  tiedotus-  ja 

mainosasioissa.  Jonkinlaista  merkitystä  arvioidaan  olevan  myös  ehdokas-  ja 

vaalityöntekijäkoulutuksella.  

Kansanedustajien ja puolueen suhdetta voidaan arvioida myös sen kautta kuinka 

ensin  mainitut  sitoutuvat  puolueeseen  ja  sen  päätöksiin  omassa 

päätöksenteossaan.  Vastaajat  arvioivat  kansanedustajien  sitoutuvan  erittäin  tai 

melko paljon yhtä lailla eduskuntaryhmään ja sen päätöksiin kuin puolueeseen  ja 

sen  päätöksiin.  Johdon  ja  kentän  arviot  ovat  lähellä  toisiaan.   Tämänkin 

ulottuvuuden mukaan vaikuttaa siltä, että samaan aikaan on esiintyy sekä puolue- 

ja yleisödemokratian piirteitä.

Eduskuntaryhmän  aseman  vahvistumiseen  puolueen  kustannuksella  liittyy 

eduskunnan asema poliittisen päätöksenteon kannalta merkittävän keskustelun 

areenana.  Vahvistumisen  sijaan  sen  ovat  haastaneet  tiedotusvälineet,  joista 

vastaajat arvioivat television ja radion eduskuntaa merkittävämmäksi areenaksi. 

Lisäksi puoluekokoukset arvioidaan eduskuntaa merkittävämmäksi. Eduskunnan 

merkityksen  arvioivat  vastaajista  suurimmaksi  eniten  koulutusta  saaneet. 

Mielipidemittauksien ja internetin merkitystä arvioivat myönteisimmin vastaajien 

nuorin  kolmannes.  Kolmanneksi  merkityksettömämmiksi  vastaajat  arvioivat 

puoluelehdistön merkityksen. Helsingin Sanomat on vastaajien arvioissa liki yhtä 

merkittävä  keskusteluareena  kuin  eduskunta.  Maan  suurimman  päivälehden 

merkitys  korostuu puoluejohdon  vastauksissa.   Muutoin  puoluejohto  ja  kenttä 

arvioivat eri areenoiden merkitystä samansuuntaisesti. Poliittisen päätöksenteon 
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kannalta merkittävän keskustelun osalta areenoiden merkityksien vertailu  tuottaa 

ristiriitaisia tuloksia. Toisaalta puoluelehdistön merkitys vaikuttaa vähäiseltä kun 

taas  puoluekokouksien  suurelta.  Toisaalta  televisio  nähdään  radion  lisäksi 

eduskuntaa merkittävämpänä, mutta esimerkiksi internetin merkitys jää kauaksi 

arvioista  eduskunnan  merkityksestä.  Toisaalta  mielipidemittauksia  arvioidaan 

selkeästi merkittävämmiksi kuin esimerkiksi iltapäivälehdet. Vaikuttaa siltä, että 

mielipiteenmuodostuksen  osalta  eliittidemokratiaa  luonnehtiva  eduskunnan 

vahva asema keskusteluareenana on yhä totta, koska eduskuntaryhmien aseman 

suhteessa  puolueeseen  on  tasavertainen.  Puoluepohjaisen  median  kanssa 

tasavertaisena  ovat  nyt  internet  ja  mielipidemittaukset.  Kokonaisuutena 

tiedotusvälineiden  merkitys  on  vahva.  Voitanee  todeta,  että  mielipiteen 

muodostuksen  areenoiden  osalta  yleisödemokratian  piirteet  ovat  olemassa 

vähintään muiden rinnalla. 

Mielipiteen muodostukseen, kansalaisyhteiskuntaan ja julkiseen valtaan liittyy eri 

toimijoiden  merkitys  julkisen  keskustelun  osallistujina.  Vastaajat  arvioivat 

hallitus-  ja  oppositiopuolueiden  jälkeen  merkittävimmäksi  keskustelijoiksi  ja 

keskustelun  avaajiksi  tiedotusvälineet  itse  sekä  työmarkkinajärjestöt.  Ensin 

mainitun  merkitys  viittaa  yleisö-  ja  jälkimmäinen  puoluedemokratiaan. 

Merkittävyydessä  kansalaisjärjestöt  tulevat  näiden  jälkeen.  Julkisen  vallan 

kaventumisesta  puoluedemokratiaan  verrattuna  ja  niiden  joutumista  myös 

markkinoiden  haastamaksi  kertoo  vastaajien  arviot  suuryritysten  roolin 

pienuudesta.  Kun  vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  eräiden  kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä nousee esiin eduskunnan aseman vahvuus. 

Niiden  lisäksi  korostuu  etujen  ajaminen  työtaistelukeinoin  sekä  perinteinen 

sananvapaus. Sen sijaan ostoboikottia ja mielenosoittamista ei pidetä tärkeänä eli 

jollain  tavalla  vaihtoehtoinen  tai  näkyvä  julkinen  kansalaisaktiivisuus  on 
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vastaajille  vierasta.  Näyttää  siltä,  että  vaikka  kenttä  arvioi  johtoa  vahvemmin 

yritysten vaikuttavan poliittisenpäätöksentekoon julkisen keskustelun kautta, he 

eivät  ole  (vielä)  omaksuneet  esimerkiksi  ostoboikottia  vaikutuskeinojensa 

valikoimaan.

Yleisödemokratiassa julkinen valta on markkinoiden haastama ja sen rajat  ovat 

hämärtyneet. Siltä osin kun asiaa selvitetään, niin näin myös arvioivat vastaajat. 

Edelleen  tähän  vaiheeseen  liittyy  kansalaisyhteiskunnan  kaupallistuminen  ja 

yhden  asian  liikkeiden  ja  ad  hoc  -järjestöjen  roolin  merkitys.  Johto  ja  kenttä 

arvioivat näiden nykylaatua samansuuntaisesti. 

Eliittidemokratian  superideologiana  pidettävä  kansallinen  etu  merkitsi,  että 

järjestelmä sieti hyvin poliittisten päätöksien ja yleisen mielipiteen ristiriidan. On 

mielenkiintoista,  että vastaajat  arvioivat kansanedustajien sitoutumisen yleiseen 

mielipiteeseen  alhaiseksi.  Alle  puolet  vastaajista  pitää  kansanedustajien 

sitoutumista yleiseen mielipiteeseen melko tai erittäin merkittäväksi.  Tähän voi 

liittyä puolueita ja suomalaista demokratiaa kohtaan ylipäätään esitetty kritiikki 

eli vastaajat kokevat, että poliittinen päätöksenteko ei ota huomioon kansalaisten 

mielipidettä. 

Tutkimuksessa  ei  suoraan  selvitetä  Suomen  sosialidemokraattisen  puolueen 

sisäistä  demokratiaa.  Tulokset  kuitenkin  tarjovat  kuitenkin  erään  näkökulman 

aiheeseen. Puolueen johdon ja kentän välillä on samankaltaiset käsitykset Suomen 

edustuksellisen  demokrtaian  nykylaadusta,  puolueen  roolista  ja  merkityksestä, 

julkisesta  kekustelusta  jne.  Tämän  perusteella  voitanee  sanoa,  että  puoluetta 

johdetaan kentän tahdon mukaisesti.  Ja  ellei  johdeta,  niin ainakin johto tuntuu 
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tietävän  hyvin  kentän  mielipiteet.  Eräs  mahdollisuus  näkemyksien 

samankaltaisuuteen  liittyy  tutkimusastelmaan.  Puolujohtoa  edustaa 

tutkimuksessa  sekä  puoluehallituksen  että  -valtuuston  jäsenet.  SDP:ssä  on 

perinteisesti  ajateltu  puoluevaltuuston  edustavan  ”kenttää”.  Tulos  voi  kertoa 

myös  siitä,  että  kenttä  on  valinnut  itselleen  ”näköisensä”  johdon.  Näin  siitä 

huolimatta, että johtoa ei valita suoraan vaan puoluekokousedustajien toimesta. 

Toisaalta samansuuntaisia käsityksiä voi selittää jäsenistön pitkä jäsenyys. Tämä 

herättää  kysymyksen  johdon  vastuusta  johtaa.  Lähempänä  päätöksentekoa  ja 

paremmin  informoituna  sen  luulisi  erottuvan  mielipiteissään  tavallisesta 

jäsenistöstä. 

Tutkimuksessa  saatujen  tulosten  pohjalta  voidaan  vetää  johtopäätös,  että 

Suomessa on monilta osin yleisödemokratian piirteitä. Yleisödemokratia on siis 

täällä, mutta puoluedemokratia ei ole kokonaan väistynyt sen tieltä. 
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9. Liitteet 

Tällä lomakkeella on tarkoitus selvittää, minkälaisia käsityksiä Suomen Sosialidemokraattisen puolueen 
johdolla ja jäsenistöllä on Suomen nykyisestä edustuksellisesta demokratiasta. 

A. TAUSTATIEDOT

Aluksi tiedustelen Sinulta joitakin taustatietoja aineiston tilastollista luokittelua varten. Vastauksia 
käsitellään luottamuksellisesti ja hyödynnetään ainoastaan ryhmätasolla. Yksittäisten vastaajien tietoja tai 
vastauksia ei voi näin tunnistaa. 

Ympyröi vastausvaihtoehtosi.

1. Sukupuolesi

1 mies

2 nainen

2. Ikäsi

1 alle 30 vuotta

2 30 – 39 vuotta

3 40 – 49 vuotta

4 50 – 59 vuotta

5 60 vuotta tai yli

3. Koulutuksesi

1 perus- tai kansakoulu

2 ylioppilas

3 ammattitutkinto

4 alempi korkeakoulututkinto

5 ylempi korkeakoulututkinto

4. Vaalipiirisi

  1   Helsinki 8   Etelä-Savo

  2   Uusimaa 9   Pohjois-Savo

  3   Varsinais-Suomi 10   Pohjois-Karjala

  4   Satakunta 11  Keski-Suomi

  5   Häme 12   Pohjanmaa

  6   Pirkanmaa 13   Oulu

  7   Kymi 14  Lappi

5. SDP:n jäsenyys 

1 alle 5 vuotta

2 5 – 9 vuotta

3 10 – 19 vuotta

4 20 – 29 vuotta

5 30 vuotta tai yli 

6. Luottamustehtävät. Kuulutko tällä hetkellä?

1 SDP:n puoluevaltuusto tai -hallitus

2 kunnan- tai kaupunginvaltuusto

3 muu kunnallinen luottamustehtävä



B. VAALIT

Tässä osiossa tiedustelen mielipidettäsi erilaisista eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista. Kysymyksissä 
tiedustellaan joka omaa mielipidettäsi tai arviotasi yleensä suomalaisten mielipiteistä. Olethan tarkkana. 
Ympyröi vastausvaihtoehtosi. 

7. Kuinka merkittävinä pidät puolueen tarjoamia erilaisia tukimuotoja kansanedustajaehdokkaalle?
 
1 = Ei lainkaan,  2 = Vähän,  3 = En osaa sanoa,  4 = Melko paljon,  5 = Erittäin paljon.

Mainosmateriaali 1 2 3 4 5

Tukimiesverkosto 1 2 3 4 5

Taloudellinen tuki 1 2 3 4 5

Ehdokaskoulutus 1 2 3 4 5

Apu varainkeräyksessä 1 2 3 4 5

Tekninen tuki 1 2 3 4 5

Tiedottaminen vaalikamppailussa 1 2 3 4 5

Henkinen tuki 1 2 3 4 5

Vaalityöntekijöiden koulutus 1 2 3 4 5

8. Kuinka tärkeinä valintakriteereinä arvioit suomalaisten äänestäjien pitävän vaaleissa 
kansanedustajaehdokkaan seuraavia ominaisuuksia?

1 = Ei lainkaan,  2 = Vähän,  3 = En osaa sanoa,  4 = Melko paljon,  5 = Erittäin paljon.

Esiintymiskyky 1 2 3 4 5

Henkilökohtainen tuttuus 1 2 3 4 5

Puoluekanta 1 2 3 4 5

Koulutus 1 2 3 4 5

Mediataidot 1 2 3 4 5

Poliittinen kokemus 1 2 3 4 5

Varakkuus 1 2 3 4 5

Aattellisuus / ideologisuus 1 2 3 4 5

Asiantuntijuus jollain alalla 1 2 3 4 5

Puolueuskollisuus 1 2 3 4 5

Suhteet muihin päättäjiin 1 2 3 4 5

Poliittinen organisointikyky 1 2 3 4 5

Arvot 1 2 3 4 5

Luokkasamastuminen ehdokkaaseen 1 2 3 4 5



C. PUOLUE

Tässä kolmannessa osiossa tiedustelen mielipidettäsi eri tavoin puolueeseen (SDP) liittyvissä asioissa. 
Ympyröi lähinnä mielipidettäsi vastaava vastausvaihtoehto.

9. Kuinka merkittävänä pidät kansanedustajien sitoutumista päätöksenteossaan seuraaviin tahoihin tai 
asioihin?

1 = Ei lainkaan,  2 = Vähän,  3 = En osaa sanoa,  4 = Melko paljon,  5 = Erittäin paljon.

Puolue 1 2 3 4 5

Eduskuntaryhmä 1 2 3 4 5

Puolueen arvot 1 2 3 4 5

Puolueen päätökset 1 2 3 4 5

Eduskuntaryhmän päätökset 1 2 3 4 5

Kannattajien mielipiteet 1 2 3 4 5

Yleinen mielipide 1 2 3 4 5

Kotikunta 1 2 3 4 5

Maakunta 1 2 3 4 5

Lääni 1 2 3 4 5

Suomi 1 2 3 4 5

Euroopan Unioni 1 2 3 4 5

10. Kuinka tärkeinä  pidät puolueen puheenjohtajalle seuraavia ominaisuuksia? 

1 = Ei lainkaan,  2 = Vähän,  3 = En osaa sanoa,  4 = Melko paljon,  5 = Erittäin paljon.

Esiintymiskyky 1 2 3 4 5

Henkilökohtainen tuttavuus 1 2 3 4 5

Koulutus 1 2 3 4 5

Mediataidot 1 2 3 4 5

Poliittinen kokemus 1 2 3 4 5

Varakkuus 1 2 3 4 5

Aattellisuus / ideologisuus 1 2 3 4 5

Asiantuntijuus jollain alalla 1 2 3 4 5

Puolueuskollisuus 1 2 3 4 5

Suhteet muihin päättäjiin 1 2 3 4 5

Poliittinen organisointikyky 1 2 3 4 5

Arvot 1 2 3 4 5



D. SANANVAPAUS

Lopuksi tiedustelen mielenpidettäsi sananvapauteen liittyvissä asioissa. Ympyröi mielipidettäsi lähinnä 
vastaava vastausvaihtoehto.  1 = Ei lainkaan,  2 = Vähän,  3 = En osaa sanoa,  4 = Melko paljon,  5 = Erittäin 
paljon.

11. Kuinka merkittävinä poliittisen keskustelun osallistujina ja/tai avaajina pidätte seuraavia toimijoita?

Oppositiopuolueet              1     2     3     4     5

Hallituspuolueet   1     2     3     4     5 

Viranomaiset        1     2     3     4     5             

Työmarkkinajärjestöt  1     2     3     4     5

Kansalaisjärjestöt  1     2     3     4     5

Suuryritykset  1     2     3     4     5  

Tiedotusvälineet 1     2     3     4     5     

12. Kuinka tärkeinä pidät suomalaisen poliittisen keskustelun ja päätöksenteon kannalta seuraavia?

Televisio 1 2 3 4 5
Radio 1 2 3 4 5

Helsingin Sanomat 1 2 3 4 5

Iltapäivälehdet 1 2 3 4 5

Eduskuntakeskustelu 1 2 3 4 5

Erilaiset mielipidemittaukset 1 2 3 4 5

Puoluelehdet 1 2 3 4 5

Maakuntalehdet 1 2 3 4 5

Paikallis- ja ilmaisjakelulehdet 1 2 3 4 5

Puoluekokoukset 1 2 3 4 5

Internet* 1 2 3 4 5

* (tällä tarkoitetaan internetiä kokonaisuudessaan mukaan lukien keskustelupalstat, blogit, verkkolehdet jne.)

13. Kuinka tärkeänä pidät kansalaisten mahdollisuutta seuraaviin vaikuttamiskeinoihin?

Mielenosoitus tai muu -ilmaus  1 2 3 4 5

Mielipidekirjoittaminen 1     2     3     4     5  

Yhteydenotto kansanedustajaan 1 2 3 4 5

Yhteydenotto viranomaisiin 1 2 3 4 5

Yhteydenotto puoluejohtoon 1 2 3 4 5

Ostoboikotti 1 2 3 4 5

Lakko 1 2 3 4 5

KIITOS VASTAUKSISTA JA AVUSTASI!



LIITE 2

SUOMALAINEN YLEISÖDEMOKRATIA -TUTKIMUS

Arvoisa vastaanottaja

Selvitämme Suomen Sosialidemokraattisen puolueen jäsenistön mielipiteitä ja mielikuvia 
suomalaisesta edustuksellisesta demokratiasta. Nyt kerättävät vastaukset käytetään 
yhteiskuntatieteiden ylioppilas Jyrki Konolan Tampereen yliopiston sosiologian opintojen pro 
gradu -tutkielmassa. Työtä ohjaa professori Matti Alestalo. Tutkimus tehdään Tampereen 
yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen, Kalevi Sorsa -säätiön ja SDP:n yhteistyönä.

Vastaajat

Vastaajiksi on valittu alueellisesti edustava otos puolueen jäseniä sekä kaikki SDP:n 
puoluehallituksen ja -valtuuston jäsenet. Yhteensä mielipidettä kysytään lähes 700 henkilöltä.

Lomakkeen palautus on maksuton

Toivomme, että vastaat kahden viikon kuluessa. Voit postittaa täytetyn lomakkeen maksutta 
Kalevi Sorsa -säätiöön oheisessa palautuskuoressa. 

Kysely on luottamuksellinen

Kysely on täysin nimetön. Vastauksia käsitellään ainoastaan osana suurempaa kokonaisuutta eikä 
kenenkään yksittäisen vastaajan henkilöllisyys tai mielipiteet erotu missään vaiheessa. Henkilöä 
koskevia taustatietoja käytetään ainoastaan aineiston tilastolliseen käsittelyyn. 

Voita kirja!

Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan 10 kpl Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 
100-vuotishistoriikkia (Ulpu Iivari, 2007). Arvontaa varten kysymme yhteystietojasi erillisellä 
kupongilla. Yhteystiedot tarvitaan ainoastaan arvontaa varten, eikä näitä tietoja käytetä 
tutkimuksessa. Palauttamalla arvontakupongin yhdessä täytetyn lomakkeen kanssa olet mukana 
arvonnassa.

Kiitos avustasi,

Jyrki Konola Juha Eskelinen
yht.yo toiminnanjohtaja
Tampereen yliopisto Kalevi Sorsa -säätiö

Tarkempia tietoja tutkimuksesta ja sen suorittamisesta antaa yhteiskuntatieteiden ylioppilas Jyrki 
Konola p. 050-406 1093.



Osoitelähde: Suomen Sosialidemokraattinen puolue, jäsenrekisteri. SDP, Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki.

ARPALIPUKE

Tutkimukseen vastanneiden kesken arvotaan kymmenen (10) Sosialidemokraattisen 
eduskuntaryhmän 100-vuotishistoriikkia. Ulpu Iivarin kirjoittama Kansanvallan puolustajat, 
(Otava 2007) on journalistinen kuvaus sd-eduskuntaryhmän roolista Suomen kehityksessä.

Täytä tämä arpalipuke ja liitä lomakkeen mukaan vastauskuoreen. Arpalipuke erotetaan 
vastauslomakkeista. 

Nimi:

Katuosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:
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