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________________________________________________________________________________ 
Poliittisen osallistumisen aktiivisuus on ollut muutoksessa ja erityisesti nuorten on sanottu 
syrjäytyneen politiikan keskiöstä. Tässä tutkimuksessa poliittista osallistumista lähdetään 
tarkastelemaan poliittisen identiteetin kautta. Tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta haastattelusta, 
jotka olen kerännyt eri tavoin osallistuvilta 23–29 -vuotiailta nuorilta aikuisilta. Kolme näistä 
nuorista aikuisista osallistuu pääasiassa puolueiden kautta ja kolme puolestaan puolueiden 
ulkopuolella. Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan sitä, miten nuoret aikuiset rakentavat 
poliittista identiteettiään puhuessaan poliittisesta osallistumisestaan. Toisin sanoen sitä, miten he 
kiinnittyvät politiikkaan. Oletuksena aineiston kahtiajaolle on ollut se, että vaikka nuorten 
kiinnittyminen puoluepolitiikkaan on vähentynyt, on se kuitenkin vahvaa puolueiden ulkopuolella. 
Lisäksi pyrin tarkastelemaan sitä, mitä eroja näiden eri tavoilla osallistuvien nuorten aikuisten 
poliittisessa identifioitumisessa on? 
 
Nuorten poliittisen kiinnostuksen syntymisessä on erotettavissa samankaltainen tarina. Nuori kohtaa 
poliittisia asioita murrosikäisenä. Hän kokee, että yhteiskunnassa on vahvoja epäkohtia ja alkaa 
tutustua niihin läheisemmin. Myöhemmin nuori menee mukaan toimintaan, joka ottaa osaa nuorelle 
tärkeisiin kysymyksiin. 
 
Nuorten puheista erottuu vahvasti kaksi tapaa identifioitua politiikkaan: yksityinen ja julkinen. 
Toiset nuoret puhuvat politiikasta varsin henkilökohtaisin argumentein, kun toiset puolestaan 
käyttävät lähes yksinomaan julkisia perusteluja. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää, että 
henkilökohtaisesti politiikkaan identifioituvien nuorten on hankalampi identifioitua 
puoluepolitiikkaan. Tämä näkyy myös aineiston nuorten välisenä selkeänä erona: ne jotka 
osallistuvat puolueiden kautta puhuvat politiikasta ja varsinkin puoluepolitiikasta julkisin 
perusteluin. Puolueiden ulkopuolella olevat nuoret puolestaan puhuvat osallistumisestaan 
henkilökohtaisin perusteluin.  
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The activity of the political participation has been on a change, and in particular, young people are 
said to be marginalized from the center of politics. This thesis is trying to answer how young people 
identify in to politics and what kinds of political participation habits they do have. The research 
material consists of six interviews that I have collected from 23 to 29-year-old young adults who 
have different ways of participating. Three of these young adults were involved mainly through 
parties and three outside the parties. This work focuses on the young adults and how they build their 
own political identity while speaking on political participation. In other words, it is how they are 
attached in to politics. One of the assumption is that even though the attachment of young people in 
party politics has been reduced, is it however a strong outside the political parties. 
 
The birth of young people's political interest has got a similar story. First a young person faces 
political issues in his teens when experiencing strong defects in important matters, and begins to 
inspect them more closely. Later, the young will involve with other young people who takes part in 
the important questions.  
 
Two ways to identify with politics stand out from the young peoples speech: private and public. 
While some young people talk about politics with the most personal arguments others use almost 
exclusively public arguments. Based on this study one could say that for young people identifying 
personally to politics is more common and easier. 
 
Keywords: political participation, political identity, young people 
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1. JOHDANTO 
 

Tämän päivän poliittinen toimintaympäristö on monimuotoinen. Teollistuneeseen yhteiskuntaan 

siirtyminen, yhteiskunnan vaurastuminen ja luokkayhteiskunnan mureneminen vaikuttivat 

yhteiskuntamme muotoutumiseen suuresti. 1960-luvulla syntyneet uudet yhteiskunnalliset liikkeet 

mursivat perinteistä luokkapohjaista politiikkaa luoden uusia areenoita ja tapoja toimia, sekä 

osallistua yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen murroksen seurauksena myös käsitys identiteetistä 

muuttui ja tämä on vaikuttanut entisestään ihmisten tapoihin kiinnittyä politiikkaan. Entisen 

selvärajaisen henkilökohtaisen identiteetin tilalle on tullut vaikeammin hahmotettava ja alati 

muuttuva identiteetti.  

 

Uusien yhteiskunnallisten liikkeiden sanotaan tuoneen luokkapohjaisen politiikkaan kiinnittymisen 

rinnalle henkilökohtaisen identifioitumisen liikkeeseen, sen arvojen ja päämäärien kautta. Erityisesti 

nuoret aikuiset ovat olleet aktiivisesti mukana näissä uusissa liikkeissä. Samanaikaisesti 

kiinnittyminen perinteiseen politiikkaan on heikentynyt, mistä esimerkkinä on muun muassa 

poliittisten puolueiden jäsenmäärien tippuminen ja äänestysaktiivisuuden lasku. Huoli politiikan 

tulevaisuudesta ja nuorten kiinnostuksen näivettymisestä politiikkaa kohtaan on ollut julkisuudessa 

esillä hyvin näkyvästi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Yhteiskunnallinen muutos ja 

uusien toimintamuotojen ilmaantuminen politiikan näyttämölle ovatkin luoneet tarpeen tarkastella 

poliittisen identiteetin rakentumista tänä päivänä. 

 

Nuorten poliittinen osallistuminen on ollut muutoksensa tähden tarkastelun alla paljon. Siitä on 

tehty useita yksittäisiä tutkimuksia ja tutkimusprojekteja. Tutkimuksissa on pääasiassa päädytty 

tarkastelemaan tilannetta yksittäisten osallistumismuotojen kautta. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa 

on puolestaan tarkasteltu osallistumisaktiivisuuslukuja. Aktiivisuusluvuista johdetut otsikot lehdissä 

ovat kertoneet yksinkertaistettua tarinaa: nuoria ei kiinnosta politiikka. Tutkimuksista on kuitenkin 

ainakin laajemmassa mielessä puuttuneet miksi -kysymykset: miksi nuoret eivät ole kiinnittyneitä 

politiikkaan ja miksi nuorten poliittinen osallistuminen on vähentynyt? Useista tutkimuksista tosin 

löytyy spekulaatiota tästä, mutteivät kysymykset ole olleet tutkimuksen keskiössä. Tässä 

tutkimuksessa nuorten poliittisen osallistumisen muutosta pyritään ymmärtämään tutkimalla 

poliittisen identiteetin rakentumista.  
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Tutkimuksen kohteena on nuorten aikuisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittiseen 

osallistumiseen. Empiria osiossa (luvut 5-9) tarkastellaan sitä, miten nuoret aikuiset rakentavat ja 

neuvottelevat itselleen ja toisilleen identiteettejä puhuessaan omasta poliittisesta osallistumisestaan. 

Ensiksi kuitenkin luodaan pohja tälle tarkastelulle luvuissa 2-4. Luvussa kaksi keskitytään 

kuvaamaan tutkimuksen postmoderneihin teorioihin pohjautuvaa viitekehystä. Postmoderneja 

teorioita lähdetään avaamaan yhteiskunnallisen muutoksen ja sen myötä muuttuneiden käsitysten ja 

teorioiden kautta. Luku kolme selventää sitä, mitä politiikalla ja poliittisella osallistumisella 

tarkoitetaan tässä työssä. Luvun neljä alussa määritellään identiteetin käsite suhteessa 

postmoderneihin teorioihin ja tähän tutkimukseen. Tämän jälkeen tarkastellaan aiempien 

tutkimusten perusteella, mitä arvoja nuorilla on, sekä miten nuoret ovat osallistuneet politiikkaan. 

 

Luvussa viisi alkaa tutkimuksen empiirinen osuus, jossa esitellään tutkimuksen tarkoitus, 

tutkimustehtävä sekä aineiston analysoinnin lähtökohta. Luvut kuusi ja seitsemän ovat 

analyysilukuja, joissa käsitellään haastatteluista esiin nousseita asioita. Luvussa kahdeksan kerätään 

tutkimustulokset yhteen ja viimeisessä luvussa pohditaan tutkimuksen onnistuneisuutta, sekä 

mahdollisia jatkotutkimuksen tarpeita.  
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2. YHTEISKUNNALLINEN KONTEKSTI 
 

Tässä luvussa käsitellään niitä tapahtumia, jotka ovat johtaneet nykyisenlaisen poliittisen 

toimintaympäristön kehitykseen. Luku alkaa yhteiskunnallisen rakennemuutoksen kuvaamisella 

ensin yleisellä tasolla ja sitten Suomen näkökulmasta. Tämän jälkeen luodaan katsaus siihen 

millaiseksi poliittinen osallistuminen on muotoutunut yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen. 

 

2.1 Yhteiskunnallinen muutos ja poliittisen toimintaympäristön muuttuminen 
 
Kommunismin romahtamisen, informaatioyhteiskuntaan siirtymisen ja kiihtyneen globalisaation on 

nähty merkitsevän haasteita yhteiskunnalliselle ja poliittiselle järjestelmälle Suomessa, kuten myös 

muualla. Yhteiskunnallisen muutoksen sanotaan luoneen täysin uudenlaisen toimintaympäristön 

poliittiselle osallistumiselle, jonka takia sitä on tarpeellista tarkastella pystyäksemme ymmärtämään 

poliittisen osallistumisen muutosta. 

 

Yhteiskuntateoreetikot ovat antaneet nyky-yhteiskunnalle useita erilaisia kuvaavia nimiä; Ulrich 

Beck on kutsunut nykyistä yhteiskuntaa postmoderniksi riskiyhteiskunnaksi ja refleksiiviseksi 

moderniksi. Zygmunt Bauman puolestaan puhuu notkeasta modernista, Anthony Giddens 

jälkitraditionaalisesta modernista ja Scott Lash informaation yhteiskunnasta.  

 

Beck (1994, 12), joka puhuu refleksiivisestä modernisaatiosta, näkee nyky-yhteiskunnan uutena 

riskiyhteiskuntana, jolla on menestyksensä tähden itsetuhon vaara. Voimakas talouskasvu, nopea 

teknistyminen ja korkea työllisyysturva saattelevat hänen mukaansa yhteiskunnan hiljalleen tähän 

uuteen aikakauteen ilman aiemmin tyypillisiä aikakausia erottavia murtumakohtia (mt., 14).  

Nationalismi, köyhyys, lahkojen ja uskontojen fundamentalismi, talous- ja ekologiset kriisit, uusi 

siirtolaisuus, sodat ja vallankumoukset liittyvät kaikki refleksiiviseen modernisaatioon (Beck 1994, 

14).  

 

Bauman taasen kuvaa nyky-yhteiskuntaa notkean modernin käsitteellä. Baumanin mukaan notkea 

moderni on ”vanhaan” raskaaseen ja kankeaan moderniin verrattuna norjaa ja notkeaa, näin ollen 

siis kevyempää. Bauman avaa notkean modernin käsitettä kuvaamalla kuinka notkeus on nesteen 

ominaisuus ja kuten nesteet, notkea modernikaan ei kiinnity sen enempää tilaan kuin aikaan, eikä 

pysty säilyttämään muotoaan: se pirstoutuu, leviää, läikkyy, tulvii ja liuottuu läpi. Kiinteän aineen 
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kohdatessaan notkealle ei käy huonosti, se kiertää tai menee läpi, kun kiinteä aina joutuu 

muuttamaan muotoaan kun se vesittyy. (Bauman 2002, 8.) Baumanin notkeassa modernissa mallit 

ja muodot ovat kuin nesteitä, ne eivät säilytä muotoaan, vaan muotoutuvat uudelleen (mt., 15).  

 

Ansiokasta Baumanin teoriassa on se, että hän on saanut hyvin vangittua notkean modernin -

käsitteeseen nyky-yhteiskunnalle ilmeisimpiä piirteitä. Jos poliittista osallistumista ja sen muutosta 

tarkkailisi tästä näkökulmasta, voisi vanhan poliittisen osallistumisen nähdä moderniksi muodoksi 

ja uuden poliittisen osallistumisen notkean modernin muodoksi. Tällöin olisi helppo hahmottaa se, 

minkä takia uudet poliittiset osallistumismuodot ovat haastaneet vanhoja. Jos puolestaan 

identiteettiä tarkastelee tästä notkean modernin näkökulmasta, identiteetti ymmärrettäisiin yhtälailla 

liikkuvaksi, aikaan ja paikkaa sidotuksi, monimuotoiseksi ja joustavaksi. Postmodernit teoriat 

pyrkivät selittämään sitä miten yhteiskuntamme on muuttunut. Tästä näkökulmasta on mielekästä 

tarkastella myös poliittisen osallistumisen muutosta.  

 

Postmodernisaatioteorioihin liittyy vahvasti yksilöllistyminen, joka tarkoittaa oman elämän 

suunnittelua, sovittelua ja paikkaamista: uudenlaista tapaa järjestää oma elämä (Beck 1994, 27–28).  

Yksilöllistymisen ei nähdä kuitenkaan tapahtuvan vapaan valinnan kautta, vaan pakosta ja siihen 

nähdään liittyvän oman elämän suunnittelun lisäksi omien mieltymysten ja elämänvaiheiden myötä 

muuttuvat sitoumukset ja verkostot (Beck 1994, 29). Baumanin mukaan tämä on johtanut siihen, 

että yksilön tehtäväksi tulee rakentaa itselleen identiteetti, sillä se ei tule enää annettuna (Bauman 

2002, 42) Yksilön yksilöllisyyttä määrittää tällöin kaikki mitä hän on tai on ollut, tekee ja ajattelee 

(Beck 1994, 29). Beckin mukaan tämänkaltainen yksilöllisyys ei kuitenkaan ole enää yksityistä, 

vaan siitä tulee poliittista. Beck kirjoittaakin siitä kuinka kansalaisten oma-aloitteiset 

toimintaryhmät ovat ottaneet valtaa politiikan työnnyttyä uudelleen esiin muodollisten velvoitteiden 

ja hierarkioiden ulkopuolella. Tätä voidaan hänen mukaansa pitää todisteena siitä, että enää 

politiikan ei voi nähdä liittyvän vain valtioon, poliittiseen järjestelmään, muodollisiin velvoitteisiin 

ja poliitikon uraan. Beckin mukaan politiikan yksilöllistyminen ei kuitenkaan merkitse 

sitoutuneisuudesta luopumista ja politiikkaan kyllästymistä, vaan eritasoista samanaikaista 

sitoutumista, jossa oikeistolaisuus ja vasemmistolaisuus, radikalismi ja konservatismi, 

demokraattisuus ja epädemokraattisuus, ekologisuus ja anti-ekologisuus sekä poliittinen ja 

epäpoliittinen sekoittuvat. (Beck 1994, 31–37.) 

 

Baumanin mukaan yksilöllistymisen pakko näkyy konkreettisesti muun muassa siinä, että 

kansalaisesta on tullut kuluttaja ja asiakas. Modernissa yhteiskunnassa kansalaisella oli tuottajan 
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rooli, joka oli normatiivisesti säädelty: oli rajat siitä, mitä tarvitsi elämiseen. Normit eivät 

kuitenkaan ohjaa enää kuluttajan elämää, vaan sitä ohjaavat halut ja toiveet ja viettelykset (Bauman 

2002, 95). Baumanin mukaan juuri tämän takia kuluttamisesta ja vapaudesta valita mitä kuluttaa on 

samalla muotoutunut poliittista toimintaa, kun kuluttamispäätöksiin kytkeytyy eettisiä, moraalisia ja 

poliittisia harkintoja. Bauman kuvaa identiteetin tekemistä shoppailuksi, jossa voi vapaasti valita 

siihen sopivia palasia ja vaihtaa niitä tarpeen tullen (mt., 103). Tosin, Baumanin mukaan on syytä 

suhtautua kriittisesti kuluttajan valinnan vapauteen. Sillä siitä, onko kuluttajan vapaus löytää 

identiteettinsä kuluttamalla massatuotteita aitoa vai oletettua vapautta, ei olla yhtä mieltä (mt., 104).  

 

2.2 Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos poliittisen osallistumisen 
näkökulmasta 

 

Suomessa sodanjälkeinen rakennemuutos maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi ja 

teollisuusyhteiskunnasta edelleen informaatioyhteiskunnaksi on ollut nopea. Elintaso on noussut, 

kulutus on kasvanut, Suomi on kaupungistunut ja taajamoitunut ja liikkuminen sekä muuttaminen 

ovat lisääntyneet. Koulutus on kasvanut ja pitkittynyt ja työelämä on rakennemuutoksen myötä 

mullistunut täysin. Myös globalisaatio, tietokoneistuminen ja vapaa-ajan lisääntyminen ovat 

muovanneet yhteiskuntarakennettamme. Suomi on keskiluokkaistunut ja vanhojen luokkarajojen 

tilalle on tullut uusia rakenteellisia rajoja, kuten yksityisen sektorin työntekijät ja julkisen sektorin 

työntekijät ja palkkatyöläiset ja yrittäjät.  

 

Tapio Häytiön ja Jarmo Rinteen mukaan tämä yhteiskunnallinen muutos on vaikuttanut poliittiseen 

osallistumiseen. (Häyhtiö & Rinne 2007). Pertti Lappalaisen (2002, 50) mukaan ihmiset eivät enää 

reagoi samalla tavalla yhteiskunnan rakenteisiin, jonka takia poliittinen toiminta on nykyisin 

spontaanimpaa ja ennustamattomampaa kuin ennen 1990-lukua, jolloin se oli säännönmukaisempaa 

(Lappalainen 1999, 21). Hän puhuu myös siitä kuinka Suomalainen yhteiskunta on fragmentoitunut. 

Fragmentoitumisella hän tarkoittaa jäykkien kansallisvaltiollisten rakenteiden murtumista, sekä 

uusien monisyisten ja nopeasti muuttuvien erilaisten poliittisten ryhmien yhteenliittymien syntyä. 

(Lappalainen 2002, 48) 

 

Lappalainen näkee, että valtiolle kuulunut vastuu politiikasta on hajaantunut useiksi paikallisiksi tai 

erikoistuneiksi politiikoiksi. Hänen mukaansa kansalaisten oma-aloitteisuus ja 

itseorganisoitumiskyky ovatkin tämän päivän politiikan ydin. (Lappalainen 2002, 56.) Myös 
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Alberto Meluccin (1989) mukaan liian kauan oletettiin, että päätöksentekoprosessin ja 

edustuksellisen mekanismin tarkka ja autonominen logiikka voisi mitätöidä massojen kamppailun ja 

voiman. Edustettavuus kuitenkin sisältää huomattavan eron intresseissä edustettavien ja heitä 

edustavien välillä. (Melucci 1989, 166.) 

 

Yksinkertaistaen Meluccin voi nähdä tarkoittavan sitä, että vaikka edustuksellinen demokratian 

tulisi edustaa koko kansaa ja sen intressejä, näin ei kuitenkaan käytännössä ole. Tiedämme muun 

muassa, että kansanedustajien tulotaso on huomattavasti heidän edustettaviaan korkeampi. Lisäksi 

tiedämme, että kaikki ihmiset eivät syystä tai toisesta äänestä. Tällöin jää kuulematta ne ihmiset, 

jotka eivät äänestä tai osallistu muutoin puolueiden kautta. Myös voidaan kyseenalaistaa edustajien 

lupaukset ja näiden näkyminen käytännössä politiikassa. Melucci onkin sitä mieltä, että kaikkien 

demokratiaprosessien pitää ehdottomasti ottaa huomioon tämä intressien ero edustuksellisessa 

rakenteessa. Demokratian, joka pyrkii olemaan edustuksellinen, on pakko tällöin pyrkiä luomaan 

sosiaalisia ja poliittisia keinoja kontrolloida tätä eroa. (mt., 167). Yhtenä mahdollisuutena erojen 

kontrolloimiselle voisi pitää vahvaa kansalaisyhteiskuntaa ja sen huomioimista. 

 

Lappalaisen mukaan ihmisten asema luokkarakenteessa ei enää selitä yksinään sitä, miksi ihmiset 

osallistuvat politiikkaan tietyllä tavalla (Lappalainen 2002, 92). Luokkarakenteen käyttäminen 

politiikkaan osallistumisen selittäjänä alkoi heiketä 1960-luvulla samaan aikaan, kun uusien 

liikkeiden synty käynnistyi. Uudet liikkeet vetosivat sosiaaliseen identiteettiin: feminismi naisiin, 

rotukamppailut mustiin ja Suomessa vaikuttavimpana työväenliikkeet työtä tekeviin. Toisaalta on 

myös kritisoitu kuinka uusia uudet liikkeet todellisuudessa olivat. Ainakin Suomessa monilla 

"uusilla liikkeillä" oli vielä pitkään vanhojen liikkeiden toimintatavat. Kuitenkin oli myös niitä 

liikkeitä, jotka eivät noudattaneet vanhoja organisoitumiskaavoja. Suomessa nämä liikkeet olivat 

lähinnä nuoren keskiluokan ja opiskelijoiden liikkeitä. (Rinne 2004.) Vanhojen toimintatapojen 

murtuessa alkoi siirtyminen kohti identiteettipolitiikkaa, jolloin identiteetistä muodostui käsite, 

johon liittyi vahvasti politiikka ja toimijuus. (Hall 1999, 43.) Lappalaisen mukaan liikkeisiin 

kiinnittyminen eroaa kuitenkin vahvasti muun muassa luokkarakenteeseen kiinnittymisestä, sillä 

aiempien tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että liikkeillä ei ole yhtä homogeenistä ja 

integroitua identiteettiä (Lappalainen 2002, 96). Tässä työssä asetetaan tarkasteluun puolestaan se 

eroaako näihin liikkeisiin identifioituminen poliittisiin puolueisiin identifioitumisesta. 

 

Donatella Della Portan ja Mario Dianin (1999, 99–101) mukaan identiteetti syntyy eri toimijoiden 

ja organisaatioiden välisten neuvottelujen tuloksena. Identiteetti ei ole toimijoiden ominaisuus, vaan 
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se on prosessi, jonka kautta toimijat tunnistavat itsensä (mt., 85). Kun liike identifioi itsensä, se on 

selkeä poliittinen teko (Lappalainen 2002, 118). Lappalainen on tarkastellut poliittista osallistumista 

tyyli-käsitteen näkökulmasta. Lappalaisen mukaan tyyliulottuvuus ilmenee siinä, millaisen tyylin 

kukin liike itselleen ottaa. Identifioituneet liikkeet puolustavat identiteettiään tietyllä tyylillä. 

Identiteetti kytkeytyy eroihin, jolloin identiteetin avulla pyritään tuomaan esille eroa. Tilanteessa, 

jossa toimijalla ei ole selkeää erottautumisen kohdetta, koko sen toimintatyyli ja identiteetti 

hämärtyvät. Lappalainen näkee, että näin on käynyt esimerkiksi puoluejärjestelmässämme, kun 

vahvat poliittiset linjaerot ovat hälventyneet. Tästä johtuen puolueiden identiteetti ja toiminnan tyyli 

on haalistunut. Lappalaisen mukaan nyky-yhteiskunnan kansalaiset ovat myös entistä 

itseorganisoitumiskykyisempiä. He organisoituvat arkipäivässä eteen tulevien kysymysten mukaan, 

jolloin he samalla politisoivat nämä arkipäivän ongelmat. Tämä politisointi puolestaan muuttaa 

valtasuhteita ja näkyy uusina toimijoina, joita valtio joutuu kohtaamaan. Lappalainen näkeekin 

tämän valtasuhteiden muodostumisen selittävän uusien liikkeiden menestystä. (Lappalainen 2002, 

56.) 
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3. POLIITIIKAN SOPEUTUMINEN YHTEISKUNNALLISEEN 
MUUTOKSEEN 
 

Tässä luvussa käsitellään tämän tutkimuksen kannalta tärkeät käsitteet: demokratia, politiikka ja 

poliittinen osallistuminen. Luku etenee niin, että ensin käsitellään eri tapoja demokratian ja 

poliittisen osallistumisen määrittelemiseen, jonka jälkeen määritellään kyseiset käsitteet tässä 

tutkimuksessa. 

 

3.1 Demokratia ja poliittinen osallistuminen 
 

Yksinkertaisesti muotoiltuna politiikka koostuu erilaisista instituutioista, organisaatioista ja 

ihmisistä, sekä näiden kaikkien yhteenliittymistä. (Lappalainen 2002, 147) Edustuksellinen 

demokratia puolestaan on yksi yhteiskunnan hallintatapa, jossa kansa valitsee edustajansa tekemään 

yhteiskuntaa koskevaa politiikkaa ja päätöksiä. Kansalaiset saavat siis ainakin mahdollisuuden olla 

äänestäjiä, mutta mitä muita rooleja yksilöillä nyky-yhteiskunnassa on? Ainakin sillä voidaan sanoa 

olevan yksilön, kansalaisen, äänestäjän, protestoijan, kampanjoijan, aktivistin, puolueen jäsenen, 

asiakkaan ja kuluttajan roolit. Riippuen siitä mitä rooleista halutaan painottaa eniten, poliittinen 

osallistuminen voi saada suppean tai laajan merkityksen.  

 

Edustuksellisen demokratian kannattajat puoltavat suoraa demokratiaa ja sen tekemistä vaalein, 

puoluein ja äänestyksin. Heidän mukaansa yhteiskunnassa on selkeä työnjako: vaaleissa kansa 

valitsee edustajansa, jotka nimeävät hallituksen, joka toteuttaa politiikkaa. Kansalaisten 

osallistumismuoto on pääasiassa vaaleissa äänestäminen. Osallistuvan demokratian kannattajat 

puolestaan pyrkivät lisäämään kansalaisten suoraa osallistumista politiikkaan myös vaalien välillä 

muun muassa kansanäänestyksin ja kansalaisaloittein (Bengtsson & Grönlund 2005, 152–153).  

 

Harry C. Boyte puhuu puolestaan valtiokeskeisestä ja kansalaiskeskeisestä demokratian mallista. 

Valtiokeskeinen kapean demokratian malli näkee kansalaisen roolin hyvin pienenä: äänestäjänä, 

asiakkaana ja kuluttajana. Kansalaiskeskeinen malli taas painottaa politiikkoihin suuntautuneiden 

hierarkkisten suhteiden sijasta horisontaalisten suhteiden tärkeyttä, antaen suuren merkityksen 

kansalaisorganisaatioille ja empowermentille, eli voimavaraistamiselle. Kansalaiskeskeisen mallin 

mukaan tärkeää on, että eri sektorit ja toimijat, niin hallitus kuin kansalaisyhteiskuntakin 
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neuvottelevat, ratkaisevat ongelmia ja tekevät politiikkaa yhdessä. Mallissa painotetaan erityisesti 

juuri kansalaisten osallistumisen tärkeyttä. (Boyte 2005, 539–540.)  Samankaltaisen jaottelun 

tekevät myös Rinne ja Häyhtiö. Heidän mukaansa hallinnollinen diskurssi ja toiminnallinen 

diskurssi ovat kaksi vastakkaista käsitystä kansalaisten osallistumisesta, jotka hallitsevat tällä 

hetkellä keskustelua. Hallinnollinen diskurssi pyrkii luomaan ja järkeistämään poliittisen toiminnan 

ylhäältä käsin. Toiminnallisen diskurssin tavoitteena on puolestaan tuoda vaihtoehtoisia merkityksiä 

ja toimintamuotoja alhaalta päin muun muassa kansalaistoiminnan avulla. (Rinne & Häyhtiö 2007, 

4.) 

3.1.1 Käsityksiä poliittisesta osallistumisesta ja demokratiasta Meluccin mukaan 
 

John Keanen ja Paul Mierin (1989, 172) tekemässä haastattelussa Alberto Melucci vastaa 

kysymyksiin demokratian suhteesta uusiin liikkeisiin ja perinteiseen politiikkaan. Haastattelussa 

Melucci kertoo kuinka hänen mukaansa olisi mielikuvituksellista väittää, että demokratia 

muodostuu ainoastaan kilpailussa pääsystä valtiollisiin resursseihin. Päinvastoin hänen mukaansa 

monimutkaisessa yhteiskunnassa demokratia vaatii tilanteen, joka mahdollistaa yksilöiden ja 

sosiaalisten ryhmien vahvistaa ja organisoida itsensä sellaisiksi kuin he haluavat. Meluccin mukaan 

itserefleksiivisen identiteetin muodostus, sen säilyttäminen sekä muuttuminen vaativat sosiaalisen 

tilan, joka on vapaa kontrollista ja sorrosta. Nämä tilat luodaan keinoilla jotka vaativat kollektiivisia 

toimijoita. (mt., 172.)  Melucci tarkoittanee yksinkertaistetusti sitä, että tarvitaan vapaa tila jossa 

sallitaan keskustelu ja yhteyden otot puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Travitaan tila, 

jossa kansalaiset voivat muodostaan yhteenliittymiä, kokoontua ja ilmaista mielipiteensä.  

 

Melucci (1989)  pohtii myös identiteettiin kuulumisen ja edustuksellisuuden eroja. Hänen mukaansa 

kuuluminen on suoraa ja edustuksellisuus epäsuoraa, jota ilmentää se, että kuuluminen tarkoittaa 

samanhetkistä nauttimista identiteetin hyödyistä, kun taas edustuksellisuus tarkoittaa mukautuvaa 

nauttimista. Kuulumisen hyödyt saadaan siis heti. Se voi olla kuulumista johonkin liikkeeseen ja 

sen kautta rakennettuun identiteettiin. Edustuksellisuuden kautta nautitut mahdolliset hyödyt ovat 

hitaammin ilmeneviä kansallisen politiikan kautta ja intressierot tekevät niistä paljon 

epävarmemmat. Meluccin mukaan tämän kuulumisen ja edustuksellisuuden paineen alla 

demokratian tulee pitää sisällään mahdollisuus kieltäytyä tai muokata edustuksellisuuden annetut 

olosuhteet, sekä myös mahdollisuus hylätä muodostetut merkitykselliset prosessit, jotta voidaan 

muodostaa uusia. (mt., 132.) Tarvitaan siis tiloja jotka ovat itsenäisiä poliittisesta 

institutionalisoidusta rakenteesta. Melucci tarkoittanee sitä, että pitäisi nähdä kansallisen politiikan 



 

 10 
   

tuolle puolen. Saattaa olla typerää pitää kiinni siitä käsityksestä, että tulevaisuudessakin 

edustuksellinen demokratia olisi se ainoa tapa tehdä politiikkaa. 

 

Melucci argumentoikin, että edustuksellisuus tarkoittaa mahdollisuutta esittää vaatimuksia ja 

intressejä, mutta se myös tarkoittaa pysyvää eroa ja sitä, ettei koskaan tule kuulluksi kokonaan. 

Hänen mukaansa osallistumisella on kaksoismerkitys: se tarkoittaa osaan ottamista, sekä myös 

kuulumista systeemiin. Vaihtoehtoiset yhteiskunnalliset liikkeet voivat toimia näissä julkisissa 

tiloissa ilman, että he menettävät spesifisyytensä. Julkisten tilojen päätarkoitus on tulkita näkyviksi 

ne kysymykset joita liikkeet synnyttävät. Tämä mahdollistaa liikkeiden pysymisen ei-

institutionalisoituina. (mt., 174) Uusilla liikkeillä ei ole yhtä universaalia suunnitelmaa, eikä usein 

edes pitkäaikaista päämäärää, vaan niiden mobilisaatio on rajoittunut tiettyyn aikaan ja paikkaan. 

(mt., 189) Meluccin mukaan resurssimobilisaatioteorian näkökulmasta aiemmat 

epäoikeudenmukaisuudet ja vääryydet eivät ole riittäviä tiloja selittämään uutta poliittista toimintaa. 

Näin ollen avautuu tärkeä teoreettinen tila, jossa voidaan kysyä kysymyksiä siitä, kuinka liikkeet 

tuottavat itsensä. RM teoria kehottaa analysoimaan monimuotoisen ja dynaamisen suhteen kolmen 

dimension kesken: aiemmat sosiaaliset ongelmat, yhteisten ongelmien käsityksen kehittyminen ja 

kollektiivinen toiminta. Käsityksen mukaan ihmiset eivät vain päätä toimia yhdessä koska he 

kokevat vääryyttä tai jakavat intressejä, vaan siihen liittyy paljon muutakin. (mt., 192.) 

 
Melucci listaa kolme teoriaa sille miksi yksilöt osallistuvat kollektiiviseen toimintaan: 

 

1. Ihmiset osallistuvat, koska he kuuluvat tiettyyn sosiaaliseen sektoriin joka altistaa 

ristiriitaisille monimutkaisen systeemin vaatimuksille. Tämä rakenteellinen selitys ei 

kuitenkaan ole riittävä sillä kaikki yksilöt, jotka kuuluvat eivät osallistu kollektiiviseen 

toimintaan. 

 

2. Resurssimobilisaatioteoria: käsittää tiettyjen resurssien saatavuuden yksilöille jotka 

osallistuvat laskemalla osallistumisensa kuluja ja hyötyjä. Resurssit, kuten jäsenyys 

verkostossa, eivät ole koskaan neutraaleja. Ne ovat aina ehdollisia sille sosiaaliselle 

sektorille mihin yksilö kuuluu. Esimerkiksi, kun naiset ovat alttiita ristiriitaisille 

vaatimuksille ja paineille, heidän osallistuminen kollektiivisesti riippuu siitä, miten 

paljon heillä on resursseja kuten koulutusta, ja pääsyä työelämään. 
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3. Yksilön sitoutumisen psykologia: yksilöt loppujen lopuksi osallistuvat pääasiassa 

henkilökohtaisin syin, ei koska he ovat mustia, naisia, opiskelijoita ym. (Keane & Mier 

1989, 215–216) 

 
Ei ole siis kovinkaan yksinkertaista vastausta sille, minkä takia ihmiset osallistuvat kollektiiviseen 

toimintaan. Melluccin kolmas listaus siitä, että loppujen lopuksi yksilöt osallistuvat pääasiassa 

henkilökohtaisin syin, on tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen teoria. Se näkyy 

myöhemmin kun tarkastellaan sitä, minkälaisin syin ja minkälaisin perusteluin nuoret identifioituvat 

politiikkaan ja poliittiseen osallistumiseen. 

 

3.1.2 Kuinka paljon ja minkälaista osallistumista demokratia tarvitsee? 
 

Poliittiseen osallistumiseen kytkeytyy kysymys siitä, miten paljon osallistumista tarvitaan 

demokratian toteutumiseen. Toteutuuko se silloin, kun kansalaiset äänestävät vai tarvitaanko sen 

toteutumiseen muutakin aktiivista kansalaistoimintaa? Heikki Paloheimo (2005, 19) kirjoittaa 

Vaalit ja demokratia Suomessa -kirjan johdannossa, että vaalit ovat edustuksellisessa demokratiassa 

se kanava, joka välittää kansalaisten mielipiteet päättäjille. Kansalaisyhteiskunta saa tällöin 

kansalaisten mielipiteiden muokkaajan roolin ja sen kautta voi myös vaikuttaa yhteiskunnassa 

tehtävään politiikkaan. Boyten (2005, 539–540) mukaan puolestaan demokratia tulisi muotoilla 

uudelleen niin, että kansalaisilla olisi vieläkin suurempi rooli. Myös Russel J. Daltonin mukaan 

kansalaisten osallistuminen politiikkaan on välttämätöntä mielekkäälle ja toimintakykyiselle 

demokratialle. Hänen mielestään yhteiskunnalliset tavoitteet tulisi määritellä poliittisen keskustelun, 

yleisen intressin ja politiikkaan osallistumisen kautta, jotta demokratia ei olisi heikkoa. (Dalton 

1988, 35.)  

 

John Keane määrittelee kirjassaan Civil Society kansalaisyhteiskunnan institutionaalisesti valtion 

ulkopuolella olevaksi ideaalityyppiseksi kategoriaksi. Se on ei-valtiollinen, ei-väkivaltainen, itse 

organisoituva, itsereflektoiva ja jännitteinen. Keane puhuu demokratian näkökulmasta siitä, kuinka 

valtio ja kansalaisyhteiskunta ovat riippuvaisia toisistaan. Hänen mielestään nämä muodostavat 

kaksi tarvittavaa osapuolta harjoittamaan voimaa. Tällainen käsitys demokratiasta näkee 

demokratian sirpaleisena ja itsereflektoivana voimankäytön systeeminä. (Keane 1998) 

Kansalaisosallistuminen on puolestaan osallistumista tässä kansalaisyhteiskunnassa. 

Kansalaisosallistuminen voidaan nähdä poliittisena osallistumisena, mutta se riippuu lähinnä tavasta 
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määritellä poliittisen osallistumisen käsite, sekä siitä minkä tyyppisestä kansalaisosallistumisesta on 

kulloinkin kyse.  

 

Tutkimuskirjallisuudessa poliittinen osallistuminen on jaettu perinteiseen ja ei-perinteiseen eli 

uusiin osallistumismuotoihin. Perinteinen osallistuminen käsittää äänestämisen sekä puolue- ja 

vaalitoiminnan. Uudesta politiikasta puhuttaessa tarkoitetaan uusia ei-institutionalisoituja 

osallistumisen muotoja, kuten aktivismi eri muotoineen, yhden asian liikkeet sekä verkkojen ja 

kulttuuristen ilmaisujen kautta vaikuttamisen (Siurala 2005). Toisinaan on käytetty myös 

konventionaalisen ja ei-konventionaalisen osallistumisen jaottelua. Näiden lisäksi politiikan tutkijat 

puhuvat sovinnaisesta poliittisesta osallistumisesta ja ei-sovinnaisesta. Näillä viitataan usein samaan 

jakoon kuin perinteisellä ja ei-perinteisellä politiikallakin. Ei-perinteinen politiikka on kuitenkin jo 

käsitteenä vanhahko ja sen sijasta on nykyisin alettu puhumaan uudesta politiikasta (Bengtsson & 

Grönlund 2005, 149). Toisaalta, kun uuttakin politiikkaan on ollut jo useamman vuosikymmenen 

ajan, nimityksen osuvuus heikkenee.  

 

Eri osallistumismuodoilla on nähtävissä erilaisia päämääriä. Uusia osallistumismuotoja käyttävien 

päämäärät ja kiinnostus on usein globaaleissa asioissa, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä ja 

ihmisoikeuksissa. Perinteisen osallistumisen päämäärät liittyvät esimerkiksi tietyn henkilön 

pääsemiseen eduskuntaan tai kansalliseen politiikkaan. Sen lisäksi, että eri osallistumismuodot 

eroavat päämääriltään Daltonin mukaan, erilaisia osallistumismuotoja on olemassa myös, koska 

poliittiset aktiviteetit eroavat siinä, kuinka paljon ne vaativat kansalaisilta. Toiset aktiviteetit ovat 

erittäin vaativia ja voivat edellyttää korkeaa poliittista tietämystä, toisten ollessa enemmän 

rutiininomaisia. (Dalton 1988, 36.) Voi olla, että uusissa osallistumismuodoissa on helpompi valita 

oman osallistumisensa aste ja siksi niihin on vaivattomampaa osallistua. Uudet poliittiset liikkeet 

ovat myös hyödyntäneet perinteisiä liikkeitä paremmin Internetin tuomia mahdollisuuksia ja tulleet 

näin helpommin lähestyttäviksi. 

 

Poliittinen osallistuminen voidaan siis määritellä siten, että se käsittää osallistumisen, jolla pyritään 

vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, tai osallistumisen, joka pyrkii vaikuttamaan myös 

laajemmin yhteiskuntaan ja maailmaan. Häyhtiö ja Rinne (2007, 1) painottavat kuitenkin sitä, että 

mikä tahansa osallistuminen ei ole politiikkaa. Heidän mielestään toiminnan tulee olla 

päämäärähakuisuuden lisäksi refleksiivistä. Häytiön ja Rinteen tavoin myös tässä tutkimuksessa 

poliittinen osallistuminen käsitetään itserefleksiivisenä toimintana. Jos poliittinen osallistuminen 

nähdään vain perinteisten keinojen kautta (äänestäminen, vaalit, puolue), tuntuu se tänä päivänä 
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aika kapealta käsitykseltä, sillä se jättäisi suuren määrän muita, ei-perinteisiä osallistumismuotoja 

kuten adressi, boikotti, valtaukset ja poliittiset graffitit, ulkopuolelle. Dellaporta ja Diani (2006, 1) 

ovatkin sitä mieltä, että ei ole enää mahdollista kutsua protestipolitiikkaa ja ruohonjuuritason 

osallistumista ei-perinteiseksi politiikaksi.  

 

Tässä tutkimuksessa poliittinen osallistuminen ymmärretään laajempana käsitteenä – refleksiivisenä 

osallistumisena, jolla yritetään vaikuttaa yhteiskuntaan. Se muodostuu perinteisinä 

osallistumismuotoina pidetyistä äänestämisestä, vaali- ja puolueosallistumisesta, yhteydenpidosta 

poliitikkoihin, sekä mielenosoituksista, että uusina pidetyistä osallistumismuodoista, kuten: 

valtaukset, adressit, boikotit ja yhden asian liikkeet. Kuvio 1 Poliittinen osallistuminen, 

havainnollistaa sitä, miten poliittinen osallistuminen määritellään tässä tutkielmassa. Kuviosta 

näkyy kuinka poliittinen osallistuminen käsittää sekä perinteiseen poliittiseen osallistumiseen, että 

uuteen poliittiseen osallistumiseen kuuluvat muodot. Kuvio havainnollistaa myös sitä, miten 

nykypäivänä osallistumismuotojen määrä on moninkertaistunut, sekä miten perinteisten ja uusien 

osallistumismuotojen rajat ovat häilyneet ja ovat osittain päällekkäisiä.   
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Kuvio 1. Poliittinen osallistuminen 
 
 

3.2 Perinteinen poliittinen osallistuminen 
 

Kansalaisten perinteinen poliittinen osallistuminen nähdään demokraattisen järjestelmän 

selkärankana (Grönlund & Paloheimo & Wass 2005, 119). Kuten edellisessä kappaleessa jo 

todettiin, perinteinen poliittinen osallistuminen muodostuu äänestämisestä, vaaliosallistumisesta 

(kampanjat ym.) ja puoluetoiminnasta. Näiden lisäksi siihen kuuluu lailliset mielenosoitukset sekä 

yhteydenotot päättäjiin. Kuten edelle tuli jo ilmi, aiemmin perinteisten osallistumismuotojen nähtiin 

yksinään muodostavan poliittisen osallistumisen. Nykyään yhä useammin keskusteluun nousee 

asioita kuitenkin myös uuden politiikan piiristä. Huolimatta tästä perinteisen osallistumisen asema 

on silti virallisessa päätöksenteossa vahva: puolueet asettavat ehdokkaita vaaleihin ja kansalaiset 

äänestävät edustajat kansanedustuslaitoksiin, kunnallispolitiikkaan, valtionhallintoon (eduskunta ja 
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presidentti) sekä Europarlamenttiin (Paloheimo & Raunio 2008, 217). Valtiollinen poliittinen 

päätöksenteko on siis yhä suurelta osin perinteisen osallistumisen kautta kanavoituvaa politiikkaa 

(mt., 182). Toisaalta äänestysaktiivisuus on ollut laskussa ja myös puolueiden jäsenmäärät ovat 

romahtaneet niin, että puhetta jopa edustuksellisen demokratian kriisistä on käyty äänestämisen 

legitimoidessa kansallisen politiikan teon. Erinäisten tutkimusten mukaan kansalaiset tuntevat yhä 

useammin epäluottamusta ja tyytymättömyyttä politiikkoja ja harjoitettua politiikkaa kohtaan.  

 

1970-luvulta lähtien äänestysaktiivisuus alkoi hiipua muiden perinteisten osallistumismuotojen 

ohella niin Suomessa kuin useimmissa läntisissä demokratioissa. Verrattaessa äänestysaktiivisuuden 

laskua muihin Euroopan maihin Suomi sijoittuu kärkipäähän laskun suuruudessa (Grönlund ym. 

2005, 119). 1960-luvulta äänestysaktiivisuus on pudonnut 10 prosenttia. Presidentinvaalit ovat 

parhaiten selvinneet äänestyskadosta, sillä niiden äänestysaktiivisuus on pysynyt korkeana myös 

silloin kun osallistuminen oli laskussa muissa vaaleissa (mt., 122). Kunnallisvaaleissa äänestys-

prosentti oli nousussa muutamien vaalien ajan. Vuoden 2004 vaaleissa se nousi 2,4 prosenttia ollen 

58,6 prosenttia ja 2008 kunnallisvaaleissa äänestysprosentti nousi jo toistamiseen ollen 61,3 

prosenttia. Tosin noustessaankaan kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus ei ollut kovin suurta luokkaa 

ja 2012 vaaleissa se kääntyi taas laskuun ollen 58,3 prosenttia. (Tilastokeskus 2012) 

Eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus on puolestaan ollut laskussa ollen 2007 67,9 prosenttia. (1,8 

prosenttiyksikköä matalampi kuin 2003.) Eduskuntavaalien äänestysprosentti on laskenut tasaisesti 

vuodesta 1979 niin, että vuoden 2007 äänestysaktiivisuus laski jo alhaisemmaksi sitten vuoden 

1945 vaalien (Tilastokeskus 2009).  Europarlamenttivaaleihin osallistuminen on ollut kaikista 

vaaleista alhaisinta. Vuoden 2004 vaaleissa 41,1 prosenttia äänestysikäisistä käytti ääntään. Tosin 

tällöinkin vuoden 1999 europarlamenttivaaleihin verrattuna äänestysprosentti nousi 9,7 

prosenttiyksikköä. Viime vuosina on kiinnitetty huomiota erityisesti ”nukkuviin”, eli niihin jotka 

jättävät äänestämättä. Tämän perusteella näyttää siltä, että osa kansalaisista on syrjäytynyt 

kokonaan politiikan keskiöstä. Sillä kokeeko äänestämisen velvollisuutena vai vapaaehtoisena, on 

vaikutus äänestyskäyttäytymiseen (Dalton 1988). Ne, jotka kokevat äänestämisen 

kansalaisvelvollisuutena äänestävät vaaleissa todennäköisemmin kuin ne, jotka pitävät sitä 

vapaaehtoisena. 

 

Äänestämiskäyttäytymiseen vaikuttavat myös monet muut syyt, kuten velvollisuudentunto, 

luottamus demokratiaan ja puolueisiin, hallituksen toimintaa koskevat ajankohtaiset arviot, 

poliittinen tietämys, ikä, kiinnostus politiikkaan, ammattiyhdistysaktiivisuus, subjektiivinen 

kansalaispätevyys ja puolueeseen samaistuminen. (Grönlund ym. 2005, 137–142.) Osa näistä syistä 
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kuten korkea poliittinen tietämys ja luottamus demokratiaa kohtaan vaikuttavat positiivisesti 

äänestämiseen. Negatiivisesti puolestaan vaikuttaa muun muassa alhainen ikä, pettymys 

ajankohtaiseen politiikkaan ja se, ettei samaistu mihinkään puolueeseen (mt., 137–142). Ihmiset itse 

ovat antaneet äänestämättömyytensä syiksi muun muassa välinpitämättömyyden, protestin, tiedon 

puutteen, kiinnostamattomuuden, valinnan vaikeuden ja olosuhteisiin vetoamisen (mt., 143).  

 

Jocelyn A. J. Evans on listannut kirjassaan Voters and Voting äänestämiseen vaikuttaviksi tekijöiksi: 

ryhmän hyödyt, materiaaliset hyödyt, manageriaalisen kompetenssin, keskittymisen relevantteihin 

asioihin, toisen puolueen mahdollinen voitto sekä jo edellä osittain mainitut ikä, sukupuoli, 

sosiaaliluokka, koulutus, uskonnollinen ryhmä ja ideologinen ryhmä. (Evans 2004, 6.) Evans 

määrittelee äänestämisen itsessään yksinkertaisimmillaan valinnaksi. Yksilö valitsee saatavien 

hyötyjen perusteella joko puolueen tai henkilön, jota äänestää. Eli käytännössä hän punnitsee ne 

hyödyt mitkä äänestäminen puoluetta A hänelle antaisi, verrattuna siihen, että hän äänestäisi 

puoluetta B, C tai D tai jättäisi kokonaan äänestämättä. Äänestäminen tuottaa kollektiivisen 

tuloksen, joka ei vaikuta suoraan yksilöihin. Toiminta on kollektiivista siksi, että äänestyksessä 

tarvitaan usea ääni. Yksilö ei myöskään pysty vetäytymään systeemistä, vaikka hän ei osallistuisi 

äänestyksiin. (Evans 2004, 3.) Vaikka luokkarakenne ei enää ole entisen kaltainen selittäjä 

äänestyskäyttäytymisessä, on sillä Evansin mielestä kuitenkin havaittavissa olevia vaikutuksia 

vieläkin. Hänen mukaansa enää ei kuitenkaan voida nojautua vanhoihin luokkarajoihin, vaan pitää 

keskittyä ennemminkin ansiotyön rajoihin. Tällöin kiinnitetään huomiota siihen onko yksilö 

palkkatyöläinen, yrittäjä vai manageriaali. (Evans 2004, 59) 

 

Sami Borgin (2008) mukaan kansalaisten kiinnittyminen puolueisiin on eriasteista. Lähimpinä 

puolueita ovat puolueiden toimintaan osallistuvat aktiiviset puolueiden jäsenet, jotka ovat vain pieni 

osa jäsenistä. Seuraavina ovat satunnaisesti osallistuvat puolueiden jäsenet. Kolmantena ovat 

sellaiset ihmiset, jotka vahvasti samaistuvat tiettyyn puolueeseen ja äänestävät sitä olematta 

kuitenkaan sen jäseniä. Viimeisenä ovat sellaiset ihmiset, jotka suhtautuvat osaan puolueista 

myönteisesti kannattamalla näitä ajoittain, mutta voivat olla myös kannattamatta mitään puoluetta. 

(mt., 85.) Puolueiden jäsenten osuus äänestysikäisten joukosta on vain kahdeksan prosenttia (mt., 

89), jäsenmäärien ollessa laskussa jo useamman vuosikymmenen ajan. Borg arvioi, että kehityksen 

taustalla on puolueiden toimintaympäristön yleiset muutokset ja erityisesti median roolin 

vahvistuminen politiikan näyttämönä (mt., 88). Puolueet eivät myöskään ole kyenneet hankkimaan 

uusia jäseniä. Nykyään puolueisiin liitytään harvemmin ja vanhemmalla iällä kuin ennen (mt., 89). 

Tämä on johtanut siihen, että puolueiden ikärakenne on vinoutunut niin, että vanhemmat ikäryhmät 
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(50+) ovat yliedustettuina. Alle 29-vuotiaita puolueiden jäsenistä on noin seitsemän prosenttia. 

Kuitenkin aikuisväestöstä alle 29-vuotiaita on noin 19 prosenttia. Tämä yliedustus näkyy usein 

myös vaalien ehdokasasetuksissa. (Borg 2008, 91.) Puolueisiin kiinnittymisen heikentyminen on 

mitä ilmeisimmin yksi keskeinen syy myös äänestysprosenttien pienenemiselle (mt., 96). Puolueet 

ovat myös menettäneet asemiaan sekä valtakunnallisen että paikallisen tason poliittisessa 

rekrytoinnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhä harvemmin edustukselliseen demokratiaan 

noustaan puolueesta hankituilla ansioilla (mt., 138) Evansin mielestä kansalaisilla ei tunnu olevan 

selkeää kuvaa siitä kuka on vastuussa harjoitetusta politiikasta, ja tämä vähentää kiinnostusta 

äänestämistä kohtaan. (mt., 215) Koska kaikkia ihmisiä ei voida koskaan voittaa omalle puolelle, 

puolueet pyrkivät ideologiansa rajoissa miellyttämään mahdollisimman monia kansalaisia (Evans 

2004, 77).  

 

Puolueet ovat perinteisesti eronneet aatteellisesti toisistaan, sillä vaikka yleisesti puhutaan siitä, että 

puolueet ovat lähentyneet toisiaan, löytyy niistä vielä useita selkeitä erojakin. Heikki Paloheimo ja 

Jan Sundberg (2005, 170–171) listaavat artikkelissaan kahdeksan puolueita erottavaa 

ristiriitaulottuvuutta: vasemmisto vs. oikeisto, ydinalueet vs. periferia, tuottajat vs. kuluttajat, 

konservatiivit vs. liberaalit moraaliarvot, suomenkieliset vs. ruotsinkieliset, kansainvälinen vs. 

kansallinen, luonnonsuojelu vs. luontoa kuormittava tuotanto ja kulutus sekä materialismi vs. 

postmaterialismi. Nämä ovat niitä ulottuvuuksia, joihin ihmiset identifioituvat kannattaessaan jotain 

puoluetta. Näiden eri ulottuvuuksien yhteisöihin samaistuminen voi vahvistaa kansalaisen poliittista 

osallistumista (Grönlund ym. 2005, 130). Suomessakin on nähtävissä puolueiden luokkapohjaiset 

juuret: ne työväenluokkaan samaistuvat, joille ammattiryhmän etu on tärkeä, valitsevat useimmin 

vasemmistopuolueen, kun taas ylempään keskiluokkaan samaistuva porvaripuolueen (Paloheimo & 

Sundberg 2005, 182). 

 

3.3 Uusi poliittinen osallistuminen 
 

Uudesta politiikasta puhuttaessa puolestaan tarkoitetaan uusia ei-institutionalisoituja osallistumisen 

muotoja kuten aktivismi eri muotoineen, yhden asian liikkeet (ympäristö, eläinten tai ihmisten 

oikeudet, sukupuolikysymykset, sodanvastaisuus ym.) ja verkkojen ja kulttuuristen ilmaisujen 

kautta vaikuttaminen (Siurala 2005). Tällainen edustuksellisen demokratian ulkopuolella tehtävä 

politiikka on usein yhden asian ympärille keskittyvää, sekä vahvasti henkilökohtaisiin valintoihin 

kytkeytyvää toimintaa. Uuden politiikan osallistumismuotoja ovat muun muassa mielenosoitukset, 



 

 18 
   

valtaukset, ostoboikotit tai ostosuuntaukset, lakot, laittomat lakot, adressit ja muut yhden asian 

löyhät liikkeet ja verkostot. Uuden politiikan vahvana piirteenä on osallistumisen 

arkipäiväistyminen: osallistumisen valintoja tehdään jokapäiväisessä elämässä. Tässä yhteydessä on 

puhuttu myös Beckin ja Giddenssin luomasta elämänpolitiikka käsitteestä. Åsa Bengtsson ja 

Kimmo Grönlund (2005, 149) ovat puolestaan jakaneet uuden politiikan kahteen alaryhmään: 

protesteihin ja torjumiseen. Tällöin torjumisella tarkoitetaan keinoja, kuten vetoomusten 

allekirjoittaminen ja ostoboikotit. Protestiosallistuminen puolestaan käsittää toiminnan, johon liittyy 

väkivaltaa tai laittomuutta (mt., 158). Aiemmin perinteisen politiikan ulkopuolella olevat toimijat 

ovat pyrkineet lainkuuliaiseen, väkivallattomaan ja yksityisomaisuutta kunnioittavaan toimintaan. 

Ne ovat luottaneet neuvotteluihin valtion ja kunnan kanssa. Suora toiminta ei ollut siis ennen 

tyypillinen muoto. (Rasimus 2006, 18.) Uusia liikkeitä ja uutta poliittista osallistumista leimaa 

puolestaan juuri suoraan toimintaa nojaaminen. Kun vanhat edustuksellisen politiikan ulkopuolella 

olevat liikkeet olivat luokka tai intressiperustaisia, uudet liikkeet puolestaan ovat sosiokulttuurisia 

tai identiteettiliikkeitä. (Rasimus 2006, 66.) 

 

Arkipäiväisten asioiden politisoinnin on sanottu tehneen politiikkaan osallistumisesta entistä 

jokapäiväisempää ja henkilökohtaisempaa. Seuraavassa tarkastelen uutta osallistumista ja sen 

piirteitä konsumerismin kautta. Kuluttamisen politisointi on tuonut poliittiseen osallistumisen 

vaihtoehdon ja valinnat jokapäiväisiin tavaranvaihto hetkiimme. Konsumerismi, eli poliittinen 

kuluttaminen, voidaan määritellä kahdella tavalla. Yksinkertaistetussa määritelmässä se tarkoittaa 

valintojen tekemistä markkinoilla perustuen poliittisiin ja eettisiin arvioihin. Tällaisia valintoja ovat 

ostoboikotit ja ”buykotit” sekä sosiaalisesti vastuullinen investointi. Laajemman määritelmän 

mukaan konsumerismi on markkinoistumista ja kuluttamista kriittisesti arvioivaa toimintaa, joka 

saa erilaisia muotoja (Rättilä 2007). Yhdellä tapaa konsumerismi voidaan nähdä viimeisenä keinona 

säädellä markkinoita. Konsumerismia käytetään, kun halutaan toimia nopeasti ja muut keinot 

nähdään toivottomina (mt., 58). Se on niiden ihmisten toimintaa, jotka tekevät valintoja tuottajien ja 

tuotteiden välillä, tavoitteena muuttaa huonoina pitämiään institutionaalisia tai markkinoiden 

käytäntöjä. Heidän valinnat perustuvat asenteisiin ja arvoihin oikeudesta ja reiluudesta, ei-

taloudellisiin asioihin, jotka koskevat henkilökohtaista tai perheen hyvinvointia, sekä eettiseen ja 

poliittiseen arvioon myönteisistä ja huonoista yritysten ja hallituksen toiminnasta. (Micheletti 2003, 

2) Poliittiset konsumeristit ovat niitä, jotka kiinnittyvät tällaisiin valintatilanteisiin. He voivat toimia 

joko yksilöinä tai kollektiivisesti. Poliittinen konsumerismi haastaa perinteisen tavan käsittää 

politiikka valtiokeskeisenä systeeminä ja sen miten me ymmärrämme poliittisen osallistumisen (mt., 
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3.) ollen näin malliesimerkki uudesta politiikasta. Se pakottaa meidät ajattelemaan politiikan roolia 

markkinoilla ja markkinoiden roolia politiikassa. 

 

Michele Micheletti (2003) esittää kirjassaan Political virtue and shopping: individuals, 

consumerism, and collective action, muutamia tärkeitä kysymyksiä uusista osallistumismuodoista. 

Miten ostokäyttäytymisellä voi vaikuttaa? Millainen on uusi poliittinen areena? Heijasteleeko se 

yhteiskunnan muutosta? Kuka käyttää näitä uusia osallistumismuotoja ja miksi? Voidaanko uusilla 

osallistumismuodoilla uudistaa demokratiaa ja poliittista yhteisöä? Michelettin mukaan toiset 

tutkijoista ovat sitä mieltä, että politiikan tekemistä tulee tarkastella prosessina jossa ongelmat 

hoidetaan sopivilla ja tarkoituksenmukaisilla keinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että politiikan tekijät 

olivatpa ne sitten virkamiehiä, poliitikkoja, yksityishenkilöitä, kansalaisia tai yrityksiä, aloittavat 

ongelman luonteen tarkastelusta ja sitten vasta päättävät mitä keinoja käyttävät ongelman 

ratkaisemiseen. (mt., 7.) Tällainen lähtökohta on uudella politiikalla. Micheletti argumentoi 

ympäristön saastumisen olevan todiste siitä, että valtio on hallinnallisessa kriisissä. Hänen 

mukaansa tarvitaankin paradigman muutos politiikan tekemisessä. Suunnanmuutoksen tulisi 

tapahtua kohti kestävän elämäntyylin kehittämistä ja kuluttamisen muuttumista, ennemminkin kuin 

valtion keksimien lakien käyttöä. (mt., 8.) Konsumerismilla, kuten yleensäkin uudella 

osallistumisella, yhtenä päämääränä on tuoda julki asioita, jotka puuttuvat poliittisesta prosessista. 

(mt., 15.)  

 

Mutta miksi kuluttaminen on politiikkaa? Micheletti listaa erinäisiksi syiksi mm. sen, että ihmiset 

jotka ovat ehkä yrittäneet viralliselle areenalle tai on jätetty sen ulkopuolelle, pääsevät näin 

ilmaisemaan itseään. Kuluttaminen antaa tällöin areenan ongelmien käsittelyyn ja ratkaisuun. 

Ihmiset ovat huolissaan tuotteiden politiikasta ja ostokäyttäytyminen on keino vaikuttaa tähän. (mt., 

15.) Empowerment on konsumerismiin ja uuteen politiikkaan liitetty käsite. Tällä tarkoitetaan 

ihmisten voimauttamista, tunnetta omien vaikutusmahdollisuuksien kasvusta. (mt., 18.) 

Henkilökohtaisten valintojen kautta osallistumisesta tulee autonomista. Tämä puolestaan luo 

tilanteen, jossa pelkkä eliitti ei osallistu politiikan tekemiseen. (mt., 22) Käytännössä Micheletin 

mukaan on kolme reagointimahdollisuutta markkinoilla: exit, voice ja loyalty (mt., 20). Eli joko 

yksilö/ryhmä voi lakata ostamasta jotain tuotetta tai sitten se voi pyrkiä nostamaan sen julkisuuteen 

tai suosia jotakin tuotetta. Yksinkertaistettuna identiteetin näkökulmasta kyse on siitä, että Ihmiset 

ostavat markkinoilta tuotteiden identiteettejä ja rakentavat näin samalla omaa identiteettiään. 
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3.4 Poliittinen osallistuminen muutoksessa 
 

Kuten aiemmin jo todettiin, poliittisen osallistumisen toimintaympäristö on muuttunut.  Yhä 

enenemässä määrin tärkeinä pidetyt ongelmat ja uhat kohdistuvat yli kansallisrajojen globaaleihin 

asioihin, joihin ei pystytä välttämättä vaikuttamaan pelkästään kansallisen politiikan keinoin. Uudet 

poliittiset liikkeet kytkeytyvätkin vahvasti globalisaatiokriittiseen liikkeeseen. Ne ovat usein 

luonteeltaan löyhän verkostomaisia yhdenasianliikkeitä. Micheletin mukaan läntisten 

demokratioiden kansalaiset ovat liikkuneet poispäin monista perinteisistä poliittisen osallistumisen 

muodoista keskittyen itse poliittiseen systeemiin (Micheletti 2003, 24). Hän listaa syiksi muun 

muassa sen, että perinteinen poliittinen osallistuminen on aikaa vievää, eikä siihen sisälly kovinkaan 

yksilöllistä ilmaisua eikä asioiden kiireellisyyden tajua. Uudet osallistumistavat ovat puolestaan 

vähemmän byrokraattisia ja vaativat vähemmän sitoutuneisuutta. Lisäksi ne ovat joustavampia, 

esimerkiksi Internetin hyödyntämisen vuoksi ja niissä pääsee yksilöllisemmin ilmaisemaan itseään. 

Micheletti kuvaa uutta politiikkaa arkielämän ja politiikan liitoksi. Toisinaan uudet 

osallistumismuodot voivat viedä myös enemmän aikaa kuin perinteiset. Micheletti uskookin, että 

ihmiset ovat valmiita kuluttamaan aikaa vastineeksi henkilökohtaiselle täyttymykselle. (mt., 25.)  

 

Bengtssonin ja Grönlundin (2005, 148) mukaan on monta syytä sille miksi perinteinen poliittinen 

osallistuminen on siirtynyt uusille alueille. Syitä ovat muun muassa se, että yhteiskunnallisen 

muutoksen ja suurten poliittisten päätösten aika näyttää olevan ohi, politiikan keskittyessä 

pääasiassa resurssien jakamiseen. Myös puolueiden välisten aatteellisten erojen kaventuminen on 

osaltaan pienentänyt äänestysinnokkuutta. Puolueet eivät enää profiloidu yhtä voimakkaasti kuin 

ennen, erojen löytyessä pääasiassa resurssien jakamiseen liittyvistä kysymyksistä, verrattuna uusien 

liikkeiden arvo- ja identiteettikysymyksiin (mt., 148).  

 

Uudet politiikan muodot ovatkin vakiinnuttaneet asemansa poliittisina osallistumismuotoina niin, 

ettei välttämättä ole enää johdonmukaista puhua perinteisistä ja uusista osallistumismuodoista 

erillään. Erityisesti nuorten kohdalla poliittisen osallistumisen uudelleen määrittely tulee 

ajankohtaiseksi, sillä nuoret osallistuvat yhä useammin uuden politiikan kautta vanhan sijaan. 

Villiina Hellsten ja Tuomo Martikainen (2002, 155) ovatkin sitä mieltä, että uusi politiikka uusine 

asiakysymyksineen ja osallistumismuotoineen voisi merkitä eräänlaista paradigmanmuutosta. 

Tällöin ainakin osittain kyseenalaistetaan perinteinen tapa hahmottaa poliittista kenttää, sen 

toimijoita ja toimintaa ohjaavia sääntöjä. Tällöin edustuksellisen kansanvallan haasteeksi tulee ottaa 

ulkopuolelta tulevat viestit osaksi päätöksentekoa. Hellsten ja Martikainen ovat sitä mieltä, että 
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puoluedemokratian mallin säilyminen on kiinni myös siitä itsestään. Sen tulee uudistua ja kehittyä 

kansalaisten toiveita ja odotuksia vastaavaksi. (mt., 155.) Poliittiset mieltymykset rakentuvat entistä 

selvemmin sekä uuden että vanhan politiikan ulottuvuuksien pohjalta. Enää äänestäjien ei voida 

nähdä koostuvan vain porvari tai työläis-identiteetin omaavista kansalaisista. (Hellsten & 

Martikainen 2002, 150.)  
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4. NUORTEN POLIITTINEN IDENTITEETTI JA POLITIIKKA 
 
 

Stuart Hall (1999,15) kirjoittaa kirjassaan Identiteetti, kuinka identiteettejä koskevien uusien 

käsitysten valossa meidän olisi etsittävä myös uusia politiikkaa koskevia määrittelyjä. Tässä luvussa 

määritellään tälle tutkimukselle keskeisin käsite identiteetti. Identiteetistä puhuttaessa mainitaan 

usein vanhojen identiteettien rapeutuminen ja korvautuminen uudella käsityksellä identiteetistä, 

jonka nähdään olevan vanhaan kiinteään identiteettiin nähden huomattavasti monimuotoisempi ja 

muuttuvampi (mm. Hall 1999). Hall, jonka kirjaan nimeltä Identiteetti, tässä tutkielmassa nojaudun 

identiteettiä määriteltäessä, kuvaa miten modernien identiteettien murtumista perustellaan sillä, 

kuinka rakenteellinen muutos muokkasi yhteiskuntaa 1900-luvun lopussa. Tällöin aikaisemmin 

vankkoja sosiaalisia asemia antaneet luokka, sukupuoli, seksuaalisuus, etnisyys, rotu ja kansallisuus 

pirstaloituivat. Tämä on johtanut myös henkilökohtaisien identiteettiemme muodonmuutokseen, 

horjuttaen näin käsitystämme itsestä yhtenäisenä subjektina. Tämä muutos, joka on hajakeskittänyt 

yksilöt suhteessa heidän vakiintuneisiin paikkoihin sekä heihin itseensä, on synnyttänyt myös 

"identiteettikriisiä". (Hall 1999, 20.)  

 

4.1 Identiteetin rakentuminen 
 

Tässä yhteydessä en koe tarpeelliseksi selostaa kovin monimutkaisesti identiteetin muotoutumista 

nykyisenlaiseksi postmoderniksi subjekti käsitykseksi, sillä siihen voisi varmasti käyttää koko 

tutkielman verran. Sen sijaan luon yksinkertaistetun silmäyksen identiteetti -käsitteen kehittymis-

tarinaan Hallin kautta. Hall erottaa kolme erilaista käsitystä identiteetistä: 1. valistuksen subjektin, 2 

sosiologisen subjektin sekä 3. postmodernin subjektin. Valistuksen subjektissa ihminen oli 

keskuksen omaava, täysin yhtenäinen ihminen. Ihmisen keskus, sisäinen ydin, oli syntymästä asti 

olemassa ja kehittyi pysyen kuitenkin olemukseltaan samana. Tällainen käsitys identiteetistä ja 

subjektista on hyvin individualistinen. (Hall 1999, 21.) Sosiologinen subjektikäsitys hylkäsi 

modernin maailman monimutkaistumisen ja tietoisuuden kasvamisen myötä käsityksen sisäisen 

ytimen autonomisuudesta. Moderni subjekti muodostui suhteessa toisiin, eli minän ja yhteiskunnan 

välisessä vuorovaikutuksessa. Sosiologisessa subjektissa sisäinen ydin oli kuitenkin olemassa, se 

vain muovautui nyt ulkopuolella olevien maailmojen ja niiden tarjoamien identiteettien kanssa. 

(Hall 1999, 22.) Postmodernin subjektikäsityksen mukaan yhtenäinen identiteetti on puolestaan 

pirstoutunut, jolloin yhden identiteetin sijaan se koostuu useista, joskus jopa toisilleen ristiriitaisista 
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identiteeteistä. Postmodernilla identiteetillä ei ole sisäistä pysyvää ydintä ja kiinteää olemusta - 

täysin yhtenäisestä ja johdonmukaisesta identiteetistä tulee fantasiaa. Kuten edellä jo todettiin, 

tällainen irtautuminen kiinteistä paikoista on synnyttänyt identiteettikriisin. (Hall 1999, 23). Hallin 

mukaan postmodernia identiteettiä ei tule nähdä jonakin loppuun saatettuna, vaan pikemminkin 

tarkastella identifikaatiota ja nähdä ne jatkuviksi prosesseiksi (Hall 1999, 39). 

 

Identiteetti onkin yksi postmodernin keskeisistä käsitteistä. Se on tullut keskeiseksi aikaamme 

leimaavan yksilöllistymisprosessin kautta. Aiemmin identiteetin muodostuminen oli sidottu 

kiinteisiin positioihin kuten luokkaan, kansallisuuteen, sukupuoleen. Postmodernissa 

yhteiskunnassa nämä identifikaation kohteet eivät ole rakennemuutoksen jälkeen olleet enää yhtä 

vahvoja. Elämän kontingenttisuus kuvaakin hyvin postmodernia yhteiskuntaa. Kontingenttisuudella 

tarkoitetaan sitä, että mitä tahansa voi tapahtua. Elämää ei pysty entiseen tapaan tarkkaan ennalta 

suunnittelemaan. Yksilö kohtaa useita valintoja elämänsä aikana ja nämä valinnat ovat yhä 

vaikeampia kasvavien vaihtoehtojen johdosta. Valinnan vaikeuden kääntöpuolena on se, että 

toisaalta näitä valintoja ei pidetä enää deterministisinä eli loppuun saatettuina. Päinvastoin jokaisen 

valinnan takana avautuu joukko uusia valintoja. Nämä valinnat voidaan puolestaan kokea joko 

vapautena tai ahdistavana. (Karisto & Takala & Haapola 1998, 375.) Identiteetin näkökulmasta 

tämä tarkoittaa sitä, että identiteetin rakentumisesta on tullut huomattavasi monimutkaisempaa. 

  

Rakennemuutoksen myötä ihmiset ovat alkaneet enemmän pohtimaan sitä keitä he ovat. Identiteetti 

ei tule enää annettuna, vaan sitä tulee tietoisesti pohtia ja rakentaa erilaisen identiteettityön avulla. 

Nämä edellä mainitsemani valinnat liittyvät juuri identiteettityöhön. Identiteettiä tuotetaan erilaisilla 

valinnoilla koskien työtä, opiskelua, elämäntapaa ja kuluttamista. (Saastamoinen & Rautio 2006, 

170.) Erilaisilla valinnoilla päätämme millaisena haluamme nähdä itsemme ja sen millaiseksi 

ihmiseksi haluamme tulla. (Parekh 2008, 11) Pertti Lappalainen on kirjassaan Poliittisen tyylin taito 

käsitellyt poliittista osallistumista poliittisen toimintatyylin näkökulmasta. Hän kuvaa poliittisen 

tyylin taitoa omintakeiseksi ja kekseliääksi muodon ja sisällön sulauttamisen tavaksi. Lappalaisen 

mielestä poliittista toimintaa tutkittaessa tulisikin kiinnittää huomiota ainakin toimijoiden 

identiteetteihin ja toimintatyyleihin. (Lappalainen 2002.) 

 

Bhikhu Parekh (2008, 9-10) jakaa identiteetin kolmeen ulottuvuuteen määritellessään sitä. Nämä 

ulottuvuudet ovat identiteetin osatekijöitä. Ne ovat yhteydessä toisiinsa, mutta silti erillisiä 

identiteettejä: 
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1. persoonallinen identiteetti, ihmiset erinäköisiä, itsetietoisuus, sisäinen maailma, 

subjektiviteetti 

  

2. sosiaalinen identiteetti, eri informaalien ja formaalien ryhmien jäseniä, 

 määrittelevät itseään ja muita ja tulee määritellyksi näiden kautta (ryhmän jäsen) 

  

3. individuaalinen identiteetti (henkilökohtainen), ihmiset kasvavat elämänsä erinäisten 

asioiden muokkaamina, koulu, perhe, kulttuuri, uskonto ja laajempi yhteiskunta. 

henkilökohtaiset kokemukset, kanssakäymiset muiden kanssa, tapahtumat joita 

todistaneet, nähdyt ja kuullut asiat, luetut kirjat, nähdyt elokuvat jättävät jäljet ja 

muokkaa identiteettiä. 

 
Identiteetti on hyvin monisäikeinen jonka takia sitä ei voi liian yksioikoisesti enää määritellä. Vaan 

kuten edellä käy ilmi, se muodostuu monista eri osa-alueista ja muuttaa muotoaan. Seuraavassa 

keskitytäänkin käsittelemään sitä miten identiteetti määritellään tässä tutkimuksessa. 

 

4.2 Identiteetti tässä tutkimuksessa 
 

Tässä tutkimuksessa identiteetti ymmärretään postmodernina subjektina. Sillä viitataan nuorten 

yhteiskunnalliseen itsemäärittelyyn, joka sisältää sekä nuorten omaa yhteiskunnallista asemaa ja 

roolia, että sosiaalista todellisuutta koskevia käsityksiä. Se siis kattaa kuvan itsestä sekä 

kulttuurisesta ja sosiaalisesta ympäristöstä. Tutkimuksessa huomio kiinnittyy kuitenkin juuri 

poliittiseen identiteettiin, joka on siis yksi monista identiteeteistä. Se ei ole kuitenkaan irrallinen 

muista identiteeteistä, vaan se voi olla hyvinkin päällekkäinen monien muiden identiteettien kuten 

sukupuoli, luokka ja seksuaalisuusidentiteettien kanssa. Poliittisen identiteetin on nähty 

muodostuvan poliittisen sosialisaation kautta, jolloin se, millaisessa yhteisössä yksilöiden 

sosialisaatio tapahtuu, vaikuttaa poliittiseen identiteettiin. Tässä tutkimuksessa tätä vaikutussuhdetta 

tarkastellaan nuorten henkilökohtaisten tarinoiden kautta, mitkä asiat elämästään nuoret itse 

nostavat tärkeiksi vaikuttimiksi poliittiselle osallistumiselleen. Ja poliittisen osallistumisen kautta, 

miten nuoret rakentavat poliittista identiteettiään puhuessaan poliittisesta osallistumisestaan?  

 

Nuorten poliittinen osallistumistarina nähdään identiteetin rakentamisena ja heijastamisena, jolloin 

tässä osallistumisen diskurssissa puhuttaessa myös identiteetti on poliittinen.  Se, miksi nimitän sitä 
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juuri poliittiseksi identiteetiksi enkä esimerkiksi yhteiskunnalliseksi, feministiseksi tai 

seksuaaliseksi identiteetiksi, johtuu siitä, että olen kiinnostunut juuri politiikkaa koskevasta 

identiteetistä, enkä esimerkiksi sukupuolta koskevasta. Tosin on huomioitavaa, että myös 

esimerkiksi sukupuoli-identiteetti voi olla politisoitunut, jolloin se on yhtälailla osa poliittista 

identiteettiä tai ainakin se vaikuttaa siihen. Postmodernin identiteettien rajat ovatkin epämääräiset ja 

häilyvät joka on hyvä pitää mielessä identiteettiä tutkiessa.  

 
 

4.3 Nuorten aikuisten yhteiskunnallinen suhtautuminen 
 

 
Seuraavaksi luon katsauksen nuorten identiteetteihin ja arvoihin aiempaa tutkimusta hyväksi käyttäen. 

Kuvaan nuorten arvomaailmaa sekä yhteiskunnallista ja poliittista habitusta. Leena Suurpää kirjoittaa 

siitä kuinka nyky-yhteiskunnassa ei ole enää yhtä ryhmää, johon yksilö kuluisi, vaan tilalle on tullut 

jäsenyyksien moninaisuus, jonka on mahdollistanut jäsenyyskriteerien löyhentyminen. Tällainen eri 

ryhmien välinen sukkuloiminen voi parhaimmillaan tarkoittaa mahdollisuuksia, vapautta liikkua, 

elämyksiä, erilaisia sosiaalisia kontakteja niin fyysisesti kuin henkisestikin. (Suurpää 1996, 58). 

Suurpää kirjoittaa myös siitä, kuinka useat hänen haastattelemansa nuoret eivät haluakkaan kokea 

kuuluvansa yhteen tiettyyn ryhmään. Tiivis ryhmämuodostelma tarkoittaa osalle ryhmän 

rajoittavuutta, mukautumisen pakkoa ja leimaantumista. (mt., 59.) Eri ryhmien välinen sukkulointi 

ja eri sosiaalisten areenoiden onnistunut yhteenkietominen, vaatii sosiaalista joustavuutta ja selkeää 

itsemäärittelykykyä. (mt., 61). Ihanteellisessa tilanteessa pystyy vaihtamaan roolia, eli 

roolisukkuloida esimerkiksi eläinaktivistista urheilijaksi ja edelleen bailaajaksi. (mt., 60).  

 

Nuoret aikuiset ovat vähemmän innokkaita osallistumaan politiikkaan perinteisten 

osallistumismuotojen kautta. Äänestysaktiivisuuden lasku on ollut rajuinta juuri nuorten 

ikäluokkien kohdalla. Nuoret ovat lisäksi aliedustettuja kaikissa puolueissa, niin jäsenistöissä (Borg 

2008, 94) kuin edustajissa. Nuorten jatkuvan äänestysinnon hiipumisen on nähty joskus kertovan 

siitä, että politiikka ei jaksa enää kiinnostaa nuoria. Helsten ja Martikainen (2002, 137) ovat 

Nuorten poliittinen osallistuminen 1960-luvulta 2000-luvulle -artikkelissaan pohtineet sitä 

kertovatko nuorten alhaiset äänestysluvut siitä, että nuoret ovat haluttomia vaikuttamaan yhteisiin 

asioihin politiikan ollessa epäkiinnostavaa. He päätyvät artikkelissaan siihen, että nuoret ovat 

halukkaita vaikuttamaan, mutta kokevat politiikan rituaaliset vaikutusmahdollisuudet äänestämisen, 

vaalien ja puolueiden kautta tehottomiksi (mt., 154). He puhuvat vanhan politiikan murtumisesta ja 
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siitä kuinka nuoret ovat tyytyväisiä politiikkaan, mutta kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa 

hyvin pieniksi (mt., 150).  Kuitenkin esimerkiksi Euyoupart -tutkimuksen mukaan 

suomalaisnuorilla on suhteellisen hyvä ymmärrys poliittisen järjestelmän toiminnasta. 

(Paakkunainen 2007, 11). 

 

Uudet yhteiskunnalliset liikkeet ovat vallanneet alaa perinteisiltä osallistumismuodoilta ja erityisesti 

ne ovat saaneet kannatusta juuri nuorten keskuudessa. Sen lisäksi, että nuorten on havaittu kokevan 

perinteisen politiikan vaikuttamiskanavat kankeiksi, uusien liikkeiden ilmaantumista on selitetty 

myös materiaalisten arvojen korvaantumisella postmateriaalisilla arvoilla (Inglehart 1997, 28). 

Willian Cross ja Lisa Young (2008, 346) puhuvat nuorten ja vanhojen ikäluokkien välisestä 

arvomuutoksesta. Hanna Wassin (2006, 44) mukaan nuoret kokevat vähemmän 

velvollisuudentuntoa äänestämistä kohtaan. Nuorille merkityksellisempää on se, mitä vaaleissa on 

pelissä. Nuorten huolenaiheet ovat globaaleissa asioissa, joihin ei pystytä välttämättä vaikuttamaan 

pelkästään kansallisen politiikan keinoin. Hellsten ja Martikainen ovat tarkastelleet nuorten 

kiinnittymistä politiikkaan vuosina 1987–1999. Heidän mukaansa kyseisellä aikavälillä ei näytä 

tapahtuneen suuria muutoksia, vaikka äänestysluvut samanaikaisesti romahtivatkin. Tämän he ovat 

tulkinneet niin, että vaaleissa ei ole keskusteltu sellaisista kysymyksistä, jotka nuoret kokevat 

vaikuttamisen arvoisiksi. Puolueiden välityksellä käytävä politiikka saattaa tuntua nuorista etäiseltä, 

byrokraattiselta ja tehottomalta tavalta hoitaa asioita jotka kiinnostavat heitä. Näkyvimmäksi 

muutokseksi tänä aikavälinä he nostivat nuorten politiikka-käsityksen laajentumisen koskemaan 

myös yksityistä, syömistä ja useita muita arkisia valintoja. (Hellsten & Martikainen 2002, 148-149.)  

 

Kiinnostus politiikkaa kohtaan on oleellinen lähtökohta politiikkaan kiinnittymiselle. Tätä kautta 

syntyy halu osallistua poliittiseen prosessiin. Poliittisella sosialisaatiolla on tällöin suuri merkitys. 

Eli sillä millainen suuntautumismalli politiikkaa kohtaan on omaksuttu perheeltä, koulusta, 

ystäväpiiristä ja mediasta on vaikutusta. (Hellsten & Martikainen 2002 , 147) Usein nuoret kokevat, 

että puolueita kiinnostaa enemmän heiltä saadut äänet, kuin heidän mielipiteensä (Helsten & 

Martikainen 2002, 149). Aktivoitumisen kannalta tärkeää olisi kuitenkin, että nuoret kokisivat 

voivansa vaikuttaa osallistumalla (Häyhtiö & Rinne 2007, 4). Jotta nuori kiinnittyisi poliittiseen 

prosessiin, täytyy hänen myös kokea politiikan vastaavan hänen tarpeisiinsa. Tärkeää on siis havaita 

politiikan responssivisuus, se millä tavoin poliitikot ja puolueet huomioivat kansalaisten mielipiteet 

(Paakkunainen 2007, 147–148). Käsitys politiikan toimivuudesta liittyy myös läheisesti 

responssivisuuteen. Tällöin näkökulma on entistä yleisempi: kysymys on poliittisen järjestelmän 

toimivuudesta myös periaatteellisella tasolla. Myös kansalaisten omat arviot poliitikkojen 
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moraalista ja toimintatavoista ovat kiinnittymisen kannalta olennaisia. Tällöin kyseessä on se, miten 

ihmiset suhteuttavat tärkeinä kokemiinsa arvoihin ja ihanteisiin sekä miten he kokevat poliitikkojen 

toimet ja menettelytavat. (Hellsten & Martikainen 2002, 148.) Euyoupart -tutkimuksen mukaan 

nuoret kokevat, että kansalaisten mielipiteet välittyvät päätöksentekijöille paremmin 

kansalaisliikkeiden kuin puolueiden kautta (mt., 148).  

 
Nojautuen Eduskuntavaalitutkimus 2003-aineistoon, Wassin (2006, 41) mukaan poliittinen 

sosialisaatio ei näytä selittävän kuitenkaan kaikkia eroja sukupolvien äänestyskäyttäytymisessä. 

Ainakaan hänen mukaansa ei voida sanoa, että nuorten äänestysaktiivisuus olisi alhainen 

epäonnistuneen sosialisaatioprosessin takia. Wass myöntää kuitenkin, että koko poliittisen 

sosialisaation käsitteen operationalisointiin voidaan suhtautua kriittisesti (mt., 41–42). Hän 

suhtautuu myös kriittisesti nuorten äänestämättömyyden jatkumiseen aikuisiälle, eli siihen, että 

elämän-kaariefekti olisi murtunut. Wassin mukaan voi olla myös mahdollista, että 

elämänkaariefekti ei ole kadonnut minnekään, vaan sen vaikutus näkyy nykyään pidemmällä 

viiveellä kuin aikaisemmin, juuri sen takia koska ihmiset aloittavat äänestämisensä nykyisin 

myöhemmin (mt., 43). Nuorena äänestämättä jättävät eivät siis välttämättä jatkakaan nukkumista 

koko elämäänsä, vaan mobilisoituvat äänestämään entistä varttuneemmalla iällä.  

 

4.4 Nuorten arvot ja asenteet  
 

Eri ikäluokat ja sukupolvet ovat kasvaneet ja sosialisoituneet erilaisissa yhteiskunnissa. 

Sodanjälkeinen sukupolvi kasvoi eri oloissa joten he omaksuivat myös erilaisen arvomaailman. Kun 

materiaalisista asioista ei tarvinnut enää samalla tavalla huolehtia, elämänlaadusta tuli tärkeä käsite. 

Uusina arvoina tulivat muun muassa ympäristönsuojelu, pasifismi ja tasa-arvo. Uuden politiikan 

arvot ovatkin jälkimaterialistisia ja liberaaleja: ne liittyvät suvaitsevaisuuteen ja avoimuuteen uusia 

asioita kohtaan, kansalaisosallistumiseen, ympäristön suojeluun ja itsensä toteuttamiseen. Vanha 

politiikka puolestaan perustui kurinalaisuuden, suvaitsemattomuuden, kansallismielisyyden ja 

sovinnaisuuden arvoihin sekä perinteiden ja perinteisten moraalikäsitysten kunnioittamiseen. 

Vanhat arvot olivat kytköksissä vakaan talouden ja taloudellisen kasvun ylläpitämiseen. (Hellsten & 

Martikainen 2002, 150.)  

 

Nuorisoasiain neuvottelukunnan vuotuisen Nuorisobarometrin erityisaiheena oli vuoden 2008 

barometrissä, ”Mitä kuuluu?”, nuorten suhde kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen. 
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Tutkimuksessa tuli selville seuraavia asioita: Nuoret ovat muun muassa enemmän maaseutuhenkisiä 

kuin urbaaneja, enemmän arvoliberaalimpia kuin arvokonservatiiveja, enemmän yhteisöllisiä kuin 

yksilökeskeisiä ja enemmän globalisaatio myönteisiä kuin globalisaatio kielteisiä. Nuorten 

suurimmat huolet liittyvät globaaleihin huoliin ilmastonmuutoksesta ja energian riittävyydestä. 

Huomioitavaa on, että globaaleihin huoliin liittyvien maailman talouden ja maailman poliittisen 

tilanteen epävarmuus on jonkin verran pienempää. (Myllyniemi 2008, 28.) 

 

Nuorisobarometrissa mitattiin myös nuorten kiinnostusta politiikkaa kohtaan kysymällä 

kiinnostaako politiikka heitä. Tulosten perusteella 43 prosenttia nuorista vastasi olevansa ainakin 

jonkin verran kiinnostunut, 35 prosenttia vähän kiinnostunut ja 22 prosenttia ei lainkaan 

kiinnostunut. (mt., 42) Tämä tulos heikentää ainakin sen argumentin voimaa, jonka mukaan nuoria 

ei kiinnosta politiikka.  

 

4.5 Nuorten poliittinen osallistuminen 
 

Kuten johdannossa esitettiin, julkisuudessa oli 2000-luvun taitteessa puhetta nuorten 

kiinnostamattomuudesta politiikkaan kohtaan. Huoli nuorten passivoitumisesta ja kiinnostuksen 

puutteesta on aktivoinut myös useita tutkimusprojekteja poliittisesta osallistumisesta. Huolen 

taustalla on nuorten äänestysaktiivisuuden roima lasku. Samanaikaisesti on kuitenkin ollut 

havaittavissa suhteellisen aktiivistakin toimintaa niin sanottujen uusien osallistumismuotojen 

piirissä. Nuoret ovat muun muassa ottaneet Internetin vahvasti omaksi vaikuttamiskanavakseen ja 

organisoivat sitä kautta tapahtumia ja lähettelevät mielenilmauksia ja protesteja. Tässä 

tutkimuksessa poliittinen osallistuminen ymmärretään laajempana käsitteenä sisältäen kaikki 

osallistumismuodot ja tavat. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan nuorten poliittisen osallistumisen 

aktiivisuutta äänestämisen, puolueosallistumisen sekä puolueiden ulkopuolisen osallistumisen 

kautta, jonka jälkeen luodaan katsaus politiikan uuteen areenaan Internetissä. Tämän uuden areenan 

käyttömahdollisuuksien ja dynamiikan ymmärtäminen on tärkeää, pyrittäessä ymmärtämään 

nuorten aikuisten puolueiden ulkopuolella tapahtuvaa osallistumista, joka lähes yksinomaan on 

organisoitua Internetin kautta.  

 

Äänestysaktiivisuus on viime vuosina laskenut suhteellisesti eniten juuri nuorten kohdalla. Nuorten 

miesten kohdalla äänestysaktiivisuuden lasku on ollut suurempaa kuin naisten. Myös 25–39-

vuotiaiden äänestysaktiivisuus on pienentynyt ja näyttääkin siltä, että 1987 ja 1991 vaaleissa 
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nukkuville kehittyi tapa, joka jatkui äänestymättömyytenä myöhemmille ikävuosille. (Siurala 2005, 

124.) Nuorimpien ikäluokkien 18–24-vuotiaiden äänestysaktiivisuus on pudonnut naisten kohdalla 

20 prosenttiyksikköä ja miesten kohdalla jo 25 prosenttiyksikköä. Erityisesti oman kunnan 

toimintaan vaikuttaminen äänestämisen kautta kunnallisvaaleissa on heikkoa nuorten osalta (mt., 

126). Esimerkiksi Helsingin nuorista (alle 30v) vain 36 prosenttia äänesti vuoden 2000 

kunnallisvaaleissa (Siurala 2005).  Huomioitavaa on, että yliopistotutkinnon suorittaneiden 

keskuudessa äänestysaktiivisuus ei ole kuitenkaan pienentynyt ollenkaan. Suurimmat erot taas ovat 

matalan koulutuksen saaneiden joukossa. Kun yli 60-vuotiaiden ammattikoulun käyneiden 

äänestysaktiivisuus oli vuonna 2003 70 prosenttia, ammattikoulua käyneiden nuorten 

äänestysaktiivisuus oli vain 42 prosenttia (Grönlund & Paloheimo & Wass 2005, 119).  

 

Nuorten suhde puolueisiin ei ole kovinkaan aktiivinen. Suomessa puolueiden jäsenmäärät kasvoivat 

1980-luvulle, jonka jälkeen tuli terävä lasku. 1960-luvulla melkein 20 prosenttia ääni-ikäisistä 

kuuluivat puolueisiin, 2000 luvulle tultaessa luku on tippunut noin yhdeksään prosenttiin. (Raunio 

2008.) Osittain puolueiden jäsenmäärän lasku selittyy varmasti sillä että nuorista ei ole saatu 

houkuteltua uusia jäseniä.   Kuitenkin Euyoupart -tutkimuksen mukaan 12 prosenttia nuorista oli 

ollut yhteydessä johonkin poliitikkoon ja kahdeksan prosenttia kertoi antaneensa rahaa poliittiseen 

toimintaan. Nuoret kokevatkin poliitikot usein lähempinä kuin puolueet (Paakkunainen 2007, 34). 

Tutkimusten mukaan suhteet poliittisiin puolueisiin peritään usein vanhemmilta (Cross & Young 

2008, 365).  

Viimeaikaisen tutkimuksen mukaan poliittinen kuluttaminen on Suomalaisten nuorten 

osallistumisen aktiivisin muoto. Euyoupart -tutkimuksessa nuorista 34 prosenttia kertoo ostaneensa 

jotakin tuotetta poliittisten, eettisten tai ympäristösyiden vuoksi ja 28 prosenttia kertoo 

boikotoineensa tuotetta. Tuotteiden valikoivaa ostamista ei kuitenkaan koeta dramaattisena tekona, 

vaan pikemminkin se nähdään aktiivisen kansalaisen tekona (Paakkunainen 2007, 37). Graffitit, 

katudemonstraatiot ja valtaukset ovat puolestaan osallistumismuotoja, jotka liikkuvat laillisen ja 

laittoman rajamailla. Eri maissa lainsäädäntö luokittelee toiminnat erilailla. Esimerkiksi Suomessa 

on vahva yksityisomaisuuden puolustamisen perinne, joten talonvaltauksista on usein muodostunut 

suuria kiistoja osapuolten välille. Talonvaltaukset ovat viime vuosina lisääntyneet Suomessa ja 

Euyoupart–tutkimuksessa jo 16 nuorta tuhannesta ilmoitti, että on osallistunut talonvaltaukseen 

(Paakkunainen 2007, 34–35). Tämän lisäksi neljä sadasta suomalaisnuoresta kertoo tehneensä 

graffiteja (Paakkunainen 2007, 35-36). 
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Internetin ja sosiaalisen median hyödyntäminen on kasvanut valtavasti nuorten poliittisten 

osallistujien parissa ja sen ilmentääkin nykyistä kehitystä. Sen lisäksi, että poliittinen osallistuminen 

on saanut uusia muotoja, sen toimintaympäristö on myös laajentunut. Internetistä on tullut tärkeä 

verkostoitumiskanava sekä monille nuorille paljon käytetty tiedonlähde. Internet-osallistuminen 

avaa uusia vaikuttamiskanavia, joita hyödyntävät niin aktivistit kuin hallinnolliset instituutiot 

(Häyhtiö & Rinne 2008, 3). Aktivisteille Internet onkin osoittautunut hyödylliseksi areenaksi 

(Gurak & Logie 2003, 25) sillä Internetissä protesti voi johtaa lumipalloefektiin päivissä tai jopa 

tunneissa, saaden kymmeniä tuhansia kannattajia lyhyessä ajassa. Erinäiset nettiprotestit ovat 

todistaneet, että Internet-yhteisöissä piilee voimaa ja potentiaalia (mt., 30–31). Kotimaisena 

esimerkkinä Internetin voimasta on muun muassa Lex Nokia -liike. Kyseinen sähköisenviestinnän 

tietosuojalain muutosta vastustava liike sai huomattavasti huomiota mediassa. Liikkeellä on omat 

Internet-sivut urkintalaki.fi -osoitteessa. Liike verkostoitui Internetissä, keräsi rahaa TV-

mainokseen, jonka se julkaisi ja järjesti mielenosoituksen synnyttäen suuren määrän 

kansalaiskeskustelua.  

 

Graham Meikle on kirjassaan Future Activism, Media Activism and the Internet tarkastellut 

Internetin käyttöä sosiaalisen, poliittisen ja kulttuurisen muutoksen välineenä. Hänen mukaansa 

Internet-aktivismi on suurelta osin tietoisuuden herättämistä tärkeiksi koetuista asioista. Tavoitteena 

on saada mahdollisimman paljon huomiota erityisesti myös muissa medioissa kuin Internetissä. 

Meiklen (2002, 26) mukaan myös muu media onkin aina tärkeässä roolissa Internet-aktivismissa. 

Tämän lisäksi poliittisten puolueiden ja online-aktivistien Internetin hyödyntäminen poikkeaa 

suuresti. Aktivistit hyödyntävät Internetiä laajemmin ja he pyrkivät luomaan siitä avoimen 

ympäristön kahdensuuntaiselle vuorovaikutukselle. Puolueiden Internetin hyödyntäminen on 

puolestaan rajoittunut yhdensuuntaisten viestien lähettämiseen (mt., 42). Puolueiden sivuilla ei 

Suomessakaan pysty käymään monipuolista kansalaiskeskustelua, vaan viestintä rajoittuu yleensä 

mahdollisuuteen lähettää puolueelle palautetta. Kannattajat eivät pääse puolueiden sivuilla 

verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksiaan. Meikle kysyykin: miksi puolueet eivät käytä Internetin 

potentiaalia hyväkseen? Hän pohtii vastaukseksi sitä, että poliitikot ovat digitaalisesti koditonta 

sukupolvea, sekä sitä, että usein mitä lähempänä poliitikot kansalaisia ovat, sitä pettyneempiä 

kansalaiset heihin ovat. Ehkä poliitikot siis ymmärtävät potentiaalin, mutta eivät vain halua käyttää 

sitä. (mt., 47.) Meikle kuvailee online-politiikkaa uudelleen muotoilluksi politiikaksi. Hänen 

mukaansa Internetistä moni löytää politiikan jota ilman Internetiä ei olisi löytänyt (mt., 57). 
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Meiklen määritelmän mukaan Internet-politiikka sisältää kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin se on 

politiikkaa netissä, eli interaktiivista toimintaa eri osallistujien kesken ja samalla kollektiivisen 

identiteetin tuottamista. Toiseksi sen on politiikkaa joka vaikuttaa Internetiin, eli kyseessä on lait ja 

asetukset Internetiin pääsystä, omistuksesta, kontrollista ja sensuroinnista. Kolmanneksi se sisältää 

Internetin poliittiset käyttömahdollisuudet, eli pyrkimykset vaikuttaa sosiaaliseen, kulttuuriseen ja 

poliittiseen elämään Internetin välityksellä. Tähän ulottuvuuteen Meikle luokittelee Internet 

aktivismin. (mt., 3.) Kappaleessa 2.2 käsiteltiin sitä kuinka tulevaisuudessa politiikka tulisi nähdä 

horisontaalisesti neuvoteltuna, jotta demokratia toteutuisi. Meikle näkeekin Internetissä 

mahdollisuuden tällaiselle horisontaaliselle keskustelulle (mt., 57). 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Tässä luvussa esitellään ensiksi tutkimuksen tavoite, jonka jälkeen vuorossa on tutkimusongelman 

tarkempi määrittäminen. Lopuksi esitellään tutkimusta varten kerätty aineisto ja lähtökohta 

aineiston analyysille. 

 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 
Lukuisat keskustelut tiedotusvälineissä nuorten kiinnostuksen hiipumisesta politiikkaa kohtaan ja 

samanaikaiset uutisoinnit erilaisista ei-perinteisistä osallistumisen muodoista (Smash ASEM, 

talonvaltaukset, stop-töhryille kampanjan mielenosoitus ynnä muut) saivat minut pohtimaan 

nuorten poliittista osallistumista ja sitä kautta kiinnittymistä eli identifioitumista politiikkaan. 

Nuorten äänestysprosenttien alhaisuus ja samanaikainen aktiivisuuden nousu puolueiden 

ulkopuolella ei välttämättä anna syytä heti leimata nuorten poliittisen kiinnostuksen vähentyneen. 

Voiko kyse olla kenties sen muutoksesta pikemminkin? Tarkemmin muutoksesta siinä, minkä 

ymmärrämme perinteisesti poliittisena ja poliittisena osallistumisena ja siinä miten perinteisesti 

ymmärrämme poliittisen identifioitumisen? Kiistatta nuoremmat sukupolvet ovat sosialisoituneet 

vahvasti globaalimmassa yhteiskunnassa, kuin heidän vanhempansa. Postmodernien teorioiden 

mukaan tästä syystä identiteetit eivät ole tulleet samalla tavalla annettuina vanhemmilta, vaan ne on 

jouduttu rakentamaan itse yhä uudelleen. Sekä yhteiskunta jossa elämme, että poliittinen 

osallistuminen on muuttunut, joten tuntuu tarpeelliselta kiinnittää huomiota myös poliittiseen 

identifioitumiseen. Politiikan sanotaan henkilökohtaistuneen ja työntyneen uusille elämän alueille. 

Askarruttavaa onkin miten tämä näkyy poliittisessa identifioitumisessa? Identifioituvatko nuoret 

politiikkaan entistä henkilökohtaisemmin, vai onko politiikka vieläkin jotain annettua ja julkisesti 

perusteltua? 

 

Poliittisen identiteetin rakentumista lähdetään tarkastelemaan nuorten itsensä määrittelemästä 

politiikan näkökulmasta. Kun nuori puhuu poliittisesta osallistumisestaan ja suhteestaan 

politiikkaan hän samalla määrittelee osallistumisensa poliittiseksi. Tällöin ei poliittiselle 

osallistumiselle oteta mitään tiukkaa kehikkoa, vaan osallistuminen on poliittista, silloin kun nuori 

itse sen poliittiseksi reflektoi. Tähän antaa mahdollisuuden tässä tutkimuksessa käytetty tapa 

määritellä poliittinen osallistuminen, joka sisältää sekä perinteiset että uudet tavat ja muodot 

osallistua.  
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Syitä siihen miksi tarkastelen poliittista identifioitumista nuorten näkökulmasta, on ensinnäkin juuri 

se, että nuorten poliittinen osallistuminen on muuttunut, jonka johdosta nuorten on sanottu 

syrjäytyneen politiikasta. Tämän lisäksi on argumentoitu, ettei heitä kiinnosta politiikka. Toisekseen 

sen takia, että nuorten käyttäytymisen on nähty ennakoivan myös yleisesti yhteiskunnallista 

osallistumista sekä sen institutionalisoitujen muotojen kehityssuuntaa. Ari Rasimus (2006, 16) 

kirjoittaa, että yhteiskunnallista liikehdintää tutkimalla voidaan hahmottaa institutionaalisen tason 

kehityksen suuntaa.  

 

5.2 Tutkimustehtävä 
 

Tarkastelen tutkielmassani nuorten aikuisten poliittista identifioitumista osallistumistarinan kautta. 

Pyrin hahmottamaan nuorten erilaisia tapoja identifioitua politiikkaan. Tavoitteena on myös etsiä 

puheesta näkyykö siinä politiikan yksilöllistymiskehitys. Yksinkertaisuudessaan kysyn siis:  

 

Miten nuorten aikuisten poliittinen identiteetti rakentuu?  

Miten nuoret identifioituvat politiikkaan yksityinen – julkinen ulottuvuudella? 

 

Tarkentavat kysymykset: 

 

 Eroaako erilailla osallistuvien nuorten identifioituminen toisistaan? 

 Mitä mahdollisia yhteneväisyyksiä nuoren osallistumistarinasta on löydettävissä? 

 
 
Näihin kysymyksiin lähden hakemaan vastauksia käyttämällä kuuden nuoren haastatteluaineistoa. 

Haastattelu aineisto koostuu osallistumistarinoista, joissa nuoret kertovat omasta poliittisesta 

osallistumisestaan. Haastatteluja lähden avaamaan ensin käyttämällä narratiivista lähestymistapaa, 

jolloin haen tarinoista yhteisiä piirteitä. Sen jälkeen luon yksittäisiin tarinoihin tarkempaa huomiota 

jakamalla tarinat kahteen leiriin. Vastakkain asetan siis ne tarinat, joissa nuori puhuu yksityisin 

perusteluin omasta osallistumisestaan niiden tarinoiden kanssa, joissa nuori puhuu julkisin 

perusteluin. Tämän vastakkainasettelun kautta pyrin löytämään eroja nuorten kiinnittymisessä 

politiikkaan. 
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5.3 Tutkimusasetelma ja nuorten tarinat poliittisesta osallistumisesta 
 
Tässä tutkimuksessa päänäkökulmana on se, miten nuoret aikuiset rakentavat poliittista identiteettiä 

osallistumisen kontekstissa. Kun modernissa yhteiskunnassa poliittinen identiteetti ymmärrettiin 

selvärajaisena ja usein annettuna yhteiskuntaluokkaan kuulumisen kautta. Nyttemmin sen on 

argumentoitu muuttuneen hankalammin määriteltävissä olevaksi ja vaikeammin paikannettavaksi. 

Hall pitää identiteetin jatkuvaa uudelleen muovaamista, identiteettien hylkäämistä ja omaksumista 

aikakaudellemme ominaisena piirteenä. (Hall 1990.) Poliittisen osallistumisen kontekstissa tämä 

tarkoittaa sitä, että identiteettiä rakennetaan osallistumalla tietyllä tavalla. Tällöin tietynlaisen 

osallistumisen voi nähdä viestivän tietynlaisista arvoista, asenteista ja mielipiteistä politiikkaa 

kohtaan. Analyysissä tarkastellaan siis sitä, miten nuoret aikuiset rakentavat poliittista 

identiteettiään osallistumalla politiikkaan ja puhumalla siitä.  

 

Tutkimusaineistoni on tärkeässä roolissa tutkimuksessani. Tutkimusaineistoni koostuu kuuden, 23–

29 vuotiaan, Helsinkiläisen nuoren aikuisen osallistumistarinasta. Neljä heistä opiskelee 

yliopistotasoista tutkintoa, yhdellä on ammattikorkeaopintoja ja yhdellä opistotasoisia opintoja. 

Nämä nuorten ”osallistumistarinat” on kerätty narratiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Tarinat eivät 

ole puhtaan narratiivisesti kerättyjä, vaan pikemminkin voisi puhua narratiivisenhaastattelun (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) ja löyhän teemahaastattelun välimuodosta. Haastattelua pohjustettiin 

ensin muutamalla lauseella siitä, mistä aiheesta haastateltavan haluttiin kertovan, jonka jälkeen annettiin 

haastateltavan puhua mahdollisimman vapaasti aiheesta toisin sanoen kertoa tarinansa. Haastattelun 

runkona oli muutama teema joihin haastattelija ohjasi, jos haastateltava ei oma-aloitteisesti kertonut 

näistä. 

 

Identiteetti on ominaisuus josta voi olla enemmän tai vähemmän tietoinen, siksi en lähtenytkään 

haastattelussa kysymään, mikä on sinun poliittinen identiteettisi, vaan keskityin politiikkaan 

toimintana osallistumisen kautta. Tuija Pulkkinen kirjoittaa siitä kuinka muun muassa Hannah 

Aredt näkee politiikan toimintana, eli itse toimiminen, esimerkiksi osallistuminen, on Arendtin 

mielestä politiikkaa. Aredtille toimijan identiteetti on toiminnan tulos eikä sen lähde. Politiikka 

nähdään tällöin toimintana, joka tuottaa toimijan identiteetin. (Pulkkinen 1998, 222.) 

 

Tutkin sellaisten nuorten aikuisten poliittisen identiteetin rakentumista, jotka ovat aktiivisia omassa 

poliittisessa osallistumismuodossaan. Aktiivisuuden määritelmänä on jonkinlainen asema/rooli 

esimerkiksi puheenjohtajuus tai muu vetäjänä oleminen edustamassaan ryhmässä. Kolme 
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haastateltavista on poliittisten puolueiden jäseniä. Toiset kolme haastateltavaa puolestaan on 

mukana erilaisissa uuden politiikan ryhmittymissä ja osallistuvat politiikkaan pääasiallisesti uuden 

politiikan kautta. Tarkoituksena on siis tutkia sitä, minkälaista poliittista identiteettiä haastateltavat 

rakentavat osallistumistarinassaan ja minkälaisia mahdollisia eroja ”kahden eri leirin” perinteisesti 

osallistuvien ja uusien osallistujien identiteetin muodostamisessa on. Haastateltavien löytämisessä 

on käytetty niin sanottua ”lumipallomenetelmää”, jolloin on käytetty siis jo tuntemia henkilöitä ja 

kontakteja hyväksi tavoittaakseen heidän avullaan sopivia haastateltavia.  

 

Analyysi lähtee liikkeelle ydintarinan kertomisella. Tässä tutkimuksessa ydintarina on kuuden 

haastattelun uudelleen kertominen yhtenäisenä tarinana ja sen samanaikainen peilaaminen aiempaan 

tutkimuskirjallisuuteen ja siihen, mitä tiedetään nuorten poliittisesta osallistumisesta. Ydintarinan 

funktio tässä yhteydessä on luoda analyysille lähtökohta, eli näyttää yleistilanne josta tarkempaa 

analyysiä lähdetään tekemään. Ydintarinan jälkeen aineistoa tarkastellaan kahden eri position kautta: 

yksityiset perustelut osallistumiselle vs. julkiset perustelut osallistumiselle. Kyseinen jako nousi 

vahvasti esiin jo aineiston pintapuolisella silmäyksellä. Jako on myös teorian kannalta mielekäs, 

sillä postmodernit teoriat näkevät ihmisen eri elämän osa-alueiden yksityistyneen sekä 

samanaikaisesti politiikan työntyneen tälle yksityiselle elämän alueelle. Jaottelu on yksi tapa 

yksinkertaistaa aineistoa ja löytää sieltä olennaisia eroja sekä havaintoja. Tämän jaottelun kautta 

aineistosta tarkastellaan sitä kuinka nuoret tekevät tarinoissaan selontekoja, puolustautuvat, 

otettavat kantaa, kritisoivat, tekevät asioita ymmärrettäväksi sekä asemoivat itseä ja muita. Toisin 

sanoen rakentavat poliittista identiteettiään. 

 

5.4 Tutkimusmenetelmät 
 
 

Esittelen seuraavaksi tutkimusta varten kerätty aineiston ja tutkimusmenetelmät, eli se miten 

aineistoa on jatkokäsitelty ja analysoitu. Tätä tutkimusta varten on kerätty laadullinen 

haastatteluaineisto narratiivista lähtökohtaa hyödyntäen sekä löyhää teemahaastattelua käyttäen ja 

se koostuu kuuden nuoren aikuisen osallistumistarinasta. Laadullinen ja määrällinen tutkimus 

eroavat toisistaan muun muassa siinä millaisiin kysymyksiin ne pystyvät vastaamaan. Laadullisella 

tutkimuksella pyritään vastaamaan miten, miksi ja millainen -kysymyksiin. Tässä tutkimus 

ongelmana on, millä tavoin ja minkälaisia poliittisia identiteettejä nuoret aikuiset rakentavat 

osallistumistarinassaan? Tähän pyritään hakemaan vastauksia käyttäen narratiivisuutta ja 
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diskursiivisuutta ja näiden molempien keskeistä käsitettä sosiaalistakonstruktionismia. 

Narratiivisessa analyysissä todellisuus rakennetaan sosiaalisessa prosessissa, jolloin sosiaalisen 

konstruktionismin käsite on keskeinen. Narratiivinen tutkimus alkaa tarinan kertomisesta (Clandinin 

2007, 77). Tämän tutkielman analyysi lähtee myös liikkeelle siitä, että nuoret kertovat tarinansa 

osallistumisestaan.  

  

Tämän tutkimuksen narratiiviseen lähestymistapaan ja diskurssianalyysiin, kiinnittyy vahvasti 

käsitys sosiaalisesta konstruktionismista. Konstruktivistinen käsitys tiedosta edustaa tietoteoreettista 

relativismia, jolloin tietäminen nähdään suhteellisena käsitteenä, se on riippuvainen ajasta, paikasta 

sekä tarkastelijan asemasta. (Heikkinen 2007, 146) Narratiivisessa lähestymistavassa sosiaalinen 

konstruktionismi tarkoittaa juurikin tiedon ajan ja paikan sidonnaisuutta ja sen sosiaalista luonnetta. 

Nuorten tarinoiden ei siis nähdä heijastelevan todellisuutta sellaisenaan, vaan pikemminkin ne ovat 

eräänlaisia versioita todellisuudesta. Näillä versioilla todellisuudesta nuoret vahvistavat ja 

rakentavat identiteettiään. Heikkinen kirjoittaakin kuinka postmoderni tiedonkäsitys ei näe, että on 

olemassa yksi todellisuus ja sitä koskeva totuus, vaan tutkimus nähdään enemmin yhdenlaisena 

tuotteena todellisuudesta, kuin sen täydellisenä heijastajana. (mm. Heikkinen 2007, 145) Tieto 

nähdään siis aina sosiaalisesti neuvoteltuna. Tällä tarkoitetaan sitä, että tieteen kieli ei heijasta 

kielen ulkopuolelle sijoittuvia ilmiöitä ongelmattomasti (Nikander 2001, 283). Pirjo Nikander (mt., 

283) muotoilee asian seuraavasti: ”Päinvastoin lähtökohtana on kielenkäytön ymmärtäminen 

aktiiviseksi sosiaaliseksi toiminnaksi, jonka kautta puheen kohteena olevat ilmiöt saavat muotonsa 

ja jonka kautta sosiaalisesti jaettu tieto paitsi rakennetaan myös uusinnetaan. Kuvaustapamme ovat 

aina osa sosiaalista prosessia ja vuorovaikutusta, jolloin kuvauksemme kieli ja sen rakentamat 

ymmärtämisen tavat – sekä arkiymmärrys että tieteellinen kuvaus – pikemminkin kertovat siitä, mitä 

kulloinkin pidämme keskeisenä suhteissamme.” 

 

Narratiivinen identiteetti viittaa käsitykseen identiteetin konstruktiivisesta luonteesta. Tämän 

Heikkinen pyrkii havainnollistamaan jakamalla identiteetin neljään ominaisuuteen (2007, 151)  

 
1. Identiteetti rakentuu kerronnassa  

 
2. Narratiivinen identiteetti on muuttuva ja alati liikkeessä 

 
3. Se voi sisältää ristiriitaisuuksia, epäloogisuuksia ja kestämättömiä hetken hurahduksia 

 
4. Kerronta ei ole pelkkä identiteetin representaatio, vaan myös performatiivinen teko: 

kertomalla itsestään kertoja tuottaa identiteettiään suhteessa yleisöönsä 
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Narratiivinen tutkimus lähtee siis tarinan kertomisesta. Se on yksi lähestymistapa kokemuksien 

ymmärtämiseen. Ihmiset elävät, kertovat, uudelleenelävät ja uudelleenkertovat tarinansa 

kokemuksistaan jotka muodostavat heidän elämänsä. Yksinkertaistettuna Narratiivinen tutkimus on 

tarinoita jotka on eletty ja kerrottu. (Clandinin & Connelly 2000, 20.) Narratiivisuus, toisin sanoen 

tarinallisuus on siis tutkimuksellinen lähestymistapa jossa kertomukset nähdään tiedon välittäjänä ja 

rakentajana (Heikkinen 2007, 142). Hannu L. T. Heikkinen jakaa narratiivisuuden käsitteen neljään 

osaan sen aiemman käyttötavan perusteella. Ensinnäkin narratiivisuudella voidaan viitata 

tiedonprosessiin eli tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen jolloin narratiivisuus on liittynyt usein 

konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Toisekseen sitä on käytetty tutkimusaineiston luonnetta 

kuvatessa. Tämän lisäksi sillä on viitattu aineiston analyysitapoihin ja neljäntenä se on 

tutkimuskirjallisuudessa usein liitetty narratiivien käytännölliseen merkitykseen. (mt., 144)   

 

Kuvailtaessa narratiivisuudella tutkimusaineistoa, on lähinnä viitattu aineiston kertomusmuotoiseen 

kielenkäyttöön eli kerrontaan tekstilajina. Heikkinen (2007, 147) käyttää Polkighornen jaottelua 

puhuessaan tutkimusaineiston kolmenlaisesta tuottamistavasta. Tutkimusaineisto voi siis olla 

numeerinen, lyhyistä sanallisista vastauksista koostuva tai kerronnallinen. Yksinkertaisimmillaan 

narratiivisella aineistolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa kerrontaan perustuvaa kirjallista tai 

suullista aineistoa, jolloin ei välttämättä oleteta, että tarinalla tulisi olla alku, ajassa etenevä juoni ja 

loppu. Toisaalta se voidaan nähdä myös tiukemmin määrittävänä, jolloin aineistolta edellytetään 

juuri kyseiset kerronnallisuuden piirteet. (mt., 147.) Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin 

pyytämällä ”kertomusta” omasta poliittisesta osallistumisesta jolloin lähtöoletuksena on ollut se, 

että tästä kertomuksesta löytyy tarinallisia piirteitä.  

 

Analyysitapaan viitattuna narratiivisuudella voidaan tarkoittaa narratiivien analysointia, eli jonkin 

asteista aineiston jaottelua ja narratiivien etsimistä siitä. Narratiivinen analyysi puolestaan pyrkii 

tuomaan esiin aineiston kannalta keskeisiä teemoja tuottamalla aineistosta uuden kertomuksen. 

Narratiivisuudella on viitattu myös narratiivien käyttöön käytännöllisenä työvälineenä. Monet 

narratiiviset käytännön sovellukset joita on käytetty muun muassa terveydenhoitoon, vanhustyöhön, 

opettajankoulutukseen ja sosiaalityöhön, perustuvat ajatukseen identiteetin rakentamisesta yhä 

uudelleen kertomusten välityksellä. (Heikkinen 2007, 148–151.)  

 

Heikkisen mukaan tietämisen prosessi perustuu vahvasti kertomusten kuulemiseen, sekä niiden 

tuottamiseen. Näin ollen hänen mukaansa "tulkitsemme maailmaa alati kehkeytyvänä kertomuksena, 

joka saa alkunsa ja liittyy aina uudelleen siihen kulttuuriseen kertomusvarastoon, jota kutsutaan 
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tiedoksi." Heikkisen mukaan myös ihmiset ymmärtävät itsensä kertomusten kautta identiteettien 

rakentuessa tarinoiden välityksellä. (mt., 144.) Eli toisin sanoen ihmiset rakentavat identiteettejä 

tarinoissaan jokapäiväisessä elämässä. Tästä näkökulmasta narratiivista lähestymistapaa on siis 

perusteltua käyttää myös identiteetin tutkimiseen. Käytän tässä sanaa narratiivinen lähestymistapa, 

sillä käytän sitä tämän tutkimuksen analyysissä juuri sisääntulosuuntana aineistolle, sen keräämisen 

ja analysoinnin lähtökohtana. Keskeisenä on narratiivisuuteen vahvasti liittyvä sosiaalinen 

konstruktionismi, joka on myös diskurssianalyysin perustana. Aineiston analyysissä on siis käytetty 

apuna sekä narratiivisuuden että diskurssianalyysin piirteitä. 

 
Emilia Palanen määrittelee diskurssin käsitteen, ”Ernesto Laclan ja Chantal Mouffe 

Diskurssiteoriaa ja radikaalia demokratiaa” artikkelissaan, olevan joukko käsitteitä joilla on raja ja 

jotka ovat liittyneet toisiinsa. Diskurssia tuotetaan sen rajojen ja sisällön kautta. Kaikkien diskurssin 

osasten ollessa kontingentteja, eli ne ovat olemassa vain tuottamisen kautta. (Palanen , 215) Samoin 

tässä tutkimuksessa poliittisen osallistumisen diskurssia rakennetaan sisällön ja rajojen avulla, kun 

nuoret puhuvat omasta osallistumisestaan ja nimeävät eri osasia siinä.  

 

Palanen käsittelee artikkelissaan myös Laclaun käyttämää kelluva merkitsijä – käsitettä. Palanen 

selittää, että sitä käytetään tilanteessa, jossa on kaksi yhdestä osasesta kilpailevaa diskurssia tai 

ryhmittymää. (mt., 216) Tässä työssä nämä kilpailevat diskurssinmuodostajat ovat erilailla 

osallistuvia nuoria aikuisia. Nämä eri diskurssit tai me-ryhmittymät (esim. puolueissa vs. sen 

ulkopuolella osallistuvat) voivat kilpailla tietyn käsitteen omistuksesta, jolloin sille annetut 

merkitykset voivat muuttua (mt., 216).  

 

Palosen mukaan diskurssiteoriassa onkin usein kyse me-yhteisön rakentamisesta ja se keskittyy 

poliittiseen identifikaatioon. Ja kuten aiemmin jo mainittiin me-ryhmittymän 

muodostamisessa ”meitä” voidaan tuottaa myös sisällön kautta, eikä pelkästään toiseuden 

näyttämisen kautta. Tämä sen takia, että toiseuden kautta rakennetun diskurssin sisältö voi jäädä 

vajaaksi, kun puolestaan sisällön kautta muodostetut rajat ovat selkeämmät.  Nämä sisällöt ja rajat 

ja prosessit joilla niitä tuotetaan voivat myös olla hyvin ristiriitaisia. (mt., 218) 

 

Tämä diskurssiteorian dynamiikka tulee myöhemmin esille analysoidessani nuorten poliittisen 

identiteetin rakentumista ja erilaisten me-ryhmittymien syntymisiä. 
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6. NUORTEN OSALLISTUMISTARINA 
 

Tässä luvussa analysoin nuorten osallistumistarinoita ydintarinan kautta. Ydintarina jakautuu eri 

vaiheisiin poliittisen kiinnostuksen heräämisestä, sekä osallistumismuodon valinnasta lopulta, 

osallistumiseen ja politiikka-suhteen rakentumiseen ja reflektoimiseen. Ydintarinan avulla 

hahmotetaan kuvaa siitä, millainen yhteinen tarina nuorten osallistumiskertomuksista on 

löydettävissä. Ydintarinaa muodostettaessa kiinnitetään huomiota tyypillisyyteen, eli aineistoa 

kokonaisuutena hyvin luonnehtiviin seikkoihin, jotka ydintarinassa pyritään tiivistämään 

mahdollisimman informatiivisesti. Tässä luvussa käydään läpi, millainen osallistumistarina tämän 

tutkimuksen aineiston nuorilla aikuisilla on. Eli pyritään tiivistämään kuuden tarinan keskeinen, 

olennainen ja ominainen sisältö ja peilaamaan sitä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. 

 

6.1. Poliittisen kiinnostuksen herääminen 
 

Aineiston nuori alkaa kiinnostua politiikasta ylä-asteella. Hän alkaa pohtia poliittisia kysymyksiä ja 

sitä kuinka hän kokee joitakin asioita epäoikeudenmukaisiksi ja sitä kautta alkaa tuntea ensimmäisiä 

kokemuksia vaikuttamiseen pyrkimisestä ja haluamisesta.  Hän ei heti kuitenkaan kutsu 

sitä ”kiinnostukseksi politiikkaa kohtaan”, vaan hän pikemminkin kiinnostuu joistakin 

yhteiskunnallisista asioista ja alkaa ottaa enemmän selvää näistä. Tämä kiinnostuksen herääminen 

koetaan joko yksinäiseksi toiminnaksi, tai kavereiden ja sisarusten kanssa. Viittauksia vanhempien 

roolista kiinnostuksen heräämisessä ei ole. Ylipäätänsä jokainen nuori korostaa henkilökohtaista 

kiinnostuksen heräämistä poliittisiin asioihin. Toisin sanoen nuori pyrkii luomaan kuvan siitä, että 

kukaan ei sanonut suoraa miten toimia ja mistä pitäisi kiinnostua, vaan he kiinnostuivat 

omaehtoisesti. Nämä asiat, joihin nuoret identifioituvat ja jotka he kokevat epäoikeudenmukaisiksi, 

ovat yleinen asevelvollisuus, ylikansallisten yhtiöiden kriittinen tarkastelu, hyvinvointivaltion ja 

yksittäisten lakien kritiikki. He kertovat kuinka he kokivat erilaisia vääryyksiä yhteiskunnassa, jotka 

herättivät heidän mielenkiintonsa. Lappalainen kirjoittaakin juuri siitä, miten nyky-yhteiskunnan 

kansalaiset ovat entistä itseorganisoitumiskykyisempiä. He organisoituvat arkipäivässä eteen 

tulevien kysymysten mukaan, jolloin he samalla politisoivat nämä arkipäivän ongelmat. Tämä 

politisointi puolestaan muuttaa valtasuhteita ja näkyy uusina toimijoina, joita valtio joutuu 

kohtaamaan. (Lappalainen 2002, 56.) 
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Nuori ei ala osallistumaan heti kiinnostuksen herättyä, vaan hän alkaa kerätä tietoa ja 

verkostoitumaan joko fyysisesti ryhmissä, tai netin välityksellä ihmisten kanssa, jotka ajattelevat 

asiasta samalla tavoin. Jos osallistuminen käsittää fyysisiä kokoontumisia, nuori menee niihin 

kavereiden kanssa ja vaikutuksesta. Näin ollen näillä nuorilla kaveripiiri ja poliittisen osallistumisen 

sosiaaliset verkostot menevät päällekkäin. Nuori saa tällöin myös osallistumisen sosiaalisista 

ulottuvuuksista lisäarvoa osallistumiselle. Kun nuori osallistuu kavereidensa kanssa, on itse 

osallistuminen jo sinänsä yksi motiiveista. Itse osallistuminen voi myös olla muussakin tapauksessa 

jo sinänsä osallistumisen tavoite. Ensimmäinen kosketus politiikkaan ja ensimmäiset 

identifioitumiset kuvataan varsin yksityisiksi tapahtumiksi. Kukaan nuorista ei puhu siitä, kuinka 

heidät olisi ohjattu pohtimaan poliittisia asioita muun muassa kodin koulun tai kavereiden piiristä. 

Päinvastoin he ennemminkin korostavat sitä, ettei kotoa ole tullut ohjeita tai valmiita malleja tai 

edes neuvoja.  

 

Osa nuorista kertoo kuinka he halusivat erottautua tyylillisesti muista paikkakunnan nuorista, 

jolloin jo varhainen osallistuminen oli identiteetin rakentamista. Seuraavassa katkelmassa ilmenee, 

kuinka muun muassa halu erottautua muista voi olla yhtenä motiivina poliittisen heräämisen 

syntyyn. 

 

No siis se oli tosiaan aika pieni yläaste missä mä siis olin.  Sit mun isosisko oli 
taidelukiossa mikä oli jotenki tosi boheemi. Se on mua kolme vuotta vanhempi ja sit mä 
jotenkin hengailin niiden tyyppien kanssa. Sit mulle tuli jotenkin sellanen vahva 
sosiaalisen distinktion tarve, joku sellanen tarve erottautua jostain massasta. Siellä oli 
paljon sellasia lätkänpelaaja poikia jotka käytti nappiverkkareita. Jotenkin mä halusin 
olla erilainen, et mä värjäsin hiukseni sinisiks ja kävin jostain helsingistä ostamassa 
vaatteita. Sit kuuntelin nälvimistä, mut toisaalta en mä ollut mikään koulukiusattu. Mä 
olin oppislaskunnan puheenjohtaja ja mä oon aina ollut silleen aktiivinen. Mä luulen et 
se varmaan kuitenkin lähti ennen kaikkea siitä et mä haluun erottoutua, mut sit toisaalta 
mä muistan et mulla oli vahvoja arvojakin. Mä koin jotenkin paljon 
epäoikeudenmukaisuutta maailmassa ja muistan et mua otti päähän jotkut asiat ja halusin 
muuttaa niitä. Varsinaisesti mä en kuulunut mihinkään ja en mä tehnyt mitään poliittista 
toimintaa. Se oli tosi paljon sellanen identiteetti juttu, et mä jotenkin halusin vaan sitä 
kautta erottua muista. Kiinnostuksen heräämisen mä muistan niin, et netti oli silloin 
jotenkin uus juttu ja oli suuri anti-McDonalds -kampanja menossa. Mc-libel, jossa 
sellaset aktivistit haasto McDonaldsin oikeuteen. Mä seurasin sitä netistä ja printtasin 
jotain materiaalia sieltä. (Mies 28, puolue) 
 

Vaikka aineiston nuoret eivät korosta perheen vaikutuksesta poliittisessa heräämisessä, edellisessä 

katkelmassa se kuitenkin tulee ilmi, mutta sisarusten, ei vanhempien kautta. Nuori itse nostaa 

erottautumisen ja identiteetin rakentamisen päämotiivikseen poliittisen aktiivisuuden synnyssä. 
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Tietoisella tyylin muuttamisella ja hakemisella nuori erottautuu muista ja rakentaa samalla 

identiteettiään. Lappalainen (2002) kirjoittaa sitä kuinka tyyli on tärkeä osa osallistumista. 

Lappalaisen mukaan tyyliulottuvuus ilmenee siinä, millaisen tyylin kukin liike itselleen ottaa. 

Identifioituneet liikkeet puolustavat identiteettiään tietyllä tyylillä. (Lappalainen, 2002.) Samoin voi 

siis olettaa ihmisten, jotka kuuluvat tiettyihin liikkeisiin, pyrkivän omaksumaan tietynlaisen tyylin. 

Identiteetti kytkeytyy eroihin, jolloin identiteetin avulla pyritään tuomaan esille eroa.  

 

Myös tämän aineiston perusteella on havaittavissa tyylillisiä piirteitä osallistumisessa. Jokainen 

osallistuja kuvaa ja täsmentää tyyliään jollain tavalla. Kun demari nuori kuvaa, että kaikki 

osallistumismuodot eivät sovi tyylillisesti kaikille puolueille, vihreä nuori kertoo kuinka yksi 

osallistumisen alkuperäinen syy oli erottautuminen muista tyylillisesti. Graffiitteja maalaava nuori 

puolestaan haluaa erottautua tyylillisesti muista erilaisen tyylin omaavista graffiittien tekijöistä. 

Myös netti-osallistuja kertoo Internetin kautta toimimisen sopivan juuri hänelle itselleen ja 

vasemmisto-nuoren mielessä on erilaisten tyylien sekoittaminen ja leikkiminen sillä. Tämä 

tyylillinen erottelu, itsen ja muiden välillä, tehdään varsin täsmällisesti, sulkemalla tietynlainen 

osallistuminen ja toiminta kiistatta oman osallistumisen ulkopuolelle. Näyttääkin siltä, että nuorille 

on varsin tärkeää se mihin osallistumisen kategoriaan heidät luokitellaan, joten he pyrkivät varsin 

täsmällisesti kuvaamaan oman osallistumisensa ja identiteettinsä tietynlaiseksi juuri erojen kautta. 

 

Toisilla aineiston nuorilla politiikkaan osallistuminen alkoi päämäärätietoisesti ja 

osallistumismuodonkin valinta oli harkittu. Toiset taas kuvaavat oman osallistumisensa alkamisen 

jokseenkin epämääräiseksi ajautumiseksi. 

 
Mä liityin 2007 puolueeseen, kun mua oli aikasemminkin pyydetty noihin 
ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin ehdolle. Mä olin just tullut vaihdosta ja mä olin 
jotenkin kelaillut asioita et mua ehkä kiinnostais tehdä jotain muutakin kuin istuskella 
kotisohvalla. Ja sit mä ensin vaan lähdin ehdolle kohtuullisen viattomin mielin silleen 
sen kummemmin. Se oli silloin tuolla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa ja menin 
sinne toimintaa mukaan. Sit oli ne edarivaalit ja ne meni tosi hyvin. Sit mä jotenkin 
yhtäkkiä imahdin mukaan ku eka mä olin ajatellut et mä vaan meen siihen listalle ku 
pyydettiin. Mut sit se jotenkin lähti lentoon ja sit mä jotenkin päädyin siinä vaan yhä 
pidemmälle. Viime vuonna mä olin tosi aktiivinen, se oli semmosta tosi aktiivista aikaa. 
En mä enää yhtä intensiivisesti ku viimevuonna. (Mies 28, puolue) 
 

 
Mä vaan päätin alkaa käymään noissa mielenosoituksissa et yleensä mä oon aikalailla 
rajannut niitä aiheita sitten et ne on käsitellyt just näitä uusia lakialoitteita et ne ei oo 
ollut mitään tämmösii työtaistelutyyppisiä (Mies 28, mielenosoittaja) 
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Aineiston perusteella nuorilla näyttää olevan kaksi tietä poliittisen osallistumismuodon valinnassa.  

Nuori joko alkaa osallistumaan politiikkaan tietoisesti tiettyä reittiä ja tiettyjä tapoja käyttäen, tai 

yhtäkkiä kuin tiedostamattaan ajautuu ja huomaakin olevansa jo syvällä mukana osallistumis-

organisaatiossa. Nämä kaksi reittiä poliittiseen osallistumisen alkamiseen voisi nimetä seuraavasti: 

ajautuminen ja tietoinen valinta.  

 

6.2 Osallistumisen aloittaminen 
 

Havaittuaan vääryyksiä maailmassa nuori kokee, että hänen täytyy tehdä jotain näiden vääryyksien 

eteen ja alkaa osallistua poliittisesti jollakin tapaa, ensiksi puolueiden ulkopuolella. Jos nuori 

opiskelee, hän osallistuu lisäksi erilaisiin opiskelija ryhmiin. Myöhemmin osa nuorista siirtyy 

osallistumaan puolueisiin. Kaikki puolueiden pariin hakeutuvat, ovat ennen varsinaiseen 

puolueeseen menoa tutustuneet toimintaan erilaisten nuoriso ja opiskelija ryhmittymien kautta. 

Näyttää siltä, että osallistumisen valintaan käytetään lopulta varsin huomattavasti harkintaa. 

Kuitenkin puolueissa olevat nuoret kuvaavat kuinka he tavallaan ajautuivat syvälle puolueeseen 

kuin huomaamattaan. Vaikka he olivatkin tarkoin harkinneet puolueeseen liittymistä, se tuli silti 

heille yllätyksenä, että siihen pitää käyttää niin paljon aikaa. Lähinnä nuoret kuvasivat, että joko 

siihen käyttää paljon aikaa tai sitten tyytyy olemaan tavallaan maksava rivijäsen. Heidän mukaansa 

ilman ajan käyttämistä puolueeseen ei ole mielekästä mennä. Puolueiden ulkopuolisen 

osallistumismuodon valinneet tekevät käytännössä yksittäisiä osallistumisvalintoja joka kerta 

osallistuessaan. He valtaavat taloja, maalaavat graffiteja ja osallistuvat erilaisiin yhden asian 

liikkeisiin oman kiinnostuksensa ja osallistumismahdollisuuksiensa mukaan. Sitoutuminen on 

erilaista, kun valinta osallistumisesta tehdään joka kerta uudelleen jokaisen asian edessä. Verratessa 

puolueessa olevaan nuoreen joka sanoi, että vaikeaa on juuri asioiden suuri kirjo, jokaisesta asiasta 

pitää tavallaan olla tietoinen ja kiinnostunut. Puolueessa ei voi valita kapeaa aluetta asioista, jotka 

itseään kiinnostaa. Näin puolueen jäsen kuvaa puolueessa toimimista: 

 
Puoluetoiminnassa on se hyvä puoli tietenkin et voi tehdä monenlaisia asioita. Mut se ei 
oo kauheen realistista et sais aikaan suuria nopeita vaikutuksia, et se mitä usein voi 
saada aikaan on jotain sanamuutoksia jossain julistuksessa joka ei oo mitenkään 
välttämättä kuitenkaan hirveen vaikuttavaa. Mut kyl mä tavallaan siedän sitä ettei 
tapahdu välttämättä mitään konkreettista ja et se ei tapahdu kaikki heti et kuitenkin 
politiikassa kuitenkin aika usein vaaditaan ylipuoluerajojen olevaa poliittista 
konsensusta. Silloin yhen puoluetoimijan rooli saattaa olla aika vähäinen et tavallaan 
aika usein ne tyypit jotka saa ne aikaan ei saa omaa nimeään sit mihinkään. Et kyl mä 
tavallaan siedän sitä et ei tuu mitään konkreettista tulosta ainakaan heti aikaseks. (Mies 
28, puolue) 
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Puolueessa olevien nuorten puheesta käy ilmi se, että he ovat puntaroineet suhteellisen paljon omia 

valintojaan puolueeseen liityttäessä. He ovat omien sanojensa mukaan valmiita hyväksymään sen, 

että puolueiden kautta vaikuttaminen on hitaampaa, henkilökohtaista aikaa vievää ja näiden kahden 

jälkeenkin ajoittain hyvin pientä. He siis tiedostavat puolueiden kautta vaikuttamisen niin sanotut 

huonot puolet ja niistä huolimatta ovat halukkaita vaikuttamaan puolueiden kautta. Heidän 

puheistaan paistaa tietynlainen luottamus siihen, että puolueet ovat se kanava, jota kautta 

loppupeleissä kansallinen politiikka rakentuu. Kuten myös käsitys siitä, että siihen kansalliseen 

politiikkaan halutessa vaikuttaa, on kuuluttava puolueeseen.  

 

Yhtenä syynä siihen, miksi nuoret ovat siirtyneet puolueista niiden ulkopuolelle osallistumaan, on 

pidetty sitä, että puolueet vaativat osallistujalta paljon enemmän aikaa verrattuna yksittäiseen asiaan 

puolueen ulkopuolella. Kaikki aineiston kolme puolueeseen kuuluvaa nuorta kuvasivat sitä kuinka 

puolue on vienyt heiltä erittäin paljon aikaa. Kaikille tämä ajan vieminen oli tullut hieman 

yllätyksenä. Kuvaavaa siitä kuinka paljon puoluetyö oikeasti vaatii, on se, että kaksi nuorista oli 

tämän myötä omien sanojensa mukaan, ajautuneet tekemään palkkatyötä puolueelle. Puolueisiin 

kuuluvat myös kuvasivat sitä, että puolueessa käsitellään kaikkia asioita, ei ole vain sitä yhtä asiaa 

josta juuri ehkä itse on kiinnostunut, vaan siellä on käsiteltävissä kaikki asiat laidasta laitaan. Tästä 

näkökulmasta katsottuna ne nuoret, joiden mielenkiinto painottuu johonkin yksittäiseen tai 

muutamaan asiaan, ovat ymmärrettävistä syistä valinneet puolueiden ulkopuolella osallistumisen. 

Kuten seuraavassa Internetin kautta osallistuva nuori asian ilmaisee: 

  

Mä oon yrittänyt pysyy riittävän kapeessa kentässä koska muuten se on loppumaton suo 
ja valmistahan ei tuu koskaan ni et ehkä täs omas kapees alas tulee aika tiukasti 
seurattuu mitä niinku on tekeillä (Mies 28, Internet) 

 

Puolueiden ulkopuolinen poliittinen identifioituminen näyttää siis eroavan puolueisiin 

identifioituvista ainakin siinä, että puolueiden ulkopuolella autonomia on suurempaa. Kun 

puolueissa olevat kuvaavat omat vaikuttamismahdollisuutensa pieniksi ja työteliäiksi, vaikkakin 

lopulta palkitseviksi. Puolueiden ulkopuolinen osallistuminen voi ajoittain antaa tuloksia heti. 

Tällainen tilanne on muun muassa seuraavan nuoren osallistumisen kohdalla, sillä hän osallistuu 

politiikkaan taloja valtaamalla:  

Semmonen ylipäätään jos miettii vaik noita valtauksia ni semmonen et ylipäätään 
osallistuu siihen omaan elinympäristöönsä jotenki. Koska vaik niinku tääl 
kaupungissakin kun nyt asuu niin tää on semmonen aika ahdistava tila jos ei aika ajoin 
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tee jotain sellasta. Mä esimerkiksi teen tai pelaan jotain tollasia kaupunki-liverooli pelejä 
mitkä mun mielestä on kanssa sellanen aika hauska tapa. Se ei nyt varsinaisesti oo ehkä 
tai kyl se jollain tavalla on poliittista vaikuttamista ja samalla leikkimistä. Niin mut 
varmaan siinä on kyse sit ihan yhtä paljon ku siitä et oikeesti muuttaa jotain ympäristöö, 
ni vaan siitä et yksinkertasesti itelle tulee erilainen olo siitä ympäristöstä jossa on. 
Varmaan siinä on aikapaljon samanlaisesta asiasta kyse kuin vaik jossain graffiteissa 
niin se on semmosta samanlaista. (Nainen 23, talonvaltaus) 

 

Näitä kyseisiä osallistumismuotoja käyttävät nuoret rakentavat talovaltauksesta ja graffitien 

maalaamisesta kuvan normaalista poliittisesta osallistumisesta, joka ennen kaikkea on 

voimavaraistavaa. Tärkeänä näyttäytyy se, että julkista tilaa päästään käyttämään eri lailla kuin 

”normaalisti”, normaalin tarkoittaessa lähinnä kuluttamista. Näille nuorille osallistumisen 

henkilökohtaisuus tuntuu olevan erittäin tärkeää. He korostavat puheissaan henkilökohtaisia 

valintojaan ja perustelevat valintansa yksityisin argumentein. Voimavaraistaminen tapahtuu silloin, 

kun viedään tätä yksityistä ja omaa julkiseen tilaan. Osallistumisen tulos ja tavoite on 

parhaimmillaan todettavissa heti voimavaraistavana kokemuksena tai piirrettynä graffitina.  

Yksi aineiston nuorista osallistuu pääasiassa yhdenasianliikkeisiin Internetin kautta 

verkostoitumalla. Internetistä onkin tullut tärkeä tiedon jakamisen ja hakemisen väylä politiikkaan 

osallistuville nuorille. Jokainen nuori kertoo pääasialliseksi tietolähteekseen Internetin kautta 

saadun postin tai sieltä haetun materiaalin. Internetin kautta osallistuva nuori tämän lisäksi seuraa 

aktiivisesti eri Internet-sivustoja ja osallistuu niiden kautta mahdollisesti itseään kiinnostaviin 

tapahtumiin. Hän korostaa, ettei ole liittynyt tai osallistunut ystäviensä vaikutuksesta. 

 
Internet on se mun päätietokanava koska se on ainut tietokanava joka on normaalikansan 
käytössä molempiin suuntiin. Minä voin sanoa mielipiteeni siellä ja voin myös 
kokolailla vapaasti lukea muiden mielipiteitä siellä, toisin kuin valtamedia, joka toimii 
kaupallisten intressien ja tuota poliittisen ohjauksen ja lakien ynnä muiden niinku 
kahlitsemana. Ja itseasisssa kun nää kaikki lait tai nää mielenosoitukset on liittynyt 
tietoverkkoihin niin tota silloin niist tota yleensä on tuol tietoverkkojen uutissivuilla on 
myös maininta et tällanen on tekeillä vaik se ei hesarin tai uutisissa ehkä ookkaan. Ni se 
on sitten sieltä tota lähtösin. Se on vähän niinku ollut tällanen erikoisasia et se ei oo 
suuren yleisön tietoon yleensä edes saatettu. Ja silloin kun ollaan menossa vahvasti 
metsään niin jonkunhan sitä on yritettävä sitten ohjailla, ettei nyt mentäs niin kovaa 
sinne metsään. Et sit jos ketään ei oikeesti kiinosta, nii sit sitä ei auta enää valittaakkaan 
miks asiat on pielessä (Mies 28, Internet) 
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Internet näyttäytyykin varsin vapaana osallistumiskanavana nuorille. Sen tarjoamista valtavista 

osallistumismahdollisuuksista on helppoa valita itselleen sopivat ja jättää muut huomioimatta. 

Kaikki aineiston nuoret myös kokevat Internetin kautta toimimisen poliittisena osallistumisena, 

silloin kun siihen liittyy poliittisia mielipiteitä ja päämääriä.   

 

6.4 Mielipiteiden muodostuminen – poliittisen identiteetin rakentuminen 
 

Nuoren poliittiset mielipiteet vaikuttavat osallistumismuodon valintaan. Nuorten osallistumisella on 

päämääriä, he haluavat vaikuttaa tärkeäksi pitämiinsä asioihin. Vaikuttamaan pyrkimistä he pitävät 

motivaation kannalta tärkeimpänä. Toisaalta osallistuminen toimintana saatetaan nähdä jo sinällänsä 

osallistumisen motiivina. Toiset nuorista identifioivat itsensä paikallisesti, ja heidän kiinnostuksen 

kohteensa ja asiat joihin he haluavat vaikuttaa ovat kansallisessa politiikassa ja Suomen rajojen 

sisässä. Puolestaan ne nuoret jotka identifioituvat globaalimmin, pyrkivät vaikuttamaan 

ylikansallisiin asioihin, kuten ilmastoon ja ihmisoikeuksiin Nuorten tapa puhua politiikasta ja 

omasta osallistumisesta siis eroaa nuorten kesken. Ensinnäkin toisiin politiikan osa-alueisiin nuoret 

suhtautuvat henkilökohtaisesti ja toisiin julkisesti. Kuitenkin kaikki nuoret käyttävät sekä julkisia 

että yksityisiä perusteluita, painoerot näiden käytössä ovat kuitenkin huomattavia.  

 

Nuorten osallistumismuodon valintaan vaikuttaa muun muassa se, mihin asioihin nuoret haluavat ja 

pyrkivät osallistumisellaan vaikuttamaan. Kun esimerkiksi tämän tutkimuksen aineiston graffitteja 

tekevä nuori pyrkii vaikuttamaan laillisten graffittipaikkojen määrän kasvuun ja yleiseen 

valveutuneisuuden heräämiseen ja siihen, että ihmiset pyrkivät ottamaan enemmän kontrollia 

omasta ympäristöstään, sdp:ssä oleva nuori puolestaan haluaa turvata sen, että Suomessa on myös 

tulevaisuudessa ilmainen terveydenhuolto ja kattava sosiaaliturvajärjestelmä. Näillä kahdella 

nuorella onkin siis kaksi ääripään tapaa osallistua, kuin myös täysin erilaiset tavoitteet 

osallistumiselleen.  

 

Yksi tapa luokitella nuorten tavoitteita osallistumiselleen on tarkastella juuri sitä ovatko ne 

lokaaleja eli paikallisia vai globaaleja? Aineiston perusteella näyttää siltä, että puolueissa olevilla 

nuorilla on vahvemmin lokaaleja, suomalaista yhteiskuntaa koskevia tavoitteita. Kun taas 

puolueiden ulkopuolella olevilla tavoitteet ovat jokseenkin yleismaailmallisempia, koskien muun 

muassa kaupallistunutta kaupunkiympäristöä, ihmisoikeuksia ja ympäristö arvoja. Näin ollen voisi 
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varovasti päätellä, että puolueissa osallistuvat nuoret identifioituvat ainakin jokseenkin lokaalimmin, 

kuin puolueiden ulkopuolella vaikuttavat.  

 

Nuorten osallistumisella on siis päämääriä ja he haluavat vaikuttaa tärkeäksi pitämiinsä asioihin. 

Vaikuttamaan pyrkimistä he pitävät motivaation kannalta tärkeimpänä. Aineiston perusteella voisi 

sanoa myös, että nuori kokee globaalit päämäärät henkilökohtaisemmin. Tämä johtunee siitä, että 

kansallisen politiikan ei nähdä tukevan nuorta näissä pyrkimyksissä. Nuori identifioituu globaaliin 

yhteisöön tällöin, joka näkyy muun muassa siinä kuinka graffittien tekijä puhuu ruotsista, eikä näe 

suurta eroa toiminnallaan sen välillä osallistuuko siihen ruotsissa vai suomessa, vaikka suomalainen 

onkin. Puolestaan lokaaleihin asioihin, esimerkiksi juuri sosiaaliturvaan voi vaikuttaa pääasiallisesti 

ainoastaan kansallisen politiikan kautta. Näyttää myös siltä, että nuori kokee globaalin 

vaikuttamisen ja identifioitumisen henkilökohtaisemmaksi, ehkä osittain siksi, että meidät on 

kuitenkin enemminkin kasvatettu suomalaisiksi kuin maailman kansalaisiksi. Näitä globaaleja 

päämääriä myös perustellaan henkilökohtaisemmin kuin lokaaleja. Puolestaan kansalliset, lokaalit 

päämäärät saavat tässä aineistossa varsin julkiset perustelut.  

 

Julkinen – yksityinen -jatkumo muodostuukin läpi aineiston kiinnostavaksi analyysikehikoksi. Se 

minkälaisia perusteluita nuori käyttää puhuessaan omasta osallistumisesta ja suhtautumisesta 

politiikkaan eroaa erilailla osallistuvien nuorten kesken. Vaikka kaikki nuoret käyttävät sekä 

julkisia että yksityisiä perusteluita on niissä selkeitä eroja. Perinteisen politiikan kautta osallistuvat 

nuoret perustelevat puolue-osallistumistaan yksinomaan julkisin perusteluin, kun taas puolueiden 

ulkopuolella osallistuvat perustelevat valintaansa osallistua puolueen ulkopuolella yksinomaan 

yksityisin perusteluin. Osallistuminen ylipäätänsä saa kaikilta nuorilta sekä yksityisiä että julkisia 

perusteluita. Kaikilla aineiston nuorilla on siis sekä henkilökohtainen että julkinen suhde 

politiikkaan, se milloin suhde on julkinen ja milloin yksityinen eroaa eri lailla osallistuvilla nuorilla. 

 

6.5 Sosiaalisen piirin vaikutukset osallistumiseen 
 

Nuoret eivät korosta vanhempiensa vaikutusta omaan poliittiseen osallistumiseen, vaan sanovat 

etteivät heiltä ole tullut suoria malleja miten toimia ja osallistua. Puheissa myöskään koulu ei nouse 

esiin kenenkään osallistumistarinasta vaikuttavana tekijänä. Päinvastoin omien poliittisten ajatusten 

herääminen ja niistä puhuminen kerrottiin koulussa olleen vaikeaa ja sitä muisteltiin ahdistavana. 

Nuorten kertomuksista tulee ilmi kokemus siitä että koulussa ei ollut ketään kenen kanssa puhua tai 
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sitten puolestaan tämä oli tietoinen valinta ja erottautuminen muista. Iältään haastateltavat olivat sen 

ikäisiä, että koulussa ei ollut vielä yhteiskunnallisia aineita ainakaan erikseen opetusohjelmassa, 

vaan ne olivat osana historian opetusta. Lieneekö tämä vaikuttanut siihen, ettei mainintoja 

kiinnostuksen kehityksestä koulussa esiinny lainkaan. Kuitenkin myöhemmin, opiskelemaan 

lähteneet nuoret ovat aktivoituneet opiskelijajärjestöissä. Tässä vaiheessa nuorilla on kuitenkin ollut 

jo rakennettu poliittinen identiteetti osallistumisensa myötä.  

 

6.6 Nuorten suhtautuminen politiikkaan  
 
Yleisesti aineiston nuoret eivät ole tyytyväisiä Suomessa harjoitettavaan politiikkaan, silti eroja on 

puolueisiin kuuluvien ja kuulumattomien välillä. Luonnollisesti puolueisiin kuuluvat ovat 

tyytyväisempiä politiikkaan ja perustelevat epäkohtia julkisin, rakenteellisin perustein.  
 
Puolueissa olevat nuoret suhtautuvat hallituksen politiikkaan myötämielisemmin, kuin puolueiden 

ulkopuolella osallistuvat. He ovat hyväksyneet rajoitteet, jotka tulevat puolueeseen kuulumisen 

mukana ja sen, että konkreettisten vaikutusten aikaansaaminen voi viedä paljon aikaa. He 

argumentoivat julkisin perusteluin sen puolesta, että aina ei puoluepolitiikassa pysty toimimaan 

halutulla tavalla muun muassa puoluekurin takia. He myös asemoivat itsensä todellisen vaikutus 

väylän käyttäjiksi, vaikka pitävätkin kansalaisyhteiskuntaa tärkeänä osana suomalaista poliittista 

kenttää. Puolueiden ulkopuolella osallistuvat puolestaan suhtautuvat hallituksen politiikkaan 

hieman epäilevästi ja karsastavat byrokraattisuutta, politiikan henkilöllistyneisyyttä, puoluekuria 

eivätkä he luota täysin siihen, että poliitikot haluavat ajaa ihmisten asioita. Aineiston nuoret 

haluavatkin rakenteellisia muutoksia poliittiseen osallistumiseen. He eivät usko, että pelkkä 

yhteiskunnallinen kasvatus kouluissa voisi auttaa laskevan äänestysaktiivisuuden nostamisessa.  

 

Puolueiden ulkopuolella olevat nuoret ilmaisevat, että heillä on vaikeuksia identifioida itseään 

puoluepolitiikan harjoittajaksi muun muassa erilaisien arvojen, erilaisten vaikuttamisen päämäärien, 

erilaisen osallistumiseen sitoutumisen ja oman osallistumisen autonomian takia. He kuvaavat sitä, 

kuinka puolueiden ulkopuolella osallistuminen on vapaata. Tätä he kuvaavat kertomalla kuinka voi 

valita, että osallistuu silloin kun haluaa ja kokee asian itsensä kannalta tärkeänä. Osallistumisen 

pakkoa ei ole ja oman osallistumisensa asteen ja ajankohdan saa valita täysin. Toisaalta 

opiskelijajärjestöjen mielenosoitukset ynnä muut saattavat myös olla osittain organisoituja, vaikka 

ovatkin puolueiden ulkopuolella, mutta silti nekin nähdään vapaampina kuin puolue osallistuminen. 
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Lähinnä puoluekuri ja se ettei samaistu vahvasti mihinkään puolueeseen, koska näkee niiden 

kaikkien toiminnassa jotain omien arvojen vastaista, saa nämä puolueiden ulkopuolella olevat 

aktiivit nuoret jättäytymään puolueiden ulkopuolelle. He myös näkevät puolueet hieman kankeina ja 

vanhanaikaisina organisaatioina, joissa osallistuminen olisi myöntymistä ja omista arvoista 

luopumista ja konsensusta, päinvastoin kuin osallistuminen puolueiden ulkopuolella. 

 
Aineiston nuoret itse kertovat olevansa kiinnostuneita politiikasta, osallistuvathan he siihen. 

Toisaalta tämä itsestäänselvyys siitä, että osallistumista edeltää aina kiinnostuminen ei välttämättä 

aina ole pitänyt paikkaansa. Myös velvollisuudentunto voi saada ihmisen osallistumaan politiikkaan. 

Tähän aineistoon on kuitenkin otettu vain poliittisesti aktiivisia nuoria aikuisia jolloin heidän voi 

myös jo etukäteen olettaa olevan kiinnostuneita politiikasta. Pohdittaessa sitä miksi nuoret ovat 

tiettyjen mittareiden mukaan ajautuneet kauemmaksi politiikasta aineiston nuoret pohtivat seuraavia 

asioita. Ensiksikin he pohtivat, että ihmisillä menee liian hyvin ja sen takia heidän ei tarvitse olla 

kiinnostuneita politiikasta. Lisäksi ei ole trendikästä kuulua puolueisiin ja siksi nuoret ovat niiden 

ulkopuolella. Heidän mielestään Suomessa harjoitettavan politiikan kautta ei pysty vaikuttamaan 

niihin asioihin mistä nuoret ovat kiinnostuneita. Tähän vaikuttaa myös se, että politiikka on 

virkamiehistynyttä eikä se enää aja kansan etua. Myöskään edustuksellinen demokratia ei heidän 

mielestään kannusta osallistumaan. Tämä johtuu osittain siitä, että politiikan kieli on liian 

vaikeaselkoista, joten se ei kiinnosta, siksi koska sitä on vaikea ymmärtää. Lisäksi nuoret ovat sitä 

mieltä, että politiikka on liian aikaa vievää ja tiedon saanti asioista on vaikeaa.  
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7. YKSITYISTÄ JA JULKISTA POLITIIKKAA 
 
Tässä luvussa jatketaan analyysiä edellisessä luvussa esitellyn yksityisen-julkinen käsiteparin kautta. 

Postmodernit teoriat pyrkivät selittämään ihmisen muutosta yhteiskunnallisen muutoksen kautta. 

Postmodernien teorioiden mukaan ihminen on individualisoitunut, jolloin suurempi osa identiteetin 

rakennusvastuusta on yksilöllä itsellään. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan sitä, miten nuoret 

aikuiset rakentavat suhdettaan politiikkaan yksityisin sekä julkisin perusteluin. Yksityisten 

perustelujen nähdään vahvistavan yksilön henkilökohtaista suhdetta politiikkaan, kun puolestaan 

julkiset perustelut kertovat julkisesta identifioitumisesta. 

 

7.1 Yksityinen: Nuoret ottavat politiikan henkilökohtaisesti 
 
Seuraavassa aineiston analyysi jatkuu kiinnittämällä huomiota niihin kohtiin, missä nuoret käyttävät 

yksityisiä perusteluita puhuessaan politiikasta. Yksityisiä ja henkilökohtaisia ovat perustelut, jotka 

kytkeytyvät muun muassa omiin tunteisiin, kokemuksiin ja henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Tämän 

lisäksi analysoin sitä, millaisia selontekoja näillä yksityisillä argumenteilla rakennetaan ja millaisia 

positioita toisin sanoen identiteettejä näillä selonteoilla otetaan. Puhe nähdään siis identiteetin 

rakentamisena.  

 

Politiikka on ollut aiemmin varsin julkista toimintaa, yksinkertaisimmillaan puolueiden ja 

äänestämisen muodossa. Myös perustelut tälle osallistumiselle ovat aiemmin olleet vahvan julkiset, 

käsittäen argumentteja muun muassa velvollisuudesta. Politiikan siirtyessä yksityiselle 

elämänalueelle asiat kuten esimerkiksi seksuaalisuus, ruokailutottumukset ja kuluttaminen, jotka 

eivät perinteisesti ole olleet politisoituneita, ovat joutuneet politisoinnin alle. Mielenkiintoista onkin 

tutkia, miten näitä yksityisen elämänalueen politisoituneita asioita perustellaan? Yksityinen 

elämänalue on henkilökohtaista, ja siten myös henkilökohtaisten tunteiden ja mielipiteiden 

siivittämää, mutta minkälaisin argumentein omia valintoja puolustetaan silloin kun ne ovat 

poliittisia?  

 

Mielenkiintoinen kysymys on myös se, että kuuluuko henkilökohtainen identifioituminen 

politiikkaan vain tälle henkilökohtaiselle elämänalueelle? Onko mahdollista identifioitua 

henkilökohtaisesti myös kansalliseen politiikkaan? Seuraavassa tarkastellaan sitä, miten nuoret 

puhuvat yksityisin perusteluin politiikasta ja mistä asioista he tällöin puhuvat. Mitkä politiikan osa-
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alueet ovat sellaisia, joista käytetään yksityisiä perusteluita ja mitä osallistumismuotoja käyttävät 

nuoret näin tekevät? Erityisesti identiteetin rakentamisen kannalta yksityisin perusteluin rakennetut 

argumentit ovat mielenkiintoista. Sillä onhan identiteettikin juuri myös yksityistä ja 

henkilökohtaista, toisaalta sitä kuitenkin rakennetaan tässä varsin julkisesti. 

 

Yleinen keskustelu siitä, miten nuoret ovat syrjäytyneet politiikan keskiöstä ja miten heitä ei enää 

kiinnosta politiikka oli tämän pro gradun syntymisen taustalla. Tietenkin tämä yleinen oletus antaa 

ymmärtää sen, että nuoria ei kiinnosta politiikka. Itse olen valmis hylkäämään tämän yleistävän 

käsityksen vedoten poliittisen osallistumisen määritelmän yksinkertaistamiseen. Sillä vaikka nuoret 

eivät välttämättä kuulu samassa mittakaavassa puolueisiin kuin ennen ja vaikka äänestysaktiivisuus 

olisikin madaltunut eniten juuri nuorten ikäluokkien kohdalla, on samaan aikaan havaittavissa 

perinteisen politiikan ulkopuolella hyvin aktiivista toimintaa ja kiinnostusta politiikkaa kohtaan. 

Tämä käsitys kiinnostamattomuudesta saattaakin siis johtua siitä, että politiikka sekä poliittinen 

osallistuminen on tällöin määritelty suppeasti, käsittäen lähinnä perinteisenä politiikkana pidetyn 

osa-alueen. Tämän tutkimuksen osallistuminen kuitenkin nähdään laajana, kuten aikaisemmista 

kappaleista käy ilmi. Mutta vaikka olisikin niin, että nuoria yhä edelleen kiinnostaa politiikka on 

tällöin silti mielenkiintoista se, mikä on saanut aikaan tämän muutoksen nuorten siirtymiselle 

perinteisen politiikan parista sen ulkopuolisiin osallistumismuotoihin?  

 

Tämän aineiston nuoret jotka eivät kuulu puolueisiin suhtautuvat suhteellisen henkilökohtaisesti 

kansalliseen politiikkaan, eduskuntaan ja hallitukseen. He tuntevat muun muassa epävarmuutta, 

ärtymystä ja epäluottamusta edustuksellista demokratiaa kohtaan. Samankaltaisia havaintoja ovat 

saaneet myös muut tutkijat. Se mitä ainakaan äänestys- ja puolueosallistumista kuvaavat luvut eivät 

kerro on, että nämä suhtautumiset ja perinteisen politiikan ulkopuolelle jättäytyminen näyttävät 

johtuvan yksityisistä, henkilökohtaisista tunteista ja samaistumattomuudesta, ei niinkään 

kiinnostamattomuudesta. Lappalainen on sivunnut, Poliittisen tyylin taidot – kirjassaan, sitä miten 

nuoret eivät pysty enää identifioitumaan puolueisiin, mutta syyksi hän listaa lähinnä poliittisten 

linjaerojen vähentymisen. Näyttää kuitenkin siltä, että puolueet eivät vastaa nuorten tarpeisiin 

myöskään muilla tasoilla. Nuorten poliittisen identiteetin rakentumisen näkökulmasta politiikasta 

on tullut huomattavasti henkilökohtaisempaa, mutta puolueiden parissa ei ehkä kuitenkaan ole sijaa 

olla samalla tavalla yksilö kuin puolueen ulkopuolisessa osallistumisessa. Edustuksellisen 

demokratian toimiminen puolueiden kautta, virkamiesten rooli päätöksenteossa sekä puoluekuri 

näyttäytyvät nuorille mekanismina jossa yksilö on osa isoa järjestelmää ja jossa henkilökohtaisista 

vakaumuksista pitää päästää irti. Nuoren on vaikea identifioitua tähän.  
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Nyt just kun on seurannut tota yliopistouudistusta, niin tavallaan siinä on tosi paljon 
kyse siitä, ettei ylipäätään haluta ottaa mukaan.. Ylipäätään se että ei tavallaan haluta 
että ihmiset vaikuttaa omiin asioihinsa, se on aika surullista ja sitä perustellaan jotenkin 
sillä että se on hidasta ja epätehokasta ja ties mitä. Niin ja siinä on myös ehkä sellainen 
kielellinen ongelma että hallinnon kieli on niin sellaista koukeroista ja vaikeaselkoista ja 
koko ajan kehitellään kaikkia uusia termejä. Jotenkin myös päätöksentekoon tuodaan 
semmoisia, tavallaan muokataan kieltä uudestaan jotenkin sen mukaan että mikä 
kuulostaa hyvältä, jotta vältytään sanomasta suoraan mistä on kyse. (Nainen 23, 
talonvaltaus) 

 

Katkelmasta käy ilmi kuinka nuorten on vaikea identifioitua kansalliseen puoluepolitiikkaan joka 

näyttäytyy vaikeaselkoisena toisten asioiden jäädessä epäselviksi. Nuoret myös tuntevat, että heidän 

ei edes haluta vaikuttavan asioihin, josta heidän mielestä on merkkinä muun muassa se, että hallitus 

ei ole pyrkinyt muuttamaan osallistumismekanismeja.  

 
Musta on just mielenkiintoista tutkia tota kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa 
joka oli Vanhasen ensimmäisen hallituksen ohjelma jossa oli tarkotus lisätä kansalaisten 
vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Tavallaan se isoin analyysi oli se että 
tarvitaan lisää demokratia kasvatusta koulussa koska ihmiset eivät osallistu mutta 
tavallaan vois myös ajatella myös niin että ehkä ois tärkeämpää muuttaa niitä 
osallistumisen rakenteita niin että ihmiset kokis ne mielekkäiksi ja tehokkaiksi tavoiksi 
vaikuttaa ja sitä kautta osallistuis. Et mä oon enemmän sen rakenteellisen muutoksen 
kannalla ku sen et yritetään vaan sopeuttaa ihmiset tähän olemassa olevaan järjestelmään. 
(Nainen 26, puolue) 
 

 
Jos ja kun nuorilla on vaikeuksia identifioitua kansalliseen politiikkaan, kiinnostavaa on tietenkin se 

mihin nuoret sitten identifioituvat? Yksi aiemmissa tutkimuksissa esiin tulevista asioista on se, että 

nuoret tarvitsevat responssivisuuden tunteen osallistumiselleen. He tarvitsevat siis käytännössä 

tuntemuksen siitä, että heidän osallistumisellaan on väliä. Tämä käy ilmi myös tämän tutkimuksen 

aineistosta. Äänestämisessä yhden äänen merkitys on kiistatta aika vähäpätöinen. Jos nuori ei koe 

velvollisuutta äänestämiseen, on todennäköistä että hän ei mene äänestämäänkään. Sama koskee 

puolueiden kautta osallistumista, jos nuori ei koe puoluekanavaa velvollisuutena tai 

vaikuttamismahdollisuuksien kannalta merkittävänä, hän tuskin ilmoittautuu puolueen riveihin. 

Yhtenä syynä siihen miksi nuoret eivät identifioidu kansalliseen politiikkaan on aiemmassa 

tutkimuksessa nähty se, että nuorten kiinnostuksen kohteet ovat osittain kansallisen politiikan 

ulkopuolella globaaleissa asioissa. Tämän tutkimuksen havainnot ovat samankaltaiset. Erityisesti 

juuri puolueisiin kuulumattomat nuoret identifioituvat globaalimmin jolloin heidän huolenaiheensa 

ja asiat joihin he haluavat vaikuttaa, ovat globaaleja ja usein tällöin hankalasti kosketettavissa olevia 

kansallisen politiikan kautta.  
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Joo niin että tietyllä tavalla niinku tavoitteena on karkeesti sellanen maailma on parempi 
paikka niin ne tavoitteet on sinäänsä niinku sellasen...myös osittain kansallisen politiikan 
ulkopuolella sellasissa globaaleissakin asioissa niinku ympäristö ja tällasia. Tota sitten 
henkilökohtaisissa valinnoissa nyt voi miettii näitä ympäristöpoliittisia näkökohtia ja 
kaupallisten toimijoiden etiikkaa että valitsee sellaisten kaupallisten toimijoiden tuotteita 
jotka omasta mielestään tai faktojen valossa on niinku eettisesti kestävämmällä pohjalla 
kuin joku toinen. (Mies 28, Interet) 

 
 

Huolenaiheet riippuvat osittain siitä identifioiko nuori itsensä suomalaiseksi vai 

maailmankansalaiseksi. Postmodernien teorioiden mukaan paikallinen kiinnittyminen on 

heikentynyt maailman globalisoitumisen myötä. Tämä näkyy luultavasti vahvemmin juuri 

nuorempien sukupolvien kohdalla. Vanhemmilta perityn luokka-aseman tilalle on tullut omin 

valinnoin rakennettava kiinnittyminen eri sosiaalisiin ryhmiin ja verkostoihin. 

 

Kuten nuorten arvoja käsittelevässä 5.4 kappaleessa jo tuli ilmi vuoden 2008 nuorisobarometrin 

mukaan suurimmat nuorten epävarmuudet liittyvät globaaleihin huoliin ilmastonmuutoksesta ja 

energian riittävyydestä. Lisäksi huoli maailman taloudesta ja maailman poliittisesta tilanteesta on 

suhteellisen suuri mennen edelle muun muassa työnsaamista koskevaa huolta. Huoli omasta 

toimeentulosta ja lähimmäisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ovat itseen ja lähimmäisiin 

liittyvistä epävarmuustekijöistä suurimmat. (Myllyniemi 2008, 99.) Nuoret siis mitä ilmeisimmin 

suhtautuvat entisiä sukupolvia globaalimmin ympäröivään maailmaan, joka näkyy näin ollen heidän 

poliittisissa huolenaiheissaan ja osallistumisen päämäärissä. Nuoret kokevat, että uudet 

osallistumismuodot tarjoavat parempia keinoja vaikuttaa globaaleihin ongelmiin.  

 

Vaikka vahvimpana motiivina poliittiseen osallistumiseen on kiistatta halu vaikuttaa asioihin, moni 

nuori kokee myös itse osallistumisen jo sinällänsä yhtenä päämääränä. Sen lisäksi, että 

osallistumalla rakennetaan identiteettiä, voi se parhaimmillaan olla voimavaraistavaa toimintaa. 

Osallistuminen jonka motiivina on omalle itselleen hyvän olon tuottaminen, on varsin 

henkilökohtaista ja yksityistä. Yksityinen, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan tunteita ja omia 

mielipiteitä ja kokemuksia ja niihin nojaamista, on aina ollut jollain tavoin vähemmän arvostettua 

politiikan parissa kuin julkinen. Politiikassa tällaisesta suhtautumisesta on puhuttu kutsumalla niitä 

muun muassa pehmeiksi arvoiksi. Puolueiden ulkopuolella olevat nuoret korostavatkin omia 

tuntemuksiaan ja halujaan osallistumisessaan. 
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Osallistumismuodoista mulle ehkä en mä tiedä niin no varmaan valtaukset on ehkä 
semmoinen ajatuksena tosi mukava. 
T: Ja se on sulle just sellaista poliittista osallistumista? 
 
Aika omituista olisi ajatella että se ei olisi koska onhan se sellaista ihan konkreettista 
kaupunkitilan ja omantilan hallitsemista. (Nainen 23, talonvaltaus 

 

 

Se, että joku osallistuu tietyllä tavalla, koska se on ajatuksena mukava, eroaa julkisista yleisesti 

pätevänä pidetyistä tavoista määritellä poliittista osallistumista. Nämä nuoret ymmärtävät kuitenkin 

poliittisen osallistumisen laajempana käsitteenä. Mukava-sanalla on positiivinen konnotaatio, jolla 

pyritään tässä yhteydessä rakentamaan myönteistä kuvaa valtaamisesta. Kategorisoimalla oudoksi 

näkökulma, jossa valtaamista ei pidetä normaalina osallistumisena, implisiittisesti rakennetaan kuva 

valtaamisesta normaalina osallistumisena. Argumenttia vahvistetaan faktuaalistamalla valtaamisen 

olevan konkreettista kaupunkitilan ja oman tilan hallitsemista. Näin samalla positioidaan valtaajat, 

ja identifioidaan itsensä, normaaleiksi poliittisiksi osallistujiksi, vaikkei käyttäisikään perinteisiä 

osallistumismuotoja.  

 

Itse toiminta on samalla myös jotain muuta, kuin vain osallistumista ja toiminnan tuloksen saamista.  

Nuoret rakentavat poliittisella osallistumisella myös tietoisesti identiteettiään. Tietynlainen 

osallistuminen ja tietynlaiseen ryhmään kuuluminen antavat nuoresta tietynlaisen kuvan muille. 

Tämän eron korostaminen on joskus hyvinkin tärkeää nuorille.  

 
Okei no sit tällanen pieni avautuminen mikä mua niinku ketuttaa tosi paljon. Tietysti se 
riippuu keneltä kysyy, mun henkilökohtainen mielipide on, että on kolme tai neljä 
kategoriaa tässä graffittimaailmassa. On ne jotka tekee junii, metroi, yöpaikkoja ja ne 
myös bommaa, mut ne voi olla niinku skarppeja ja ne haluu lähinnä herätellä jengii. Mut 
sit on taas sellasia räkiksiä sellasia narkkareita ja se hämmentää niinku tätä 
graffittimaailman kuvaa. Ku mua esim ärsyttää yli kaiken et kaikki luokittelee meijät 
johonkin tällaseen lowclass citizen silleen et nää jätkät jotka on narkkareita eihän ne 
osaa mitään ja ne ostaa tusseja ja jää kiinni. Ja sit se tietenkin luokitellaan et hei tossa oli 
graffitteja ja ne on ihan kuraa, vaikka meillä monilla on paljon relevanttia sanottavaakin. 
(Mies 27, graffiti) 

 

Nuorille ei ole siis samantekevää millä tavalla he osallistuvat. Kuten aiemmin todettiin, että nuorten 

osallistumiseen näyttää vievän kaksi tietä, tietoinen valinta ja ajautuminen, vahvistaa tämäkin 

käsitystä siitä, että alkujaan osallistumismuodon valitsemisessa on käytetty harkintaa. Aineiston 

nuoret argumentoivat varsin perusteellisesti käyttämänsä osallistumismuodon puolesta. Nämä 

argumentaatiot ovat suhteellisen yksityisiä ja niillä pyritään erottautumaan muista 
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osallistumistavoista, luettelemalla eroja näistä ja positioimalla implisiittisesti samalla itsensä 

vastakkaiseksi. Muun muassa. Häytiö ja Rinne (2007) ovatkin sitä mieltä, että poliittiseen 

osallistumiseen liittyy aina reflektointia. Reflektointi nähdään siis osallistumisen edellytyksenä. 

Reflektoinnilla tarkoitetaan juuri omien tekemisiensä pohdiskelua ja peilaamista eli käytännössä sitä, 

että itse tiedostaa oman toimintansa ja sen mahdolliset vaikutukset. Aineiston nuorille tämä tuntuu 

olevan vahvasti mukana osallistumisesta puhuttaessa.  

 
Kyllä me aika paljon varmaankin keskusteltiin kavereiden kanssa politiikasta tai sitten 
jossain vaiheessa ei kyllä kaikkien kavereiden kanssa osaa sillä tavalla, välillä tulee 
sellainen olo että on uskonnollinen saarnaaja. Se on vähän epämiellyttävää. Et se on 
ehkä se on kauhean jotenkin ehkä hankala ja hassu asia. Niin siis tavallaan koska 
periaatteessa jotenkin pyritään kuitenkin aina argumentoimaan joka paikassa aina 
kauhean rationaalisesti. Sitten siitä jää kokonaan näkemättä se tosi semmoinen onhan se 
ihan mieletön kun miettii ihan mitä tahansa poliittisen osallistumisen muotoa. Niin 
semmoinen eihän sitä muuten tekisi jos ei siinä olisi jotain tunnetta koska sitten se olisi 
vaan työlästä työtä. (Nainen 23, talonvaltaus) 
 

 
Yllä olevassa katkelmassa, jossa nuori reflektoi omaa osallistumistaan, tulee esiin myös aiemmin 

esitetty näkökulma siitä, että tämä yksityinen politiikassa olisi jotenkin vähemmän arvotettavaa. 

Nuori itse tiedostaa tämän näkökulman, jolloin hän luo itsestään luotettavamman kuvan, jonka 

jälkeen hän jatkaa yksityisin perusteluin siitä, että ilman tunteita osallistuminen olisi vain työlästä 

työtä. Tunteiden lisäksi sosiaaliset suhteet näyttävät olevan tärkeitä nuorille osallistumisessa. 

Ystävien kanssa on usein helpompi mennä osallistumaan yhdessä ja sosiaaliset ulottuvuudet antavat 

osallistumiselle muitakin merkityksiä vaikuttamisen ja identiteetin rakentamisen lisäksi.  

 
Siis se riippuu tosi paljon tietenkin aina tilanteesta, et minkälainen tunne tulee että onko 
pystynyt vaikuttamaan johonkin. Kyl tuntuu et välillä on saanut jotain aikaseks mut kyl 
se on aika inkrementaalista, vähittäistä. Et ei niinku koskaan kerralla tapahdu mitään ja 
kyl se välillä turhauttaa. Tietty jos näkee paljon vaivaa jonkun eteen ja mitään ei 
tapahdukkaan, et kyl se välillä saattaa ottaa päähän. Kyl mä nyt pääosin koen et se on 
ainakin mielekästä se tekee. Onhan se totta et puoluepolitiikka on paljon muutakin kuin 
vain se, että vaikutetaan asioihin. Kyllähän siinä on kaikkia sosiaalisiakin ulottuvuuksia 
ja sitä että tutustuu tyyppeihin ja jaetaan joku yhteinen asia. Kyllähän siitä tavallaan 
tulee sellanen merkitys elämälle myös. Mut kyl mä niinku pääasiassa kuitenkin ajattelen 
et on se mulle vähemmän sitä et en mä niinku vapaa-ajalla koko ajan hengaile joidenkin 
puoluetyyppien kanssa. On mulla kavereita muualtakin. Tavallaan ei se oo mulle se 
olemassaolon tarkotus et kyl mä sit kuitenkin pääasiassa ajattelen et se on niinku 
vaikutuskanava ja sit sillä pystyy tehdä sen minkä sillä pystyy tekee. Loput pitää tehdä 
josasin muualla tai jotain muuta kautta jos ei onnistu. (Mies 28, puolue) 
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Vaikka toisaalta muiden vaikutus omaan osallistumiseen halutaan minimoida kerrottaessa omasta 

osallistumisesta, niin näyttää siltä kuitenkin, että juuri kavereilla on vaikutusta osallistumisen 

aloittamiseen ja osallistumisessa sosiaalinen verkosto eli osallistumiskaverit tuovat lisäarvoa 

osallistumiselle. Kavereiden vaikutus osallistumisen aloittamiseen näkyy seuraavassa katkelmassa 

varsin konkreettisesti.  

 

Oli mulla aika pitkään ollu sellainen olo että voisin liittyä puolueeseen, mut sit se että 
jos liittyisi niin pitäis sitten jaksaa toimia myös ettei ole sellanen puolue johon vaan 
menee. Tai no ei varmaan mikään puolue oo niin, että sinne voisi mennä vaan 
tyytyväisenä olemaan et olempa mä vaan jäsen. Ja aiemmin oli ehkä sellanen 
epätoivonen olo ettei jaksa lähtee ettei se oo innostavaa ja antoisaa toimintaa. Mut 
meitäkin meni nyt sitten useampi kaveri samaan aikaan sitten niinku kivempi juttu tehä 
yhessä ja sit tietty on tuttuja enenmpi heti ympärillä. (Nainen 26, puolue) 

 
 
 

Sillä kuinka tyytyväinen tai tyytymätön yksilö on hallituksen politiikkaan, on vaikutusta yksilön 

osallistumiskäyttäytymiseen. Nuorten kohdalla on erityisesti puhuttu siitä kuinka nuorille on tärkeää 

kokea responssivisuus politiikkaan osallistumisessa. Eli se että heidän toiminnallaan on joku 

merkitys. Yhtenä syynä siihen miksi nuoret eivät osallistu suuressa määrin perinteisen politiikan 

keinoin on nähty se, että nuoret eivät koe perinteisen politiikan kanavia responsiivisksi. He kokevat. 

että hallitus ja poliitikot eivät ole kiinnostuneet heidän ongelmista. Tyytymättömyys politiikkaa 

kohtaa koetaan usein myös hyvin yksityisesti ja henkilökohtaisesti. Tämä näkyy siten, että usein 

perusteluissa on tällöin jonkinlainen tunnelataus mukana.  Tämä näkyy muun muassa seuraavassa 

katkelmassa, jossa haastateltava puhuu omasta osallistumisestaan ja politiikan sille luomista 

rajoitteista varsin henkilökohtaiseen sävyyn: 

 

On se mun mielestä aika outoa jos Suomessa jengi raiskaa jengiin ni se on vaan et ei 
mitään. Sit joku käy väsäämään johonkin tunneliin ni sit saattaa saada jonkun tonnin 
sakot ja pari kuukautta istumista. Siis ainut vaan mikä harmittaa tää suomen EU 
meininki siis jes ollaan euroopassa jes ei todellakaan. Tää on takapajula tääl ei oo mitään. 
Miks tääl ei oo Burgerkingiä ja miks tääl ei oo laillisia paikkoja? Kuka osaa vastata 
tähän? Se on se suomalaisten paljon huudetaan ja mesotaan, mut sit ku tulee aika puhua 
ja ottaa kissa päydälle kaikki väijyy eikä kukaan puhu mitään. Sit ne on tuolla 
eduskunnassa, että hyvä kukaan ei tee mitään. Tottakai se on menossa parempaan 
suuntaan, mutku ajattelis, että jos täällä ois ees pari laillista mestaa niin se jakais tätä 
touhua vähän. Nytku oli vaan toi Suvilahti ni se oli ihan liian täynnä jengiä. (Mies 27, 
graffitti)  
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Nuoret tuntuvatkin olevan hieman turhaantuneita siihen, että hallituksen politiikasta on vaikea saada 

kiinni. Juuri nuorille tärkeä responsiivisuus tuntuu jäävän vaiheeseen. Jos ei ole valmis 

osallistumaan ilman selviä tuloksien saavuttamisia, tulee turhautunut olo.  

 
Ihmisten on jotenki vaikee löytää niitä poliittisen toimimisen paikkoja et miten tässä 
yhteiskunnassa voi vaikuttaa et mua ei ihmetytä se et jengii ei innosta äänestää kun se 
oikeesti se kokemus on varmaan sellanen et sil ei oo mitään vaikutusta. (Nainen 23, 
talonvaltaus) 

 

Mitkä ovat sitten niitä asioita miksi nuoret eivät ole tyytyväisiä politiikkaan jota tehdään Suomessa? 

Responsiivisuuden puutteen lisäksi nuorten puheista nousee esiin välttämättömyys retoriikka eli 

vaihtoehdoton politiikka, epäluottamus, läpinäkymättömyys sekä vaikeaselkoinen politiikan kieli. 

 

Siinä kansallisessa puoluepolitiikassa jotenkin hämmentää tosi pahasti se, että ei oikeasti 
niin kuin näe niitä semmoisia syitä ja seurauksia mitkä siellä vaikuttaa. Tavallaan tuntuu, 
että sillä puoluepolitiikalla ei ole tekemistä sen kanssa mitä siellä tapahtuu. Et niistä ei 
saa jotenkin sellaista suoraa tietämystä ja esimerkiksi sitten kaikki Eu-lainsäädäntö mikä 
vaikuttaa kansalliseen politiikkaan esimerkiksi jää tosi hämäräksi. Siitä ei tiedoteta mun 
mielestä kauhean hyvin, että mitkä päätökset johtuvat mistäkin (Nainen 23, talonvaltaus) 

  

 
Edeltävässä katkelmassa argumentaatio alkaa rakentamalla kuvaa puoluepolitiikasta käyttäen sanoja 

hämmentää ja ääri-ilmaisua tosi hämäräksi. Se jatkuu käyttämällä toista ääri ilmaisua tosi paljon, 

jolla vahvennetaan omaan kokemukseensa perustuvaa argumenttia siitä, että ihmisiä ei haluta ottaa 

mukaan vaikuttamaan. Tällainen tilanne kuvataan surullisena. Kun argumenttia vielä jatketaan 

kuvaamalla kuinka politiikan kieli on vaikeaselkoista ja, että sillä pyritään välttämään suoraan 

sanominen, rakennettu kuva edustuksellisesta demokratiasta on kaukana ihanteellisesta kuvauksesta. 

Tämä kuvaus ilmentää kuitenkin varsin hyvin tämän aineiston puolueiden ulkopuolella osallistuvien 

nuorten ajatuksia hallituksen politiikasta. 

 
Näyttäisi vähän siltä, että aika yhdentekevää mitkä puolueet ovat hallituksessa. Näköjään, 
siis toisaalta ei varmaan sitten jos miettii että nyt on porvarihallitus ja on saatu paljon 
näitä hienoja lakiuudistuksia niin tota kai sillä sitten jotain merkitystä on, mutta onhan 
noitakin mitä nyt on tulossa valmisteltu jo pitkään aikaisemmin jo vaikka silloin kun 
demarit oli siellä mutta kyllä se ehkä aika tavallaan niin. Jossain oli nyt en muista missä 
keskustelua tavallaan siitä, että hallituspuolueiden pitäisi ottaa enemmän huomioon sitä 
oppositiopolitiikkaa jolloin tulisi sellaisia järkevämpiä päätöksiä ettei tulisi niin 
semmoisia käsittämättömiä tai sitten mentäisi semmoisessa enemmistön diktatuurissa se 
voisi olla jotenkin ihan järkevää. Niin jos niiden jotenkin pitäisi ottaa edes huomioon 
jotain opposition vastalauseita, (Nainen 23, talonvaltaus) 
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Katkelmassa käytetään tehokeinona ironiaa kuvatessa hallituksen viimeaikaisia lakiuudistuksia 

hienoiksi. Ensin rakennetaan itsestä neutraali kuva, etäännyttämällä itsensä argumentista puhumalla 

keskustelusta, jonka mukaan hallituksen tulisi enemmän ottaa huomioon oppositiopolitiikkaa. Näin 

rakennetaan itsestä luotettavampaa kuvaa ja vahvistetaan argumentin painoarvoa. Tämän jälkeen 

argumenttiin liitetään voimakkaan negatiivisen konnotaation sisältävä sana diktatuuri, joka 

yhdistetään hallituksen politiikkaan.   

 
Politiikka on siis nuorille hyvin henkilökohtaista ja he identifioituvat politiikkaan varsin yksityisesti. 

He harkitsevat osallistumistaan ja rakentavat samalla identiteettiään. Puolueiden ulkopuolella olevat 

suhtautuvat varsin henkilökohtaisesti myös puoluepolitiikkaan ja sanovatkin vieroksuvansa sitä ja 

vaikka heidän argumenttinsa puoluepolitiikasta voisi melkein yhtä hyvin pohjautua julkisiin ja 

rakenteellisiin perusteluihin, ne lähinnä nojaavat tunteisiin, tässä yhteydessä siis negatiivisiin 

yksityisiin perusteluihin. Yksityistä politiikassa on oman poliittisen osallistumisen muodon 

valitseminen ja ylipäätänsä oma osallistuminen. Oma valinta varmasti tekee siitä vielä 

yksityisempää ja jos verrataan siihen, että aikaisemmin puolue jäsenyys periytyi vanhemmilta, on 

tämän päivän tilanne varsin erilainen. Yksityisillä perusteluilla siis rakennetaan henkilökohtaisempi 

kuva omasta suhteesta politiikkaan, kun yksityisin perusteluin perustellaan omaa poliittista 

osallistumistaan. 

 

7.2 Julkinen: Puolueista kuuluu puhua julkisin perusteluin 
 
Tässä kappaleessa aineiston analyysi jatkuu julkisten perusteluiden tarkastelulla. Eli tarkastellaan 

sitä minkälaisin julkisin perusteluin aineiston nuoret perustelevat omaa poliittista osallistumistaan ja 

suhtautumistaan politiikkaan. Julkisilla perusteluilla tarkoitetaan sellaisia perusteluita jotka 

kytkeytyvät esimerkiksi faktoihin, yleiseen keskusteluun, yleisesti hyväksyttyyn mielipiteeseen tai 

jonkun toisen, usein auktoriteetin tai asiantuntijan, mielipiteeseen. Eli perusteluita, jotka 

kytkeytyvät tunteiden ja henkilökohtaisten mieltymysten sijasta rakenteellisiin seikkoihin ja niin 

sanottuihin faktoihin. Samoin kuten edellisessä luvussa, jossa käsiteltiin yksityisiä perusteluita, 

analysoin myös miten näitä julkisia perusteluita rakennetaan ja minkälaisia positioita näillä otetaan, 

eli toisin sanoen millaista poliittista identiteettiä näillä rakennetaan.  

 

Edellinen kappale koski politiikan henkilökohtaistumista, sitä mistä asioista puhutaan 

henkilökohtaisesti. On kuitenkin mielenkiintoista kiinnittää huomiota myös siihen milloin 

perustelut ovat julkisia. Erityisesti politiikan henkilökohtaistuessa on mielenkiintoista tarkastella 
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mistä politiikan osa-alueista puhuttaessa perusteluina käytetään julkisia perusteluita. Tässä 

kappaleessa tarkastellaan ensinnäkin sitä millaisia ovat julkiset perustelut? Minkälaista poliittista 

identiteettiä julkisin perusteluin luodaan? Mikä osa-alue politiikasta on julkista? Mielenkiintoista on 

myös se, eroavatko eri osallistumismuotoja käyttävien nuorten julkiset perustelut toisistaan? 

 

Kuten edellä jo todettiin, julkiset perustelut siis ovat perusteluita jotka eivät ole henkilökohtaisia 

mielipiteitä.  Ne nojaavat aina johonkin, oli se sitten jokin tutkimustulos, yleinen mielipide tai 

jonkun auktoriteetin mielipide asiasta. Faktuaalistaminen onkin yksi tämän aineiston yleisimmistä 

tavoista perustella julkisin perusteluin oma kantansa. Tässä aineistossa julkisia mielipiteitä 

käytetään erityisesti silloin, kun puhutaan perinteisestä politiikasta, äänestämisestä ja puolue 

osallistumisesta. Puhuttiinpa siitä negatiiviseen tai positiiviseen sävyyn argumentit pohjautuvat 

julkisiin perusteluihin tai vähintään sisältävät sellaisen. Julkiset perustelut näyttävätkin sopivan 

hyvin perinteisen politiikan perusteluihin, sillä niillä pyritään joko ottamaan asiantuntija positiota 

tai faktuaalistamaan asioita. Paljon hyväksyttävämpi perustelu perinteistä politiikkaa koskevalle 

mielipiteellä näyttääkin tämän aineiston nojalla olevan julkinen perustelu, johonkin faktaan 

nojaaminen, kuin omaan henkilökohtaiseen mieltymykseen perustuvaan mielipiteeseen.  

 

Puhuttaessa politiikasta, tässä näkyykin perinteisen ja uuden politiikan ero. Uudesta osallistumisesta 

puhuttaessa on helpompi puhua henkilökohtaisesti, mitä tykkää tehdä ja mikä tuntuu mukavalta. 

Kuitenkaan perinteiseen politiikkaan nämä yksityiset perustelut eivät samalla tavalla taivu. 

Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että nuoret pyrkivät perustelemaan perinteistä politiikkaa koskevat 

argumentit julkisin perusteluin. Myös niiden nuorten jotka osallistuvat politiikkaan puolueiden 

ulkopuolella perustelut perinteiseen politiikkaan liittyvistä mielipiteistä ja äänestyskäyttäytymisestä 

ovat ainakin osittain julkisia. Perinteinen politiikka näyttäytyy siis tämän aineiston valossa 

instituutiona, jota tulee perustella julkisin perusteluin ja johon tällöin oletetusti, ainakin osittain 

identifioidutaan julkisesti. 

 

Vaikka jokainen nuori kertoikin suhteellisen henkilökohtaisesti oman poliittisen osallistumisen 

alkamisesta, ne jotka liittyivät puolueisiin, perustelivat liittymistään kuitenkin yksityisten 

perusteluiden lisäksi myös julkisilla. Ne aineiston nuoret jotka kuuluvatkin puolueisiin käyttävät 

vahvasti julkisia perusteluita perustellakseen omaa valintaansa vaikuttaa puolueiden kautta. Tässä 

he eroavat puolueiden ulkopuolella osallistuvista, joiden perustelut omalle osallistumiselleen ja sen 

valinnalle ovat ennemminkin yksityisiä. Julkiset perustelut muun muassa käsittävät 
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faktuaalistamista siitä, että puolueiden kautta vaikuttaminen on ainoa konkreettinen 

vaikuttamiskeino jolla pystytään vaikuttamaan politiikan tekemiseen. 

 
Mut sit jotenkin kun ite meni mukaan niin tajusi et se on tietysti yks tapa vaikuttaa 
asioihin ja jotkut kokee et se ei oo tarpeeks tehokas tai et se niinku vangitsee, kahlitsee 
liikaa tai et puolue leimaa jotenkin. Ja kyl mullakin oli aika pitkään aikaan siinä eka niin 
et jos mä meen johonkin puolueeseen et sit mun maine on iäksi mennyt tai et mut sit 
assosioidaan aina johonkin puolueesee, mut en mä oo mitenkään kokenut sitä enää 
missään vaiheessa minään ongelmana. Tää puolueleima tuntuu olevan tosi monelle et 
tosi moni jotenkin kysyy et eiks sua häiritse jos sä joudut selitellä jotain sun puolueen 
tekosia hallituksessa tai et mä oon jotenkin ikuisesti jonkun puolueen et assosioidaan 
siihen. Mut ei se oo mua mitenkään niin häirinnyt et sit mä oon ajatellut niin et jos mä 
niinku haluun vaikuttaa asioihin sitä kautta et se on se ainut vaihtoehto et ei voi olla 
silloin loputtomiin sitoutumaton, mut kyl mä ymmärrän hyvin myös niitäkin ihmisiä 
jotka ei haluu kuulua puolueisiin koska ne pitää sitä jotenkin liian kesynä tai 
konventionaalisena tapana vaikuttaa vaan haluu jotain yksilöllisempiä tapoja. Kyllähän 
mäkin silti niinku teen jotain poliittista kuluttamista  boikotoin tai suosin jotain reilua 
kauppaa mut en mä koe et sillä pystyy sit loppujen lopuks pysty hirveesti niin et yksilön 
näkökulmasta se on aika tehoton tapa vaikuttaa jos vaan kulutusvalinnoillaan tekee 
päätöksiä. (Mies 27, puolue) 

 

Tämä argumentti saa vahvistusta monesta politiikan kirjasta kuten Heikki Paloheimo (2005) Vaalit 

ja demokratia Suomessa –kirjan johdannossa kirjoittaa, että vaalit ovat edustuksellisessa 

demokratiassa se kanava, joka välittää kansalaisten mielipiteet päättäjille. Käytännössä tämä väite 

argumentoi sen puolesta, että Suomessa puolueiden kautta kanavoidaan kaikki poliittiset mielipiteet 

ja halut poliittiseen päätöksentekoon.  

 

Tämän lisäksi julkisia perusteluita käytetään silloin, kun argumentoidaan millaisia 

osallistumistapoja käytetään omassa osallistumisryhmässä, tässä tilanteessa puolueen ollessa 

kyseessä oleva ryhmä.  

 
No siis on paljon semmosta osallistumista jota mä teen päivittäin, mutta myös osa on 
semmoisia, että ne ei sovi kaikille aatesuuntauksille noista politiikan muodoista että 
vaikea kuvitella, että tietyt puolueet alkaa rikkoa omaisuutta, vaikka siitäkin tosin on 
esimerkkejä, mutta niistä alkaa olla aika kauan aikaa. Niin mä siis äänestän, mutta sitä ei 
voi tehdä kun silloin kun on vaalit, mutta eniten mä lähetän viestejä ja pidän poliittisia 
rintamerkkejä ja sitten boikotoin tiettyjä tuotteita poliittisista syistä. (Mies 27, puolue) 
 

 
Katkelmassa käytetään julkisia perusteluita kerrottaessa omasta osallistumisesta. Argumentaatio 

alkaa faktuaalistaen, että kaikki osallistumismuodot eivät sovi kaikille aatesuuntauksille, jonka 

jälkeen annetaan tunnettu esimerkki, jota on vaikea kiistää. Faktuaalistamalla pyritään yleensä 

tuottamaan kuvaus puhtaana raporttina, joka kuvaa miten asiat todella ovat. Näin implisiittisesti 
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rakennetaan kuva omien osallistumismuotojen itsestään selvistä rajoitteista, jonka jälkeen voikin 

listata omiksi yleisimmin käytetyiksi osallistumismuodoiksi äänestämisen, poliittisten viestien 

lähettämisen, poliittisen rintamerkin pitämisen sekä boikotoimisen ilman, että näitä tarvitsisi 

erikseen perustella. Katkelmassa käytetty perustelutapa on tyypillinen aineiston puolueisiin 

kuuluville nuorille ja eroaa niiden perusteluista, jotka osallistuvat politiikkaan uusin 

osallistumismuodoin.  

 

Kuitenkin myös perinteisen politiikan ulkopuolella olevat nuoret aikuiset pyrkivät perustelemaan 

osallistumistaan julkisin perusteluin. Tosin he tällöin ennemminkin perustelevat oman 

osallistumisensa poliittiseksi osallistumiseksi, eikä niinkään sen valintaa kuten perinteiseen 

politiikkaan osallistuvat.  

 

 
Aika omituista olisi ajatella että nää liveroolipelit ei olisi poliittista osallistumista koska 
onhan se sellaista ihan konkreettista kaupunkitilan ja omantilan hallitsemista Et varmaan 
siinä on aika paljon samanlaisesta asiasta kyse kuin vaikka jossain graffiteissa. Niin se 
on semmoista samanlaista, jotenkin käyttää sitä tilaa hyväkseen sellaisella erilaisella 
tavalla, ei silleen kaupallisesti. (Nainen 23, talonvaltaus 

 

Katkelman argumentti alkaa kommentilla siitä, että olisi aika omituista jos valtaamista ei pidettäisi 

osallistumisena. Tällä kategorisoidaan omituiseksi näkökulma jossa valtaaminen ei ole 

osallistumista. Samalla implisiittisesti rakennetaan valtaamisesta osallistumisena normaalia. Tätä 

normaaliutta vahvistetaan faktuaalistaen valtaamisen olevan konkreettista kaupunkitilan ja 

omantilan hallitsemista. Näin valtaajat positioidaan normaaleiksi poliittisiksi osallistujiksi, vaikka 

he eivät käytäkään osallistumiseensa niin sanottuja ”normaaleja” formaaleja kanavia. Katkelmassa 

siis tehdään selkeää identiteetti työtä. Argumentointi päättyy julkiseen perusteluun, jossa 

rinnastetaan live-roolipelit ja graffitit toisiinsa. Tietynlaisten graffitien tekemistä on pidetty jo 

ainakin tutkimuskirjallisuudessa poliittisena osallistumisena. Joten tällä rinnastamisella 

argumentoidaan liverooli-pelin asema poliittisena osallistumisena.  

 

Yksi myös useampaan kertaan aineistosta nouseva julkinen perustelu on se, että pitää osallistua 

politiikkaan perinteisin keinoin äänestämällä tai puolueen kautta, muuten ei ole oikeutta 

valittaakaan. Tämä on yleisesti hyväksytty käsitys siitä esimerkiksi juuri äänestämisen kohdalla, 

että oikeus politiikan kritisoimiseen lunastetaan äänestämällä. Sillä, jos ei ole pyrkinyt 

vaikuttamaan, ei ole myöskään oikeutta arvostella politiikkaa.  
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Siis en mä nyt erityisesti sinällään oo kiinnostunut juuri näistä pykälistä, mutta silloin 
kun ollaan menossa vahvasti metsään, niin jonkunhan sitä on yritettävä sitten ohjailla 
sitä, ettei nyt mentäisi niin kovaa sinne metsään.  Että sitten jos ketään ei oikeasti 
kiinnosta niin sitten sitä ei auta enää valittaakaan miksi asiat on pielessä. (Mies 28, 
Internet) 

 

Ensin argumentissa otetaan etäisyyttä asiaan, sanomalla kuinka lakiuudistuksia koskeva politiikka 

ei sinänsä kiinnosta. Näin rakennetaan luotettavampaa kuvaa itsestä: osallistumisessa ei tällöin olla 

mukana vain oman kiinnostuksensa tähden, vaan siksi että ”jonkun on tehtävä jotain”. Omien 

intressien etäännyttämisellä argumentista pyritään usein vakuuttavuuden ja pyyteettömyyden 

lisäämiseen (Jokinen 1999, 133-134). Argumentti jatkuu vahvasti metsään -kielikuvalla, jolla 

pyritään rakentamaan kuvaa siitä, että asiat eivät ole hyvin. Ja yleisestihän ymmärretään, että kun 

asiat eivät ole hyvin, on tehtävä jotain jos haluaa asioiden muuttuvan. Argumentissa otetaan itselle 

tämä ”jonkun” toimijan roolin ja samalla identifioidaan itsensä tietynlaiseksi osallistujaksi 

tietynlaisin perustein. Argumentti päättyy yleisesti kannatettuun käsitykseen siitä, että jos ei tee 

mitään, ei ole oikeutta myöskään valittaa. Katkelma on hyvä esimerkki siitä, kuinka puolueidenkin 

ulkopuolella olevat osallistujat sisällyttävät oman osallistumisensa valinnan perusteluihin julkisia 

perusteluita kuten valtaajan kohdalla aikaisemmin, kun hän perusteli live-rooli pelit poliittiseksi 

osallistumiseksi. Yleisesti aineiston nuoret eivät kuitenkaan jaa ideaa siitä, että osallistuminen olisi 

velvollisuus ja että valittamisoikeus pitäisi tällöin ansaita. Tässä varmaan lieneekin yksi syy siihen 

miksi osallistuminen on muuttunut, sillä nuoret ylipäätänsä kokevat omaksi oikeudekseen valita sen 

tavan millä he osallistuvat.  

 

Kuten aiemmissa luvuissa on jo käynyt ilmi, vaikuttaminen on nuorille tärkeää poliittisessa 

osallistumisessa. Myös ne asiat joihin halutaan vaikuttaa, eroaa nuorien keskuudessa. 

 

Sosiaaliturva ja julkinen terveydenhoito on niinku ne asiat joihin mä haluaisin vaikuttaa, 
jotka on kaikkein lähinnä, sitten on tietty kaikkia yksittäisiä pienempiä asioita, mutta ei 
niinku sellaisia laajempia muita kokonaisuuksia. (Mies 27, puolue) 
 
No siis vaikuttaminen se on se syy miks sitä perjaatteessa tekee mut tietty siinä on 
muitakin syitä et siel on kaverit ja rakentamassa identiteettiä mut loppujenlopuks se 
vaikuttaminen on se motiivi. Mun vaikuttamisen kohteet on ekologisesti kestävä 
yhteiskunta jossa kaikista pidettäisi huolta ilman että niitä holhottais ja talouskasvun 
kritiikki ja kapitalismin kritiikki. Peruspalveluiden oltava hyvät ja ilmaset,. ja mä nään 
meidän sosiaaliturvajärjestelmän niin et se ei enää vastaa meidän nykyisiä tarpeita et mä 
näkisin jonkun perustulon mikä ois nykyelämää vastaava ei holhoava tukimuoto.. Sit mä 
kans koen nää sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kysymykset tärkeiks ja joitakin eläin 
oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. (Nainen 26, puolue) 
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Tämän aineiston nuoret jotka kuuluvat puolueisiin omasivat lokaaleja vaikuttamisen kohteita. Niille 

nuorille jotka osallistuvat perinteiseen politiikkaan näyttää suhtautuminen osallistumisen 

vaikuttamiseen olevan muutenkin erilaista. Kuten edellisestä kappaleesta kävi jo ilmi, he ovat 

hyväksyneet, että mitään nopeita vaikutuksia ei ole luvassa. Aineiston perusteella ei kuitenkaan 

näytä siltä että tämä olisi tullut yllätyksenä puolueeseen liittymisen jälkeen. Pikemminkin tämä 

tiedostettiin ja näin ollen oli myös yhtenä pohtimisen aiheena ennen puolueeseen liittymistä. 

 

Se ei oo kauheen realistista että aina sais näkyviin jotain konkreettista kun osallistuu 
puolueen kautta. Se mitä usein voi saada aikaan on jotain sanamuutoksia jossain 
julistuksessa joka ei oo mitenkään välttämättä kuitenkaan hirveen vaikuttavaa. Mut kyl 
mä tavallaan siedän sitä ettei tapahdu välttämättä mitään konkreettista ja et se ei tapahdu 
kaikki heti et kuitenkin politiikassa kuitenkin aika usein vaaditaan ylipuoluerajojen 
olevaa poliittista konsensusta. Et silloin yhen puoluetoimijan rooli saattaa olla aika 
vähäinen et tavallaan aika usein ne tyypit jotka saa ne aikaan ei saa omaa nimeään sit 
mihinkään. Et kyl mä tavallaan siedän sitä et ei tuu mitään konkreettista tulosta ainakaan 
heti aikaseks. (Mies 29, puolue) 

 

Julkisia perusteluita käytetään myös oman osallistumisen aiheuttamaan negatiivisiin vaikutuksiin ja 

omien arvojen ja tekojen ristiriitoihin. Kuten aiemmin on käynyt ilmi, erilaiset motiivit ja tavat 

toteuttaa ne, ajavat ihmiset osallistumaan eri tavoin. Nuoret kuitenkin tuntuvat sisäistävän nämä 

kaikki osallistumisensa vaikutukset ja puolet ja pohtivan näitä. Refleksiivisyys onkin yksi 

olennainen piirre siinä mikä tekee mistä tahansa osallistumisesta poliittista osallistumista.  

 
Mulle aika usein kuittailaan et mä lentelen aika paljon et mä tulin just Turkista viime 
viikolla ja meen Berliiniin ens viikonlopuks kokoustamaan ja tavallaan niinku sit se et 
onhan se se vähän huvittavaa et vihreän poliittisen toiminnan takia aiheutan enemmän 
päästöjä kuin 99 prosenttia ihmisistä tällä planeetalla. Et onhan se jotenkin ehkä vähän 
huvittavaa mut sit toisaalta mä oon ajatellut silleen että mun pointti on ollut poliittisesti 
se että mä haluun muuttaa niitä rakenteita et tavallaan mä haluun esim tehdä 
lentämisestä kalliimpaa et niinku siihen ei ois kokoajan varaa minulla itsellänikään. Et 
eihän se riitä että mä yksilönä päätän että mä en nyt lennä mihinkään koska haluan että 
ei tule enempää päästöjä vaan paljon tehokkaampaa on se että sä muutat niitä rakenteita 
että tulee korkeemmat polttoaineverot tai mitä ikinä et tavallaan se vaikuttaa koko 
systeemin rakenteisiin. Et sit ihmisillä ei ehkä ookkaan varaa mennä joka vuosi 
kanariansaarille vaan sitten lentää ehkä lähemmäs tai joka toinen vuosi. Et en mä jaksa 
sitä et pitäis yksilövalinnoissa olla koko ajan jotenkin moraalisesti puhdas ja että 
sittenhän sun pitäis muuttaa johonkin mökkiin jossa ei oo sähköä ja juoksevaa vettä ja 
kalastaa ku joku Pentti Linkola (Mies 29, puolue) 

 

Edellinen katkelma ilmentää sitä, että rakenteisiin vaikuttamaan pyrkivää perinteistä politiikkaa on 

helpompi ja luontevampi perustella julkisin perusteluin. Paljon perustellaankin julkisesti sitä miten 

edustuksellisen demokratian rakenteita pitäisi muuttaa muun muassa lisäämällä suoraa demokratiaa. 
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Tämä onkin yksittäinen isoin asia, johon kaikki aineiston nuoret yhtyy. Eli julkisiin perusteluihin 

siitä, miten poliittista järjestelmää tuli kehittää tekemällä siihen rakenteellisia muutoksia. 

 

Ehkä vaikee sanoo et mulla ois jotain sellasta yhtä erityistä siis mulla on ehkä toi 
demokratia kuvio jota mä oon duunin kautta tehnyt ni siihen on kiinnittänyt erityisesti 
huomiota vaan joka paikassa et miten avointa päätöksenteko on joka paikassa ja miten 
demokraattista ja miten ihmisiä osallistetaan erilaisiin prosesseihin. Et se on ihan 
mielenkiintoinen kysymys ja et tavallaan mä oon sitä mieltä et enemmän pitäis saada 
suoran demokratian keinoja koska ihmiset ei ehkä koe puoluepolitiikkaa kauheen 
relevantiksi. Tai ehkä ne kokee mut ei ne ainakaan haluu osallistuu siihen mut siis jos 
me voidaan antaa ihmiselle joitakin suoria osallistumisen keinoja, jotain vaikka 
kansanäänestyksiä jotka ois teknisestikin jo aika helposti toteutettavissa niin se ois tosi 
hyvä asia. Ja varsinkin ehkä paikallistasolla tarvittaisiin tällasta lisää. (Mies 27, puolue) 
 

 

Nuoret, jotka kuuluvat puolueisiin, käyttävät julkisia perusteluita huomattavasti enemmän, kuin 

puolueen ulkopuolella olevat nuoret. Puolueen ulkopuolella olevat nuoret puolestaan käyttävät 

julkisia perusteluita argumentoidessaan sen puolesta, että heidän osallistumisensa on poliittista 

osallistumista. Kun puolueissa olevat nuoret käyttävät julkisia perusteluita silloin kun he pyrkivät 

puolustamaan puoluepolitiikkaa ja omien arvojen ristiriitaa puolueen toiminnan kanssa, puolueiden 

ulkopuolella olevat nuoret puolestaan käyttävät niitä arvostellakseen juurikin puoluepolitiikkaa ja 

näitä ristiriitoja. Näyttääkin siltä että puolue politiikasta tulee puhua julkisin perusteluin. Ehkä se 

johtuu siitä, että se on kuitenkin selkeästi julkista, joten myös puheen siitä odotetaan olevan julkisin 

argumentein perusteltua jotta se olisi uskottavaa. Huomioitavaa on että kaikki nuoret yhtyvät 

julkisiin perusteluihin kuvatessaan sitä miten perinteinen politiikka tarvitsisi rakenteellisia 

muutoksia. 
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8. NUORTEN RAKENTAMA POLIITTINEN IDENTITEETTI 
 
 
Tutkimuksessa tarkastelin nuorten aikuisten poliittisen identiteetin rakentumista poliittisen 

osallistumisen kontekstissa. Tarkoituksena oli löytää erilaisia tapoja identifioitua politiikkaan ja 

miten eri tavat identifioitua vaikuttavat poliittiseen osallistumiseen. Tutkimusongelman ratkaisuun 

päädyin keräämään laadullisen aineiston, joka koostui kuuden nuoren aikuisen poliittisen 

osallistumisen tarinasta. Kolme nuorista oli puolueiden jäseniä ja ilmoittivat sen 

pääosallistumismuodokseen. Toiset kolme nuorta puolestaan osallistuivat pääsääntöisesti 

puolueiden ulkopuolella erilaisissa liikkeissä, eivätkä he kuuluneet puolueisiin.  He kertoivat 

tarinansa poliittisen kiinnostuksen heräämisestä haastattelu hetkeen saakka. Aineisto kerättiin 

haastatteluin ja litteroitiin jälkeenpäin. Heti analyysin alkuvaiheessa, tai oikeastaan voisi sanoa että 

jo keruuvaiheessa, kaksi vastakkaista suhtautumista politiikkaan erottautui nuorten puheista 

selkeästi. Toiset nuoret puhuivat politiikasta hyvin henkilökohtaisesti ja toiset taas lähes virallisesti, 

asiantuntijan positiosta. Tämän kahtiajaon kautta lähdin tutkimaan ja avaamaan nuorten 

identifioitumista politiikkaan. 

  

8.1 Yhteinen osallistumistarina 
 
Aineiston nuorilla on suhteellisen samankaltainen tarina poliittisen kiinnostuksen heräämisessä ja 

toiminnan aloittamisessa. Aineiston nuoret eivät koe, että he olisivat kovin poliittisesti 

sosialisoituneet koulun ja kodin vaikutuksesta.. Sen sijaan, että poliittisen osallistumisen mallit 

perittäisiin vanhemmilta, on mallin valinta henkilökohtaista, nuorten identifioituessa arvoihin ja 

ideologioihin.  Yhteiskunnalliset ongelmat, jotka ovat tulleet nuorten tietoisuuteen median kautta, 

näyttävät pikemminkin laukaisseen nuorten mielenkiinnon politiikkaa kohtaan. Nuoret 

identifioituvat näihin median kautta tietoisuuteen tulleisiin tapahtumiin ja epäkohtiin ja sitä kautta 

hahmottavat itselleen arvomaailman johon he haluavat samaistua. Nuorten tiedonkeruu näistä 

asioista tapahtuu pääasiassa Internetin välityksellä.  

 
Nuoret identifioituvat suhteellisen globaalisti, jolloin heidän vaikuttamisen kohteet ulottuvat 

lokaalien asioiden lisäksi myös globaaliin maailmaan. Eroja on kuitenkin puolueissa ja puolueiden 

ulkopuolella toimivilla nuorilla siinä, että ne nuoret jotka osallistuvat puolueisiin omaavat enemmän 
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lokaaleja vaikuttamispyrkimyksiä, kun taas puolueiden ulkopuolella olevat globaaleja ja välittömiä 

sekä henkilökohtaisia päämääriä. 

 
Nuoret näyttävät käyttävän suhteellisen paljon harkintaa osallistumisensa valitsemiseen ja 

puntaroimiseen, tai ainakin he perustelevat oman osallistumisensa valinnan varsin perusteellisesti. 

Osallistumiseen näyttää johtavan kaksi tietä, ajautuminen ja tietoinen valinta. Kuitenkin myös 

ajautumisen takana näyttää olevan valintaa sen suhteen, että menee osallistumaan juuri kyseisellä 

tavalla. Tästä konkreettisena esimerkkinä on muun muassa se, että ne nuoret jotka osallistuvat 

puolueisiin ovat jo ennen osallistumistaan tiedostaneet puolueiden mahdollisesti rajoittavat tekijät. 

He kertovat hyväksyvänsä puolueiden asettamat rajoitukset ja hitaan vaikuttamisen. Tavallaan 

näyttää siltä, että he olisivat tehneet jonkinlaisen kompromissin. He näyttävät haluavan vaikuttaa 

lokaaleihin asioihin ja kokevat, että puolueet ovat se kanava jonka kautta näihin voi vaikuttaa.  

 
Puolueissa olevien poliittinen identiteetti näyttäytyy jähmeämpänä, joka tulee ilmi siitä kuinka 

nuoret kertovat puolueosallistumisen rajoitteista muuta osallistumista kohtaan. 

Puolueosallistuminen näyttää myös vievän paljon aikaa ja sen kertovat nuoret itse avoimesti, 

viitaten edellisessä kappaleessa mainitulla ajautumisella siihen, että jokaiselle heistä se tuli 

osittaisena yllätyksenä. He sanovatkin, että puolueeseen ei oikein voi osallistua kevyesti, 

käytännössä siis joko osallistuu kunnolla ja aikaa vievästi, tai sitten ei osallistu ollenkaan. 

Puolueiden ulkopuolinen osallistuminen puolestaan näyttäytyy varsin vapaana. Aineiston nuoret 

valitsevat pitkälti osallistumisaikansa ja paikkansa. Tosin jotain yhteisesti sovittuja tapaamisia myös 

on, mutta niistä pois jääminen ei tuota nuorelle negatiivisia vaikutuksia ja huonompia 

osallistumismahdollisuuksia jatkossa. Selkeää on myös, että nämä puolueiden ulkopuolella 

osallistuvat määrittelevät oman osallistumisensa poliittiseksi osallistumiseksi. He eivät halua 

osallistua yhtä pitkäjänteiseen osallistumiseen, jota puolueiden kautta vaikuttaminen vaatisi, vaan 

he pyrkivät nopeampaan vaikuttavuuteen. 

 

Nuorten osallistumisen motivaationa on muun muassa vaikuttaminen, identiteetin rakentaminen ja 

voimavarauttaminen. Puolueissa olevat haluavat vahvasti vaikuttaa. He ovat hyväksyneet, että se 

voi olla hidasta ja aikaa vievää ja tulos voi olla mitättömän pieni, mutta silti vaikuttamista pidetään 

osallistumisen motiivin kannalta tärkeimpänä.  Puolueiden ulkopuolella toimivien mielestä 

vaikuttaminen on myös tärkeää, mutta he kertovat identiteetin rakentamisen ja voimavarauttamisen 

olevan yhtä tärkeitä päämääriä osallistumiselle. Tämä näkyy vahvasti puheissa, joissa he korostavat 
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osallistumisen itsensä olevan tärkeä päämäärä ja saavansa itse osallistumisesta suurimman 

tyydytyksen itsessään. 

 

Nuorille myös oman osallistumisen tyyli on erittäin tärkeä. Poliittisen identiteetin rakentuminen ja 

oman tyylinen korostaminen ja position ottaminen näkyy parhaiten siinä, kun nuori tekee eroa oman 

osallistumisensa ja jonkun toisen osallistumisen välillä He tekevät muunlaiseen osallistumiseen 

selkeitä eroja ja painottavat oman osallistumisensa olevan tietynlaista, joitain muuta kuin joku muu. 

Nuoret korostavat tässä erottautumisessa rakenteellisia ja aatteellisia asioita, sekä arvo-kysymyksiä. 

Tämä on osoitus myös itsereflektoinnista eli siitä, että nuoret puntaroivat ja peilaavat omaa 

osallistumistaan ja näyttävät tiedostavansa varsin hyvin mitä tekevät ja minkälaisia vaikutuksia sillä 

on muun muassa heihin itseensä. Useampi nuori myös myöntää suoraan, että rakentaa 

identiteettiään osallistumisella, ja että osallistumisella voi ajoittain olla puhdas identiteetin 

rakentamis-motiivi.  

 

Kansalliseen politiikkaan suhtautumisessa on eroja erilailla osallistuvien kesken: puolueissa olevien 

suhtautuessa myönteisemmin ulkopuolella oleviin verrattuna. Siinä missä puolueissa olevat antavat 

selityksiä sille, miksi kansallisessa politiikassa tulee antaa myönnytyksiä ja että puolue voi toimia 

jossain asioissa omien arvojen vastaisesti ja politiikka vaatii konsensusta. Puolueiden ulkopuolella 

olevat kritisoivat samoja asioita. Sekä puolueissa, että niiden ulkopuolella osallistuvat ovat siis 

puntaroineet näitä samoja kysymyksiä ja päätyneet erilaisiin osallistumisratkaisuihin ainakin 

osittain näiden vaikutuksesta.   

 

8.2 Paljon yksityistä ja vähemmän julkista identifioitumista 
 

Näyttää siltä, että uudet osallistumismuodot koetaan henkilökohtaisempina. Niistä puhuttaessa sävy 

on henkilökohtaisempi kuten myös perustelut. Syyt osallistua politiikkaan puolueen ulkopuolella 

perustellaan henkilökohtaisin perustein. Puhuttaessa perinteisestä politiikasta ja siitä miksi siihen 

osallistuu, käytetään julkisia perusteluita. Tukeudutaan faktoihin ja yleisesti hyväksyttyihin 

ajatuksiin. Toisaalta taas ne nuoret jotka eivät kuulu puolueisiin perustelevat kuulumattomuuttaan 

henkilökohtaisin perusteluin.  

 
Nuorten henkilökohtaisuus politiikassa näkyy siinä, että he korostavat oman osallistumisensa tapaa 

ja tyyliä erottautumalla muista osallistumismuodoista. Heille on tärkeää korostaa, että he 

osallistuvat juuri tietyllä tavalla ja tyylillä ja tehdä näkyväksi ero johonkin toiseen tyyliin ja tapaan 
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osallistua. Oma poliittinen identiteetti ja sen rakentaminen näyttäytyy kaikin puolin erittäin tärkeänä 

prosessina nuorille. Samalla tavalla kuin he rakentavat poliittista identiteettiä osallistuessaan, myös 

haastattelu oli kokonaisuudessaan poliittisen identiteetin rakentamisen performanssi, jossa jokainen 

nuori ajoittain varsin yksityiskohtaisesti rakensi omaa uniikkia poliittista identiteettiään.  

 
Yksityinen elämä näyttää politisoituneen niin, että sillä on ollut iso vaikutus poliittiseen 

osallistumiseen. Niillä jotka eivät kuulu puolueisiin on lähes yksinomaan henkilökohtainen 

suhtautuminen politiikkaan, he identifioituvat henkilökohtaisesti politiikkaan ja kuten edellä jo 

sanottiin, näkevät puoluepolitiikan vaikeaselkoisena. Henkilökohtainen suhtautuminen tulee ilmi 

muun muassa tunteiden merkityksen korostamisena osallistumisessa. Myös responsiivisuus, eli 

tunne siitä, että omalla toiminnalla on merkitys, on tärkeää tämän aineiston nuorille.  

 

Lopuksi tiivistettynä vielä, että pääerona puolueissa ja niiden ulkopuolella osallistuvien välillä on se, 

että puolueisiin kuuluvien identifioituminen politiikkaan on julkisempaa ja puolueiden ulkopuolella 

olevien identifioituminen on puolestaan yksityisempää. 

 

8.3 Tutkimuksen tulosten arviointia 
 

Se, että nuoret eivät olisi kiinnostuneita politiikasta, äänestysaktiivisuuden laskuun perustaen tai 

puolueiden jäsenmäärän laskun johdosta, on mielestäni tämän tutkimuksen perusteella liian 

hätiköity johtopäätös. Politiikan henkilökohtaistuminen on vienyt politiikan aivan uusille alueille 

elämässä ja kuten yksi haastateltavista kertoi ”se on loppumaton suo jos kaikkeen yrittää vaikuttaa 

eli on valittava kapea alue”. Myös haastatelluilla nuorilla oli oma alueensa, johon he haluavat 

vaikuttaa, kuuluivatpa he puolueisiin tai sen ulkopuolelle ja äänestivätpä he tai ei. Tämä tutkimus 

kuitenkin antaa näkemystä siitä, että politiikkaa tehdään paljon mitä moninaisimmin ja tavoin 

useilla eri areenoilla, jotka ovat osittain perinteisen poliittisen osallistumisen ulkopuolella. 

Poliittinen kenttä, joka ennen oli niin selvärajainen, jakaen perinteisen politiikan ja uuden politiikan 

erilleen on sulautunut ja sekoittunut toisiinsa ainakin osallistumisen tasolla. Tämänkin tutkielman 

aineiston nuoret osallistuivat useilla osallistumistavoilla, sekä uusilla että vanhoilla. Merkittävää on 

myös se, että nämä perinteisen politiikan ulkopuolella osallistuvat identifioivat itsensä normaaleiksi 

politiikan osallistujiksi.  
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Aineiston analyysiin lähtiessä mietin miten jaottelen aineiston ”datan” yksityinen – julkinen -

jatkumoon. Aineistoa tutkittuani päädyin siihen, että en voi luokitella aineistoa ihmisittäin näihin 

luokkiin, eli nimetä osan ihmisistä pelkin henkilökohtaisin perusteluin puhuviksi ja puolestaan osan 

pelkin julkisin perusteluin puhuviksi. En myöskään voi tehdä absoluuttista eroa perinteisin keinoin 

osallistuvien ja uusin keinoin osallistuvien välillä. Sillä puolueisiin kuuluvat osallistuvat 

politiikkaan myös perinteisen politiikan ulkopuolisin keinoin ja puolestaan taas puolueisiin 

kuulumattomat ovat osallistuneet politiikkaan myös perinteisin keinoin esimerkiksi äänestäen. Siksi 

päätin analysoida aineiston kiinnittäen huomiota siihen milloin puhutaan politiikasta 

henkilökohtaisesti ja milloin julkisesti. Mitkä ovat ne politiikan osa-alueet joihin nuori kiinnittyy 

henkilökohtaisesti ja milloin puhe siirtyy henkilökohtaisesta julkiseen ja päinvastoin. Selviä eroja 

löytyikin puolueisiin kuuluvien ja kuulumattomien kohdalla. 

 

Teoria antaa vahvaa tukea analyysin tuloksille politiikan henkilökohtaistumisesta, 

henkilökohtaisuuden ilmentyessä konkreettisesti nuorten puheissa. Sillä näyttääkin olevan selkeä 

vaikutus nuorten poliittiseen osallistumiseen. Nekin nuoret, jotka ovat menneet osallistumaan 

puolueisiin ja ylipäätänsä perinteisen politiikan pariin, ovat valinnassaan käyttäneet huomattavasti 

henkilökohtaista harkintaa. Tämä poikkeaa vahvasti aiemmasta tavasta ”periä puolueen jäsenyys” ja 

tuntea se velvollisuutena. 

 

Tämän tutkielman aineisto näyttää myös vahvistavan teoria-osiossa esitettyä mielikuvaa siitä, että 

poliittinen sosiaalistaminen on ollut heikkoa kouluissa ja kotona. Nuoret itse antavat painoarvoa 

ystävilleen ja sisaruksilleen ja kertovat oman poliittisen heräämisensä yksityisenä tarinana. Siihen, 

miksi nuoret eivät osallistu tänä päivänä puolueiden ja muun perinteisten kanavien kautta 

politiikkaan entisen lailla, näyttää politiikan henkilökohtaistuminen ja postmodernin yhteiskunnan 

individualisoitumis-kehitys olevan yksi syy tähän. Voisi päätellä, että puolueet eivät ole pysyneet 

mukana tässä politiikan henkilökohtaistumisessa. Ihmiset pohtivat yhä enemmän henkilökohtaisella 

tasolla omia aatteitaan ja mietteitään eivätkä samalla tavoin tukeudu enää valmiina annettuihin 

arvoihin. Identifioitumisen tarve ei tällöin täyty valmiina perittyjen arvojen tai puoluejäsenyyden 

kautta, vaan se on rakennettava itse. Juuri nuorten oma valinta identiteetin rakentamisessa tekee 

politiikasta henkilökohtaisempaa.  

 
Kuten teoriassa todettiin, politiikan ei voi nähdä enää liittyvän vain valtioon. Nuoret eivät ole 

kyllästyneet politiikkaan, vaan sitoutumisesta on tullut eritasoista. Aiempien tutkimusten 

pohdintojen mukaisesti näyttää siltä, että yhteiskunnallinen muutos on osallistumisen muutoksen 
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takana. Esimerkiksi Meluccin teoriat muun muassa siitä, että puolueiden ulkopuoleisessa 

osallistumisessa osallistuja saa välittömästi osallistumisen edut, kun puolestaan puolueen kautta 

osallistumisessa edut tulevat myöhemmin, näkyy myös tämän tutkimuksen aineistossa. Myös 

Meluccin argumentti siitä, että ihmiset eivät toimi yhdessä vain siksi, että kokevat vääryyttä tai 

jakavat intressejä, vaan siihen kuuluu paljon muutakin, osuu naulan kantaan. Tämän tutkimuksen 

nuoret olivat postmodernien teoreetikkojen kanssa samaa mieltä myös siitä, että edustuksellinen 

demokratia kaipaisi rakennemuutoksen ennen kaikkea.  

 

Tutkimuksessa tuotettu tieto on samassa linjassa postmodernin teorian kanssa. Tämän tutkimuksen 

tulokset ovat yksi versio todellisuudesta, joka on muodostettu kuuden Helsingissä asuvan 23-29 

vuotiaan poliittisen osallistumistarinan pohjalta. Tutkimusmenetelmänä narratiivinen 

lähestymistapa toimi tarinamuotoisen aineiston analyysin lähtökohtana. Analyysiä olisi voinut 

varmasti jatkaa myös moneen muuhun suuntaan, mutta oman kiinnostukseni ja yksityinen – 

julkinen näkökulman validiuden takia päädyin tekemään analyysin tästä näkökulmasta. 

 

Jatkotutkimuksien kannalta mielenkiintoisena näen niin kutsuttujen nukkuvien poliittisen 

identiteetin rakentumisen. Onko löydettävissä sellaisia nuoria, jotka eivät laajemman poliittisen 

osallistumisen käsitteen perusteella osallistu ollenkaan politiikkaan? Millainen poliittisen 

identiteetin rakentuminen tällaisilla, ei-osallistuvilla nuorilla on, ja miten se eroaa osallistuvien 

poliittisen identiteetin rakentumisen kanssa?  

 

Yksinkertaistettuna tämän tutkielman anti on se, että se kiinnittää huomiota politiikan 

henkilökohtaistumiseen yhteiskunnan muuttumisen kautta ja siihen miten se on vaikuttanut nuorten 

aikuisten poliittiseen identifioitumiseen ja osallistumiseen. Muiden identiteettien tavoin myös 

poliittinen identiteetti rakennetaan yhä yksityisemmin henkilökohtaisin valinnoin, tätä tukee nuorten 

osallistumistarinat. Mielestäni onnistuin pyrkimyksessäni hahmottamaan jotain olennaista nuorten 

aikuisten poliittisen identiteetin rakentumisessa.  
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