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Esityksen rakenne

 politologit pinteessä vaaliyllätysten aikakautena

 edustuksellisen demokratian notkelmat

 akuutit tutkimustarpeet ja eriarvoisuustutkimuksen 
kontribuutio

 miten siirtyä kohti yhdenvertaisempaa demokratiaa



Politologit pinteessä vaaliyllätysten 
aikakautena



Edustuksellisen demokratian notkelmat I: 
poliittisen osallisuuden eriytyminen

 taipumus äänestää vaaleissa on suurempi vanhemmilla, 
korkeasti koulutetuilla ja enemmän ansaitsevilla 
äänestäjillä, myös uskonnollisuus, puoluesamastumisen 
aste sekä poliittinen kiinnostus ja tietotaso lisäävät 
osallistumista

 tiivistäen äänestäminen on heijastuma yksilön yleisestä 
hyvinvoinnista, kuten taloudellisesta asemasta, 
terveydentilasta ja sosiaalisista verkostoista, ja on siten 
vahvasti yhteydessä erilaisiin yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden indikaattoreihin ja muodostaa itsessään 
monipuolisen yhteiskunnallisen tasapuolisuuden mittarin



Äänestysaktiivisuus vuosien 1999 ja 2015 
eduskuntavaaleissa iän ja koulutuksen 
mukaan (%)

Lähde: Lahtinen, Wass ja Erola 2017, 16 .



Arvioitu äänestystodennäköisyys vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa 
sosioekonomisen aseman mittareiden 
mukaan (95 %:n luottamusvälit)

Lähde: Wass ja Borg 2016, 186.



Vanhempien sosioekonomisen aseman 
mittarit ja niiden oletettu vaikutus lasten 
äänestämiseen

Lähde: Lahtinen, Wass ja Erola 2017, 16.



Eri selitystekijöiden merkitys sisarusten 
äänestämisen yhdenmukaisuudessa 
vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

Lähde: Lahtinen, Wass ja Erola 2017, 19.



Äänestysaktiivisuus vuoden 1999 
eduskuntavaaleissa eri sairausryhmissä 
(%).



Äänestysaktiivisuus synnyinmaan ja sukupuolen 
mukaan vuoden 2012 kunnallisvaaleissa (%)

Lähde: Wass ja Weide 2015, 39.



Poliittisen luottamuksen eriytyminen 

Lähde: Mattila, Lahtinen, Rapeli ja Wass 2016, 422. 



Poliittisen luottamuksen eriytyminen

Lähde: Kivivuori, Kuitunen ja Lehti 2016, 458. 



Poliittisen osallisuuden eliittikehä

Lähde: Mattila, Rapeli, Wass ja Söderlund 2017 (tulossa).



Edustuksellisen demokratian notkelmat II:   
kaunapolitiikan nousu

 “Many times this resentment comes out as a feeling 
of, “I’m a deserving person, a hardworking American 
and the things I deserve are actually going to other 
people who are less deserving.” Donald Trump’s 
message really tapped into that sentiment. What I 
heard him saying was: You are right, you are not 
getting your fair share, you should be angry, you are 
a deserving, hardworking American and what you 
deserve is going to people who don’t deserve it. He 
pointed his finger at immigrants, the Chinese, bad 
trade deals, Muslims, uppity women. He gave 
people concrete targets, and it was a way of 
sparking anger and mobilizing support.”



Edustuksellisen demokratian notkelmat III:
häivedemokratian kannatus
 demokratia on sotkuista ja tehotonta, tarvitaan 

yritysjohtajia ja puolueettomia asiantuntijoita laittamaan 
asiat kuntoon (Hibbing ja Theiss-Morse 2002, 2016)



Akuutit tutkimuskysymykset

 Mitkä ovat konkreettiset mekanismit, joiden välityksellä 
taloudellinen ja sosiaalinen huono-osaisuus kanavoituu 
poliittiseksi marginalisoitumiseksi?

 Miksi poliittinen järjestelmä ei kykene vastaamaan 
haavoittuvaisemmassa asemassa olevien kansalaisten 
tarpeisiin ja ruokkii näin itse kaunapolitiikan vetovoimaa?

 Mitkä tekijät aiheuttavat poliittisen järjestelmän 
perusrakenteisiin kohdistuvan diffuusin luottamuksen 
nakertumista?



Demokratian tulevaisuus on (Juhon) 
tehtävä

 it takes a village: kirkkojen, työpaikan ja muiden 
sosiaalisten verkostojen tapahtuvalla mobilisaatiolla 
keskeinen rooli poliittisen osallisuuden muodostumisessa 
(Verba, Schlozman ja Brady 1995) 

 toimet varhaiskasvatuksen, toisen asteen koulutukseen 
hakeutumisen, työllistymisen, terveyden ja 
maahanmuuttaneiden kotoutumisen edistämiseksi ja 
tasapuolistamiseksi tukevat myös poliittista osallisuutta

 pääministerin asettaman eriarvoistumistyöryhmän 
alatyöryhmä ”poliittinen osallistuminen ja digitalisaatio” 
(pj. Karina Jutila) tärkeä avaus poliittisen osallisuuden 
kokonaisvaltaiseen tukemiseen


