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Esityksen rakenne
n yhteiskunnallinen eriarvoistumiskehitys Suomessa

n vaaliosallistuminen yhteiskunnallisen eriarvoisuuden
ilmentäjänä

n tutkimusaineistot

n yksilön sosioekonomisten resurssien ja perhetaustan
vaikutus äänestämiseen

n muita poliittisen kiinnittymisen eriytymisen indikaattoreita

n keinoja osallistumisen eriytymisen hillitsemiseen



Mikä eriarvoistumiskehitys?



Kansalaisten eriarvoistumistietoisuus

Lähde: Pitkänen ja Westinen 2016, 11.



Äänestäminen yhteiskunnallisen
eriarvoisuuden ilmentäjänä

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

n tiivistäen äänestäminen on heijastuma yksilön yleisestä
hyvinvoinnista, kuten taloudellisesta asemasta,
terveydentilasta ja sosiaalisista verkostoista, ja on siten
vahvasti yhteydessä erilaisiin yhteiskunnallisen
eriarvoisuuden indikaattoreihin



Äänestäminen yhteiskunnallisen
eriarvoisuuden ilmentäjänä???

Keskisuomalainen



Eduskuntavaalitutkimus 2015



Tutkimusaineistot
n Tilastokeskuksen tuottama yksilötason kokonaisaineisto (Ahvenanmaa pois lukien)

vuoden 1999 eduskuntavaaleista (Martikainen ja Wass 2002), äänestystietoon

yhdistetty henkilötunnuksen perusteella äänestäjän taustatietoja sekä kymmenen

prosentin otokseen aineistosta vanhempien ja sisarusten äänestys- ja taustatietoja

n Tilastokeskuksen tuottama yksilötason aineisto vuoden 2012 kunnallisvaaleista

niiltä äänestysalueilta, joissa on siirrytty käyttämään sähköistä äänioikeusrekisteriä

(n=539 839), äänestystietoon yhdistetty henkilötunnuksen perusteella äänestäjän

taustatietoja eri vuosilta

n Tilastokeskuksen tuottama vastaava aineisto vuoden 2015 edustakuntavaaleista

vaaleista niiltä äänestysalueilta (n=1 019 862), äänestystietoon yhdistetty

henkilötunnuksen perusteella äänestäjän taustatietoja eri vuosilta sekä

vanhempien ja isovanhempien tiedot vuoden1999 ja 2015 eduskuntavaaleista



Äänestysaktiivisuus vuoden 2015
eduskuntavaaleissa sukupuolen, iän ja
koulutuksen mukaan (%).

Lähde: Wass ja Borg 2016, 184.



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

Lähde: Wass ja Borg 2016, 186.



18–40-vuotiaiden arvioitu
äänestystodennäköisyys vuoden 2015
eduskuntavaaleissa vanhempien
koulutuksen mukaan (95 %:n
luottamusvälit).

Lähde: Wass ja Borg 2016, 187.



18–40-vuotiaiden arvioitu
äänestystodennäköisyys vuoden 2015
eduskuntavaaleissa iän ja vanhempien
äänestämisen mukaan (95 %:n
luottamusvälit).

Lähde: Wass ja Borg 2016, 188.



Äänestysaktiivisuus vuoden 1999
eduskuntavaaleissa eri sairausryhmissä
(%).

Lähde: Sund, Lahtinen, Wass, Mattila ja Martikainen 2016.

äänestysprosentti (n)

sydän- ja sepelvaltimotauti 68,7 51 682
keuhkoahtauma ja astma 70,6 31 477
masennus 63,4 27 882
syöpä 72,3 20 375
diabetes 66,8 16 587
reuma 70,6 8 805
epilepsia 59,7 8 216
nivelrikko 72,9 7 527
dementia 22,1 3 088
Parkinsonin tauti 58,1 2 730

kaikki 68,3 590 038



Äänestysaktiivisuus vuoden 2015
eduskuntavaaleissa siviilisäädyn mukaan
(95 %:n luottamusvälit).

Lähde: Wass ja Borg 2016, 189.



Äänestäminen maahanmuuttotaustan mukaan



Äänestysaktiivisuus synnyinmaan ja sukupuolen
mukaan vuoden 2012 kunnallisvaaleissa (%).

Lähde: Wass ja Weide 2015, 39.



Muita poliittisen kiinnittymisen
eriytymisen indikaattoreita
n ulkoparlamentaarinen poliittinen osallistuminen,

kansalaisaloitteiden allekirjoittaminen (Christensen,
Karjalainen ja Setälä 2016)

n sisäinen ja ulkoinen kansalaispätevyys, poliittinen
kiinnostus, puoluesamastuminen (Borg, Kestilä-Kekkonen
ja Westinen 2015; Rapeli ja Borg 2016), poliittinen
tietämys (Rapeli 2014), vaalien seuraaminen eri
tiedotusvälineistä (Grönlund 2016)

n poliittinen luottamus (Bäck, Kestilä-Kekkonen ja
Söderlund 2016), luottamus tuomioistuimiin (Kivivuori,
Kuitunen ja Lehti 2016)



Rationaalisen äänestäjän kritiikki ja
politiikan luonteen muutos



Keinoja osallistumisen eriytymisen
hillitsemiseen I
n tunnistetaan, että poliittinen osallistumisen on yhdistelmä

äänestäjän moninaisia resursseja, eikä sitä mielekästä
palauttaa ainoastaan yksilötason motivaatioon

n pyritään ”laiskojen äänestäjien” sättimisen sijaan
ymmärtämään ja tuottamaan lisää tietoa olosuhteista,
jotka toimivat esimerkiksi radikalisoitumisen
kasvualustana

n



Keinoja osallistumisen eriytymisen
hillitsemiseen II
n hahmotetaan, että jako ”virheellisesti” tunteella toimiva vs.

hyvin informoitu rationaalinen äänestäjä ei rakentava:
päätöksentekoprosesseissa aktivoituvat kaikilla
monenlaiset tekijät ja informaatiokin voi olla vain
tarkoitushakuista ”dataa” faktojen sijaan (knowledge-
based policy → policy-based knowledge)

n huomioidaan sosiaalisten identiteettien vahva rooli
äänestäjien motivoinnissa asiakysymysten rinnalla


