
Miten	  pää)äjät	  kokevat	  
demokra2an?	  

	  
Pohjoismaiden	  kansanedustajien	  
haasta)eluihin	  perustuva	  vertailu	  



	  	  



Kansalaisuuden	  kuilut	  ja	  kuplat	  
(2017-‐2021)	  

• Miten	  talouden	  rakennemuutos	  muu)aa	  kansalaisten	  
toimintakykyä,	  polii;sia	  tunteita	  ja	  intressejä	  	  

• Miten	  luokkarakenne	  ja	  puolueet	  muu)uvat?	  
• Kenen	  intresseihin	  poli2ikka	  vastaa?	  
• Ketkä	  kansalaiset	  ovat	  osallistumisen	  kuiluissa	  ja	  
kuplissa?	  

• Demokra2akiihdy)ämö:	  kehi)ää	  demokra2aan	  
toimintamalleja,	  joilla	  taklataan	  kuiluja	  ja	  kuplia	  



Miten	  pää8äjät	  kokevat	  
demokra=an?	  

Uu2ssuomalainen,	  hae)u	  2.12.2019	  

HS	  13.1.2019,	  hae)u	  2.12.2019	  

HS	  22.7.2019,	  hae)u	  2.12.2019	  



Kansanedustajien	  kokemuksia	  
Pohjoismaissa	  

•  Suomen,	  Ruotsin	  ja	  Tanskan	  kansanedustajien	  
kokemuksia	  poli2ikasta	  

•  20	  haasta)elua	  /	  maa,	  kerä)y	  2018-‐2019	  aikana	  
•  Samankaltaisia	  yhteiskun2a	  -‐	  Hyvinvoin2val2o	  ja	  EU-‐
jäsenyys	  

•  Samaa	  ja	  erilaista	  polii;sissa	  järjestelmissä	  –	  avoimet	  
vs.	  suljetut	  listavaalit	  



Yhteistä	  poli=ikan	  kokemuksissa	  I/
II	  

• Poli=ikka	  koetaan	  kutsumuksena	  
•  Intohimotyö	  vs.	  Leipätyö	  
•  ”Intohimoa…	  tunnen	  suurta	  intohimoa	  työtäni	  kohtaan”	  

• Pitkiä	  työpäiviä	  –	  60h	  viikkotyötun=a	  
•  Jokainen	  arvioi	  tekevänsä	  keskimääräistä	  enemmän	  

• Rajanveto	  työn	  ja	  vapaa-‐ajan	  välillä	  vaikeaa	  
•  Työmääriä	  yritetään	  hallinnoida	  keski)ymällä	  olennaiseen	  
•  	  Uupumusta	  yritetään	  väl)ää	  tekemällä	  myös	  muuta	  
mielekästä	  

• Vihapuhe	  erityisen	  raskasta	  
•  Määrä	  riippuu	  omasta	  profiilista	  ja	  asiaosaamisalueista	  



Yhteistä	  polii=kan	  kokemuksissa	  
II/II	  

•  Sosiaalinen	  media	  ”väl8ämä8ömänä	  pahana”	  
•  Konsensus	  some-‐läsnäolon	  tärkeydestä	  

•  Jotkut	  nau;vat..	  
•  Ja	  jotkut	  ovat	  e)ä	  ugh…	  

•  Facebook	  tärkein	  some-‐kanava	  
•  Twi)er	  vastenmielisin	  
•  Instagram	  nuorempien	  tavoi)amiseen	  

• Valtakunnallinen	  media	  	  
•  Amma;mainen	  ja	  hoitaa	  yleensä	  työnsä	  
•  Pääkirjoitukset	  ja	  kolumnit	  ”vastustajien	  leirissä”	  



Maakohtaisia	  eroja	  

•  Suomi	  
•  Polii2kot	  puhuvat	  työuupumuksesta	  avoimes2	  
•  Moni	  kokee	  hoitavansa	  sosiaalityötä,	  yllä)ävän	  moni	  kääntyy	  
vaikeassa	  elämän2lanteessa	  kansanedustajan	  puoleen	  

•  Moni	  kokee	  jäävänsä	  yksin	  sekä	  työn	  e)ä	  tuntemustensa	  kanssa	  

•  Ruotsi	  ja	  Tanska	  
•  Työuupumus	  harvoin	  esillä	  –	  työmäärää	  katsotaan	  posi2ivisen	  
kau)a	  

•  ”Seuraisin	  näitä	  asioita	  kuitenkin	  vapaa-‐ajalla	  (toisessa	  työssä),	  
nyt	  voin	  tehdä	  sitä	  täyspäiväises2”	  

•  Kilpailuasetelmat	  eivät	  relevan)eja	  



Kolme	  tarinaa	  kompromisseista	  
poli=ikassa	  

	  
•  Kompromissit	  arjen	  realiteeM	  
•  ”Niin	  kauan	  kuin	  meillä	  ei	  ole	  yksin	  enemmistöä	  meidän	  on	  
pakko	  tehdä	  kompromisseja”	  

•  Kompromissit	  agendajalostamona	  
•  ”Monta	  kertaa	  meidän	  ideat	  ovat	  muu)uneet	  paremmiksi	  
kun	  niitä	  on	  kri2soitu	  ja	  niitä	  on	  joudu)u	  hiomaan”	  

•  Kompromissit	  demokra=an	  takaajana	  
•  ”Yhdelläkään	  puolueella	  ei	  pitäisi	  olla	  enemmistöä”	  



Jatkotutkimusta	  ja	  käytännön	  
sovelluksia	  

• PoliiMkkojen	  ja	  muiden	  vaiku8ajien	  näkemyksiä	  ja	  
mielipiteitä	  kartoitetaan	  kyselyllä	  Suomessa	  2020	  

• Kohderyhmä:	  ministereitä,	  kansanedustajia,	  
virkamiehiä,	  yritysten	  ja	  järjestökentän	  johtajisto	  

• Uusien	  kansanedustajien	  koulutus	  2019	  
•  Neljä	  2h	  koulutusseminaaria	  eduskunnassa	  
•  N.	  40	  osallistujaa	  per	  seminaari	  
•  Eduskunta	  o)aa	  käytännöksi	  jatkossa	  
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