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Elina Kestilän tässä YP:n numerossa julkaistavan artikkelin peruskysymys on, miksei ra-
dikaalioikeisto ole muista Pohjoismaista poiketen saavuttanut Suomessa mainittavaa me-
nestystä. Samalla Kestilä tulee kuitenkin tarjonneeksi jännittävän kuvan koko suomalaisen 
puoluekentän ja ennen kaikkea yksittäisten puolueiden sisäisestä rakenteesta.

Kestilä pohjaa analyysinsä Herbert Kitscheltin teesiin, jonka mukaan länsimaita koet-
televa murros on luonut niihin kaksiulotteisen vedenjakajatilan, jonka puitteissa puolu-
eet joutuvat kilpailemaan. Toinen ja edelleen dominoiva ulottuvuus on sosioekonomi-
nen eli perinteinen vasemmisto–oikeisto-akseli, jossa näkemyksiä jakaa suhde valtion roo-
liin, korkeaan verotukseen, julkisiin palveluihin ja tulonsiirtojen määrään. 1980-luvulta 
lähtien uudet kysymykset ovat kuitenkin nousseet politiikan agendalle ja tähän toiseen 
eli sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen liittyvät teemat, kuten suhde sukupuolten ja etnis-
ten ryhmien tasa-arvoon, yksilönvapauksiin ja elämäntapaan, ovat alkaneet leikata van-
hoja puoluerajoja.

Asettamalla nämä ulottuvuudet ristiin ja käyttämällä vuosina 1999–2000 kerätyn Eu-
ropean Values Surveyn Suomen aineistoa ja pääkomponenttianalyysiä Kestilä tislaa esiin 
kokonaiskuvan suomalaisen äänestäjäkunnan poliittisesta orientaatiosta. Ensinnäkin Kes-
tilän kuviot vahvistavat puoluekilpailun keskihakuisuuden. Kuvio 1 osoittaa, että suoma-
laisten enemmistö sijoittuu nelikentän keskialueelle, radikaaleja mielipiteitä on hyvin vä-
hän missään kuvion nurkassa. Sama toistuu puoluetasolla eli kuviossa 4. Kaikkien kah-
deksan suurimman puolueen kannattajien keskiarvot ovat kuvion keskustassa lähellä toi-
siaan, mutta silti jakolinjojen eri puolilla. 

Puolueiden samankaltaistuminen on ollut pitkään havaittu ja myös ärtymystä herättä-
nyt ilmiö. Tuoreita havaintoja ja kysymyksiä kuitenkin syntyy, kun Kestilä katsoo puolu-
eiden ja toisaalta mihinkään puolueeseen identifi oitumattomien ryhmän sisään.

Identifi oitumattomat eli äänestämättä jättävät tai liikkuvat äänestäjät ovat ryhmän kes-
kiarvojen tasolla kaikkein maltillisimpia tai keskustalaisimpia. Kuviot 2 ja 3 kuitenkin 
osoittavat, että keskiarvot peittävät alleen hyvin heterogeenisen joukon, joka levittäytyy 
kaikkialle poliittiseen kilpailutilaan. Kyseessä ei siis ole yhtenäinen ryhmä, jota radikaa-
lioikeisto tai -vasemmisto voisi mobilisoida. Tässä on yksi vastaus Kestilän artikkelin pe-
ruskysymykseen.

Vielä kiinnostavampi kuva syntyy viiden suurimman puolueen sisäisestä tilanteesta. Nii-
denkin osalta keskiarvot peittävät alleen sisäisen moninaisuuden. Ainoastaan Vasemmis-
toliiton kannattajat ovat lähes yksimielisesti sekä sosioekonomisesti vasemmistolaisia että 
sosiokulttuurisesti liberaaleja, kun taas muut puolueet ovat vahvasti sisäisesti jakautunei-
ta. Kokoomuslaiset ovat lähes yksimielisesti oikeistolaisia, mutta jakautuvat lähes kahtia 
liberaaleihin ja konservatiiveihin. Vihreät taas ovat lähes yksimielisesti liberaaleja, mut-
ta jakautuvat lähes kahtia vasemmistolaisiin ja oikeistolaisiin. Keskustassa enemmistö on 
sosiokulttuurisesti konservatiiveja, mutta sosioekonomisesti oikeistolaisia heistä on vain 
niukka enemmistö.

Tasaisimmin jakautunut puolue on sosialidemokraatit. Tosin vasemmistolaiset ovat nis-

Erimielisyys on voimaa? 
MATTI VIRTANEN

sivut kopio.indd   355sivut kopio.indd   355 17.8.2005   15:55:4917.8.2005   15:55:49



356          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 70 (2005):4

kan päällä suunnilleen prosentein 60–40, mutta heistä sosiokulttuurisesti konservatiiveja 
on enemmistö. Puolueen oikeistolaiset taas jakautuvat tasan konservatiiveihin ja liberaa-
leihin. SDP:ssä seinät ovat todella leveällä ja katto korkealla. 

Miksi puolueet jakautuvat sisäisesti eivätkä suhteessa toisiinsa? Tätä Kestilä ei tarkem-
min pohdi, mutta voisi ajatella, että se on puolueiden ja niiden äänestäjien tapa pyrkiä 
selviytymään meneillään olevassa maailman murroksessa. Verrattuna vanhaan talonpoi-
kien ja työläisten Suomeen sosiaalinen rakenne on muuttunut rajusti ja samalla hienosyi-
semmäksi, naisten vahva mukaantulo yhteiskunnan eri tasoille on sekoittanut sukupuol-
ten väliset suhteet, sosialismin romahdus veti maton kommunistisen puolueen alta ja ta-
louden kansainvälistyminen, EU-jäsenyys ja 1990-luvun uusliberalistiset virtaukset ovat 
saaneet sekä perinteisen vasemmiston että oikeiston käymistilaan. 

Kaikissa vanhoissa poliittisissa traditioissa joudutaan nykymurroksen keskellä ajattele-
maan perusteet uusiksi ja etsimään toimivaa linjaa monenlaisten paineiden alla. Tällaises-
sa tilanteessa on lähes väistämätöntä, että kunkin puolueen kannattajakunnan eri osissa 
syntyy erilaisia tulkintoja siitä, mitä vanhasta pitää säilyttää, mitä uutta omaksua ja mil-
laisia tavoitteita nostaa esiin. Nyt näyttää siltä, että ne puolueet, jotka ovat osanneet teh-
dä tästä välttämättömyydestä hyveen, ovat parhaiten pystyneet pitämään vanhat kannat-
tajansa ja samalla hankkimaan uusia. Ne ovat antaneet erilaisille näkemyksille ja kuppi-
kunnille tilaa toimia, sallineet avoimen keskustelun ja sietäneet joskus kärjekkäitäkin ris-
tiriitoja ja niiden ilmenemismuotoja – mutta pyrkineet ja pystyneet samalla tekemään si-
säisiä kompromisseja.

Tätä tulkintaa tuntuisi tukevan Vasemmistoliiton kohtalo. Perinteisesti ajatellen Va-
semmistoliiton aseman pitäisi olla mitä vahvin: sen kannattajat ovat lähes aukottoman 
yksimielisesti sekä vasemmistolaisia että liberaaleja. Silti sen kannatus on alemmalla ta-
solla entiseen SKDL:ään verrattuna ja viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana se on kul-
kenut tappiosta toiseen. Kun muiden tutkimusten perusteella tiedetään, että juuri työvä-
estö on taipuvainen sosiokulttuuriseen konservatiivisuuteen, on vaikea välttää sitä johto-
päätöstä, että Vasemmistoliiton lähes yksimielinen liberaalisuus on syntynyt pikemmin 
konservatiivien puolueesta luopumisen kautta kuin aktiivisen keskusteluprosessin tuotta-
mana asennemuutoksena.

Kun puolueiden sisäiset jaot otetaan huomioon, monet oudoilta tuntuvat ilmiöt – ku-
ten Tarja Halosen massiivinen kannatus yli puoluekentän – eivät olekaan niin kummalli-
sia. Sisäisistä jaoista myös johtuu, että poliittiset siirtymät saattavat olla paljon suurempia 
kuin gallupit ja eduskuntavaalien prosentit kertovat. Jos vaalit muuttavat selvästi puolu-
eiden sisäisiä voimasuhteita, uuden hallituksen linja voi painottua uudella tavalla, vaikka 
hallituspohja pysyisi samana. Hyvä esimerkki tästä on Eeva Lennonin tässä YP:n nume-
rossa kuvaama Britannia, jossa ”kolmannen tien” linjalla aloittanut ja nyt kolmatta perät-
täistä kautta jatkava työväenpuolueen hallitus näyttää kaikessa hiljaisuudessa reivanneen 
politiikkaansa selvästi vasemmalle.
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