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Valtioneuvoston vuosiksi 2017–
2019 laatimassa demokratiapo-
liittisessa toimintaohjelmassa 
(Oikeusministeriö 2017) eriar-
voistumiskehitys on tunnistettu 
keskeiseksi demokratian perus-
teita nakertavaksi ongelmaksi. 
Suomalaisen demokratian heik-
koutena nähdään yhteiskunnal-
lisen osallistumisen polarisoitu-
minen muun muassa sukupuo-
len, iän, etnisen taustan, kou-
lutuksen, sosioekonomisen ase-
man ja asuinpaikan mukaan.

Kuten toimintaohjelmassa to-
detaan, eriarvoisuus ei rajoitu 
vain osallistumiseen vaan voi va-
kavimmillaan ulottua läpi koko 
demokraattisen prosessin. Täl-
löin keskenään erilaisessa talou-
dellisessa ja sosiaalisessa asemassa 
olevat kansalaiset eroavat toisis-
taan poliittisilta näkemyksiltään 
ja tavoitteiltaan (preferenssin 
muodostuminen), mahdolli-
suuksiltaan tuoda näkemyksiään 
esiin käytössä olevien osallistu-
mismuotojen välityksellä (prefe-
renssien artikulointi) ja myös sen 
osalta, miten kyseiset tavoitteet 
toteutuvat poliittisen päätöksen-
teon tuotoksissa (preferenssien 
aggregointi). Näin muodostuu 
poliittisen osallisuuden eliittike-
hä, jossa yhteiskunnassa vallitse-
va eriarvoisuus näyttäytyy sosioe-

konomisena vinoumana poliitti-
sessa osallistumisessa ja edustuk-
sessa, eri kansalaisryhmiltä pää-
töksentekoon tuleva syöte ka-
peutuu ja poliittisesti margina-
lisoituneiden ryhmien osallistu-
mismotivaatio heikentyy entises-
tään (ks. Mattila & al. 2017). 

On tärkeää huomata, että po-
liittisen osallisuuden eliittikehä 
ei ole pelkkä teoreettinen mal-
li vaan se osoittautunut empiiri-
sissä tutkimuksissa osuvaksi ku-
vaukseksi Yhdysvaltojen nyky-
tilanteesta (esim. Butler 2014; 
Gilens 2012; kritiikistä ks. Enns 
2015). Göteborgin yliopistos-
sa käynnissä olevassa laajas-
sa tutkimushankkeessa on huo-
mattu, että myös Ruotsista löy-
tyy merkkejä poliittisen osalli-
suuden ja vaikutusvallan eriy-
tymisestä (Guntermann & al. 
2017). Vaikka valtaosassa tut-
kituista poliittisista päätöksistä  
(n. 1 700 kpl) taloudellisesti par-
haimmassa ja heikoimmassa ase-
massa olevien kansalaisten näke-
mykset ovat yhteneväisiä, niiden 
eriytyessä rikkaiden intressit tu-
levat aina paremmin kuulluksi.

Strategisen tutkimuksen neu-
voston rahoittamassa ”Kansalai-
suuden kuilut ja kuplat” -tutki-
mushankkeessa tullaan selvittä-
mään, onko vastaavaa kehitys-

tä havaittavissa myös Suomessa. 
Jo nyt tiedetään, että ulkoisten 
ominaisuuksien osalta edustus 
toteutuu meillä heikosti: ehdok-
kaat ja erityisesti valitut edustajat 
ovat äänestäjiä paremmin koulu-
tettuja, korkeammista ammatti-
luokista ja enemmän ansaitsevia 
(Tilastokeskus 2017). Myös ta-
louden säästötoimet ovat jo pit-
kään kohdistuneet heikoimpiin 
ryhmiin, joiden poliittinen vai-
kutusvalta on vähäinen (Hänni-
nen 2017, 8).

Poliittisen osallisuuden eliitti-
kehän avaamisessa on keskeistä 
tunnistaa ne mekanismit, joiden 
kautta eriarvoistuminen tuottaa 
poliittista osattomuutta. Nykyi-
sistä 30-vuotiaista pelkästään pe-
rusasteen koulutuksen saaneiden 
osuus on 16 prosenttia (SAK 
2017). Peruskoulutuksen va-
raan jääminen on myös keskei-
nen väylä, jota kautta vanhem-
pien taloudellinen huono-osai-
suus siirtyy lapsille (Kallio & al. 
2016). Matalimmin koulutetut 
ovat ryhmä, johon työpaikkojen 
katoaminen on kohdistunut voi-
makkaimmin. Pienpalkkaisten 
töiden, kasvavien asumiskulujen 
ja madaltuvan perusturvan yh-
distelmä on johtanut toimeentu-
lotuen käytön kasvuun. THL:n 
(Mukkila & al. 2017) mukaan 
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pääosin perusturvan varassa elä-
vien osuus on ollut kasvussa 
vuodesta 2011 lähtien. Sosio-
ekonomisen niukkuuden ohella 
sosiaaliset verkostot ovat muut-
taneet muotoaan. Etenkin yksi-
nasuvien miesten osuus on nous-
sut huomattavasti viimeisen pa-
rinkymmenen vuoden kuluessa 
(Tilastokeskus 2017). 

Taloudellinen huono-osai-
suus heikentää poliittista luot-
tamusta ja motivaatiota yhteis-
kunnalliseen osallistumiseen. Se 
ilmentyy usein myös terveyson-
gelmina, joista kärsiminen vai-
kuttaa monisäikeisesti poliit-
tiseen kiinnittymiseen (Matti-
la & al. 2017). Lapsuudenko-
din vaikutus heijastuu poliitti-
seen osallistumiseen sekä van-
hempien sosioekonomisen ase-
man että vanhemmilta saadun 
esimerkin kautta (Lahtinen & 
al. 2017). Yksinäisyys voi puo-
lestaan rajoittaa liikkumista pai-
koissa, joihin poliittinen mobi-
lisaatio on keskittynyt tai omien 
vaikutusmahdollisuuksien koke-
mista mitättömiksi. 

Havainnollistava esimerkki so-
sioekonomisen aseman, sosiaalis-
ten verkostojen ja poliittisen osal-
lisuuden yhteen kietoutumisesta 
on Suomessa asuvien somalien 
poliittinen aktiivisuus, jota yh-
täältä tiivis ja dynaaminen yhdis-
tyskenttä edistää, mutta toisaal-
ta taloudellisten resurssien puute 
laskee (Pirkkalainen & al. 2016). 

On kuitenkin tärkeää huoma-
ta, että eriarvoistumiskehityksen 
ongelmat poliittiselle osallisuu-
delle eivät rajoitu vain huono-
osaisiin vaan koskettavat kaik-
kia: ymmärtämättömyys niuk-
kuudessa elävien elämää kohtaan 
kasvaa ja sosiaalinen etäisyys eri 
kansalaisryhmien välillä rapaut-
taa solidaarisuutta ja sopimus-
yhteiskunnan perusteita. Koke-
mukset eriarvoisuudesta ja epä-
oikeudenmukaisuudesta edistä-
vät helposti myös poliittista ra-
dikalisoitumista (Malkki 2015).

Nykyinen tilanne monella ta-
paa vaikea poliittisen osallisuu-
den eriytymisen ehkäisemiselle. 
Suomessa eriarvoistumiskehitys 
on ollut perinteisesti markkina-
liberalistisia yhteiskuntia maltil-
lisempaa, mutta kuluvalla vaa-
likaudella harjoitettu politiik-
ka on lisännyt eriarvoistumista, 
kuten pääministeri Juha Sipilä 
totesi syyskuussa Ylen A-studi-
on haastattelussa. Tuoreiden en-
nusteiden mukaan eriarvoistu-
misen keskeisenä indikaattorina 
pidetyt tuloerot tulevat kasva-
maan lähitulevaisuudessa (Kärk-
käinen 2017), vaikka ne mitta-
kaavaltaan pysyvätkin euroop-
palaisittain maltillisina. Tuloero-
jen muutos kertoo paitsi useiden 
politiikkatoimien yhteisvaiku-
tuksista, myös politiikkatoimien 
ulkopuolisista kehitystrendeistä. 
Euroopan liberaalit demokrati-
at toimivat 2010-luvulla kon-

tekstissa, jolle on ominaista ma-
tala tai jopa negatiivinen talous-
kasvu, epävakaat työmarkkinat, 
täystyöllisyyden lipuminen yhä 
kauemmas realistisena poliittise-
na tavoitteena, väestön ikäänty-
minen ja siitä seuraava ter veys- 
ja hyvinvointimenojen kasvu, 
kaupungistuminen ja alueellis-
ten erojen välinen lisääntymi-
nen ja kansallisvaltioiden suve-
reniteetin kaventuminen globaa-
lien markkinoiden myötä. 

Demokratian vakauden ja le-
gitimiteetin kannalta ydinkysy-
mys onkin, miten voidaan turva-
ta haavoittuvassa asemassa olevi-
en ryhmien perustuslaissa taatut 
yhdenvertaiset vaali- ja osallistu-
misoikeudet. Tältä osin suoma-
laista demokratiapolitiikkaa voi 
pitää edistyksellisenä. Poliittis-
ta osallistumista ei nähdä enää 
erillisenä saarekkeena, vaan on 
hahmotettu, että eriarvoistumis-
ta ehkäisevä politiikka on tässä 
ydinasemassa. Kaikki mitä teh-
dään tuloerojen kaventamisen, 
nuorten työllistymisen tai maa-
hanmuuttaneiden kotoutumi-
sen edistämiseksi parantaa myös 
poliittisen osallisuuden resurs-
sien tasapuolisempaa jakautu-
mista. Lupaava esimerkki tästä 
on poliittisen osallistumisen si-
sällyttäminen omana osa-aluee-
naan pääministerin asettaman 
eriarvoistumistyöryhmän tehtä-
väkenttään.

KIRJALLISUUS
Butler, Daniel M.: Representing the 

advantaged: how politicians re-
inforce inequality. Cambridge: 
Cambridge University Press, 
2014.

Enns, Peter K.: Relative policy sup-
port and coincidental represen-
tation. Perspectives on Politics 
13 (2015): 4, 1053–1064. 

Gilens, Martin: Affluence and in-

fluence: economic inequality 
and political power in America. 
Princeton: Princeton University 
Press, 2012.

Guntermann, Eric & Persson, Mi-
kael & Gilljam, Mikael: Policy 
voting and the representation 
of policy preferences. A paper 
prepared for presentation at the 
EPSA conference, Milan, June 

22.–24., 2017. 
Hänninen, Sakari: Hyvinvointi-

valtion rajat ja rajojen ylityk-
set. S. 5–24. Teoksessa Hänni-
nen, Sakari & Saikkonen, Pau-
la (toim.): Hyvinvointivaltio 
ylittää jälkensä. Helsinki: Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos, 
2017. 

Kallio, Johanna & Kauppinen, Ti-



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 82 (2017):5         607

Kamamaailman kasvatit – selviytymistarinoita 
hyvinvointiyhteiskunnan katveesta
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Kun perusluottamus, oikeuden-
mukaisuuden kokemus ja oman-
arvontunto nujerretaan, on ih-
minen taipuvainen hakemaan 
näille korvaavia lähteitä. Jos hä-
net lyödään ulos yhteiskunnan 
kantavista rakenteista, hän ha-
keutuu vaihtoehtoisille aree-
noille, joissa hän saa arvostus-
ta ja joissa hänen tarpeensa tu-
levat kohdatuiksi. Vanha liit-
to. Kovien huumeiden käyttäjät 
1960-1970-lukujen Helsingis-
tä on värikäs ja monipuolinen 
kokonaisuus useasta lähihistori-
aamme kytkeytyvästä teemasta, 
mutta suurelta osin se kertoo ih-
misten taipumuksesta pyrkiä sel-
viytymään ja säilyttämään auto-
nomiansa. Suomalaisessa huu-
metutkimuskirjallisuudessa  teos 
myös paikkaa yhtä toistaisek-
si tutkimatonta aluetta tarjoten 
katsauksen suomalaisen huume-

kulttuurin historiaan käyttäjien 
itsensä kertomana. 

Heini Kainulaisen, Tuula Ke-
kin, Aarne Kinnusen, Jussi Perä-
län, Sanna Röngän ja Jenni Sa-
vosen muodostama tutkijaryh-
mä on tuottanut A-klinikkasää-
tiön työntekijän Mika Mikko-
sen aloitteesta kerätystä runsaas-
ta haastatteluaineistosta kom-
paktin kokonaisuuden, jossa 
1950-luvulla syntyneet huumei-
den käyttäjät muistelevat nuo-
ruusvuosiaan 1960- ja 1970-lu-
vun Helsingissä. Ensimmäinen 
luku on informatiivinen joh-
datus keskeisiin yhteiskunnal-
lisiin, historiallisiin ja rikosoi-
keudellisiin taustatekijöihin, 
joita vasten kirjan myöhemmis-
sä luvuissa peilataan vanhaliitto-
laisten lapsuus- ja nuoruusvuosi-
en kasvukipuja, huumemarkki-
noiden muotoutumista, kohtaa-

misia kontrollikoneiston kanssa, 
elämää ja selviytymisstrategioita 
vankilassa, tietoisuutta terveys-
kysymyksistä ja identiteetin ra-
kentumista. 

Kirjan päähenkilöt jakavat yh-
teisen sukupolvikokemuksen ai-
kana, jolloin nuorisokulttuuri, 
yhteiskunnallinen liikehdintä, 
kulutuskeskeisen elämäntavan 
nousu ja hyvinvointiyhteiskun-
nan rakentuminen tarjosivat ne 
ideologiset puitteet, joiden va-
rassa he tekivät elämänvalinto-
jaan nuorina aikuisina. Konk-
reettisena näyttämönä toimii so-
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