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Tässä kirjoituksessa kuvaan empiirisiin aineistoi-
hin perustuen vuoden 2012 presidenttiehdok-
kaiden ideologisia etäisyyksiä. Tutkimusaineisto 
koostuu ehdokkaiden vastauksista Helsingin Sa-
nomien, MTV3:n ja Yleisradion vaalikoneisiin. 
Ideologialla tarkoitan tässä yksinkertaisesti jouk-
koa mielipiteitä, uskomuksia, asenteita ja arvoja, 
jotka muodostavat suhteellisen ristiriidattoman 
kokonaisuuden. Poliittisissa ideologioissa etusi-
jalla ovat käsitykset yhteiskunnan ja maailman 
vallitsevasta ja tavoiteltavasta tilasta sekä keinois-
ta, joilla tavoitteisiin voitaisiin päästä. (Ks. esim. 
Borg 1965, 1−12; Heberle 1951, 23−31; Ahma-
vaara 1976, 108; Suhonen 1988, 21.)

Presidenttiehdokkaan vaalikonevastaukset ku-
vaavat kohtalaisen hyvin hänen ideologiaansa. 
Ne muodostavat melko johdonmukaisen koko-
naisuuden useammastakin syystä. Valtaosa vaa-
likonekysymyksistä suunnitellaan kartoittamaan 
monitahoisesti yhteiskunnan kannalta merkittä-
viä ideologisia teemoja siten, että ne erottelisivat 
toisistaan sekä ehdokkaita että erilaisia äänestäjiä. 
Johdonmukaisuus johtuu osaltaan myös siitä, et-
tä ehdokas pyrkii antamaan ajattelustaan mah-
dollisimman ristiriidattoman kuvan. Epäjohdon-
mukaisuudet saattaisivat pistää vaalikonetta käyt-
tävien äänestäjien silmään, ja politiikan journa-
listit nostaisivat niitä julkisuuteen. Vastausten on 
oltava sopusoinnussa myös vaalikampanjan sisäl-
lön kanssa. Muutamat ehdokkaat joutuvat ajat-
telemaan sitäkin, että heitä presidenttinä tultai-
siin muistuttamaan vaalien alla esitetyistä mie-
lipiteistä. 

Vuonna 1996 Suomi oli ensimmäistä kertaa 
mukana Euroopan parlamenttivaaleissa. Näissä 
vaaleissa suomalaisille äänestäjille tarjottiin myös 
ensimmäisen kerran mahdollisuutta verrata vaali-
koneen avulla ehdokkaiden mielipiteitä, asentei-
ta ja arvostuksia omiinsa. Yleisradio sovelsi pro-
jektipäällikkö Erkki Vihtosen Yhdysvalloista tuo-

maa ideaa. Siellä CNN-uutispalvelun verkkosi-
vuilla toiminut interaktiivinen palvelu oli pieni-
muotoinen vaalikone. (Vihtonen 2007; Suoja-
nen 2007.)

Jo tuo ensimmäinen eurovaalikone poikke-
si esikuvastaan yhden keskeisen seikan suhteen. 
CNN:n palvelussa journalistit konstruoivat pre-
sidenttiehdokkaiden arvomaailmat heidän vaa-
likampanjoissaan ja muualla julkisuudessa esit-
tämistään mielipiteistä. Suomalaiset vaalikoneet 
ovat jo vuodesta 1996 lähtien perustuneet eh-
dokkaiden itse antamiin vastauksiin. (Suojanen 
2007.) Tällainen ratkaisu antaa hyvän mahdolli-
suuden vertailla ehdokkaita keskenään tai ryhmi-
tettyinä puolueittain tai muilla perusteilla.

Politiikan tutkijat ovat näin saaneet ulottuvil-
leen melko helposti käytettäviä tutkimusaineis-
toja, joiden hankkiminen ilman vaalikoneiden 
kysymyksiä ja vastauksia olisi työlästä. Käytettä-
vyyttä edistää se, että vaalikoneaineistoja on tal-
lennettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 
Poliittista kenttää, sen ideologisia ulottuvuuk-
sia ja ehdokkaiden sijoittumista niille on tutkit-
tu muutamia kertoja vaalikonevastausten perus-
teella. Heikki Paloheimo (2000) käytti aineisto-
naan vuoden 1999 eurovaalikoneita. Paloheimo, 
Esa Reunanen ja Pertti Suhonen (2005) analy-
soivat ehdokkaiden ja valittujen kansanedusta-
jien vastauksia Yleisradion vaalikoneeseen vuo-
den 2003 eduskuntavaaleissa. Reunanen ja Suho-
nen (2009a & 2009b) jatkoivat vaalikoneanalyy-
sejään sijoittaessaan vuonna 2007 valittuja kan-
sanedustajia ja vuoden 2009 eurovaaliehdokkai-
ta ideologiselle kartalle. Toisesta suunnasta vaali-
koneita on lähestytty tutkimuksissa, joissa selvi-
tetään niiden merkitystä äänestäjien valintojen ja 
vaaliosallistumisen kannalta (esim. Borg & Mo-
ring 2005; Paloheimo 2007; Strandberg 2009; 
Mykkänen 2012; Moring & Mykkänen 2012; 
Strandberg 2012). Tutkimusten ohella vaaliko-
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neiden merkityksestä äänestäjille kertovat myös 
niiden käyttäjätilastot. Kolmen mediatalon an-
tamien tietojen mukaan niiden presidentinvaali-
koneiden yhteenlaskettu kävijämäärä ennen vuo-
den 2012 vaalin ensimmäistä kierrosta oli lähes 
kolme miljoonaa. 

Tutkimuksen toteutus

Kolmen suuren mediatalon vaalikoneet poikke-
sivat toisistaan kysymystyyppien ja vastaustek-
niikan suhteen. Tämän tutkimuksen analyysejä 
varten aineistoja muokattiin hiukan. Yleisradion 
vaalikoneen väittämät pisteytettiin viisiluokkai-
sesti siten, että ”en osaa sanoa” -vastaus sai kes-
kimmäisen arvon kolme. Mtv3:n vaalikoneessa 
kysymykset olivat niin ikään väittämän muotoi-
sia. Vastaaja sai graafisesti sijoittaa itsensä janal-
le ”eri mieltä” – ”samaa mieltä”. Jana jaettiin vii-
teen yhtä suureen osaan, jotka pisteytettiin yh-
destä viiteen. Helsingin Sanomien kysymykset 
eivät olleet väittämän muotoisia, mutta vastaus-
vaihtoehdot oli suhteellisen helppo pisteyttää si-
ten, että asenne kysyttyyn asiaan voimistui tai 
heikkeni luokasta toiseen. Joissakin kysymyksis-
sä vaihtoehtoja yhdistettiin siten, että lopulliset 
muuttujat olivat neljä- tai kolmeluokkaisia. Ky-
symys 17 jätettiin analyysin ulkopuolelle. Siinä 
piti 28 vaihtoehdosta valita kolme teemaa, joi-
hin uuden presidentin tulisi ottaa ensimmäisek-
si kantaa.

Vaalikoneissa oli ensimmäistä kierrosta varten 
yhteensä 80 kysymystä. Analyysiin poimittiin 
niistä 56. Karsinta toteutettiin lähinnä kahden 
periaatteen mukaisesti. Ulkopuolelle jätettiin sel-
laiset kysymykset, joihin kaikki ehdokkaat olivat 
vastanneet täsmälleen samalla tavalla, sekä kysy-
mykset, joissa yksi tai kaksi ehdokasta poikkesi 
vain yhden vaihtoehtoluokan verran tai yksi eh-
dokas kahden luokan verran muista. Tällaisia ky-
symyksiä oli yhteensä 17, eniten Helsingin Sano-
mien vaalikoneessa. Lisäksi karsittiin kuusi kysy-
mystä niiden sisällöllisen päällekkäisyyden vuok-
si. Jos samaa asiaa koskeva kysymys oli kahdessa 
tai kolmessa vaalikoneessa, niistä otettiin aineis-
toon vain yksi.

Presidenttiehdokkaiden aatteellisten etäisyyk-
sien arviointi toteutettiin niin sanottujen kään-
nettyjen korrelaatio- ja faktorianalyysien avulla. 
Tätä Q-tekniikaksi nimettyä menetelmää sovel-
simme Esa Reunasen kanssa vuonna 2003 valit-

tujen kansanedustajien vaalikonevastausten ana-
lysoimiseen (Paloheimo, Reunanen & Suhonen 
2005, 274–289). Tavanomainen R-tyypin ana-
lyysi laskee korrelaatiot muuttujien – esimerkik-
si vaalikoneessa kysyttyjen mielipiteiden – välille 
sen perusteella, kuinka yhdenmukaisesti muuttu-
jien arvot vaihtelevat ehdokkaasta toiseen. Fakto-
rianalyysi sijoittaa kullekin faktorille muuttujat, 
jotka korreloivat mahdollisimman voimakkaasti 
keskenään, mutta mahdollisimman heikosti toi-
sille faktoreille ryhmittyvien muuttujien kanssa. 
(Ks. esim. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 
267–275.) Presidenttiehdokkaiden vaalikoneky-
symyksille tehty faktorianalyysi kertoisi, millai-
sia ideologisia perusulottuvuuksia heidän ajatte-
lustaan löytyy.

Q-tyyppisessä analyysissa lasketaan korrelaati-
ot havaintoyksiköiden eli tässä tapauksessa presi-
denttiehdokkaiden välille. Mitä korkeampi kor-
relaatio kahden kansaedustajan välillä on, sitä yh-
denmukaisempia ovat heidän vastausprofiilinsa. 
Tällaisiin korrelaatioihin perustuva faktoriana-
lyysi ryhmittää kullekin faktorille ehdokkaita, 
jotka muistuttavat mahdollisimman paljon toisi-
aan asenneprofiiliensa suhteen. Faktoreiden taus-
talla ovat nytkin ideologiset ulottuvuudet, mut-
ta niiden sisällön esille saaminen edellyttää fak-
toripisteiden laskemista.1 (Vahervuo & Ahma-
vaara 1958, 170–175; Eskola 1966, 93–96; Aal-
to 2003.) 

Tulokset

Presidenttiehdokkaiden korrelaatiot 56 vaaliko-
nevastauksen suhteen kuvaavat heidän välisiään 
ideologisia etäisyyksiä. Jos kahden ehdokkaan vä-
linen korrelaatiokerroin on +1, heidän vastausp-
rofiilinsa ovat täsmälleen samat. Jos taas korre-
laatio on –1, vastausprofiilit ovat päinvastaisia, 
eli toisen myönteistä kantaa vastaa aina toisen 
negatiivinen ja päinvastoin. Lähellä nollaa ole-
va korrelaatio kertoo siitä, että yhteisiä ja vastak-
kaisia mielipiteitä on suunnilleen saman verran.

Vaikka aineistosta karsittiinkin kysymykset, 
joissa kaikki ehdokkaat olivat täsmälleen tai lä-
hes täsmälleen yhtä mieltä, heidän välisensä kor-
relaatiot analysoitujen kysymysten suhteen ovat 

1  Kiitän  yliopistotutkija  Esa  Reunasta  monimuuttuja-
analyysien toteuttamisesta.
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silmiinpistävän korkeita. Keskimääräinen korre-
laatiokerroin on 0,32. 

Vaalikonevastaustensa suhteen eniten toisi-
aan muistuttavat yhtäältä Eva Biaudet ja Pekka 
Haavisto (kerroin 0,72) ja toisaalta Paavo Lippo-
nen ja Biaudet (0,71). Varsin korkeat korrelaati-
ot (0,58–0,56) kuvaavat asenteellista läheisyyttä 
myös Paavo Arhinmäen ja Biaudet’in, Haaviston 
ja Lipposen, Arhinmäen ja Haaviston sekä Lip-
posen ja Sauli Niinistön välillä. Seuraavaksi lä-
heisimpiä pareja (0,47–0,42) ovat Timo Soini ja 
Paavo Väyrynen, Sari Essayah ja Soini sekä Nii-
nistö ja Biaudet.

Koko ehdokasjoukon suurimmista ideologisis-
ta etäisyyksistä kertovat aavistuksen verran nollan 
alapuolella olevat korrelaatiot Soinin ja Biaudet’n 
(–0,05) sekä Arhinmäen ja Soinin (–0,03) vä-
lillä. Parivertailussa seuraavaksi vähiten (0,06–
0,11) toisiaan muistuttavat Niinistö ja Arhinmä-
ki, Essayah ja Biaudet, Lipponen ja Soini, Essa-
yah ja Arhinmäki sekä Soini ja Haavisto. Korre-
laatiokerrointen jääminen pienimmilläänkin nol-
lan tuntumaan osoittaa, että presidenttiehdok-
kaiden välillä ei ole kolmen vaalikoneen kysy-
mysten muodostaman kokonaisuuden tasolla sa-
nottavaa vastakkainasettelua. Erot olisivat jääneet 
vieläkin vähäisemmiksi, jos analyysiin olisi otettu 
mukaan nekin kysymykset, joiden suhteen kaik-
ki ehdokkaat olivat yhtä mieltä. 

Taulukon 1 alarivi kertoo kunkin ehdokkaan 
keskimääräisen asenteellisen välimatkan muihin. 
Selvimmin omilla linjoillaan vaalikonevastauk-

sissaan on Soini, ja lähimpänä muita Lipponen, 
Biaudet ja Haavisto. Niinistön keskimääräinen 
etäisyys muista on täsmälleen sama kuin kahdek-
san ehdokkaan keskiarvo.

Kuva presidenttiehdokkaiden ideologisista 
etäisyyksistä muuttuu, kun tarkastellaan vaali-
koneiden kysymyksiä aihepiireittäin. Presidentin 
asemaa ja tehtäviä koskevia kysymyksiä poimit-
tiin analysoitavaksi yhteensä 15. Tämän aihepii-
rin suhteen eniten toisiaan muistuttavat Niinis-
tön ja Biaudet’n vastausprofiilit (korrelaatioker-
roin 0,74). Toiseksi läheisin pari oli Biaudet ja 
Lipponen (0,65). Selvästä vastakkainasettelusta 
kertoo Arhinmäen ja Soinin välinen kohtalaisen 
suuri negatiivinen kerroin (–0,32).

Ulko-, turvallisuus- ja EU-politiikkaa koske-
vien 19 kysymyksen suhteen kolmikko Biau-
det, Haavisto ja Lipponen ovat hyvin yksituu-
maisia.  Biaudet’n ja Haaviston profiilit ovat lä-
hes identtiset (korrelaatio 0,90). Lipposen kor-
relaatio Biaudet’n kanssa on 0,82 ja Haaviston 
kanssa 0,73. Suurimmat erot vastausprofiileissa 
ovat Soinin ja Haaviston (–0,21) sekä Soinin ja 
Biaudet’n (–0,18) välillä.

Jyrkimmät ideologiset vastakkaisuudet liitty-
vät arvokysymyksiin. Näitä lähinnä suvaitsevai-
suutta, vähemmistöjä ja tasa-arvoa koskevia vaa-
likonekysymyksiä oli yhteensä 16. Suurimmat 
etäisyydet ovat Soinista Arhinmäkeen (–0,42) ja 
Biaudet’hen (–0,34). Arvoprofiililtaan toisiaan 
muistuttavat eniten Niinistö ja Lipponen (0,72) 
sekä  Essayah ja Soini (0,71).

Taulukko 1. Presidenttiehdokkaiden vastausprofiilien korrelaatiot Yleisradion, Helsingin Sanomi-
en ja MTV3:n vaalikoneissa 2012 (yhteensä 56 kysymystä)

Ehdokas   E.B. P.H. P.L. P.A. S.N. P.V. S.E. T.S.

Biaudet

haavisto ,72

Lipponen ,71 ,57

Arhinmäki ,58 ,56 ,30

niinistö ,42 ,20 ,56 ,06

Väyrynen ,29 ,27 ,29 ,32 ,40

essayah ,07 ,14 ,30 ,10 ,35 ,32

Soini –,05 ,11 ,09 –,03 ,22 ,47 ,45

Keskiarvo ,32 ,39 ,37 ,40 ,27 ,32 ,34 ,25 ,18
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Korrelaatiokertoimet antavat selvän viitteen 
ehdokasjoukon ideologisesta perusulottuvuudes-
ta. Se näyttää virittyvän Biaudet’n ja Soinin vä-
lille. Biaudet’n kanssa ulottuvuuden samaan pää-
hän ryhmittyvät Haavisto ja Lipponen. Toisessa 
päässä lähinnä Soinia ovat Essayah ja Väyrynen. 
Niinistö sijoittuu lähelle ulottuvuuden puolivä-
liä. Täsmällisemmän kuvan ideologisista ulottu-
vuuksista tarjoaa faktorianalyysi.

Faktorianalyysin vaihtoehdoista sovellettiin 
pääkomponenttianalyysia, joka on aineiston 
taustaoletusten suhteen joustavampi kuin varsi-
nainen faktorianalyysi (Metsämuuronen 2001, 
17–18). Suorakulmaiseen varimax-rotatioon 
otettiin kaksi pääkomponenttia, jotka selittivät 
yhteensä 63 prosenttia presidenttiehdokkaiden 
mielipiteiden kokonaisvaihtelusta. Seuraava oli-
si lisännyt kokonaisselitystä enää 12 prosenttia. 
Suorakulmaiseen rotaatioon päädyttiin sen vuok-
si, että sen pitäisi tuottaa toisistaan selkeämmin 
erottuvat pääkomponentit kuin vinorotaatio. Tä-
mä ei kuitenkaan täysin toteudu.

Taulukko 2 kuvaa kahta vaalikonevastausten 
perusteella rakentuvaa ulottuvuutta. Latauk-
set osoittavat kunkin ehdokkaan paikkaa ulot-
tuvuuksilla. Ne voidaan ajatella ehdokkaiden ja 
ulottuvuuksien välisiksi korrelaatiokertoimiksi. 
Mitä etäämpänä nollasta lataus on, sitä vahvem-
min ehdokkaan mielipiteet kytkevät hänet ulot-
tuvuuteen. 

Ensimmäinen pääkomponentti selittää 36 pro-
senttia kokonaisvarianssista. Sen esittämä ideolo-
ginen ulottuvuus on lähes sama, joka korrelaati-
oista voitiin päätellä. Sitä hallitsevat Eeva Biau-
det ja Pekka Haavisto latauksin 0,93 ja 0,83. Hy-

vin korkein latauksin pääkomponentille sijoittu-
vat myös Paavot Lipponen ja Arhinmäki (0,74 
ja 0,73). Näiden neljän ehdokkaan jälkeen la-
taukset romahtavat. Ulottuvuuden toisessa pääs-
sä ovat Timo Soini (–0,14) ja Sari Essayah (0,04). 
Pääkomponentille on luonteenomaista ”yksina-
paisuus”. Toisin sanoen sen lataukset vaihtelevat 
lähes yksinomaan nollan yläpuolella.

Myös toinen pääkomponentti on samaan ta-
paan yksinapainen. Sen selitysprosentti on 27. 
Presidenttiehdokkaat asettuvat jokseenkin päin-
vastaiseen järjestykseen ensimmäiseen verrattu-
na. Toisen pääkomponentin virittävät vahvim-
min Soini ja Essayah (lataukset 0,81 ja 0,75), 
mutta myös Paavo Väyrynen ja Sauli Niinistö la-
tautuvat voimakkaasti (0,68 ja 0,60). Vastakkais-
ta laitaa lähellä nollaa olevin latauksin edustavat 
Paavo Arhinmäki ja Biaudet

Ennen vaaleja ehdokkaisiin lyötyjen poliitti-
sen leimojen mukaisesti ensimmäistä pääkom-
ponenttia voisi kutsua ”city-liberaalien” ja toista 
”arvokonservatiivien” ulottuvuudeksi. Nimitysten 
osuvuutta selvitettiin analysoimalla ulottuvuuksi-
en ideologista eriytymistä. Samalla pyrittiin löytä-
mään selityksiä pääkomponenttien hämmästyttä-
vään käänteiseen yhdenmukaisuuteen.

Ulottuvuuksien muodostumisen perustana 
olevia ideologioita etsittiin laskemalla vaalikone-
kysymyksille pääkomponenttipistemäärät. Mitä 
itseisarvoltaan korkeamman pistemäärän muut-
tuja saa, sitä merkittävämpi asema sillä on pää-
komponentin muodostumisessa. Toisin sanoen 
pääkomponentin kärkeen ryhmittyneet presi-
denttiehdokkaat muistuttavat toisiaan juuri kor-
kean pistemäärän saaneiden muuttujien suhteen. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että pääkomponentil-
la korkeimpia pisteitä saaneet mielipiteet muo-
dostavat ulottuvuuden perusideologian. 

Kuten taulukosta 3 näkyy, Biaudet’n, Haa-
viston, Lipposen ja Arhinmäen pääkomponent-
tia leimaavat ja heitä muista ehdokkaista selvim-
min erottelevat aiheet liittyvät maahanmuutta-
jiin, sukupuolineutraaliin avioliittoon, presiden-
tin tavoitettavuuteen sosiaalisen median kautta, 
kehitysmaiden tukemiseen, äärioikeiston uhkaan 
Suomessa, vanhempainloman jakamiseen tasan 
molempien vanhempien kesken, abortin hyväk-
symiseen ja EU-jäsenyyden myönteisyyteen. Ne-
likon vaalikonevastausten yhteisiä piirteitä voi 
siis luonnehtia tasa-arvoa ja kansainvälistä soli-
daarisuutta painottavaksi liberaaliksi ja moder-
niksi ajatteluksi. 

Taulukko  2.  Presidenttiehdokkaiden  latauk-
set  vaalikoneprofiilien  käännetyssä  pääkom-
ponenttianalyysissa.  Kahden pääkomponentin 
varimax-rotaatio

Ehdokas PK 1 PK 2

Biaudet ,93 ,08

haavisto ,83 ,11

Lipponen ,74 ,34

Arhinmäki ,73 –,02

niinistö ,36 ,60

Väyrynen ,28 ,68

essayah ,04 ,75

Soini –,14 ,81

Selitysprosentti 35,9 27,0
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Soinin, Essayahin, Väyrysen ja Niinistön vasta-
usten varaan rakentuvaa toista pääkomponenttia 
leimaavat sellaiset teemat kuin homoparien avio-
liitto-oikeuden vastustaminen, presidentin valta-
oikeuksien puolustaminen, halukkuus toivottaa 
uudenvuoden puheessa kansalle Jumalan siuna-
usta, huoli perinteisten arvojen ja moraalin heik-
kenemisestä, valmius neuvotella Karjalan palaut-
tamisesta, Yhdysvaltain ulkopolitiikan arvosta-
minen ja EU:n talouspolitiikan kritiikki. Toisen 
pääkomponentin ideologiassa ovat siis keskeisellä 
sijalla arvokonservatismi, presidentin vahva joh-
tajuus, kansallinen etu ja USA-myönteisyys (tau-
lukko 4).

Vaikka pääkomponentit ovatkin miltei toisten-
sa peilikuvia, presidenttiehdokkaat ryhmittyvät 
niille eri vaalikonekysymysten perusteella. Täs-
tä on yksi merkittävä poikkeus. Kysymys homo-
parien avioliittoon vihkimisestä on molempien 
ulottuvuuksien kärkiteema − tietenkin päinvas-
taisin reaktioin. Toinen kysymys, joka latautuu 
kohtalaisen vahvasti molemmilla pääkomponen-
teilla, koskee presidentin valtaoikeuksien lisää-
mistä talouspolitiikassa. Yllättävää vain on, et-
tä sitä vastustetaan kummallakin ulottuvuudella. 
Tämä kertoo, että presidenttiehdokkaiden ajat-
telun taustalla on muitakin − tosin heikompia 

− ulottuvuuksia kuin kahden pääkomponentin 
osoittamat.

Yhteenvetoa

Joukkoviestimet ovat saaneet vaalikoneista mie-
lipidemittausten rinnalle uuden välineen osal-
listua politiikan perusprosesseihin. Molemmil-
la välineillä ne lisäävät vuorovaikutusta yhtääl-
lä kansalaisten ja toisaalla ehdokkaiden, puolu-
eiden ja kampanjakoneistojen välillä. Sen lisäk-
si vaalikoneiden laajat ja monitahoiset kysymys-
sarjat ja varsinkin ehdokkaiden vastaukset tarjoa-
vat mainiota aineistoa politiikan tutkijoille. Vuo-
den 2012 presidentinvaaleissa käytetyimpiä oli-
vat Helsingin Sanomien, MTV3:n ja Yleisradi-
on vaalikoneet. Ennen vaalin ensimmäistä kier-
rosta niille kirjattiin yhteensä yli kaksi miljoo-
naa käyntiä.

Tässä kirjoituksessa kuvaan presidenttiehdok-
kaiden välisiä ideologisia etäisyyksiä heidän kol-
meen suureen vaalikoneeseen antamiensa vasta-
usten perusteella. Analyysi on kolmivaiheinen. 
Ensin verrataan ehdokkaiden vastausprofiileja 
heidän välisten korrelaatiokertoimien avulla ja 
muodostetaan näin kuva ehdokkaiden ideologi-

Taulukko 3. Pääkomponenttia 1 voimakkaimmin virittävien vaalikonekysymysten pääkomponent-
tipistemäärät

Numero Kysymys Pisteet

5 Mtv3 Maahanmuuttajat ovat tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa 1,58

12 Yle homopareilla pitää olla oikeus avioliittoon eikä vain rekisteröityyn parisuhteeseen 1,58

15 Mtv3 Presidentin tulee olla kansalaisten tavoitettavissa sosiaalisen median kautta 1,56

22 Mtv3 Äärioikeiston uhka on Suomessa todellinen 1,44

8 Mtv3 Vanhempainloma tulee jakaa tasan molempien vanhempien kesken 1,39

21 hS hyväksyy abortin 1,38

33 Mtv3 eu-jäsenyys on ollut Suomelle kaiken kaikkiaan myönteinen asia 1,35

11 Mtv3 Kaikki maakunnat on pidettävä asuttuina aluepolitiikan avulla 1,34

20 Mtv3 Suomen ja Venäjän viisumivapaus tulee toteuttaa 1,28

13 hS Presidentin tulisi kannanotoissaan tuomita rasismi jyrkästi ja vaatia 
vähemmistöjen aseman parantamista

1,25

10 hS Suomen tulisi nykyistä enemmän osallistua kansainväliseen rauhanturvaamiseen 
ja kriisinhallintaan

1,25

31 Mtv3 Suomen kansantalous selviytyy vain sosiaalietuuksia leikkaamalla –1,25

29 Mtv3 Presidentin vaikutusmahdollisuuksia talouspolitiikkaan on lisättävä –1,26

24 Mtv3 Armeijan tulevat säästöt lisäävät painetta nato-jäsenyyden puolesta –1,32

9 Yle Suomen pitää tukea Yhdysvaltoja, jos se hakee YK:lta valtuutusta painostustoimiin 
iranin ydinohjelman valvonnassa

–1,34

21 Mtv3 Suomen pitää vähentää kehitysmaiden tukemista –1,45
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sista etäisyyksistä. Toiseksi selvitetään käännetyl-
lä pääkomponenttianalyysilla, millaisille ulottu-
vuuksille ehdokkaat asettuvat suhteessa toisiin-
sa. Kolmanneksi kuvataan pääkomponenttipis-
temäärin, millaisten arvojen, asenteiden ja mie-
lipiteiden varaan nuo ulottuvuudet rakentuvat.

Vaalikonevastausten suhteen eniten toisiaan 
muistuttavat yhtäältä Pekka Haavisto ja Eeva 
Biaudet ja toisaalta Biaudet ja Paavo Lipponen. 
Suurin ideologinen etäisyys on Timo Soinista 
Biaudet’hen ja Paavo Arhinmäkeen. Jyrkästä vas-
takkaisuudesta heidänkään välillä ei voi puhua, 
kun etäisyyttä kuvaavat korrelaatiokertoimet ovat 
vain aavistuksen verran nollan alapuolella. 

Kuva presidenttiehdokkaiden ideologisista 
etäisyyksistä muuttuu, kun niitä tarkastellaan ai-
hepiireittäin. Presidentin asemaa ja tehtäviä kos-
kevien kysymysten suhteen eniten toisiaan muis-
tuttavat Sauli Niinistö ja Biaudet. Selvästä vas-
takkaisuudesta kertoo huomattava negatiivinen 
korrelaatio Arhinmäen ja Soinin välillä. Ulko-, 
turvallisuus- ja EU-politiikkaa koskevissa kysy-
myksissä Biaudet, Haavisto ja Lipponen ovat hy-
vin yksituumaisia. Haaviston ja Biaudet’n vasta-
usprofiilit ovat lähes identtiset. Suurimmat etäi-
syydet ovat näistä kahdesta Soiniin. Jyrkimmät 
ideologiset vastakkaisuudet liittyvät suvaitsevai-

Taulukko 4. Pääkomponenttia 2 voimakkaimmin virittävien vaalikonekysymysten pääkomponent-
tipistemäärät

Numero Kysymys Pisteet

14 Mtv3 Presidentin valtaoikeuksia ei tule enää karsia  2,22

20 Yle Jos olisin presidentti, toivottaisin uudenvuoden puheessa kansalle Jumalan 
siunausta

1,95

1 Mtv3 Minua huolestuttaa perinteisten arvojen ja moraalin heikentyminen Suomessa 1,66

16 hS Pitäisikö presidentin keskustella Venäjän johdon kanssa Karjalan 
palauttamisesta (kyllä)

1,65

2 Mtv3 Johtajuutta pitää tarvittaessa osoittaa toimimalla yleistä mielipidettä vastaan 1,58

9 Yle Suomen pitää tukea Yhdysvaltoja, jos se hakee YK:lta valtuutusta 
painostustoimiin iranin ydinohjelman valvonnassa

1,45

18 Mtv3 Suomen Yhdysvaltain-suhteisiin tulee panostaa nykyistä enemmän 1,33

16 Mtv3 Presidentin tulee edistää vientiteollisuuden pyrkimyksiä nykyistä aktiivisemmin 1,27

10 Yle Suomen pitää sitoutua nykyistä vahvempaan yhteiseen talouspolitiikkaan 
euroalueella

–1,15

29 Mtv3 Presidentin vaikutusmahdollisuuksia talouspolitiikkaan on lisättävä –1,19

27 Mtv3 Suomen puolustuksen tulisi rakentua palkka-armeijan varaan –1,32

32 Mtv3 eu-maiden tulee aina auttaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita jäsenmaita –1,37

12 Yle homopareilla pitää olla oikeus avioliittoon eikä vain rekisteröityyn 
parisuhteeseen

–2,26

suutta, vähemmistöjä ja tasa-arvoa koskeviin ar-
vokysymyksiin. Korkein negatiivinen korrelaa-
tio on Arhinmäen ja Soinin välillä. Arvoprofii-
leiltaan eniten toisiaan muistuttavat Niinistö ja 
Lipponen sekä Soini ja Essayah. 

Käännetyn pääkomponenttianalyysin avulla 
hahmotettiin presidenttiehdokkaiden ideologi-
sia ulottuvuuksia. Vahvinta ulottuvuutta hallit-
sevat Biaudet ja Haavisto. Heidän lisäkseen voi-
makkaasti latautuvat myös Lipponen ja Arhin-
mäki. Ulottuvuuden toisessa päässä ovat Soini 
ja Essayah. Toiselle pääkomponentille ehdokkaat 
asettuvat jokseenkin päinvastaiseen järjestykseen. 
Sillä latautuvat voimakkaimmin Soini, Essayah, 
Väyrynen ja Niinistö. 

Ulottuvuuksien perustana olevia ideologioita 
etsittiin laskemalla vaalikonekysymyksille pää-
komponenttipistemäärät. Biaudet’n, Haaviston, 
Lipposen ja Arhinmäen pääkomponenttia yh-
distää tasa-arvoa ja kansainvälistä solidaarisuutta 
painottava liberaali ja moderni ajattelu. Soinin, 
Essayahin, Väyrysen ja Niinistön hallitseman 
ulottuvuuden ideologiaa hallitsevat arvokonser-
vatismi, vahvan presidentin ihanne, kansallinen 
etu ja USA-myönteisyys. Vaikka pääkomponen-
tit ovat miltei toistensa peilikuvia, niiden taustal-
la olevat ideologiat poikkeavat yllättävän paljon. 
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TiiViSTELmä 
Pertti Suhonen: Presidenttiehdokkaiden ideologiset 
etäisyydet

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan presidenttieh-
dokkaiden välisiä ideologisia etäisyyksiä analysoimal-
la heidän vastauksiaan Helsingin Sanomien, MTV3:n 
ja Yleisradion vaalikoneissa. Analyysi on kolmivaihei-
nen. Ensin kuvataan ehdokkaiden ideologisia etäisyyk-
siä heidän vastausprofiiliensa korrelaatioiden avulla. 
Toiseksi selvitetään käännetyllä pääkomponenttiana-
lyysilla, millaisille ulottuvuuksille ehdokkaat asettuvat 
suhteessa toisiinsa. Kolmanneksi kuvataan pääkom-
ponenttipistemäärin, millaisten arvojen, asenteiden 
ja mielipiteiden varaan nuo ulottuvuudet rakentuvat. 

Vaalikonevastaustensa suhteen eniten toisiaan muis-
tuttavat yhtäältä Pekka Haavisto ja Eeva Biaudet ja toi-
saalta Biaudet ja Paavo Lipponen. Suurin ideologinen 
etäisyys on Timo Soinista Biaudet’hen ja Paavo Arhin-
mäkeen. Jyrkästä vastakkaisuudesta heidänkään välil-
lään ei voi puhua. 

Kuva presidenttiehdokkaiden ideologisista etäisyyk-
sistä muuttuu, kun niitä tarkastellaan aihepiireittäin. 
Presidentin asemaa ja tehtäviä koskevien kysymysten 
suhteen eniten toisiaan muistuttavat Sauli Niinistö ja 
Biaudet. Selvästä vastakkaisuudesta kertoo huomatta-
va negatiivinen korrelaatio Arhinmäen ja Soinin vä-
lillä. Ulko-, turvallisuus- ja EU-politiikkaa koskevissa 
kysymyksissä Biaudet, Haavisto ja Lipponen ovat hy-
vin yksituumaisia. Haaviston ja Biaudet’n vastauspro-

fiilit ovat lähes identtiset. Suurimmat etäisyydet ovat 
näistä kahdesta Soiniin. Jyrkimmät ideologiset vastak-
kaisuudet liittyvät suvaitsevaisuutta, vähemmistöjä ja 
tasa-arvoa koskeviin arvokysymyksiin. Korkein nega-
tiivinen korrelaatio on Arhinmäen ja Soinin välillä. Ar-
voprofiileiltaan eniten toisiaan muistuttavat Niinistö 
ja Lipponen sekä Soini ja Essayah. 

Käännetyn pääkomponenttianalyysin avulla hah-
motetaan presidenttiehdokkaiden ideologisia ulottu-
vuuksia. Vahvinta ulottuvuutta hallitsevat Biaudet ja 
Haavisto. Heidän lisäkseen ensimmäisellä pääkompo-
nentilla latautuvat voimakkaasti myös Lipponen ja Ar-
hinmäki. Ulottuvuuden toisessa päässä ovat Soini ja 
Essayah. Toiselle pääkomponentille ehdokkaat aset-
tuvat jokseenkin päinvastaiseen järjestykseen. Sillä la-
tautuvat voimakkaimmin Soini, Essayah, Väyrynen ja 
Niinistö. 

Ulottuvuuksien perustana olevia ideologioita kuva-
taan vaalikonekysymysten pääkomponenttipistemää-
rien avulla. Biaudet’n, Haaviston, Lipposen ja Arhin-
mäen pääkomponenttia yhdistää tasa-arvoa ja kansain-
välistä solidaarisuutta painottava liberaali ja moder-
ni ajattelu. Soinin, Essayahin, Väyrysen ja Niinistön 
hallitseman ulottuvuuden ideologiaa leimaavat arvo-
konservatismi, vahvan presidentin ihanne, kansallinen 
etu ja USA-myönteisyys. Vaikka pääkomponentit ovat 
miltei toistensa peilikuvia, niiden taustalla olevat ide-
ologiat poikkeavat yllättävän paljon. 
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