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Vihreiden jäsenet ja kannattajat
Tarkastelussa yhteiskunnallinen asema ja suhde muihin 
puolueisiin 

ILKKA KOIRANEN & ARTTU SAARINEN & AKI KOIVULA

Johdanto

Suomalaisten puolueiden väliset jakolinjat ovat 
tällä hetkellä kiinnostavampia kuin pitkään ai-
kaan. Vielä vuosituhannen vaihteessa keskustel-
tiin aktiivisesti puolueiden samankaltaistumisesta 
ja sen negatiivisesta vaikutuksesta kansalaisten po-
liittiseen osallistumiseen. Vuonna 2016 poliittis-
ten puolueiden samankaltaistuminen tuntuu kui-
tenkin kaukaiselta ajatukselta; puolueiden välillä 
on suuria eroja niin arvokysymyksissä, maahan-
muuttoasenteissa kuin suhtautumisessa harjoitet-
tuun talouspolitiikkaan. 

Erot puolueiden välillä alkoivat näkyä erityisen 
voimakkaasti kevään 2015 eduskuntavaalien jäl-
keen. Julkisuudessa roihahti keskustelu niin sano-
tuista ”punavihreistä kuplista” eli vasemmisto- ja 
viherajattelun yhteenkietoutumisesta ihmisten vä-
lisessä vuorovaikutuksessa. Maantieteellisesti pu-
navihreiden kuplien ajateltiin sijaitsevan erityises-
ti Helsingin kantakaupungin alueilla, kuten Kal-
liossa ja Punavuoressa. Keskustelu punavihreistä 
kuplista ei sinänsä ollut uutta. Maaseudulla asuvi-
en ja kaupunkilaisten elämänvalinnat ja arvot ovat 
jo pitkään muodostaneet keskeisen rintamalinjan 
poliittisiin järjestelmiin (Lipset & Rokkan 1967). 

Kuplia voidaan hahmottaa eräänlaisina sosiaali-
sina verkostoina, jotka muodostuvat käytännössä 
ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen pohjalta 
vakiintuneista suhteista tai yhteydenpidosta. Pu-
navihreään kuplaan on nähty kuuluvan erityisesti 
vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia, ja kup-
lasta etäisimpänä on ajateltu olevan erityisesti pe-
russuomalaisia. Tässä analyysissa selvitämme, mi-
ten punavihreän kuplan toinen osa eli vihreät on 

rakentunut suhteessa muihin puolueisiin, kun tar-
kastellaan heidän jäseniään ja kannattajiaan.

Aikaisempaa tutkimusta puolueiden kannat-
tajista ja ehdokkaista sekä heidän sosiaalisesta 
taustastaan on kohtalaisen paljon (esim. Helan-
der 2003; Westinen 2015). Vastaavasti kuiten-
kin puolueiden jäsenistä on hyvin niukasti tut-
kimustietoa. Sami Borg (1998) on tehnyt seitse-
män suurimman puolueen jäsenrekistereihin poh-
jautuvan kyselytutkimuksen, jossa vertailtiin jäse-
niä esimerkiksi kuntavaaliehdokkaisiin ja valitsi-
joihin. Harvoihin kotimaisiin esimerkkeihin kuu-
luu myös Karina Jutilan (2003) väitöstutkimus, 
jossa hän teki kyselytutkimuksen keskustan jäse-
nistölle. Kansainvälisessä tutkimuksessa jäsenil-
le kohdistetut kyselytutkimukset ovat kuitenkin 
yleistyneet aivan viime vuosina (esim. Botetzagi-
as & van Schuur 2012; Gauja & Jackson 2016; 
Kölln & Polk 2016).

Arvioimme vihreiden suhdetta muihin puoluei-
siin analysoimalla puolueen jäsenten ja kannatta-
jien sosiodemografisia profiileja, yhteiskunnallista 
asemaa, sosiaalisen median verkostoja sekä subjek-
tiivisia arvioita muista puolueista. Kun tarkaste-
lemme sekä sosiodemografisia profiileja että jäsen-
ten arvioita muista puolueista, pystymme sijoit-
tamaan vihreät nykyistä tarkemmin poliittiselle 
kentälle. Hyödynnämme analyysissa ainutlaatuis-
ta kyselytutkimusaineistoa, joka on kerätty vihrei-
den jäseniltä keväällä 2016. Vertaamme jäsenky-
selyn tuloksia puolueen ehdokkaiden ja kansan-
edustajien vaalikonevastauksiin, puolueiden sosi-
aalisen median verkostodataan sekä väestötason 
mielipidekyselyyn.
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Aktivistipuolueesta yleispuolueeksi?

Useimpien mielikuvissa Suomen vihreän liikkeen 
synty ajoitetaan vuoden 1979 Koijärven kuivatus-
ta vastustaneen mielenosoituksen yhteyteen. Sit-
temmin vihreät on vakiinnuttanut paikkansa suo-
malaisessa puoluekentässä. Kolmikymmenvuoti-
sen historian aikana puolue on tehnyt voimak-
kaasti työtä ympäristöasioiden eteen ja ympäristö-
asioista onkin tullut politiikan valtavirtaa, enem-
män tai vähemmän vihreiden ansiosta (ks. Paas-
tela 2002; Sohlstén 2007a). Samalla kun ympä-
ristöön liittyvistä teemoista on tullut valtavirran 
politiikkaa myös muualla länsimaissa (vrt. Abou-
Chadi 2016), vihreät puolueet ovat muuttuneet 
kauttaaltaan yhä enemmän yleispuolueiksi (esim. 
Bluhdorn 2009). Suomessa puolueen kannattajat 
ovatkin jo pitkään samankaltaistuneet suhteessa 
muiden puolueiden kannattajiin (Zilliacus 2001). 

Ulkomaisten sisarpuolueiden tapaan suomen 
vihreät on useissa eri yhteyksissä itse korosta-
nut, ettei puoluetta voi asettaa poliittisesti oike-
alle tai vasemmalle, vaan kyseessä on uusi poliitti-
nen vaihtoehto. Jos vanhojen puolueiden – eli eri-
tyisesti kokoomuksen, keskustan ja sosiaalidemo-
kraattien – on nähty ajavan tiettyjen väestöryhmi-
en intressejä (esim. Forma 1999), vihreiden osal-
ta yhteyttä on haastavampi löytää. Suhteessa pe-
rinteisiin puolueisiin vihreät voidaan nähdä pe-
russuomalaisten tavoin jonkinlaisena vaihtoehto-
puolueena. 

Kyseiset vaihtoehtopuolueet näyttäisivät tarjo-
avan kuitenkin hyvin erilaisia tavoitteita ja arvo-
ja (Ylä-Anttila 2012). Vihreät on korostunut ar-
voliberaalina kaupunkilaisten puolueena (esim. 
Riukulehto 2007, 16; Westinen 2015) sekä en-
nen kaikkea ekologisena puolueena (Mickelsson 
2007). Arvokysymyksissä vihreille vastakkais-
ta linjaa edustavat perussuomalaiset ja kristillis-
demokraatit, joiden kannattajat pitävät tärkeinä 
perinteisiä arvoja (Grönlund & Westinen 2012). 
Suomen maaseudun puolueen jälkeläisenä perus-
suomalaiset on perinteisesti ajanut vihreitä voi-
makkaammin maaseudun ja pienempien kaupun-
kien asukkaiden intressejä. Perussuomalaiset on 
myös ainoa eduskuntapuolue, joka ei ole sisällyt-
tänyt ympäristöpoliittisia asiakohtia puolueohjel-
maansa. Tämänkään osalta Suomi ei varsinaises-
ti eroa muista länsimaista, vaan muuallakin vihre-
ät nähdään arvokonservatiivien vastakohtana ni-
menomaan ympäristöpolitiikan ja asenteiden osal-
ta (esim. Peifer & al. 2016).

Ulkomaisen tutkimuksen perusteella voi-
daan myös olettaa, että vihreät on lähempänä 
vasemmistoa kuin oikeistoa. Esimerkiksi Ruotsis-
sa ja Saksassa vihreät on selkeästi hakeutunut yh-
teistyöhön vasemmiston kanssa (Aylott & Bolin 
2015; Bluhdorn 2009). Belgiassa vihreät on sosi-
aalipoliittisesti omaksunut vasemman laidan nä-
kemykset (Dandoy 2015, 328). Isossa-Britannias-
sa vihreiden äänestäjät ovat usein nuoria sekä ai-
emmin liberaaleja tai työväenpuolueita äänestänei-
tä (Carter 2015). Tanskassa taas sosialistinen kan-
sanpuolue (socialistisk folkeparti) on monessa suh-
teessa nimenomaan perinteinen ympäristöpuolue. 
Lisäksi Tanskan parlamentissa istuu myös puna-
vihreä allianssi puolue (enhedslisten – de rød-
grønne). (Kosiara-Pedersen & Little 2015.) 

Myös suomalaisissa tutkimuksissa vihreiden 
kannattajat ja puolueen ehdokkaat on sijoitettu 
yleensä lähemmäs vasemmistoa (esim. Helander 
2003). Suomen vihreät on puolueen dokumen-
teissa korostanut voimakkaasti eriarvoisuuden vä-
hentämistä sekä laajaa julkista sektoria. Toisaal-
ta vihreät ei ole usein suhtautunut yhtä kriittises-
ti markkinoiden rooliin kuin vasemmistopuolu-
eet yleisesti. (Mickelsson 2004.) Tässä mielessä 
puolueen sosiaalipoliittista linjaa ei voida puh-
taasti sijoittaa vasemmisto–oikeisto-akselille, kos-
ka puolueen linjauksista on löydettävissä myös 
talouspoliittisesti liberaaleja näkökulmia (esim. 
Raunio 2015).

Joissain maissa on pohdittu, ovatko vihreät iden-
titeettikriisissä (vrt. Bluhdorn 2009). Jos puolue ei 
ole oikealla tai vasemmalla ja sen teematkin ovat 
pitkälti samat kuin muilla poliittisilla toimijoil-
la, niin kenen intressejä se oikeastaan ajaa? Tai jos 
puolue kerran on muiden maiden sisarpuolueiden 
tavoin sosiaalipoliittisesti vasemmalla, näkyykö tä-
mä myös tarkasteltaessa sen jäsenten ja toisaalta 
myös kannattajien sosioekonomista asemaa. 

Tutkimusaineistot 

Hyödynnämme artikkelissa neljää eri aineistoa. 
Ensinnäkin keräämme parhaillaan kyselyloma-
kepohjaista tietoa eri puolueiden jäsenten sosiaa-
lisesta asemasta, asenteista ja sosiaalisista verkos-
toista. Vihreiden kysely on valmis. Kysely lähe-
tettiin anonymisoidusti 2.3.2016 niille vihreiden 
jäsenille, jotka kuuluvat puolueen sähköpostire-
kisteriin. Lisäksi lähetettiin muistutussähköposti 
15.3.2016. Kirjepostia ei lähetetty erikseen, koska 
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lähes 90 prosenttia jäsenistä oli ilmoittanut puo-
luetoimistoon sähköpostiosoitteensa. Kysely ta-
voitti 6 034 jäsentä (jäseniä puolueessa 6 951). 
Yhteensä kyselyyn vastasi 1 653 puolueen jäsen-
tä. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 27,4. 
Otos edustaa ikä- ja sukupuolijakaumaltaan pe-
rusjoukkoa erittäin hyvin.1 

Vertaamme jäsenten tietoja puolueen kan-
nattajien tietoihin. Kannattajien analysoin-
nissa hyödynnämme Turun yliopiston talous-
sosiologian oppiaineen keräämiä väestötason 
kyselytutkimusaineistoja vuosilta 1999–2014. 
Viiden vuoden välein kerättävässä kyselyssä vas-
taajat on eroteltu heille tärkeimmän puolueen pe-
rusteella (ks. Koivula & al. 2015). 

Puolueiden sosiaalisen median verkostoja tar-
kastelimme NodeXL-verkostoanalyysiohjelman 
avulla louhittujen verkostotietojen avulla. Kan-
sanedustajien seuraajia koskeva Twitter-aineis-
to on kerätty 1.–2.4.2016 välisenä aikana, puo-
lueiden seuraajia koskeva aineisto puolestaan 
30.–31.3.2016 välisenä aikana. Kansanedustaji-
en Twitter-seuraamista on tarkasteltu suhteessa 
muihin kansanedustajiin. Tämän pohjalta on las-
kettu, kuinka suurta osuutta muiden puolueiden 
kansanedustajista vihreiden kansanedustajat seu-
raavat keskimäärin. Verkostoanalyysin käsitteiden 
mukaisesti kansanedustajien välisten keskimääräi-
sen seuraamisen osuuksien voidaan ajatella kuvaa-
van puolueiden kansanedustajien välisten verkos-
tojen tiheyttä. 

Analysoimme myös vihreiden ja muiden puo-
lueiden yhteisiä seuraajia kunkin puolueen omi-
en Twitter-tilien seuraajien avulla. Tarkastelu koh-
dennettiin lopulta enintään kolmea eri puoluetta 
seuraaviin käyttäjiin. Tähän päädyttiin siitä syys-
tä, että esimerkiksi monet poliittiset toimijat, po-
litiikan tutkijat ja toimittajat seuraavat aktiivisesti 
useita puolueita kannattamatta tosiasiallisesti nii-
tä kaikkia. Lopulta tarkasteluun valikoitui vihrei-
den osalta 1 942 Twitter-käyttäjää.

Hyödynnämme tarkastelussa myös Ylen katta-
vaa vaalikonedataa. Vihreiden kansanedustajien ja 
ehdokkaiden taustatiedot on kerätty Ylen edus-
kuntavaalien vaalikoneen vastauksista. Yle julkaisi 
vaalikoneen vastaukset ja ehdokkaiden taustatie-
dot vaalikoneeseen vastaamisen päätyttyä maalis-
kuussa 2015. Ylen vaalikoneessa on mukana yh-
teensä 1 855 kansanedustajaehdokkaan vastauk-
set, joista vihreiden vastauksia on 200. Ylen vaa-

1 Tiedot on saatavilla kirjoittajilta pyydettäessä.

likoneen taustatietoihin on kerätty tiedot muun 
muassa ehdokkaan iästä, sukupuolesta, koulutuk-
sesta, ammattiasemasta, tuloista ja taloudellisista 
sidonnaisuuksista. (Yle 2015.)

Nuorten kaupunkilaisten ja naisten 
puolue

Vihreitä on yleisesti pidetty nuorten kaupunki-
laisten puolueena. Tämä näyttäisi pitävän analyy-
siemme perusteella paikkansa. Kannattajien sekä 
kansanedustajien ja viime eduskuntavaalien eh-
dokkaiden keski-ikä on noin 40 vuotta. Puolu-
een jäsenten keski-ikä on noin 45 vuotta, mikä 
on myös tavallista alhaisempi (Borg 2013, 30). 
Jäsenistä 64 prosenttia asuu ison kaupungin kes-
kustassa, 24 prosenttia pienemmässä kunnassa tai 
kaupungissa ja 12 prosenttia maaseudulla. Jäsenet 
asuvat pääosin Etelä-Suomen suuremmissa kau-
pungeissa, sillä yli 50 prosenttia jäsenistöstä asuu 
Uudellamaalla, 10 prosenttia Varsinais-Suomes-
sa ja 8 prosenttia Pirkanmaalla. 61 prosenttia on 
töissä, 7 prosenttia työttömänä, 12,6 prosenttia 
päätoimisena opiskelijana, 11,2 prosenttia eläke-
läisiä ja 8,1 prosenttia on valinnut kohdan jokin 
muu (esimerkiksi vanhempainvapaa). Jos vertaam-
me puolueen jäseniä koko väestöön, on vihreissä 
keskimäärin vähän eläkeläisiä ja kohtalaisen paljon 
opiskelijoita (Tilastokeskus 2016).2

Puolueen julkinen imago on perustunut vahvas-
ti sukupuolten välisen tasa-arvon ajamiselle. Ku-
vaavaa on, että Vihreän liiton rekisteröityessä yh-
distykseksi vuonna 1987 yksi yhdeksästä perusta-
jajäsenyhdistyksestä oli Vihreät feministit (Sohl-
stén 2007b, 59). Tästä näkökulmasta on mielen-
kiintoista tarkastella puolueen sisäistä sukupuoli-
jakaumaa. Kuviossa 1 on esitetty puolueen kan-
nattajien, puoluejäsenten, eduskuntavaaliehdok-
kaiden ja kansanedustajien sukupuolijakaumat.3 
Näyttäisi siltä, että puolueen kannattajista ja eh-
dokkaista valtaosa on naisia. Voidaan kuitenkin 
havaita, että mitä korkeammalle puolueen hierar-
kiassa mennään, sitä suuremmaksi miesten suh-
teellinen osuus kasvaa. Vielä eduskuntavaalieh-
dokkaistakin hivenen suurempi osa on naisia, 
mutta istuvista kansanedustajista jo hieman yli 
puolet on miehiä. 

2 Väestötason osuudet on laskettu Tilastokeskuksen tieto-
jen pohjalta.

3 Alaviitteeksi 3. 18 vastaajaa ilmoitti sukupuoleksi ”muu”
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Kuvion perusteella ei kuitenkaan voida tehdä lii-
an painavia johtopäätöksiä vihreiden sukupuolit-
taisesta hierarkkisuudesta. Naisten osuus vihrei-
den kansanedustajista on nimittäin pienemmillään 
juuri vuonna 2015 valitussa eduskunnassa. Vuosi-
en 1999–2003 välillä vihreiden edustajista naisia oli 
81,8 prosenttia. Vuosina 2003–2007 naisten osuus 
oli 78,6 prosenttia, vuosina 2007–2011 osuus oli 
66,7 ja vuosina 2011–2015 osuus oli 50 prosenttia.

Korkea yhteiskunnallinen asema koros-
tuu vihreiden jäsenistössä

Seuraavaksi tarkastelemme vihreiden jäsenten 
kouluttautumista ja vertaamme sitä sekä kannatta-

jien että kansanedustajien koulutukseen (kuvio 2). 
 Kuten kuviosta voidaan havaita, vihreät näyttäi-
si olevan korkeakoulutettujen puolue kaikilla eri 
tasoilla. Syksyllä 2014 vihreiden kannattajista yli 
puolet oli korkeakoulutettuja. Tuoreista kansan-
edustajista ainoastaan yhdellä ei ole korkeakoulu-
tusta. Vihreiden jäsenistö on myös pääsääntöises-
ti korkeasti koulutettua, sillä 83 prosenttia ilmoit-
ti suorittaneensa vähintään alemman korkeakou-
lututkinnon.

Sosioekonomista asemaa on pidetty tärkeim-
pänä yhteiskunnallisen luokka-aseman mittari-
na. Pääasiassa sosioekonominen asema perustuu 
vastaajan tulonlähteeseen eli ammattiin. Ammat-
ti kertookin itsessään paljon henkilön koulutus-
taustasta, tuloista ja mahdollisuuksista vaikuttaa 

Puoluejäsen Ehdokas Kansaedustaja

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

27

71

37

62

44

5653
47

Miehet Naiset

% Kannattajat

Kuvio 1. Naisten ja miesten osuudet puolueen kannattajien, jäsenten, ehdokkaiden ja kansaedusta-
jien keskuudessa (%).

Kuvio 2. Puolueen kannattajien, jäsenten, eduskuntavaaliehdokkaiden sekä kansanedustajien kou-
lutusaste (%).
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Kuvio 3. Puoluejäsenten ja kannattajien ammattiasema.

Kuvio 4. Vihreiden jäsenten puolison, isän ja äi-
din koulutustasot (%).

Kuvio 5. Vihreiden jäsenten puolison, isän ja äi-
din ammattiasemat (%).

itseään koskeviin päätöksiin (Erola 2010, 22–23.) 
Tarkastelimme sosioekonomista asemaa Tilasto-
keskuksen sosioekonominen asema 1989 -luo-
kittelun perusteella. Luokittelusta poiketen em-
me eritelleet eläkeläisiä, työttömiä tai opiskelijoi-
ta omaksi kategoriakseen, vaan pyysimme vastaa-
jia ilmoittamaan edellisen ammatin, jos he eivät 
ole tällä hetkellä työelämässä.4 

Näyttäisi siltä, että puoluejäsenten yhteiskun-

4 Ammattia on alun perin kysytty avokysymyksenä, jonka 
jälkeen se luokiteltiin kansainvälisen ISCO-08-luokituksen 
perusteella pääluokkiin. Oheinen kuvio perustuu tästä luo-
kituksesta tehtyyn karkeampaan luokitteluun.

nallinen asema on ammattiluokituksen perusteella 
poikkeuksellisen korkea (kuvio 3). Yli 60 prosent-
tia puolueen jäsenistä on ylempiä toimihenkilöi-
tä. Sen sijaan vain joka kymmenes on työntekijä-
asemassa. Erot eivät ole läheskään yhtä suuria tar-
kasteltaessa puolueen kannattajia, vaan vihreisiin 
identifioidutaan suhteellisen tasaisesti kaikista pal-
kansaajaryhmistä. Sekä jäsenten että kannattajien 
perusteella voidaan todeta, että vihreät on pääasi-
assa palkansaajien puolue. 
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Puolueen jäsenten ja kannattajien am-
mattiasema (%) 

Suomessa sosiaalinen liikkuvuus on perinteisesti 
ollut suhteellisen suurta (esim. Härkönen 2010). 
Kuitenkin yksilön ammatti- ja koulutusasemalla 
on edelleen tietyin osin yhteys hänen puolisonsa 
sekä vanhempiensa yhteiskunnalliseen asemaan. 
Kysyimme vihreiden jäseniltä heidän puolisonsa ja 
vanhempiensa ammattia sekä koulutusta. Tarkas-
telumme perusteella voidaan havaita, että vihrei-
den läheiset ovat koulutuksen perusteella korkeal-
la yhteiskunnallisessa hierarkiassa (kuviot 4 ja 5). 
Parisuhteessa elävien puolisoista 75 prosenttia on 
korkeakoulutettuja. Myös puolueen jäsenten van-
hemmat ovat keskimääräistä koulutetumpia. Vih-
reiden läheisten korkea yhteiskunnallinen asema 
näkyy heidän ammatillisessa asemassaan. Yli 60 
prosenttia puolueen jäsenten puolisoista voidaan 
luokitella ylemmiksi toimihenkilöiksi. Jäsenten 
vanhempien sosioekonomiset asemat ovat myös 
poikkeuksellisen korkeita; vähintään alempaan 
toimihenkilöasemaan kuuluu jäsenten isistä ja 
äideistä noin 60 prosenttia. 

Sosiologisessa keskustelussa on korostunut 
myös ystävien yhteys yksilön yhteiskunnalliseen 
asemaan. On esimerkiksi esitetty, että ihmiset 
ovat mielellään yhteydessä samaan yhteiskunta-
luokkaan kuuluvien kanssa (Wuthnow 2003; vrt. 

Wing Chan & Goldthorpe 2004). Sen lisäksi ai-
kaisemmassa tutkimuksessa on korostettu ystävi-
en merkitystä poliittisen suuntautumisen muo-
toutumisessa (Zuckerman 2005). Arvioidaksem-
me puolueiden jäsenten sosiaalisten verkostojen 
merkitystä pyysimme heitä kertomaan viiden par-
haimman ystävänsä ammatit. Kuviossa 6 on esi-
tetty jäsenten ammattirakenne sekä keskimääräi-
set osuudet heidän parhaiden ystäviensä amma-
teista. Suosituin ammattiluokka on selkeästi eri-
tyisasiantuntijat, johon kuuluu vihreiden jäsenis-
töstä sekä heidän ystäväpiiristään noin 60 prosent-
tia. Kaiken kaikkiaan näyttäisikin siltä, että jäsen-
ten ammatit jakautuvat samalla lailla heidän ystä-
viensä ammattien kanssa.

Perinteisesti ammattiasema on yhteydessä paitsi 
koulutukseen myös tuloihin (Erola 2010). Koko 
Suomen kotitalouksien käytettävissä olevien tulo-
jen mediaani vuonna 2014 oli 3 033 euroa kuu-
kaudessa, työssäkäyvien kotitalouksien taas 4 259 
euroa kuukaudessa (Tilastokeskus 2016). Kaikki-
en vihreiden jäsenten kotitalouksien nettotulojen 
mediaani on 3 500 euroa kuukaudessa, työssäkäy-
vien jäsenten puolestaan 4 000 euroa kuukaudes-
sa. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, mut-
ta ne kertovat päälinjan. Vihreiden jäsenten ko-
titalouksien mediaanitulo on koko Suomen väes-
tön mediaanituloa korkeampi, mutta kun verra-
taan työssäkäyviä kotitalouksia, on vihreiden me-
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diaanitulo hieman matalampi. Tämän perusteella 
vihreiden jäsenten tulotaso ei erityisen merkittä-
västi poikkea koko väestön vastaavasta. 

Lopuksi tarkastelemme vielä jäsenten ja kannat-
tajien subjektiivista arviota heidän yhteiskunnalli-
sesta luokka-asemastaan. Kyselymme perusteella 
vihreiden jäsenistä 1,2 prosenttia arvioi kuuluvan-
sa yläluokkaan, 21 prosenttia ylempään keskiluok-
kaan, 47,8 prosenttia keskiluokkaan, 13,8 alem-
paan keskiluokkaan ja 5,6 prosenttia työväenluok-
kaan. Vertailua kaikkien eri luokkien välillä ei pys-
tytä tekemään koko väestöön, koska kysymyksen 
vastausvaihtoehdot ovat hivenen erilaiset jäsenky-
selyssä ja väestökyselyssä. Sen vuoksi tarkastelem-
me vain jäsenten ja kannattajien identifioitumista 
työväenluokkaan.

Vihreät on puolueena yksi harvoista, joka ei ole 
erikseen julistanut olevansa työväenpuolue. Tun-
nettuja ovat muun muassa Timo Soinin lausah-
dus ”työväenpuolue ilman sosialismia” tai kokoo-
muksen kampanjointi Sauli Niinistöstä ”työväen 
presidenttinä”. Vihreät ei selvästi halua olla työvä-
enpuolue, eikä se sitä myöskään objektiivisin tai 
subjektiivisin mittarein ole. Verrattaessa kannat-
tajia vuosien 1991–2014 välillä havaitaan, ettei 
isoa muutosta ole tapahtunut: noin viidesosa kan-
nattajista sijoittaa itsensä työväenluokkaan. Osuus 
on pienempi kuin koko väestössä keskimäärin. Jä-
seniä tarkasteltaessa ero on todella suuri, ja verra-
ten pieni osa jäsenistä kokee edustavansa työvä-
enluokkaa. 

Vihreiden suhde muihin puolueisiin

Kuviossa 8 on esitetty, minkä puolueen vihreiden 
jäsenet kokevat läheisimmäksi sekä kuinka paljon 
vihreiden kansanedustajat ja puolueen Twitter-ti-
lin seuraajat seuraavat myös muiden puolueiden 
Twitter-tilejä. Läheisyyttä muihin puolueisiin tie-
dusteltiin vihreiden jäseniltä siten, että vastaajat 
saivat valita muista eduskuntapuolueista toisek-
si läheisimmäksi kokemansa puolueen. Ylivoimai-
sesti suurin osa koki toiseksi läheisimmäksi puolu-
eeksi vasemmistoliiton. Seuraavaksi läheisimmäk-
si koettiin SDP ja kolmanneksi RKP. Etäisimmäk-
si puolueeksi koettiin perussuomalaiset ja toiseksi 
etäisimmäksi kristillisdemokraatit.

Kansanedustajien Twitter-seuraamista on tar-
kasteltu suhteessa muihin kansanedustajiin. Tä-
män pohjalta on laskettu, kuinka suurta osuut-
ta kyseisen puolueen kansanedustajia vihreiden 
kansanedustajat seuraavat keskimäärin. Prosent-
tiosuuksia tarkastelemalla voidaan huomata, että 
vihreiden kansanedustajat seuraavat keskimäärin 
eniten vasemmistoliiton, toiseksi eniten RKP:n 
ja kolmanneksi eniten sosialidemokraattien kan-
sanedustajia. Vähiten seurattiin perussuomalais-
ten kansanedustajia.

Kuten kansanedustajat myös vihreiden Twit-
ter-tilin seuraajat seurasivat eniten vasemmisto-
liiton Twitter-tiliä. Jäsenten kokemasta puolue-
läheisyydestä sekä kansanedustajien Twitter-seu-
raamisesta poiketen sosiaalidemokraattien seuraa-
minen oli RKP:n seuraamista yleisempää. Toisin 
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kuin puoluejäsenet ja kansanedustajat, vihreiden 
Twitter-seuraajat seurasivat myös useammin kes-
kustaa kuin kokoomusta. Myös Twitter-seuraaji-
en yhteydet perussuomalaisiin olivat kaikkein hei-
koimmat.

Vaikka sosiaalisen median verkostoihin ja Twit-
teristä louhittuihin aineistoihin on suhtauduttava 
varovaisuudella, voidaan niiden avulla saada tu-
kea kyselytutkimuksella saatuihin tuloksiin vih-
reiden puoluejäsenten muita eduskuntapuolueita 
kohtaan kokemasta läheisyydestä. Kuten kuviosta 
8 nähdään, puolueen Twitter-seuraajat ja kansan-
edustajat ovat tekemisissä jäsenten läheisimmik-
si kokemien puolueiden ja puolueiden edustaji-
en kanssa myös sosiaalisessa mediassa. Sekä sosi-
aalisessa mediassa että puolueen jäsenten keskuu-
dessa vasemmistoliitto näyttäytyy ylivoimaisesti 
läheisimpänä puolueena. Toisesta sijasta kilpaile-
vat SDP ja RKP, neljännestä kokoomus ja keskus-
ta. Etäisimpinä näyttäytyvät arvokonservatiivisi-
na puolueina tunnetut perussuomalaiset ja kris-
tillisdemokraatit. 

Lopuksi

Olemme tässä analyysissa tarkastelleet Vihre-
än liiton kannattajien ja erityyppisten jäsenten 
sosiaalista asemaa sekä suhdetta muihin puoluei-
siin. Pääpaino on ollut puoluejäsenten analysoin-
nissa. Vihreiden jäsenkysely on osa laajempaa han-
ketta, jossa tutkimme kuuden suurimman edus-
kuntapuolueen jäsenten verkostoja. Kaikkien 

puolueiden osalta aineisto on vasta valmistunut, 
ja olemme aloittaneet varsinaiset verkostojen ana-
lysoinnit eri puolueiden välillä. Tämän analyysin 
perusteella voidaan kuitenkin jo esittää, että vih-
reät muodostaa yhden ison ”kuplan”, jonka suu-
rin yhteinen nimittäjä on korkea sosioekonomi-
nen asema. 

Vihreät on erityisesti nuorten kaupunkilaisten 
ja korkeasti koulutettujen puolue. Ammattiin pe-
rustuvalta luokka-asemaltaan valtaosa vihreistä 
kuuluu klassisen Robert Eriksonin ja John Gold-
thorpen (1992) luokittelun perusteella kahteen 
ylimpään luokkaan. Vihreiden jäsenet myös elä-
vät tiiviisti samankaltaisten ihmisten kanssa, kun 
tarkastellaan jäsenten vanhempien, puolisoiden 
sekä ystäväpiirin yhteiskunnallista asemaa. Tässä 
mielessä ei ole yllättävää, että vihreät ovat leimau-
tuneet erityisesti korkeakoulutuksen puolestapu-
hujiksi. 

Kyselytutkimuksen ja verkostoanalyysin tulok-
set vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia vih-
reiden sijoittumisessa suomalaisessa puoluekentäs-
sä. Vihreiden jäsenistö leimautuu voimakkaasti lä-
helle vasemmistoa (Helander 2003). Puolueen jä-
senten kokema läheisyys sekä kansanedustajien 
ja Twitter-seuraajien kokema kiinnostus vasem-
mistoliittoa kohtaan antaa myös osaltaan viittei-
tä ”vihervasemmistolaisen kuplan” olemassaolos-
ta. Samalla analyysin tulos vahvistaa myös aiem-
pia käsityksiä vihreiden ja arvokonservatiivisten 
puolueiden välisestä etäisyydestä (ks. esim. Peifer 
& al. 2016).

Kuvio 8. Muiden puolueiden kansanedustajien seuraaminen Twitterissä, yhteisten seuraajien osuudet 
muiden puolueiden kanssa Twitterissä sekä vihreiden jäsenten kokema läheisyys muihin puolueisiin.
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Jäsenet ja kannattajat eroavat hivenen toisistaan 
ammattiasemaltaan ja koulutustasoltaan. Jäsenet 
ovat useammin miehiä, keskimäärin korkeammin 
koulutettuja ja korkeammissa ammattiasemissa. 
Vastaavia tuloksia on saatu myös joistain aiem-
mista ulkomaisista tutkimuksista, joissa on vertail-

tu vihreiden jäseniä ja kannattajia (esim. Voerman 
& van Schuur 2011). Tutkimuksen tulosten mu-
kaan vaikuttaakin siltä, että jäsenet edustavat sosi-
odemografiselta profiililtaan voimakkaammin vih-
reiden intressiryhmää – korkeakoulutettuja, nuo-
ria ja keskituloisia kaupunkilaisia.
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TIIVISTELMÄ
Ilkka Koiranen & Arttu Saarinen & Aki Koivula: 
Vihreiden jäsenet ja kannattajat. Tarkastelussa 
yhteiskunnallinen asema ja suhde muihin puolueisiin 

Tässä tutkimuksessa arvioimme vihreiden suhdet-
ta muihin puolueisiin analysoimalla jäsenten ja kan-
nattajien sosiodemografisia profiileja, yhteiskunnallis-
ta asemaa, sosiaalisen median verkostoja sekä heidän 
subjektiivisia arvioitaan muista puolueista. Tarkastele-
malla sekä sosiodemografisia profiileja että jäsenten ar-
vioita suhteessa muihin puolueisiin pystymme sijoitta-
maan vihreät nykyistä tarkemmin poliittisella kentäl-
lä. Hyödynnämme analyysissa ainutlaatuista kyselytut-
kimusaineistoa, joka on kerätty vihreiden jäseniltä ke-
väällä 2016. Vertaamme jäsenkyselyn tuloksia puolueen 
ehdokkaiden ja kansanedustajien vaalikonevastauksiin, 
puolueiden sosiaalisen median verkostodataan sekä vä-
estötason mielipidekyselyyn. 

Tulosten perusteella vihreät on erityisesti nuorten 
kaupunkilaisten ja korkeasti koulutettujen puolue. Am-
mattiin perustuvalta luokka-asemaltaan suuri osa vih-
reistä kuuluu ylimpään luokkaan klassisen EG-luokit-
telun perusteella. Jäsenet ja kannattajat eroavat hivenen 
toisistaan ammattiaseman ja koulutustason suhteen. Jä-
senet ovat useammin miehiä, keskimäärin korkeammin 
koulutettuja ja korkeammissa ammattiasemissa. Kyse-
lytutkimuksen ja verkostoanalyysin tulokset vahvista-
vat aiempia tutkimuksia vihreiden sijoittumiseen suo-
malaisessa puoluekentässä. Vihreiden jäsenistö leimau-
tuu voimakkaasti lähelle vasemmistoa. Vihreiden jäsen-
ten kokema läheisyys vasemmistoliittoa kohtaan antaa 
myös osaltaan viitteitä vihervasemmistolaisen kuplan 
olemassaolosta. Samalla analyysin tulos vahvistaa myös 
jo aiempia käsityksiä vihreiden ja arvokonservatiivisten 
puolueiden välisestä etäisyydestä.
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