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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten vaihtoehtoliikkeiden miljöötä sekä miljöön suhdetta edustukselliseen demokratiaan. Tarkoituksena on
kartoittaa vaihtoehtoliikkeiden miljöötä yleisellä tasolla sekä selvittää, mitkä toimijat ovat miljöössä keskeisessä asemassa. Lisäksi tarkoituksena
on selvittää, millä tavoin vaihtoehtoliikkeiden agendat poikkeavat perinteisten politiikan toimijoiden, puolueiden agendoista.
Tutkimuksen viitekehyksenä toimii uuden politiikan teoria, jonka mukaan perinteisen ahtaasti ymmärretyn politiikan kannatus on arvomuutoksen
seurauksena vähentynyt ja poliittinen ymmärretään tänä päivänä oleellisesti eri tavalla. Politiikan agendalle on noussut uusia asioita ja areenoille
tullut uusia toimijoita. Tämän lisäksi vaihtoehtoliikkeiden maailmaa pyritään ymmärtämään kulttisen miljöön käsitteen kautta. Käsitteen
ajatuksena on, että vaikka eri kultit vaihtelevat, on kulttinen ilmiö pysyvä piirre jokaisessa yhteiskunnassa.
Empiirisessä analyysissä tutkimusmenetelminä käytetään verkostoanalyysiä ja kvantitatiivista sisällönanalyysiä. Verkostoanalyysin aineistona
käytetään vaihtoehtoliikkeiden kotisivuilla olevien linkkien perusteella rakennettua verkostoa, joka koostuu 29 toimijasta. Sisällönanalyysin
aineistona puolestaan käytetään vaihtoehtoliikkeiden ohjelmajulistuksia sekä poliittisten puolueiden puolueohjelmia.
Saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaiset vaihtoehtoliikkeet muodostavat selvästi kulttisen miljöön, jonka
rajaaminen ei kuitenkaan ole selvää, eikä välttämättä tarpeellista tai mahdollistakaan miljöön jatkuvasta muutoksesta
johtuen.Vaihtoehtoliikkeiden ja poliittisten puolueiden asialistat muodostavat kumpikin oman muutamasta keskeisestä asiakokonaisuudesta
koostuvan kokonaisuuden, jossa kunkin toimijan painotukset vaihtelevat kuitenkin siten, että eri asiakokonaisuudet leikkaavat toisiaan. Tämän
lisäksi myös näiden kahden ryhmän ajamat asiat leikkaavat toisiaan. Voidaankin sanoa, että puolueet ja vaihtoehtoliikkeet muodostavat kaksi eri
alamiljöistä koostuvaa ”supermiljöötä”, jotka osittain leikkaavat toisiaan ja omaksuvat toisiltaan vaikutteita. Tutkimustulosten perusteella
näyttääkin siltä, että tapahtumassa on kehitystä sekä politiikan liikkeistymiseen että liikkeiden politisoitumiseen.
Tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat uuden politiikan teorian osalta Inglehart (1997), kulttisen miljöön osalta Campbell (1972), liiketutkimuksen
osalta Siisiäinen & Ilmonen (1998) ja suomalaisen vaihtoehtoliikkeiden osalta Kalliala (2000).
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