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1 Johdanto

Maahanmuuttajista on muodostunut suosittu tutkimuskohde vaalitutkimuksessa. Varsinkin vii-

meisen kymmenen vuoden aikana on eurooppalaisten maahanmuuttovastaisten puolueiden

vaalimenestystä alettu selittää lisääntyneellä maahanmuuttajien määrällä, esimerkiksi ruotside-

mokraattien Ruotsissa (Rydgren ja Ruth 2013), FPÖ:n Itävallassa (Halla ym. 2017) ja BNP:n

Iso-Britanniassa (Ford ja Goodwin 2010). Myös Westinen (2014) on testannut hypoteesia maa-

hanmuuttajien määrän vaikutuksesta perussuomalaisten kannatukselle. Näissä tutkimuksissa

maahanmuuttajat pelkistetään apoliittisiksi politiikan harjoittamisen kohteiksi, kun taas tässä

tutkimuksessa maahanmuuttajat nähdään aktiivisina poliittisina toimijoina. Tutkimuskohteek-

si valikoituivatkin Helsingin vuoden 2017 kuntavaalien maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat

ja heidän vaalimenestyksensä. Tutkimusaihe on relevantti, sillä maahanmuuttajataustaisten

ehdokkaiden poliittinen merkitys tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan etenkin pääkaupunkiseu-

dulla ulkomaalaistaustaisen väestön kasvaessa ja toisen sukupolven maahanmuuttajien tullessa

äänestysikään (katso esim. Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017k).

Eurooppalainen tutkimusintressi maahanmuuttajien poliittista osallistumista kohtaan

onkin verrattain uusi ilmiö. Suurin osa aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta on 2000-luvun puolel-

la tehtyä, kun taas Yhdysvalloissa vähemmistöjen suhdetta politiikkaan on tutkittu jo pidempään.

Tietoa maahanmuuttajista sekä äänestäjinä että poliittisina ehdokkaina on vielä hyvin vähän

(Bloemraad ja Schönwälder 2013, 567). Tutkimuksella onkin ollut haasteita muodostaa yleis-

tettävää tietoa maahanmuuttajien osallistumisesta, sillä maiden väliset vertailut esimerkiksi

EU-maiden kesken ovat haastavia maahanmuuttajia koskevien lainsäädäntöjen vaihdellessa

maittain muun muassa äänioikeuden suhteen (Martiniello 2005, 16). Myös EU-maiden koke-

mat maahanmuuttoprosessit eivät ole samassa vaiheessa, mikä osaltaan vaikeuttaa vertailuja

(Martiniello 2005, 16). Tämän lisäksi maahanmuuttajien luokitteluun on olemassa erilaisia

maakohtaisia käytäntöjä, jotka vielä heikentävät vertailevan tutkimuksen edellytyksiä (Bird

ym. 2011a, 7–9). Osittain näistä syistä on maahanmuuttajien poliittista osallistumista koskeva

tutkimus keskittynyt maakohtaisiin tai paikallisiin analyyseihin.

Maahanmuuttajien poliittiseen osallistumiseen keskittyvä tutkimus on erityisesti pyrki-

nyt selittämään havaintoja maahanmuuttajien matalasta osallistumisesta vaaleissa ja aliedustuk-

sesta poliittisissa instituutioissa (katso esim. Bird ym. 2011b; Dancygier ym. 2015; Pirkkalainen

ym. 2016). Myös Suomessa maahanmuuttajataustaisten äänestysaktiivisuus on kantaväestöä

huomattavasti alhaisempi (Wass ja Weide 2015). On kuitenkin kyseenalaista väittää, että maa-

hanmuuttajien osallistuminen olisi alhaista ulkoparlamentaarisissa osallistumisen muodoissa

(Martiniello 2005, 4). Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen ei välttämättä vain kana-
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voidu institutionaalisia keinoja käyttäen, sillä vaaleissa äänestäminen on kuitenkin hidas keino

muuttaa heikoissa asemissa olevien vähemmistöjen kannalta merkittäviä olosuhteita, esimerkiksi

työmarkkinoiden rakennetta, asenneilmapiiriä ja rakenteellista rasismia (Pirkkalainen ym. 2016,

75).

Vähäistä maahanmuuttajien institutionaalista poliittista osallistumista ja aliedustusta

ei voikaan enää selittää maahanmuuttajien poliittisella ekskluusiolla (Bloemraad ja Schönwälder

2013, 564), sillä sitä kevennettiin 1900-luvun lopulla, kun ymmärrettiin maahanmuuton olevan

pysyväluonteinen ilmiö. Maahanmuuttajille annettiinkin oikeuksia osallistua paikallisen tason

politiikkaan esimerkiksi Ruotsissa vuonna 1976, Tanskassa 1981 ja Norjassa 1982 (Togeby

1999). Suomessa prosessi tapahtui asteittain, sillä Pohjoismaiden kansalaisilla on ollut äänioikeus

kuntavaaleissa vuodesta 1976 ja muiden maiden kansalaisilla vuodesta 1992 lähtien (Wass ja

Weide 2015, 12).

Sen sijaan, että maahanmuuttajat nähtäisiin passiivisina toimijoina, ovat puolueet alka-

neet nähdä maahanmuuttajaäänestäjät poliittisena voimavarana. Ulkomaalaistaustaiset muodos-

tavat monissa Pohjoismaiden suurkaupungeissa ison osan väestöstä. Noin kolmasosa väestöstä

on ulkomaalaistaustaisia Tukholmassa, Göteborgissa ja Oslossa, kun Helsingin vastaava osuus

on noin 15 prosenttia (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017b). Saadakseen osan maa-

hanmuuttajien äänistä ovat puolueet nimittäneet listoilleen maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita,

joiden avulla vähemmistöjä on saatu aktivoitua äänestämään kyseisiä puolueita (Bloemraad

ja Schönwälder 2013, 565). Zapata-Barrero (2017, 771, 776) on esittänyt, että puolueiden

motivaatio ottaa maahanmuuttajat osaksi puolueen toimintaa, esimerkiksi nimittämällä maa-

hanmuuttajaehdokkaita, tapahtuu kuitenkin aina puolueiden hyöty–haitta-analyysin jälkeen ja

vain tapauksissa, joissa hyödyt puolueen johdolle, jäsenistölle ja äänestäjille ylittävät mahdol-

liset haitat. Lisäksi Euroopassa vahvistuneen ulkomaalaisvihamielisen ilmapiirin on oletettu

motivoineen maahanmuuttajaryhmiä osallistumaan aktiivisesti (Saukkonen 2007, 202). Etnisten

vähemmistöjen ilmaantuminen poliittisina toimijoina on Bird ym. (2011a, 2) mukaan seurausta

etnisyyden politisoitumisesta, joka ilmenee ainakin jossakin määrin vähemmistöjen jäsenten

pyrkimyksenä ilmaista etnisyyttään osana kannattamaansa politiikkaa.

Tämä tutkimus tuo esiin uutta maahanmuuttajaehdokkaita koskevaa tietoa suoma-

laisessa kunnallisvaalikontekstissa tarkastelemalla Helsingin vuoden 2017 kuntavaalien maa-

hanmuuttajataustaisia ehdokkaita. Maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat on valittu aineistosta

ehdokkaan äidinkielen perusteella. Ehdokkaan äidinkielen ollessa jokin muu kuin suomi, ruotsi

tai saame luokitellaan ehdokas maahanmuuttajataustaiseksi ehdokkaaksi. Kielen perusteella

maahanmuuttajataustaisiksi luokiteltuja ehdokkaita voitaisiin kutsua osuvammin vieraskielisiksi

ehdokkaiksi, mutta tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään nimitystä maahanmuuttajataus-
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tainen ehdokas. Muista yleisistä maahanmuuttajien luokitustavoista tutkimuksessa käytetään

vanhempien syntymämaata kaupungin ulkomaalaistaustaisen väestön luokittelussa.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti maahanmuuttajaehdokkaiden kysyntää ja tar-

jontaa. Kysynnän ja tarjonnan käsitteet on lainattu Norriksen ja Lovenduskin (1995) poliittista

rekrytointia koskevasta kirjallisuudesta, jossa kysynnällä tarkoitetaan ehdokaspäätökset tekevien

puoluevalitsijoiden preferenssejä tiettyjä ehdokkaiden ominaisuuksia, kuten luokka-asemaa,

ulkonäköä ja sukupuolta kohtaan. Tarjonnaksi Norris ja Lovenduski (1995) nimittävät puolueen

jäsenistöön kuuluvia ehdolle haluavia potentiaalisia ehdokkaita, joiden joukosta puoluevalitsijat

nimittävät preferoidut ehdokkaat. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan keskitytä ehdokkaiden

rekrytointiin, eivätkä kysynnän ja tarjonnan käsitteet ole täten sidoksissa puoluevalitsijoihin,

vaan ne on linkitetty äänestäjiin. Kysynnällä viitataankin tässä tutkimuksessa ehdokkaiden vaali-

menestykseen eli äänestäjien ehdokkaille antamiin ääniin. Tarjonnalla tarkoitetaan ehdokkaiden

omia demografisia ja sosioekonomisia ominaisuuksia, sekä ehdokkaiden arvomaailmaa ja aiem-

paa poliittista toimintaa. Nämä ehdokkaiden ominaisuudet muodostavat tarjontatekijät, joiden

pohjalta äänestäjät valitsevat ehdokkaansa.

Tämä tutkimus vastaa viiteen luonteeltaan eksploratiiviseen tutkimuskysymykseen,

jotka eivät ole niinkään teorialähtöisiä, eikä niille siksi ole asetettu ennalta selkeitä hypotee-

seja, vaan kysymykset pyrkivät ohjaamaan tutkimusta mahdollisten löydösten äärelle. Näistä

tutkimuskysymyksistä ensimmäiset kaksi (1a–b) käsittelevät ehdokkaiden tarjontaa ja seuraavat

kolme (2a–c) ehdokkaiden kysyntää:

(1a) Minkälaisia demografisia, sosioekonomisia ja poliittiseen toimintaan liittyviä eroja on

havaittavissa maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden, kantaväestöön kuuluvien ehdok-

kaiden ja valituiksi tulleiden välillä?

(1b) Kuinka hyvin maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden arvot vastaavat heidän edustamien-

sa puolueiden arvoja vaalikonevastausten perusteella?

(2a) Mille kaupungin alueille maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa

vaalimenestys on keskittynyt?

(2b) Mitkä tekijät selittävät maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa

vaalimenestystä ja miten tekijät eroavat toisistaan?

(2c) Miten eri tekijöiden vaikutus puolueiden ja maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta

selittävissä malleissa vaihtelee maantieteellisesti kaupungin tilastoalueilla?

Maahanmuuttajaehdokkaiden tarjontapuolen kysymyksiin (1a–b) vastaava analyysi
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tapahtuu vertailevan asetelman kautta. Asetelmassa vaalien ehdokkaat jaetaan kolmeen ryhmään:

maahanmuuttajataustaiset, kantaväestöön kuuluvat ja valitut ehdokkaat. Näitä ehdokasryhmiä

vertaillaan toisiinsa oikeusministeriön vaalituloksien yhteydessä olevien ehdokastietojen ja avoi-

mien Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikonevastausten perusteella. Vaalikonevastaukset mahdol-

listavat ehdokkaiden yksityiskohtaisemman tarkastelun, sillä niistä saadaan tietoa esimerkiksi

ehdokkaiden arvoista, sosiaalisen median käytöstä ja asuinpaikasta, kun taas oikeusministeriön

tiedot sisältävät pääosin demografisia tietoja, kuten sukupuolen ja iän.

Kysyntäpuolen analysoinnissa vastataan viimeiseen kolmeen tutkimuskysymykseen

(2a–c) tarkastelemalla vaalien tuloskarttoja ja hyödyntämällä kansainvälisessä vaalitutkimukses-

sa käytettyä maantieteellistä analyysimenetelmää (GWR eli geographically weighted regression).

Tutkimuksen tarpeita vastaamaan muodostettiin ainutlaatuinen paikkatieto- ja tilastoaineisto,

joka yhdistää Helsingin äänestysaluekohtaiset vaalitulokset kaupungin osa-alueiden väestötietoi-

hin. Aggregaattianalyysiin päädyttiin tutkimuskohdetta koskevien kyselytutkimusten puutteen

vuoksi. Vaikkei maantieteellinen aggregaattianalyysi ole ongelmatonta tulosten tulkinnan kannal-

ta, on sen etuna perinteisiin yksilötason selityksiin maantieteellisen näkökulman huomioiminen.

Analyysissä maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden alueellisia kannatusosuuksia tarkastellaan

puoluekohtaisesti, mikä mahdollistaa puolueiden maahanmuuttajaehdokkaiden voimasuhteiden

vertailun. Lisäksi tarkastellaan kaikkia maahanmuuttajaehdokkaita yhdessä yhtenä ryhmänä.

Maahanmuuttajaehdokkaiden ja heidän puolueidensa kannatuksen ydinalueiden tar-

kastelun jälkeen käytetään tilastoalueiden väestötietoja selittämään edellä mainittujen ryhmien

kannatusta lineaarisissa regressiomalleissa. Puolueiden ja maahanmuuttajaehdokkaiden kan-

natuksia selittäviä tekijöitä myös verrataan keskenään. Lopulta maantieteellisesti painotetulla

regressioanalyysillä parannetaan lineaaristen globaalien regressiomallien tuloksia ja arvioidaan

muuttujien parametriestimaattien alueellisia vaihteluja.

Työn rakenne on seuraava. Toisessa kappaleessa esitellään tutkimuksen teoriatausta,

joka koostuu sekä maahanmuuttajien poliittista osallistumista ja representaatiota käsittelevästä

kirjallisuudesta suomalainen konteksti huomioiden että yleiskatsauksesta äänestäjien puolueva-

lintaan ja vaalimaantieteeseen. Kappaleen lopussa kerrataan vielä tutkimuskysymykset. Tämän

jälkeen siirrytään tarkastelemaan tutkimuskontekstia, johon kuuluu olennaisesti maahanmuutta-

jien asema Helsingissä maahanmuuttajien alueellinen sijoittuminen huomioiden. Tämän lisäksi

tutkimuksen kontekstiin kuuluvat vuoden 2017 kuntavaalien tulokset. Tutkimuskontekstiin liitty-

vät tiedot auttavat ymmärtämään tutkimusaineistoa ja helpottavat tulosten tulkintaa. Kappaleessa

neljä esitellään tutkimusaineisto ja menetelmät, joita seuraavat omina kappaleinaan tulokset ja

päätelmät.
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2 Teoriatausta ja tutkimusmotivaatio

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen keskeiset teoriat. Ensimmäinen keskeinen teoriaosio

keskittyy maahanmuuttajia koskevaan tutkimukseen poliittisen osallistumisen näkökulmasta.

Jälkimmäinen teoriaosio esittelee puoluevalintaa sekä politiikan tutkimuksen että vaalimaantie-

teen tutkimustraditioista. Molemmat teoriaosiot auttavat pääsemään käsiksi tutkimusongelmaan

ja -kysymyksiin, vaikka tutkimuskysymykset ovatkin luonteeltaan enemmän eksploratiivisia

kuin tieteellisestä kirjallisuudesta suoraan johdettuja. Nämä esitellään kappaleen viimeisessä

osassa.

2.1 Maahanmuuttajat osana poliittista järjestelmää

Maahanmuuttajien poliittisesta käyttäytymisestä ei ole vielä kovinkaan paljon tietoa (Bloemraad

ja Schönwälder 2013, 567). Se tiedetään, että maahanmuuttajat ja vähemmistöt ovat kuitenkin

aliedustettuina poliittisissa instituutioissa monissa läntisissä demokratioissa (katso esim. Bird

ym. 2011b). Aliedustuksesta huolimatta voidaan maahanmuuttajat nähdä aktiivisina poliittisina

toimijoina, joita ei voi typistää passiivisiksi yksilöiksi, joiden rooli yhteiskunnassa olisi vain työn

tekoa tai sosiaalitukien nostamista (ks. Zapata-Barrero 2017, 769–770). Tämä tutkimus edustaa

näkemystä demokratiasta, joka tunnetaan multikulttuurisena demokratiana. Fennema ja Tillie

(2001, 28) määrittelevät multikulttuurisen demokratian demokratiaksi, jossa etniset vähemmistöt

osallistuvat demokraattiseen prosessiin antaen poliittisille eliiteille tietoa preferensseistään ja

myös samalla ilmaisevat poliittisten instituutioiden olevan legitiimejä.

Tutkimuskohteen teoreettiseksi ymmärtämiseksi esitellään ensin, miksi maahanmuutta-

jien representaatio poliittisissa instituutioissa on tärkeää kokoamalla deskriptiiviseen representaa-

tioon liittyvää keskustelua. Tämän jälkeen käydään läpi maahanmuuttajien ja vähemmistöjen po-

liittisen osallistumisen tutkimusta eri tutkimuksellisten lähestymistapojen näkökulmista. Lopuksi

esitellään tutkimustuloksia Suomen maahanmuuttajataustaisten poliittisesta osallistumisesta

viime vuosilta.

2.1.1 Maahanmuuttajien poliittinen representaatio

Bird ym. (2011a, 4) kirjoittavat, että politiikan huomio on keskittynyt vähemmistöjen poliitti-

sen representaation suhteen varmistamaan vähemmistöjen riittävän osallistumisen poliittisissa

instituutioissa ja julkisessa elämässä, joiden on nähty olevan olennaisia vähemmistöjen int-

5



ressien edustukselle lainsäädäntöprosesseissa. Riskinä nimittäin on, ettei näiden politiikkaan

osallistumattomien väestön osien intressejä muuten kuulla julkisia päätöksiä tehdessä, mikä voi

heikentää demokraattisten päätösten legitimiteettiä (Bird ym. 2011a, 4). Tämän vuoksi useat

tutkijat ovatkin esittäneet kiintiöiden asettamista naisten, vähemmistöjen ja maahanmuuttajien

edustuksen turvaamiseksi (Dovi 2002, 729).

Mallia, jossa päätöksentekijöiden halutaan vastaavan edustettavan väestön ominaisuuk-

sia, kutsutaan peilikuvamalliksi tai deskriptiiviseksi representaatioksi (Young 2000, 142). Han-

nah Pitkin argumentoi deskriptiivistä representaatiota vastaan klassikkoteoksessa The Concept

of Representation, jossa hän kirjoittaa deskriptiivisen representaation keskittyvän edustajien

ominaisuuksiin eli miltä he näyttävät, sen sijaan, että tarkasteltaisiin, mitä he tekevät (Dovi

2002, 730). Pitkinin (1967, 209–210) mukaan aktiivinen poliittinen representaatio, jossa edus-

taja toimii responsiivisesti äänestäjiensä puolesta, on syvemmän tason representaatiota, jota

pyrkimys peilikuvamallin mukaiseen representaatioon heikentää. Ei myöskään ole takeita, että

marginalisoitujen ryhmien edustajat voivat tai haluavat puhua yhteisöjensä puolesta, eiväthän

ryhmät ole homogeenisia kokonaisuuksia, joiden kaikki jäsenet ajattelisivat samalla tavalla (Bird

ym. 2011a, 5). Ei myöskään ole lopullista näyttöä, etteivätkö enemmistöön kuuluvat edustajat

kykenisi edustamaan vähemmistöjen intressejä (Bird ym. 2011a, 6). Esimerkiksi Youngin (2000,

148) teoriointi antaa mahdollisuuden marginalisoidun ryhmän edustamiseen henkilölle, jolla

ei ole ryhmän jäsenten deskriptiivisiä ominaisuuksia (esimerkiksi valkoinen mies voi edustaa

naisia tai vähemmistöjä), jos tämä jakaa saman perspektiivin edustettavien kanssa. Perspektiivil-

lä Young (2000, 136–140) tarkoittaa yleistä orientaatiota poliittisiin kysymyksiin, joka syntyy

jaetusta ryhmäkohtaisesta rakenteellissosiaalisesta sijainnista. Tämä sijainti jäsentää ryhmän

jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä sosiaalisista prosesseista, mitkä voivat olla vastakkaisia

toisen ryhmän kokemuksiin (Young 2000, 136–140). Perspektiivin ohella on myös mahdollista

edustaa ideoita ja mielipiteitä, joita ei voi johtaa suoraan perspektiivistä, vaan kaikki kolme

noudattavat erilaisia representaation logiikoita (Young 2000, 140).

Deskriptiivistä representaatiota on noustu puolustamaan Anne Phillipsin (1995) joh-

dolla. Phillipsin keskeinen argumentti on, että ulkopuolelle jätettyjen ryhmien deskriptiivinen

representaatio parantaa representaatiota, jos sen ohella käytetään enemmän deliberatiivisia ja

konsultoivia prosesseja (Bird ym. 2011a, 5). Myös Youngin argumenttia edustamisesta ilman

jaettuja deskriptiivisiä ominaisuuksia on kritisoitu, koska hän sivuuttaa yhteiskunnassa ole-

vien ryhmien väliset erot oikeutukselle antaa institutionaalinen ääni ryhmäedustuksen kautta

etenkin marginalisoiduille ryhmille (ks. Dovi 2002, 732). Tosin Dovin (2002) mukaan pelkkä

kriteeri deskriptiivisyydestä ei yksinään riitä, vaan preferoiduilla deskriptiivisillä edustajilla

tulisi olla vahva molemminpuolinen suhde historiallisesti sorrettujen ryhmien heikompiosaisiin

alaryhmiin.
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Deskriptiivistä representaatiota puolustavien normatiivisten argumenttien mukaan py-

syvä ryhmän jäsenten poissulkeminen päätöksentekoelimistä viestii ryhmän täysimittaisesta

poliittisesta ekskluusiosta (Bird ym. 2011a, 5). On myös todettu, että vähemmistöjen deskrip-

tiivinen representaatio on (1) symbolisesti arvokasta, mikä signaloi marginalisoitujen ryhmien

äänen otetun huomioon julkisessa keskustelussa; (2) keino tarjota vähemmistöille helpommin

lähestyttävä kanava pitää yhteyttä edustajiin; (3) julkista keskustelua rikastavaa, kun uusia näkö-

kantoja pääsee osaksi julkista keskustelua (Bird ym. 2011a, 5). Yhdysvalloista on empiiristä

näyttöä, että kun vähemmistöjen edustus on kasvanut poliittisissa päätöksentekoelimissä, on

myös äänestysaktiivisuus noussut afroamerikkalaisten ja latinoiden keskuudessa jopa 10–40

prosenttiyksikköä (Rocha ym. 2010).

2.1.2 Lähestymistavat maahanmuuttajien poliittiseen osallistumiseen

Ennen kuin siirrytään maahanmuuttajien poliittisen osallistumisen lähestymistapoihin, on tär-

keää huomauttaa, mitä poliittisen osallistumisen muotoja tulisi tarkastella maahanmuuttajien

osallistumisen suhteen. Martiniellon (2005) mukaan maahanmuuttajien poliittista osallistumista

tulisi tarkastella laajemmin kuin pelkkänä vaalien äänestysaktiivisuutena. Maahanmuuttajat

ovat usein osallistuneet politiikkaan institutionalisoitujen keinojen ulkopuolelta esimerkiksi

ammattiliittojen ja järjestöjen kautta (Martiniello 2005, 4). Maahanmuuttajien poliittinen osallis-

tuminen voi myös kohdistua kohdemaan sijaan lähtömaahan tai jopa ylikansallisesti (Martiniello

2005, 5). Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin vain maahanmuuttajien poliittiseen toimin-

taan (ehdokkaana olemiseen ja äänestämiseen) paikallisissa vaaleissa. Seuraavaksi esitellään

lähestymistapoja maahanmuuttajien poliittisen osallistumisen tutkimiseen.

Bird ym. (2011a, 9–12) jaottelevat maahanmuuttajien poliittista käyttäytymistä selittä-

vät mallit neljään luokkaan: etninen lähestymistapa, luokkapohjainen lähestymistapa, sosiaalisen

pääoman selitysmallit ja institutionaaliset lähestymistavat. Näistä ensiksi mainitussa eli etnisessä

lähestymistavassa oletetaan maahanmuuttajien oman etnisen taustan vaikuttavan maahanmuutta-

jien poliittiseen käytökseen sukulaisuussuhteiden, omien poliittisten kulttuurien ja kulttuurispe-

sifien auktoriteetti- ja legitimiteettinäkemysten kautta (Bird ym. 2011a, 10). Tätä selitysmallia

tukevat havainnot äänestysaktiivisuuden ja puoluevalinnan vaihtelusta maahanmuuttajaryhmien

välillä (katso esim. Bird ym. 2011b, 23–106; Wass ja Weide 2015; Pirkkalainen ym. 2016).

Bergh ja Bjørklund (2011b) ovat esittäneet maahanmuuttajien äänestävän Norjan paikallisvaa-

leissa maahanmuuttajien ryhmäetujen puolesta, jopa mahdollisesti preferoiden oman etnisen

taustan ehdokkaita, mitä kutsutaan etniseksi äänestämiseksi (ks. myös Wolfinger 1965). Barreto

ja Pedraza (2009) ovat osoittaneet Yhdysvaltojen latinalaisamerikkalaisten etnisen identiteetin

pysyvyydellä olevan ryhmän jäsenten puoluevalintaa yhtenäistävä vaikutus. Vahvan ryhmäiden-
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titeetin ylläpitämistä voivat mahdollisesti tukea ryhmään kohdistuva diskriminaatio, ihonväri ja

jatkuva uusien etnisen ryhmän jäsenten maahanmuutto (Barreto ja Pedraza 2009, 596). Näin

ollen äänestäjän etninen tausta voi olla merkittävä puolue- ja ehdokasvalintaa ohjaava tekijä

vielä pitkään maahanmuuttokokemuksen – jopa useamman sukupolven – jälkeen.

Etnisen äänestämisen tai ryhmä-äänestämisen taustalla voi toimia erilaisia päätök-

sentekoheuristiikkoja, jotka ohjaavat ryhmän äänestystoimintaa. Michael Dawsonin (1994)

ehdottama tummaihoisten utiliteetti heuristiikka (black utility heuristic) tarjoaa selityksen, mik-

si afroamerikkalaiset äänestävät lähes yksinomaan demokraatteja Yhdysvalloissa. Dawsonin

(1994, 61) mukaan yksittäisten afroamerikkalaisten on hyödyllistä pitää afroamerikkalaisten ryh-

mäintressejä peilikuvana heidän omille intresseilleen niin kauan kuin ihonväri vaikuttaa heidän

mahdollisuuksiinsa elämässä voimakkaasti. On kuitenkin havaittu, että monissa konteksteissa

etnisten ryhmien poliittisessa osallistumisessa on paljon sisäistä vaihtelua samalla asuinalueella

tai saman ryhmän eri asutusten välillä (Bird ym. 2011a, 10). Kykenemättömyyttä selittää edellä

mainittuja ilmiöitä pidetään etnisen lähestymistavan keskeisenä heikkoutena (Bird ym. 2011a,

10). Tässä tutkimuksessa sovelletaan hyvin yleisellä tasolla etnistä lähestymistapaa tarkaselemal-

la Helsingin ulkomaalaistaustaista väestöä heidän vanhempiensa syntymämaaosien perusteella.

Näitä eri maanosista peräisin olevia ulkomaalaistaustaisen väestön osuuksia käytetään selittävinä

muuttujina maahanmuuttajaehdokkaiden ja puolueiden kannatusmalleissa.

Luokkapohjaiset lähestymistavat ovat käyttäneet maahanmuuttajien sosioekonomista

asemaa keskeisenä selittävänä tekijänä maahanmuuttajien poliittiselle osallistumiselle (Bird ym.

2011a, 10). Tämän lähestymistavan mukaan maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen, äänes-

tysvalinta ja representaatio vastaavat kantaväestön saman sosioekonomisen aseman omaavien

positiota (Bird ym. 2011a, 10–11). Luokka-aseman vaikutusta osallistumiseen voidaan mallin-

taa esimerkiksi resurssinäkökulman kautta (katso esim. Kern ym. 2015). Maahanmuuttajien

matalalla luokka-asemalla on näin selitetty maahanmuuttajien voimakasta vasemmistopuoluepre-

ferenssiä (Bird ym. 2011a, 11), mutta esimerkiksi Bergh ja Bjørklund (2011b) osoittivat, että

ryhmäpohjaiset selitysmallit saivat Norjan maahanmuuttajien puoluevalinnan selittämisessä

enemmän tukea kuin ideologiaan tai sosioekonomiseen asemaan pohjautuvat. Bird ym. (2011a,

11) mainitsevat myös, että etnisen taustan ja luokan välinen yhteys riippuu maakohtaisesti sinne

saapuvien maahanmuuttajien koulutustaustasta ja maahantulon syystä.

Kolmannessa lähestymistavassa tutkijat ovat pyrkineet selvittämään etnisen monimuo-

toisuuden yhteyttä sosiaaliseen pääomaan (diversity) (Bird ym. 2011a, 11). Sosiaalista pääomaa

on myös käytetty selityksenä (alueelliseen) variaatioon maahanmuuttajaryhmien poliittisessa

osallistumisessa (ks. Fennema ja Tillie 1999). Fennema ja Tillie (1999, 723) ovat esittäneet,

että jopa osallistumisella epädemokraattisten etnisten järjestöjen toimintaan voi olla positiivisia
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vaikutuksia, sillä se antaa kykyjä ratkoa kollektiivisen toiminnan ongelmia, sekä myös kerryttää

sosiaalista pääomaa. Toisen näkemyksen mukaan etninen monimuotoisuus voimistaa sosiaalis-

ta pirstaloitumista ja näin heikentää yleistä luottamusta (Putnam 2007). Näiden vastakkaisten

hypoteesien tarkastelua varten onkin tehty ero sitovien (bonding) ja silloittavien (bridging) orga-

nisaatioiden välillä, joista ensimmäisen tyypin organisaatiot lisäävät ryhmän sisäistä koheesiota

kasvattaen eroja sen jäsenten ja ulkopuolisten välillä, kun taas silloittavat organisaatiot tuovat

ihmisiä yhteen ja vähentävät näiden välisiä eroavaisuuksia (Bird ym. 2011a, 11).

Etnisten ryhmien sosiaalisen pääoman erojen on havaittu kansalaisjärjestöjen toimin-

taan osallistumisella mitattuna selittävän poliittisen osallistumisen eroja näiden ryhmien välillä

Amsterdamissa (Fennema ja Tillie 1999, 2001). Monet tutkimukset, jotka havaitsevat alueellista

variaatiota maahanmuuttajien äänestyskäyttäytymisessä ovat jättäneet mahdollisiksi selityksiksi

sosiaaliset verkostot tai niiden kautta toimivan sosiaalisen pääoman. Esimerkiksi Fieldhousen ja

Cuttsin (2008) tekemä havainto aasialaisten etnisten vähemmistöjen korkeammasta äänestys-

vilkkaudesta alueilla, joissa on paljon samaan etniseen vähemmistöön kuuluvaa väestöä, saattaa

olla mahdollista selittää sosiaalisen pääoman erojen kautta. Bird ym. (2011a, 12) kuitenkin epäi-

levät, että sosiaaliseen pääomaan nojaavat teoriat kykenisivät yksin selittämään vähemmistöjen

representaatiota laadullisesti ja määrällisesti.

Institutionaalista lähestymistapaa on käytetty paljon vertailevassa politiikan tutkimuk-

sessa, sillä se keskittyy pääosin maakohtaisiin institutionaalisiin järjestelyihin, kuten kansalai-

suutta koskeviin säädöksiin, maahanmuuttoa koskeviin ja syrjinnän vastaisiin politiikkatoimiin

(Bird ym. 2011a, 12). Nämä institutionaaliset tekijät joko rajoittavat tai mahdollistavat poliittista

osallistumista (ibid.). Keskeiseksi viitekehykseksi Bird ym. (2011a, 13–15) nostavat poliittisen

mahdollisuusrakenteen (political opportunity structure), jota kirjoittajat ovat kehittäneet eteen-

päin lisäämällä sen ympärille mikro-, makro- ja mesokontekstit. Tämä kohennettu poliittinen

mahdollisuusrakenne soveltuu yksittäisten vähemmistöjä edustavien poliittisten toimijoiden

tarkasteluun pelkän valtiokeskeisen tarkastelun sijaan (ibid.). Mallin teoreettinen ydin koostuu

maahanmuuttajaryhmän kollektiivisesta identiteetistä ja kyvystä poliittiseen mobilisaatioon,

mikä on yhteydessä puoluejärjestelmään ja poliittisen järjestelmän responsiivisuuteen kyseistä

mobilisaatiota kohtaan. Nämä muodostavat kontekstien sisällä olevan varsinaisen poliittisen

mahdollisuusrakenteen (ibid.).

Mikro- ja makrokontekstit vaikuttavat ryhmäidentiteettiin ja kykyyn mobilisoitua,

esimerkiksi ryhmän koolla ja maantieteellisellä keskittymisellä on merkitystä (Bird ym. 2011a,

13), sillä kun vähemmistöt ovat maantieteellisesti keskittyneitä, on myös yhteisen identiteetin ja

intressien ylläpito helpompaa (Westinen 2015, 56). Muita mikrokontekstin piirteitä ovat muun

muassa ryhmän sisäinen johtajuus, instituutiot ja sosiaaliset verkostot (Bird ym. 2011a, 13).
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Makro-kontekstiin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet, pääsy kansalaisoi-

keuksiin ja historiallinen alueelle kohdistunut maahanmuutto (ibid.). Mesokonteksti vaikuttaa

poliittisen järjestelmän responsiivisuuteen vähemmistöryhmää kohtaan ja sen muodostavat muun

muassa vaalijärjestelmä, puoluekilpailu, puolueiden rekrytointiprosessit ja kampanjointikulut

(ibid.).

Poliittiseen mahdollisuusrakenteeseen liittyen on useissa Pohjoismaissa (Norja, Ruotsi

ja Tanska) käytössä suljettuja ja puoliavoimia listavaaleja, joissa puolueiden preferensseillä on

listoille pääsyn lisäksi vaikutusta ehdokkaan valitsemiseksi tulemiseen. Ruotsissa on havaittu,

etteivät yksilötason resurssierot eivätkä poliittisen mahdollisuusrakenteen muuttujat kyenneet se-

littämään maahanmuuttajaehdokkaiden aliedustusta (Dancygier ym. 2015). Aliedustuksen syyksi

Dancygier ym. (2015) tarjoavat syrjintää, jossa etenkin puoluevalitsijoiden rooli on keskeinen ja

on näin sidoksissa mesokontekstiin. Nimittäin maahanmuuttajaehdokkaiden sijoittaminen alhai-

sille sijoille listoilla vähentää näiden ehdokkaiden valituksi tulemisen mahdollisuuksia (ibid.).

Sen sijaan Tanskan paikallisvaalien vaalijärjestelmällä on todettu olevan maahanmuuttajien alie-

dustusta vähentävä vaikutus, mikä johtuu maahanmuuttajaäänestäjien aktiivisesta henkilöäänten

antamisesta maahanmuuttajaehdokkaille (Togeby 2008). Togeby (2008, 340) mainitsee maahan-

muuttajien mobilisaation olevan seurausta avoimesta ehdokkaiden rekrytointiprosessista ja siitä,

että politiikka toimii avoimena uraväylänä korkeaan yhteiskunnalliseen asemaan tähtääville

maahanmuuttajille. Voidaankin todeta, että poliittinen mahdollisuusrakenne selittää Tanskan

poikkeavan hyvää maahanmuuttajien suhteellista edustusta. Sobolewska (2013) on puolestaan

tutkinut tarkemmin puolueiden motiiveja ja strategioita vähemmistöehdokkaiden määrän nosta-

miselle Iso-Britanniassa vuoden 2010 vaaleissa ja osoittanut, kuinka vähemmistöehdokkaiden

määrän nostaminen linkittyi konservatiivipuolueella yritykseen parantaa puolueen mainetta koko

äänestäjäkunnan keskuudessa.

2.1.3 Maahanmuuttajien poliittinen osallistuminen Suomessa

Maahanmuuttajien poliittisesta osallistumisesta tiedetään Suomessa vielä vähän. Tässä osassa

esitellään tutkimus- ja tilastotietoa maahanmuuttajista äänestäjinä ja ehdokkaina Suomessa.

Ensin keskitytään maahanmuuttajien äänestämiseen.

Suomessa maahanmuuttajien äänioikeutta on laajennettu asteittain. Pohjoismaiden

kansalaiset saivat äänioikeuden Suomessa kunnallisvaaleissa vuonna 1976 ja vuonna 1992 oikeus

myönnettiin kaikille maassa pysyvästi asuville ulkomaiden kansalaisille (Wass ja Weide 2015,

34). Suomen lainsäädäntö antaa nykyään yhtenevät oikeudet äänestää ja asettua ehdolle Poh-

joismaiden ja EU-maiden kansalaisille Suomen kansalaisten kanssa (L1647/1995, L365/1995).
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Muiden maiden kansalaisten oman kotikunnan on oltava Suomessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta

ja 51 päivää ennen vaaleja (Wass ja Weide 2015, 34). Wass ja Weide (2015, 34) myös kirjoit-

tavat, ettei ulkomaiden kansalaisten äänestysoikeuden laajentamisesta eduskuntavaaleihin ole

toistaiseksi keskusteltu.

Ainoan laajemman tutkimuksen maahanmuuttajien äänestysaktiivisuudesta tekivät

Wass ja Weide (2015) tarkastelemalla vuoden 2012 kuntavaalien yksilötason rekisteriaineistoa,

jossa oli mukana 585 839 äänioikeutettua (Wass ja Weide 2015, 35). Aineistossa eriteltiin nel-

jä Suomessa suurinta vähemmistöä (ruotsalaiset, venäläiset, virolaiset ja somalit) ja muiden

vähemmistöjen edustajat luokiteltiin aineistossa ”muu”-kategoriaan (ibid.). Tämän aineiston

pohjalta ovat myös Pirkkalainen ym. (2016) tarkastelleet somalien poikkeuksellisen korkeaa

äänestysaktiivisuutta ottaen huomioon somalien kokeman syrjinnän, haasteet työmarkkinoilla ja

lähtömaan heikon demokratian asteen. Somalien korkealle äänestysaktiivisuudelle (40 % vuonna

2012 synnyinmaan mukaan) onkin annettu mahdollisina selityksinä aktiivista järjestötoimin-

taa ja alueellista keskittymistä, jotka tukevat identiteetin säilymistä ja ryhmän mobilisaatiota

(Pirkkalainen ym. 2016, 74–75).

Wassin ja Weiden (2015) tutkimuksen keskeisiä tuloksia olivat, että iällä ja koulu-

tuksella on lievempi yhteys äänestämiseen maahanmuuttajataustaisilla kuin kantaväestöllä. He

myös löysivät tukea hypoteesille maahanmuuttajataustaisten heikomman sosioekonomisen taus-

tan negatiivisesta vaikutuksesta äänestämiseen. Tämän lisäksi maahanmuuttajien hypoteesit

puolison kansalaisuudesta ja lasten vanhemmuudesta saivat tukea, sillä molemmat kasvatti-

vat maahanmuuttajataustaisten äänestämistodennäköisyyttä. Myös lähtömaan korkeammalla

demokratian asteella huomattiin olevan positiivista vaikutusta maahanmuuttajataustaisten äänes-

tämiseen. Äänioikeutettuna olemisen kestolla havaittiin puolestaan pieni positiivinen vaikutus

äänestämiseen. (Wass ja Weide 2015, 56–57)

Lisäksi Wassin ja Weiden tutkimuksessa mainitaan, että vuosien 2008 ja 2012 kun-

tavaaleissa ulkomaiden kansalaisten äänestysaktiivisuus on pysynyt vakiona 19,6 prosentissa.

Tämä luku kuitenkin piilottaa trendin, että EU-maiden ulkopuolisten maahanmuuttajien äänes-

tysaktiivisuus on noussut vuodesta 2004 alkaen, kun taas muiden EU-maiden sekä Islannin ja

Norjan kansalaisten äänestysaktiivisuus on laskenut 32 prosentista 19,1 prosenttiin vuodesta

1994 vuoteen 2012 tultaessa. (Tilastokeskus teoksessa Wass ja Weide 2015, 12)

Maahanmuuttajataustaisista ehdokkaista ei ole vielä tehty yhtä kattavia tutkimuksia

(ks. kuitenkin Sipinen ja Wass 2018; Haarala 2017; Weide 2008). Tilastokeskus on kuitenkin

julkaissut vuoden 2012 ja 2017 kuntavaalien yhteydessä tilastoja ehdolle asetettujen maahan-

muuttajaehdokkaiden määristä (Suomen virallinen tilasto 2012, 2017a). Voimme havaita, että

vieraskielisten ehdokkaiden määrä on kasvanut 680 ehdokkaasta 727 ehdokkaaseen vuodesta
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2012 vuoteen 2017 (Suomen virallinen tilasto 2017a). Samalla vieraskielisten ehdokkaiden

osuus on kasvanut 1,8 prosentista 2,2 prosenttiin valtakunnallisesti, mutta he ovat yhä vahvasti

aliedustettuina väestön osuuteensa suhteutettuna (ibid.). Vuoden 2017 vaaleissa pääkaupunkiseu-

dulla 5,5 prosenttia ehdokkaista oli vieraskielisiä 13,5 prosentin väestön osuutta vastaan, mikä

tarkoittaa aliedustusta 8 prosenttiyksikön verran (ibid.). Koko maan vieraskielisistä ehdokkaista

suurin osa puhui venäjää (164 ehdokasta), viroa (72), arabiaa (44), englantia (40), kurdia (40),

turkkia (39) ja somalia (31) (ibid.). Puolueittain tarkasteltuna oli keskustalla (1,2 %) ja kokoo-

muksella (1,8 %) vähiten ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita koko maassa, kun taas vihreillä (4,0

%) ja RKP:llä (4,2 %) oli heitä listoillaan eniten (ibid.).

2.2 Puoluevalinnan selittäminen

Seuraavaksi esitellään teoriasuuntauksia ja niihin liittyviä käsitteitä, jotka kertovat, kuinka äänes-

tyskäyttäytymiseen liittyvää puoluevalintaa on selitetty politiikan tutkimuksen ja vaalimaantie-

teen tutkimustraditioissa. Ensin jäsennetään perinteisiä politiikan tutkimuksen lähestymistapoja

puoluevalinnan selittämiseksi Campbell ym. (1960) kehittämän kausaalisuuden suppilon avulla.

Lähestymistapojen tarkastelussa keskitytään muita suuntauksia syvemmin sosiorakenteellisiin

selitysmalleihin, koska nämä toimivat tämän tutkimuksen maahanmuuttajaehdokkaiden kanna-

tusta selittävien mallien pohjana. Tämän jälkeen esitellään vaalimaantieteellinen lähestymistapa,

jota tämä tutkimus myös hyödyntää maahanamuuttajataustaisten ehdokkaiden ja puolueiden

kannatuksen alueittaisessa tarkastelussa. Lopuksi esittelen vaalimaantieteelle merkittävän seli-

tysmallin, joka tunnetaan naapurustoefektinä.

2.2.1 Politiikan tutkimuksen lähestymistavat

Puoluevalintaa on selitetty politiikan tutkimuksessa kolmen lähestymistavan kautta eli sosio-

rakenteellisen (social structural), sosiopsykogologisen (socio-psychological) ja rationaalisen

valinnan teorioiden kautta (katso esim. Westinen 2015, Evans 2010). Lähestymistapoja voidaan

jäsentää Campbell ym. (1960) kehittämän kausaalisuuden suppilon (funnel of causality) avulla.

Kuvassa 1 on havainnollistettuna jatkokehitelmä alkuperäisestä suppilosta. Suppilon vaakataso

edustaa puoluevalintaan liittyvää aika-ulottuvuutta (Westinen 2015, 37). Näin ollen suppilon

vasemmassa päädyssä olevat tekijät sijoittuvat kauas äänestyshetkestä, kun taas lähellä suppilon

oikeaa päätä ovat tekijät, jotka vaikuttavat lyhyemmällä aikavälillä äänestämiseen (Westinen

2015, 37). Sosiorakenteellinen malli sijoittuu suppilossa vasempaan laitaan, sosiopsykologinen

keskelle ja rationaalisen valinnan mallit puolestaan lähes poikkeuksetta lähelle suppilon oikeaa

päätä (Westinen 2015, 37).
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Kuva 1: Kausaalisuuden suppilo (muokattuna alkuperäisestä Campbell ym. 1960, joka on esitetty

Jakobsen 2013 ja yhdistettynä Johnston ja Pattie 2004 -versioon)

Sosiorakenteellinen malli esittää puoluevalinnan taustalla olevan sosiaalisia jakolinjo-

ja, ryhmälojaliteetteja ja arvosuuntautumisia (Westinen 2015). Tätä lähestymistä onkin myös

kutsuttu politiikan sosiologiaksi, joka Sartorin (1997) mukaan ylikorostaa kuvaa politiikasta so-

siaalisten rakenteiden ilmentymänä. Sosiorakenteelisen mallin nosti kansainvälisen tutkimuksen

keskiöön niin sanottu Columbian koulukunta, joka myös vakiinnutti kyselytutkimusten käytön

vaalitutkimuksessa. Koulukunnan keskeisiä teoksia ovat Lazarsfeldin ym. (1944) kirjoittama

People’s Choice ja Berelsonin ym. (1954) Voting, jotka korostivat äänestyspreferenssien pysyvän

stabiileina ajan kuluessa etenkin, jos sosiaalinen ympäristö oli ilmiötä vahvistava (Westinen

2015, 33–34).

Columbian koulukunnan tutkimukset ovat osoittaneet kolmen prosessin (differentiaa-

tion, transmission ja kontaktin) yhdistävän pysyväluontoisesti demografisia ja sosioekonomisia

indikaattoreita äänestyskäyttäytymiseen. Differentiaatio viittaa yksilöiden jaettuihin ominai-

suuksiin, jotka määräävät, miten poliittiset päätökset vaikuttavat heihin. Näitä ovat esimerkiksi

tulotaso, ikä ja koulutus. Transmissio selittää, miten äänestyskäyttäytyminen välittyy aikuiselta

lapselle ja näin takaa sosiaalisen rakenteen jatkuvuuden. Kontakti puolestaan vahvistaa yksilön

oman sosiaalisen ryhmän jakamia asenteita ja arvoja. Kontakti muiden kuin oman sosiaalisen

ryhmän kanssa lisää ristipainetta (eli kognitiivista dissonanssia), mihin yksilön tulisi uskoa.

(Berelson ym. 1954)
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Lipset ja Rokkan (1967) kehittivät omassa työssään erityisesti Columbian koulukun-

nan havaintoa, että ihmisten asenteet ovat seurausta heidän osallisuudestaan erilaisiin ryhmiin.

Lipsetin ja Rokkanin (1967) mukaan puoluejärjestelmät ovat seurausta politisoituneista ryhmä-

konflikteista, joiden synty voidaan jäljittää historian tapahtumiin. Poliittiset puolueet pyrkivät

hyödyntämään yhteiskunnallisia jakolinjoja (cleavages) oman kannatuspohjansa rakentamiseksi

ja samalla puolueet politisoivat jakolinjat, mikä tekee niistä pysyviä. Sosiaalisiin rakenteisiin no-

jaavia malleja on kritisoitu siitä, että ne eivät ole ottaneet huomioon yhteiskunnallista muutosta,

jonka taustalla olevat useat modernisaatioprosessit ovat puolestaan saaneet ihmiset etääntymään

perinteisistä sosiaalisista luokkajaoista (Westinen 2015, 34).

Kun puoluevalinnan sosiorakenteellisista malleista tuli keskeisiä Euroopassa, tuli

sosiopsykologisista malleista vastaavasti suosittuja Yhdysvalloissa (Westinen 2015, 35). Jälkim-

mäistä suuntausta edusti Michiganin koulukunta, joka rakensi teoriansa puoluesamaistumisen

käsitteen ympärille (ks. Campbell ym. 1960). Ero sosiorakenteelliseen lähestymistapaan on, että

sosiopsykologisissa malleissa yksilöiden puoluelojaalisuus syntyy prosesseista, jotka johtavat

tunnesiteiden muodostumiseen puoluetta kohtaan (Westinen 2015, 35). Puoluesamaistumista

on kuitenkin kritisoitu käsitteenä jopa tautologiseksi, koska sen mukaan on mahdollista, että

äänestäjät äänestävät puoluetta, johon samaistuvat, ja voivat samaistua puolueeseen äänestämällä

sitä, mikä johtaa kehäpäätelmään (Westinen 2015, 35).

Rationaaliseen valintaan perustuvaa puoluevalintaa selittävät mallit sijaitsevat edel-

lä mainittuja malleja lähempänä itse äänestyshetkeä ja ovat luonteeltaan responsiivisia, mikä

tarkoittaa sitä, että äänestäjä reagoi puolueiden ja ehdokkaiden toimiin. Äänestäjä rationaali-

sen valinnan malleissa keskittyy puoluevalinnassaan utiliteetin maksimointiin ja yleensä näissä

malleissa oletettu hyöty lasketaan nykyisen eli vaaleja edeltävän hallituskauden puolueiden

päätösten ja ehdotusten perusteella (katso esim. Downs 1957, 36–50). Downs (1957) esitti myös

teorian, jonka mukaan puolueet käyttävät ideologioita välineinä äänestäjien houkuttelemiseksi

pyrkimällä sijoittamaan itsensä ideologisesti otolliseen asemaan. Näissä spatiaalisen äänestämi-

sen malleissa äänestäjä valitsee itseään lähimmän puolueen ideologisen etäisyyden perusteella.

Paloheimo (2003) mainitsee, että äänestäjät voivat painottaa äänestyspäätöksessään myös tietty-

jä asiakysymyksiä, ilmaista tukensa tietylle ehdokkaalle tai osoittaa äänellä tyytyväisyytensä

(tyytymättömyytensä) hallituksen toimiin.

2.2.2 Vaalimaantieteellinen lähestyminen

Äänestyskäyttäytymisen tutkiminen ajoittuu eri lähteistä riippuen joko 1800-luvun loppuun tai

1900-luvun alkuun (Forest 2017, 2). Varhainen äänestyskäyttäytymisen tutkimus oli luonteeltaan
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vaalimaantieteellistä, sillä tutkimukset olivat 1900-luvun alkupuolella yksinomaan vaalikarttojen

ja sosioekonomisten karttojen visuaalisia tarkasteluja, minkä pohjalta tutkijat pyrkivät teke-

mään kausaalipäätelmiä (Forest 2017, 2). Kausaalipäätelmien tekeminen maantieteen suhteen

aggregoidun datan perusteella johti kuitenkin usein ekologisiin virhepäätelmiin, joka tarkoit-

taa yksilötason käyttäytymisen virheellistä päättelyä aggregaattidatasta. Toinen ongelma, joka

koskee aggregaattianalyysiä (aggregaatiolla viitataan tässä tutkimuksessa yksinomaan aggre-

gaatioon alueiden suhteen), on MAUP eli ”modifiable area unit problem” (O’Loughlin 2003,

32). Se viittaa siihen, etteivät analyysiyksiköt eli vaalianalyysissä äänestysalueet ole keskenään

yhteneviä maantieteellisiä muotoja, kuten kuusikulmioita tai neliöitä (O’Loughlin 2003, 32).

Pelkkiä havaintoalueiden muotoja muokkaamalla voidaan siis saada erilaisia tuloksia.

Klassinen aggregaattidataa koskeva aikalaisongelma oli selvittää, kuinka suuri osa

protestanttiäänestäjistä antoi äänensä Weimarin tasavallan 1930 vaaleissa Saksan kansallissosia-

listiselle työväenpuolueelle (katso yksityiskohtainen kuvaus O’Loughlin 2003). Haasteena oli,

että äänestysaluekohtaiset tulokset eivät paljasta yksilötason käyttäytymistä, vaikka tutkijalla

onkin tieto protestanttiäänestäjien määrästä ja natsipuolueen saamasta äänimäärästä. Ekologisen

virhepäätelmän riski johti siihen, että politiikan tutkijat hylkäsivät maantieteellisen aineiston ja

alkoivat kerätä dataa kyselytutkimusten avulla, eivätkä maantieteellistä analyysiä tekevät tutkijat

enää uskaltaneet tehdä yksilötason väitteitä aggregaattidatasta (O’Loughlin 2003, 34).

Aggregaattianalyysin menetelmät ovat kehittyneet huomattavasti viimeisen 30 vuoden

aikana, sillä aggregaattianalyysiä koskeviin ongelmiin on kehitetty ratkaisuja. Yhden merkittävän

ratkaisuehdotuksen ekologisen virhepäätelmän ongelmaan esitti Gary King (1997) teoksessaan

A Solution to the Ecological Inference Problem. Teoksessa King (1997) esittelee menetelmän,

jonka avulla on mahdollista laskea yksilötason estimaatteja aggregaattidatasta ilman globaalia

arvoa tai käyttämällä havaintoalueiden homogeenisuusolettamaa. Tämän menetelmän avulla

voidaankin arvioida edellä mainittu protestanttien osoittama kannatus natsipuolueelle jokaisessa

havaintoyksikössä ja globaalisti (katso O’Loughlin 2003). Kingin menetelmää on kuitenkin

kritisoitu siitä, ettei se ole optimaalinen maantieteelliselle aineistolle, koska se ei huomioi havain-

toyksiköiden välistä spatiaalista suhdetta (Fotheringham 2000). Samalla Fotheringham (2000)

mainitsee, että maantieteelliseen tilastoanalyysiin sopivampi menetelmä voisi olla Brunsdonin

ym. (1996) kehittämä maantieteellisesti painotettu regressiomalli, joka sallii regressiokertoimien

vaihtelun havaintoalueittain.

Vaalimaantieteen uusi elpyminen angloamerikkalaisessa tutkimuskirjallisuudessa

1980-luvulta alkaen (Forest 2017, 4) on tosin johtanut suureen väittelyyn politiikan tutkijoi-

den ja maantieteilijöiden kesken. King (1996, 161) kirjoitti, että jos tietäisimme kaiken, mikä

vaikuttaa äänestäjän äänestämispäätökseen, ei äänestäjän sijainnille jäisi mitään selitysarvoa.

15



Agnew (1996) vastasi tähän, että emme kuitenkaan voi koskaan saada tietää kaikkea yksilön

äänestyspäätökselle relevanttia informaatiota, jos emme sijoita yksilöitä heidän sosiomaantieteel-

liseen sijaintiinsa, jossa he elävät. Agnew’n (1990) mukaan politiikan tutkijat ovatkin pitäneet

maantieteellistä sijaintia toissijaisena äänestyskäyttäytymisen tutkimiselle tai maantieteen seli-

tysvoima on rajoittunut virhetermien selittämiseen. Onkin tavallista, että politiikan tutkimuksen

kyselyaineistojen analysoinnissa maantiede pelkistetään dummy-muuttujaksi, joka ei sisällä

mitään konkreettista teoreettista painoarvoa.

Kingin väite toisin muotoiltuna on, että maantieteellä ei ole merkitystä, jos kyseessä

olisi kaksi täsmälleen identtistä äänestäjää. Nämä äänestäisivät omasta sijainnistaan riippumatta

aina samaa ehdokasta. Kingin väite hyväksyy Thriftin (1983) esittämistä kompositionaalisista ja

kontekstuaalisista teorioista vain ensimmäisen olemassaolon. Kompositionaalisten teorioiden

tekijät ovat yksilöön itseensä liittyviä tekijöitä, joita ovat esim. tulotaso, sukupuoli, etninen

tausta jne., kun taas kontekstuaaliset tekijät liittyvät yksilöä ympäröivään ympäristöön, joita

ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostot ja muut ympäristösidonnaiset tekijät. Johnston ja Pattie

esittävätkin (2004, 50, suom. VI), että:

Paikat eivät ole vuorovaikutuksettomia asetuksia, vaan niillä on kulttuureja. Ne

ovat ihmisten muokkaamia, merkittäviä ihmisten muokkaajia ja tulevat uudelleen

muokatuiksi ihmisten toimesta jatkuvassa dialektiikassa. Maantieteitä luodaan ja

muokataan uudelleen jatkuvasti osana sosialisaation ja mobilisaation prosesseja ja

kuten myös näiden maantieteiden asuttamia ihmisiä.

Agnew’n argumentti on, että äänien aggregaatioprosessi on olennainen puoluevalin-

nan ymmärtämiseksi, sillä kansallisen tason tulokset ovat paikallisten prosessien yhdentymiä

(Johnston ja Pattie 2006, 42). Toisin sanoin kansallisella tasolla havaitut äänestämisen tavat

(voting patterns) ovat seurausta lukuisista paikallisista prosesseista, eivätkä suinkaan paikalliset

äänestystavat ole kansallisen äänestyskäyttäytymisen ilmentymiä (Johnston ja Pattie 2006, 42).

Kuvassa 1 on Johnstonin ja Pattien tekemä lisäys äänestyskäyttäytymisen selittämi-

seen, kuinka jokaiseen suppilon vaiheeseen vaikuttaa yksilön maantieteellinen konteksti. Tings-

ten (1937) huomasi, että Tukholman työväenluokkaisilla alueilla äänestäjät luokka-asemasta

riippumatta äänestivät todennäköisemmin työväen ehdokkaita. Kontekstin vaikutus äänestys-

käyttäytymiseen on havaittukin Tingstenin jälkeen useissa aggregaattitason tutkimuksissa (katso

esim. Miller 1977, MacAllister ym. 2001). Kontekstin vaikutus on formalisoitu niin sanottuna

naapurustoefektinä (neighbourhood effect), joka viittaa siihen, että yksilöä ympäröivät maantie-

teelliset olosuhteet muuttavat yksilön itsensä käytöstä. Maantieteellisten olosuhteiden kautta

tuleva vaikutus tapahtuu joko ihmisten ja puolueiden välisestä vuorovaikutuksesta, ihmisten
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vuorovaikutuksesta sosiaalisissa verkostoissaan tai vuorovaikutuksesta materiaalisen ympäristön

kanssa (Johnston ja Pattie 2006, 63). Seuraavaksi esittelen naapurustoefektiä tarkemmin.

2.2.3 Naapurustoefekti

Naapurustoefekti on useaan kertaan todennettu hypoteesi aggregaatti- ja yksilötason tutkimusten

avulla äänestäjien sosiaalisesta vuorovaikutuksesta naapuruston jäseniensä kanssa. Äänestäjien

käymät keskustelut johtavat kontaktiteorian mukaisesti äänestäjän harkitsemaan omia mieli-

piteitään ja jopa muokkaamaan niitä naapuriensa kanssa yhteneviksi. Kyse on konversiosta

keskustelun kautta (conversion through conversation), mikä tarkoittaa sosiaalisesta vuorovaiku-

tuksesta seuraavaa alueellista homogenisaatiota (toisaalta alueiden välistä polarisaatiota) (David

ja Van Hamme 2011, 250). Tällä tavoin on pyritty selittämään, miksi esimerkiksi keskiluokkaiset

(työväenluokkaiset) alueet äänestävät Britanniassa konservatiivipuoluetta (työväenpuoluetta)

enemmän kuin alueen luokkakompositio antaisi olettaa (ks. Johnston ja Pattie 2006).

Naapurustoefektistä muodostui tieteellisen yhteisön suosima maantieteellisen vaiku-

tuksen päämekanismi äänestyskäyttäytymiseen, vaikka myös muitakin kontekstuaalisia tekijöitä

on olemassa, esimerkiksi paikallinen taloustilanne ja puolueiden paikalliset kampanjat (Johnston

ja Pattie 2006). Jencks ja Mayer (1990) identifioi viisi eri tapaa, jolla konteksti voi vaikuttaa: 1)

epidemiamainen leviäminen, joissa yksilöt levittävät näkemyksiään toisilleen, 2) kollektiivinen

sosialisaatio, joka puolestaan edustaa naapurustomalleja, 3) institutionaaliset vaikutukset, kuten

esimerkiksi koulut ja niiden vaikutus lähialueen yksilöihin, 4) kilpailumallit, jossa yksilöt ki-

saavat niukoista resursseista ja 5) suhteellisen puutoksen mallit, joissa yksilöt vertaavat omaa

asemaansa muihin yhteisön jäseniin.

Naapurustoefektissä korostuvat yksilöiden väliset vuorovaikutukset sosiaalisissa ver-

kostoissa. Coxin mallissa (1969) on verkostojen yksilöillä formaaleja ja epäformaaleja linkkejä

toisin yksilöihin (verkoston solmuihin), joiden välillä informaatio kulkee. Linkin eli siteen

vahvuus kahden solmun välillä määrittää informaation läpikulun suuruuden. Verkostossa yk-

silöillä on kolme mahdollista roolia. He ovat joko informaation vastaanottajia, lähettäjiä tai

sen prosessoijia eli vertaavat informaatiota tuleviin päätöksiin. Jotkut yksilöt ovat verkostoissa

vaikutusvaltaisempia eli lähettävät enemmän informaatiota, jotkut prosessoivat sitä enemmän ja

jotkut saavat sitä enemmän. (Johnston ja Pattie 2006)

Verkostojen heikoilla siteillä on esitetty olevan odotettua suurempi merkitys, sillä

nämä voivat tuoda uutta informaatiota verkostoon etenkin, jos informaatio kulkee verkoston

mielipidejohtajan kautta (Huckfeldt ja Sprague 1995). Naapurustoefekti toimii niin, että naapu-

rustossa sijaitsevissa sosiaalisissa verkostoissa käydyn kanssakäymisen myötä vähemmistöön
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kuuluvat yksilöt tulevat alttiiksi enemmistön kannoille ja saattavat näin tulla houkutelluiksi

muuttaa äänestyskäyttäytymistään (Johnston ja Pattie 2006, 49). Enemmistöön kuuluvat yksilöt

puolestaan eivät ole yhtä alttiita muuttamaan omia kantojaan vähemmistön kantoihin, jos vähem-

mistön tarjoaman informaation määrä on enemmistön jakamaa informaation määrää pienempi

(Johnston ja Pattie 2006, 49).

Maantieteen vaikutus tapahtuukin naapuruston jäsenten valikoitumisen myötä, sillä

alueiden sisäinen luokkatasapaino ei ole vakio, vaan joillakin alueilla on enemmän työväen-

luokkaan ja toisilla keskiluokkaan kuuluvaa väestöä. Alueille muuttavilla ihmisillä onkin usein

preferenssejä asuinalueensa suhteen, sillä ihmisillä on taipumus olla tekemisissä samankal-

taisten ihmisten kanssa (Sprague 1982). Andersen ja Heath (2002) ovat myös esittäneet, että

työväenluokkaiset yhteisöt ovat vahvemmin klikkiytyneitä kuin johtavissa asemissa olevien tai

ammattilaisten muodostamat paikalliset yhteisöt, koska ammattilaisten urat vaativat suurem-

paa maantieteellistä liikkuvuutta, jonka seurauksena myös heidän verkostonsa ovat väljempiä

eli niissä on vähemmän vahvoja linkkejä. Myöskin ammattilaisten verkostot ovat maantieteel-

lisesti laajemmalle levittyneet kuin työväenluokkaisten ihmisten (Andersen ja Heath 2002).

Sosiaalisten verkostojen väljyys sallii individualistisemman äänestämisen, kun yhteisö ei kykene

asettamaan sanktioita väärän puolueen kannattamisesta, mistä johtuen naapurustoefektin tulisi

olla voimakkaampi työväenluokkaisilla alueilla (ibid.).

Naapurien kanssa käydyn keskustelun vaikutuksesta äänestäjien puoluevalintaan on

olemassa ristiriitaista tutkimustietoa. Fitton (1973) tutki kolmea Manchesterin katua vuoden

1970 parlamenttivaalien aikana. Fitton huomasi, että katujen sosiaalisuus erosi huomattavasti

toisistaan. Yhdellä kaduista naapurit eivät juuri puhuneet keskenään ja näin ei myöskään ollut

todisteita, että enemmistön puoluevalinta ohjaisi kadulla asuvien puoluevalintaa. Kahdella

muulla kadulla puolestaan sosiaalista kanssakäymistä tapahtui enemmän ja Fitton huomasikin,

että oman puoluekantansa naapurien kanssa yhteneväksi muuttaneet vaihtoivat kantansa henkilön

mukaan, jonka kanssa olivat eniten kanssakäymisissä. Jossakin määrin enemmistön kanta vaikutti

äänestäjiin, jotka eivät aikoneet äänestää alun perin enemmistön suosimaa puoluetta. (Fitton

1973)

Mutta kuinka merkittävä on naapurustoefekti 2010-luvulla? Naapurien kanssa käydyt

poliittiset keskustelut olivat harvinaisia jo aikana ennen sosiaalista mediaa, mutta naapuruston

vaikutus selittyi sillä, että iso osa yksilöiden ystävistä ja tuttavista asui samassa naapurustos-

sa (Johnston ja Pattie 2006, 121). Kuitenkin voidaan sanoa, että naapurusto on vain yksi taso

spatiaalisella mittakaavalla. Muita yksilöille merkityksellisiä tasoja ovat muun muassa koti-

talous ja työpaikka (Johnston ja Pattie 2006, 44). Iso osa yksilön päivittäisistä sosiaalisista

kanssakäymisistä tapahtuukin työpaikoilla, jotka voivat sijaita kaukana kotoa. Tämä asettaa
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oman haasteensa naapurustoefektille. Myöskin naapurustoefektin keskittyminen pelkkään sosi-

aaliseen vuorovaikutukseen jättää huomioimatta ajallisen ulottuvuuden ja näin myös yksilön

asuinpaikalla toimivat instituutiot, sekä niiden vaikutuksen yksilön sosialisaatioon (Johnston

1985). Dunleavyn mukaan on mahdotonta, että yksilöiden poliittiset kannat tarttuisivat kuin

epidemiat yksilöistä toiseen olkapäiden koskettaessa kadulla kävellessä (Dunleavy 1979, 413).

Seuraavassa osassa esitellään tutkimusongelma ja siihen vastausta hakevat tutkimuskysymykset.

2.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tämä tutkimus selvittää Helsingin 2017 kuntavaalien maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden

tarjontaan ja kysyntää äänestäjien näkökulmasta. Tarjontapuolen tekijöillä viitataan ehdokkai-

den demografisiin ja sosioekonomisiin ominaisuuksiin, sekä ehdokkaiden arvomaailmaan ja

aiempaan poliittiseen kokemukseen. Nämä ehdokkaiden ominaisuudet muodostavat tarjontateki-

jät, joista äänestäjät valitsevat. Valituiksi tulleiden ehdokkaiden ominaisuudet (esimerkiksi ikä,

sukupuoli ja etninen tausta) muodostavat ehdokkaiden viiteryhmien deskriptiivisen poliittisen

representaation kyseisessä poliittisessa elimessä.

Kysynnnällä tarkoitetaan ehdokkaiden vaalimenestystä eli äänestäjien ehdokkaalle

osoittamaa kannatusta, jota tarkastellaan Helsingin alueittaisten äänestysaluetulosten kautta.

Kysynnällä viitataan siis siihen, mitä äänestäjät haluavat. Kysyntäpuolen tarkastelussa eritellään

vielä tarkemmin maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden alueittaiseen menestykseen vaikuttavia

tekijöitä. Ensimmäiset kaksi tutkimuskysymystä (1a–b) käsittelevät ehdokkaiden tarjontapuolta

ja seuraavat kolme (2a–c) ehdokkaiden kysyntää:

(1a) Minkälaisia demografisia, sosioekonomisia ja poliittiseen toimintaan liittyviä eroja on

havaittavissa maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden, kantaväestöön kuuluvien ehdok-

kaiden ja valituiksi tulleiden välillä?

(1b) Kuinka hyvin maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden arvot vastaavat heidän edustamien-

sa puolueiden arvoja vaalikonevastausten perusteella?

(2a) Mille kaupungin alueille maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa

vaalimenestys on keskittynyt?

(2b) Mitkä tekijät selittävät maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa

vaalimenestystä ja miten tekijät eroavat toisistaan?

(2c) Miten eri tekijöiden vaikutus puolueiden ja maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden

ääniosuutta selittävissä malleissa vaihtelee maantieteellisesti kaupungin tilastoalueilla?
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3 Tutkimuskonteksti

Tämä kappale valottaa tutkimuskontekstia ja helpottaa tutkimustulosten tulkintaa. Kappale

koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen keskittyy Helsingissä asuviin maahanmuuttajiin ja

toinen osa esittelee kuntavaalien tuloksia sekä koko maan että Helsingin näkökulmasta.

3.1 Helsingin kaupunginosat ja maahanmuutto

Jotta voimme ymmärtää taustoja, joista Helsingin maahanmuuttajaehdokkaat tulevat, on syytä

tarkastella Helsingin maahanmuuttajaväestöä. Maahanmuuttajaväestön alueellisella sijoittu-

misella ja demografisella kompositiolla on myös vaikutusta tämän ryhmän ehdokkaiden ja

puolueiden valintaan.Tässä osassa kerrotaankin tiivistetysti ulkomaalaistaustaisista kerätyis-

tä tilastotiedoista ja tutkimuksesta Helsingissä. Ensin käsitellään maahanmuuttajiin liittyviä

perustietoja, kuten väestön määriä ja demografisia tietoja. Tämän jälkeen keskitytään maahan-

muuttajien alueelliseen sijoittumiseen Helsingissä sekä yleisesti että ryhmittäin (maanosin tai

kieliryhmin jaoteltuna). Lisäksi pohditaan myös Helsingin kaupunginosien välillä tapahtuvaa

segregaatiota.

3.1.1 Helsingin maahanmuuttajien yleistiedot

Suurin osa Helsingin väestön kasvusta on tullut 2000-luvulla ulkomaalaistaustaisen väestön

määrällisestä lisääntymisestä. Ulkomaalaistaustainen väestö onkin kasvanut 63 000 hengellä

tällä vuosituhannella. Euroopan mittakaavassa Helsingin (ja Suomen) maahanmuuttajataus-

tainen väestö oli vielä hyvin pieni 1990-luvulla, mutta määrä alkoi kasvaa Neuvostoliiton

hajoamisen, inkerinsuomalaisten paluumuuton ja pakolaisten saapumisen seurauksena (mm.

Somaliasta, Irakista ja entisen Jugoslavian alueelta). Myös Suomen EU-jäsenyys on vauhdittanut

ulkomaalaistaustaisten määrän kasvua. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017b)

Helsingissä asui 94 888 ulkomaalaistaustaista vuoden 2017 alussa, mikä on 14,9

prosenttia Helsingin väestöstä. Tämä on yli neljännes koko maan ulkomaalaistaustaisista. Pää-

kaupunkiseudulla asui lähes puolet kaikista Suomen ulkomaalaistaustaisista, kun vastaavasti

koko maan väestöstä asui alueella noin viidennes. Helsingissä asuvista ulkomaalaistaustaisista

17 % oli toisen sukupolven edustajia eli Suomessa syntyneitä. Heistä noin 3000 oli saavuttanut

täysi-ikäisyyden vuoden 2017 alussa. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017b)

Helsingin vieraskielisen väestön ennusteessa ennakoidaan vieraskielisten määrän
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kasvavan noin 165 000 henkilöön vuoteen 2030 mennessä, mikä nostaisi vieraskielisten väestön

osuuden 23 prosenttiin. Vuoden 2017 alussa Euroopan ja entisen Neuvostoliiton kielien puhujia

oli 55 prosenttia vieraskielisistä. Heidän suhteellisen osuutensa odotetaan kuitenkin laskevan

alle puoleen vuoteen 2030 mennessä. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017k)

3.1.2 Maahanmuuttajien demografiat

Ulkomaalaistaustaisen ja suomalaistaustaisen väestön sukupuolijakaumat poikkeavat toisistaan.

Ulkomaalaistaustaisista 52 % oli miehiä vuoden 2017 alussa, kun vastaavasti naisia oli miehiä

enemmän kantaväestössä (53 %). Maahanmuuttajaryhmien sukupuolijakaumat vaihtelevat voi-

makkaasti ryhmittäin esim. EU:n ulkopuolisesta Itä- ja Etelä-Euroopasta 58 prosenttia oli naisia,

kun taas afrikkalaistaustaisista 58 % oli miehiä. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017g)

Ulkomaalaistaustaisten ikärakenne on nuorempaa kuin Helsingin suomalaistaustaisen

väestön. Ulkomaalaistaustaisista 44 prosenttia oli 25–44-vuotiaita vuoden 2017 alussa, kun

kantaväestöstä tähän ryhmään kuului alle kolmasosa. Vain 5 % ulkomaalaistaustaisista oli 65

vuotta täyttäneitä, kun kantaväestöstä heitä oli 20 prosenttia. (Helsingin ulkomaalaistaustainen

väestö 2017g)

Vuoden 2017 alussa Helsingin ulkomaalaistaustaisten yleisimmät taustamaat olivat

suuruusjärjestyksessä entinen Neuvostoliitto, Viro, Somalia, Irak ja Kiina. Ulkomailla synty-

neistä ulkomaalaistaustaisista vajaa 40 000 oli peräisin Euroopasta, Aasiasta noin 22 000 ja

Afrikasta noin 17 000. Amerikoista ja Oseaniasta tullutta väestöä oli huomattavasti vähemmän

näihin ryhmiin verrattuna. Eurooppalaistaustaisista suurin osa oli tullut entisen Neuvostoliiton

alueelta ja afrikkalaistaustaisista yli puolet oli somalialaistaustaisia. Aasialaistaustaisten koh-

dalla yksittäiset taustamaat eivät erotu yhtä selvästi. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö

2017h)

Vuoden 2017 alussa yli 15 prosenttia kaikista helsinkiläisistä lapsiperheistä oli vie-

raskielisiä. Näissä vieraskielisissä perheissä oli huomattavasti harvemmin täysi-ikäisiä lapsia.

Kun kotimaankielisissä täysi-ikäisiä lapsia oli 23 prosentissa, oli vieraskielisissä perheissä

täysi-ikäisiä lapsia 10 prosenttiyksikköä vähemmän. Tämä ero selittyy pitkälti vieraskielisen

väestön nuoremmalla ikärakenteella. Tämän lisäksi vieraskielisissä perheissä lasten määrä oli

suurempi kuin kantaväestön perheissä. Yksinhuoltajia oli puolestaan eniten somalin-, viron- ja

vietnaminkielisissä perheissä. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017j)

Helsingin maahanmuuttajien koulutus on heikommalla tasolla kuin suomalaistaustai-

sen väestön. Kun vieraskielisistä 25 % oli suorittanut korkea-asteen koulutuksen, oli vastaava
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luku 52 % suomen- tai ruotsinkielisillä vuoden 2014 lopussa. Vieraskielisillä naisilla oli miehiä

enemmän koulutusta. Vieraskielisten koulutustaso lähestyy kantaväestön tasoa vieraskielisten

iän kasvaessa. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017c)

Ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanne on kantaväestöä heikompi. Vuoden 2015

lopun tilastojen mukaan Helsingin ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste oli 25,3 %. Luku oli

15 prosenttiyksikköä kantaväestön työttömyysastetta suurempi. Ulkomaalaistaustaisten 20–64-

vuotiaiden työllisyysaste oli 49,8 %, kun taas suomalaistaustaisten vastaava luku oli 74,5 %.

Ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyystilanne oli miehiä heikompi. On huomattava, että

maassaoloaika nostaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta ja vaikuttaa etenkin ulkomailla

syntyneiden ulkomaalaistaustaisten naisten työllistymiseen. Tosin työllistävät vaikutukset alkavat

näkyä vasta 15 vuoden maassaolon jälkeen. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017f)

Ulkomaalaistaustaisten työllistyminen ei ole samalla tavalla yhteydessä koulutusta-

soon kuin suomalaistaustaisella väestöllä, sillä työttömyys pysyy maahanmuuttajaväestöllä

melko tasaisena riippumatta koulutuksesta (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017d).

Koulutus kuitenkin nostaa tulotasoja (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017e). Työllisty-

minen vaihtelee Helsingissä paljon maahanmuuttajaryhmittäin, sillä eri taustamaista tulevilla

on suuria eroja koulutuksen, kielitaidon ja työkokemuksen suhteen (Saukkonen 2016). Tähän

liittyy myös se, että eri maista on tultu Suomeen eri syistä, joko työn perässä tai pakolaisena

(Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017d). Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa syntyneillä

työllisyysaste on korkeinta, kun taas Irakissa syntyneistä 20–64-vuotiaista oli työllistynyt vähän

yli 20 prosenttia ja Somaliassa syntyneistä 25 prosenttia (ibid.). Tulee myös huomioida, että

työllisyysasteita alentavat poismuuttoilmoituksen tekemättä jättäneet henkilöt, jotka eivät enää

ole maassa (ibid.).

Ulkomailla syntyneiden Helsingin ulkomaalaistaustaisten työllistymisestä voidaan sa-

noa, että heistä eniten eli 17 prosenttia työskenteli hallinto- ja tukipalvelutoiminnoissa, toiseksi

eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (n. 13 %) ja tämän jälkeen majoitus- ja ravitsemustoi-

minnassa (11 %). Taustamaaryhmien välillä on merkittäviä eroja, sillä esimerkiksi Virossa

syntyneistä noin neljännes työskenteli vuonna 2013 hallinnon- ja tukipalvelujen toimialalla,

kun taas Somaliassa syntyneistä työllisistä lähes kolmannes oli terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on kantaväestöä haavoittuvaisempi, koska monet

heistä ovat määräaikaisissa työsuhteissa ja työskentelevät suhdanneherkillä aloilla. (Saukkonen

2016)

Tulojen suhteen Helsingin ulkomaalaistaustaisista ulkomailla syntyneistä 64 % jäi

Suomen väestön mediaanitulon alapuolelle vuonna 2014. Lisäksi ulkomailla syntyneistä työikäi-

sistä maahanmuuttajista 18 prosentilla ei ollut verotettavia tuloja. Kuten työllisyys vaihtelee,

22



Kuva 2: Helsingin kaupungin ulkomaalaistaustainen väestö alueittain

(a) Absoluuttiset määrät (b) Alueosuudet

myös tulotaso vaihtelee taustamaittain sukupuolen, iän ja koulutuksen ohella. Lähi-Idästä ja

Afrikasta peräisin olevat henkilöt ansaitsivat vähiten, kun taas länsieurooppalaiset ja intialaiset

eniten. (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017e)

3.1.3 Maahanmuuttajien sijoittuminen Helsingissä

Maahanmuuttajien alueellinen sijoittuminen Helsingissä on painottunut Itäisen suurpiirin alueel-

le, jossa ulkomaalaistaustaiset muodostivat neljänneksen alueen väestöstä (Helsingin ulkomaa-

laistaustainen väestö 2017a). Tämä on yli neljännes kaikista Helsingin ulkomaalaistaustaisista

(Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017a). Vilkaman (2011) mukaan pääkaupunkiseu-

dun muilla alueilla maahanmuuttajien jakautuminen ei ole ollut yhtä alueellisesti kattavaa kuin

Helsingissä. Kuvassa 2 on esitetty ulkomaalaistaustaisen väestön jakautuminen äänestysalue-

tasolla. Ulkomaalaistaustaista väestöä oli lukumäärällisesti eniten Kontulan alueella (4398),

Kannelmäessä, Myllypurossa, Vuosaaren alueella ja Malminkartanossa (ks. paneeli a). Vähiten

ulkomaalaistaustaisia oli Suomenlinnassa (13), Kruununvuorenrannassa, Östersundomin alueel-

la ja Itä-Pakilassa (Santahaminan tietojen puuttuessa). Alueosuuksien perusteella (ks. paneeli b)

ulkomaalaistaustaisia oli eniten Vuosaaren alueella (etenkin Meri-Rastilassa ja Kallahdessa) noin

36 prosenttia väestöstä. Yli 30 prosentin alueita löytyi myös Kontulasta, Itäkeskuksesta, Kivi-

kosta ja Jakomäestä. Matalimmat prosenttiosuudet olivat Suomenlinnassa (1,7 %), Paloheinässä

ja Pakiloissa, joissa ulkomaalaistaustaisten osuudet jäivät alle 5 prosentin.
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Maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen paljastuu selvemmin pienemmistä yksi-

köistä koostuvaa ruutuaineistoa tarkastelemalla (Vilkama 2011, 107), sillä Helsingin alueellinen

rakenne on mosaiikkimainen sosiaalisen sekoittamisen kaavoituspolitiikan ansiosta (Kortteinen

ja Vaattovaara 2015, 569). Korttelitasolla vieraskielisen väestön osuudet nousevat muutamilla

alueilla miltei 60 prosenttiin (Vilkama 2011, 107). Vuosien 1997–2009 aikana vieraskielistä

väestöä on ilmestynyt yhä enemmän vieraskielisten asumiskeskittymien yhteyteen kehityksen

ollessa näkyvintä Itä- ja Koillis-Helsingin osissa, sekä osassa Luoteis-Helsinkiä (Vilkama 2011,

109).

Pääkaupunkiseudun alueiden segregoitumisesta on saatu huolestuttavia merkkejä, sillä

huono-osaisuus tulojen, koulutuksen ja työllisyyden mukaan mitattuna on kasvanut tilastoruutu-

jen määrällä mitattaessa aikavälillä 1990–2010 (Kortteinen ja Vaattovaara 2015). Ajanjakson

alkupuolella (1990–2000) huono-osaisuus korreloi vahvimmin sosioekonomisten muuttujien

kanssa, mutta 2000–2010 vieraskielisen väestön osuudesta on muodostunut keskeinen alueel-

linen erottelija (ibid.). Tämä johtui siitä, että vieraskielinen väestö alkoi keskittyä alueille,

joilla kantaväestön huono-osaisuus oli korostunutta (ibid.). Asuntomarkkinoilla oli myös roo-

li tässä prosessissa (ibid.), sillä maahanmuuttajataustaisten asumiskeskittymiksi kehittyneillä

1960–70-luvulla tai 1990-luvun alussa rakennetuilla vuokrataloalueilla olikin juuri maahanmuu-

ton vilkastumisen aikaan eli 1990-luvun alussa saatavilla vapaita vuokra-asuntoja (Vilkama

2011, 113).

Etninen eriytyminen on alkanut herättää huolta myös Helsingin kantaväestön kes-

kuudessa. Andersson ym. (2017) tekemässä tutkimuksessa kysyttiin Helsingin kantaväestöltä

vuonna 2011 suhtautumista etniseen eriytymiseen. Helsinkiläiset ilmaisivat Tukholman ja Oslon

kantaväestöihin verrattuna lähes yhtä paljon tyytymättömyyttä oman naapurustonsa etniseen

kompositioon, vaikkakin ulkomaalaistaustaisen väestön osuudet olivat huomattavasti suurem-

mat Tukholmassa ja Oslossa (Andersson ym. 2017). Helsingin vastaukset poikkesivat muista

kaupungeista niin, että vastaajat näkivät etnisen eriytymisen ongelmana vain tietyissä osissa

kaupunkia (Andersson ym. 2017).

Asuntokannalla on vaikutusta maahanmuuttajien alueelliseen sijoittumiseen. Vilka-

ma (2011, 110) onkin todennut, että vieraskielisten osuus alueen väestöstä kasvoi arava- ja

korkotukivuokra-asuntojen osuuden kasvaessa. Uusimpien tilastojen mukaan vieraskielisten

arava- ja korkotukivuokra-asuminen on kuitenkin suhteellisesti vähentynyt vuodesta 2006 ja oli

vuoden 2014 lopussa miltei tasoissa muun vuokra-asumisen osuuden kanssa (Helsingin ulko-

maalaistaustainen väestö 2017i). Tulee huomioida, että vieraskielisten arava- ja korkotukivuokra-

asumisessa on isoja ryhmäkohtaisia eroja, sillä esimerkiksi afrikkalaisia kieliä puhuvista yli

60 % asui arava- tai korkotukivuokra-asunnoissa, kun vastaavasti länsieurooppalaisia kieliä
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Kuva 3: Ulkomaalaistaustaiset maanosan mukaan

(a) Afrikkalaistaustaiset (b) Aasialaistaustaiset

(c) Eurooppalaistaustaiset (d) Amerikasta tai Oseaniasta
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puhuvista asui 20 % (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017i).

Myös maahanmuuttajien sijoittumisessa on suuria ryhmäkohtaisia eroja. Saharan

eteläpuoleisen Afrikan kieliä puhuvat ovat sijoittuneet kaikista eniten maahanmuuttajataustaisten

asumiskeskittymiin ja orastaviin keskittymiin, kun taas Länsi-Euroopan kieliä puhuvat ovat

sijoittuneet lähes kantaväestön kaltaisesti (Vilkama 2011, 117–118). Voidaan kuitenkin sanoa,

että ulkomaalaistaustainen väestö on sijoittunut etnisesti moninaisesti niin, ettei Etu-Töölöä

lukuun ottamatta yksikään etninen ryhmä muodosta alueiden vieraskielisistä selvää enemmistöä

(Vilkama 2011, 122).

Eri maanosien ulkomaalaistaustaisen väestön osuuksia on havainnollistettu Kuvassa 3.

Kuvan paneeleista voikin nähdä, että eurooppalaistaustaisten alueittaiset väestön osuudet ovat

muita ryhmiä suuremmat, Amerikasta ja Oseaniasta tulleiden osuuksien ollessa muita ryhmiä

huomattavasti pienemmät. Eurooppalaistaustaisia on muihin ryhmiin verrattuna enemmän eten-

kin Jakomäessä. Amerikasta ja Oseaniasta tulleiden sijoittuminen ei puolestaan noudata muiden

maahanmuuttajaryhmien alueellisen sijoittumisen mallia. Afrikkalaistaustaiset ovat puolestaan

sijoittuneet Aasiasta tulleita pohjoisemmaksi ja keskitetymmin. Seuraavassa osassa esitellään

vuoden 2017 kuntavaalien tuloksia.

3.2 Kuntavaalien 2017 tulokset

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat vuoden 2017 kuntavaalit. Tutkimustulosten tulkinnan kannal-

ta vaalien kontekstin ymmärtäminen on keskeistä. Tässä osassa käsitellään kuntavaalien tuloksia

ensin koko maan laajuudella ja sitten Helsingin osalta tarkemmin.

3.2.1 Koko maa

Vuoden 2017 kuntavaalit järjestettiin 9. huhtikuuta 2017. Kuntavaalien vaalipäivä oli ensim-

mäistä kertaa keväällä (Keskinen ym. 2017). Vaaleissa äänestettiin Suomen kaikissa kunnissa

Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta. Kiinnostus kuntavaaleja kohtaan kasvoi edeltäviin vaalei-

hin verrattuna ja kansallinen äänestysaktiivisuus nousikin 0,6 prosenttiyksikköä 58,9 prosenttiin

(Suomen virallinen tilasto 2017b). Vaaleissa valittiin 8999 jäsentä kunnanvaltuustoihin, mikä on

aikaisempia vaaleja pienempi luku (Borg ja Pikkala 2017). Ehdokkaita oli myös huomattavasti

vähemmän kuin aiemmissa kuntavaaleissa, mikä osittain selittyy kuntaliitoksilla. Ehdokkaiden

määrä tippui 3500 ehdokkaalla vuoden 2012 tasosta 33 618 ehdokkaaseen (Borg ja Pikkala

2017).
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Kokoomus säilytti suurimman puolueen asemansa kuntavaaleissa 20,7 prosentin kan-

natuksella. SDP oli vaalien toiseksi suurin puolue (19,4 %) ja keskusta kolmas (17,5 %) (Suomen

virallinen tilasto 2017b). Vaalien suurin voittaja oli vihreät, joka kasvatti kannatustaan valta-

kunnallisesti 3,9 prosenttiyksikköä vuoden 2012 vaaleihin verrattuna 12,5 prosenttiin (Suomen

virallinen tilasto 2017b). Vihreiden kannatusnousu oli erityisen vahvaa Turussa ja Tampereella,

sekä Jyväskylässä vihreät nousi historiallisesti suurimmaksi puolueeksi (Yle 10.4.2017a). Pe-

russuomalaiset ja vasemmistoliitto saivat kuitenkin vihreitä enemmän valtuustopaikkoja (Yle

10.4.2017b), mikä kertoo vihreiden kannatuksen keskittymisestä kaupunkikuntiin.

Perussuomalaiset olivat puolestaan vaalien suurin häviäjä puolueen kannatuksen lasket-

tua viime kuntavaaleista 3,5 prosenttiyksikköä ja 2015 eduskuntavaaleista 8,8 prosenttiyksikköä

(Oikeusministeriön vaalien tulos- ja tietopalvelu 2017a). Myös pääministeripuolue keskustan

kannatus romahti 2015 eduskuntavaaleista huomattavasti (3,6 prosenttiyksikköä) (Oikeusminis-

teriön vaalien tulos- ja tietopalvelu 2017a). Eduskunnan hallituspuolueet kärsivät suurimmat

kannatusmenetykset ja hallituspuolueiden yhteenlaskettu ääniosuus jäikin 47 prosenttiin (Yle

10.4.2017a).

3.2.2 Helsinki

Vuoden 2017 kuntavaalit olivat Helsingin ensimmäiset pormestarivaalit. Kaikki eduskunta-

puolueet nimittivät omat pormestariehdokkaansa, joista ylivoimaisesti suosituimmaksi nousi

kokoomuksen Jan Vapaavuori 29 745 äänellä. Vapaavuori keräsi lähes kolmanneksen kaikista

puolueensa äänistä ja olisi ollut yksinään kuudenneksi suurin puolue. Vapaavuoren haastajan

vihreiden pormestariehdokkaan Anni Sinnemäen äänimäärä jäi vajaaseen yhdeksään tuhanteen.

(Keskinen ym. 2017)

Helsingin kuntavaaleissa odotettiin mielipidemittausten perusteella vihreiden haas-

tavan kokoomuksen kaupungin suurimpana puolueena (Yle 2.1.2017). Kokoomus oli pitänyt

Helsingin suurimman puolueen paikkaa yhtäjaksoisesti vuoden 1976 kuntavaaleista lähtien eikä

tilanteeseen tullut muutosta 2017 kuntavaaleissa (Keskinen ym. 2017).

Kokoomus kasvatti kannatusosuuttaan 28,3 prosenttiin, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä

enemmän kuin 2012 kuntavaaleissa. Vihreät olivat toiseksi suurin puolue kolmatta kertaa peräk-

käin 24,1 prosentin kannatuksella. Kolmanneksi suurin puolue oli SDP 13,8 % kannatuksella.

Puolueen ääniosuus laski 3 prosenttiyksikköä. Vasemmistoliitto oli neljänneksi suurin puolue

Helsingissä 11,2 % ääniosuudella. Perussuomalaisten kannatus oli 6,7 % Helsingin äänistä ja

myös RKP:n kannatus ylsi yli viiden prosentin. (Keskinen ym. 2017)
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Helsingissä oli ehdolla 1084 ehdokasta, joista valtuustoon valittiin 85. Ehdokkaita oli

20 enemmän kuin 2012. Kuntavaaleja kohtaan kasvanut kiinnostus näkyi myös äänestysaktii-

visuuden kasvussa 61,8 prosenttiin, joka on 4,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin edeltävissä

kuntavaaleissa. Edellisen kerran äänestysaktiivisuus oli Helsingissä yli 60 % vuoden 1992 kun-

tavaaleissa. Kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli kuitenkin yli 13 prosenttiyksikköä alhaisempi

kuin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Naisten äänestysvilkkaus oli huomionarvoisesti miehiä

korkeampaa, sukupuolten välisen eron ollessa 4,1 prosenttiyksikköä. Alueelliset erot äänesty-

saktiivisuudessa olivat myös huomattavat (ks. Kuva 4). Erot äänestysaktiivisuudessa myötäilivät

alueiden sosioekonomisten profiilien välisiä eroja etenkin työttömyyden ja tulojen suhteen.

(Keskinen ym. 2017)

Kuva 4: Äänestysaktiivisuus Helsingissä alueittain

Helsingin kaupunginvaltuustoon valittiin edustajia 10 eri puolueesta. Valtuustoon

nousi ehdokkaita ensimmäistä kertaa myös feministisestä puolueesta ja piraateista. Suomen

kommunistinen puolue puolestaan putosi valtuustosta. (Keskinen ym. 2017)

Helsingin suurimmat puolueet äänestysalueittain (huom. äänestysalueita yhdistelty)

on visualisoitu Kuvassa 5. Kuvasta voimme nähdä, että kokoomus on laajalti ympäri Helsinkiä

suurin puolue. Vihreät ovat suurin puolue kaupungin Keskisessä suurpiirissä, sekä yksittäisissä

äänestysalueissa Länsi- ja Itä-Helsingissä. SDP oli puolestaan suurin puolue useilla Itä- ja

Koillis-Helsingin äänestysalueilla. Puotinharjussa ja Itäkeskuksessa vihreät ja SDP jakoivat
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paikan suurimpana puolueena alueella.

Kuva 5: Suurimmat puolueet Helsingissä alueittain

Helsingin kaupunginvaltuuston koon myötä puolueilla oli oikeus nimittää 127 ehdo-

kasta listoilleen. Suomessa käytössä oleva avoin listavaali antaa äänestäjille täyden vastuun

valtuustoihin päätyvien ehdokkaiden valintaan. Äänien jakautumista puolueiden sisällä on tar-

kasteltu Taulukossa 1. Taulukossa on esitetty puolueiden kokonaisäänimäärä ja tieto siitä, kuinka

suuri osa puolueen äänistä on tullut puolueen parhaalta viideltä ehdokkaalta. Keskisuurista Hel-

singin puolueista perussuomalaisten ja RKP:n äänistä yli puolet ovat tulleet puolueen viideltä

parhaalta ehdokkaalta. Tämän lisäksi taulukosta nähdään Gini-kertoimet äänimäärän jakautumi-

selle puolueen sisällä sekä myös puolueen ehdokkaiden kesken alkuperän mukaan jaoteltuna.

Gini-kertoimen ollessa nolla ovat äänet jakautuneet täysin tasaisesti, kun taas Gini-kertoimen

arvo 1 tarkoittaa äänten jakautumisen täydellistä epätasa-arvoa yhden ehdokkaan saadessa kaikki

äänet itselleen.

Vihreillä on kaikista puolueista tasaisin äänten jakautuminen puoluetasolla ja puolueen

parhaiten menestyneet viisi ehdokasta kattoivat vain 36 prosenttia puoleen äänistä. Kokoomuk-

sen vastaava osuus oli 49 %. Tosin vihreiden äänten jakautuminen maahanmuuttajaehdokkaiden

kesken oli erittäin epätasaista Gini-kertoimen arvon ollessa 0,703. Vasemmistoliitolla oli suurim-

mista puolueista epätasaisin äänten jakautuminen Gini-kertoimen ollessa 0,712, mikä viittaa use-
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Taulukko 1: Äänien jakautuminen puolueissa

Puolue Äänet yhteensä
Top 5 osuusa

puolueen äänistä

Gini-kertoimet

Puolue
Maahanmuuttaja-

ehdokkaat
Natiivi-

ehdokkaat

KOK 92183 0,493 0,688 0,357 0,688
VIHR 78322 0,361 0,622 0,703 0,609
SDP 44994 0,418 0,655 0,507 0,661
VAS 36464 0,444 0,712 0,588 0,720
PS 21882 0,587 0,742 0,122 0,750
RKP 18996 0,534 0,687 0,393 0,688
KESK 9209 0,566 0,701 0,308 0,705
KD 9139 0,407 0,665 0,409 0,668
FP 4910 0,584 0,535 0,297 0,549
SKP 2716 0,701 0,749 0,000 0,751

a Puolueen parhaan viiden ehdokkaan osuus puolueen kaikista Helsingissä saamista
äänistä

aan vähän ääniä saaneeseen ehdokkaaseen, koska puolueen viisi parasta ehdokasta eivät saaneet

kuin 44 prosenttia puolueen kaikista äänistä. Puolueiden maahanmuuttajaehdokkaiden matalat

Gini-kertoimet viittaavat puolueiden maahanmuuttajaehdokkaiden matalaan äänimäärään, paitsi

SKP:n tapauksessa, jossa puolueella oli vain yksi maahanmuuttajaehdokas.

Kuvassa 6 on havainnollistettu äänten jakautumisen laajuutta Gini-kertoimien avulla

alueittain. Matala Gini viittaa siihen, että useampi ehdokas on onnistunut saamaan ääniä alueel-

la. Korkean Ginin vallitessa ovat äänet keskittyneet muutamalle ehdokkaalle. Santahamina ja

Suomenlinna ovat korkeimman Ginin alueita, koska äänestysalueilla asuu vähemmän äänioikeu-

tettuja kuin on ehdokkaita, joten suurimmalla osalla ehdokkaista äänimäärä on nolla. Mielenkiin-

toisia ovat erityisesti matalan ja korkean Gini-kertoimen alueet. Korkean Ginin alueita ovat mm.

Kaartinkaupunki, Tammisalo ja Vattuniemi, kun taas aineiston matalan Ginin alueita ovat Etelä-

Haaga, Pihlajanmäki, Malmi ja Kontula. Yleisesti voidaan sanoa kuvan perusteella, että äänten

jakautuminen on tasaisempaa Pohjois-Helsingissä kuin Etelä-Helsingissä. Huomionarvoista on,

että korkean Ginin alueet ovat lähes yksinomaan Kokoomuksen kannatusalueita.

4 Aineisto ja menetelmät

Tässä kappaleessa esitellään kerättyä aineistoa ja kerrotaan, kuinka eri aineistotyyppejä yhdis-

teltiin ehdokkaiden ominaisuuksien ja vaalimenestystä selittävien tekijöiden määrittämiseksi.

Ensin selvennetään lukijalle, mitä tutkimuksessa tarkoitetaan maahanmuuttajataustaisella eh-
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Kuva 6: Äänestysalueittaiset Gini-kertoimet

dokkaalla ja kaupungin ulkomaalaistaustaisella väestöllä. Tämän jälkeen keskitytään aineiston

keräämiseen ja muokkaamiseen. Lopuksi esitellään alueellisen analyysin muuttujavalintaa ja

maantieteellisesti painotettua regressioanalyysiä.

4.1 Maahanmuuttajataustainen ehdokas ja ulkomaalaistaustainen väes-
tö

Tässä tutkimuksessa maahanmuuttajataustainen ehdokas on määritelty ehdokkaan äidinkie-

len mukaan, koska tämä tieto on julkinen ja helposti saatavilla vaaliaineistoista. Ehdokkaan

äidinkielen ollessa jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame luokitellaan ehdokas maahanmuut-

tajataustaiseksi ehdokkaaksi, vaihtoehtoisesti voitaisiin käyttää termiä vieraskielinen ehdokas.

Tutkimuksessa viitataan pääsääntöisesti näihin vieraskielisiin ehdokkaisiin termeillä: maahan-

muuttajaehdokas ja maahanmuuttajataustainen ehdokas, joita käytetään toisilleen synonyymeinä.

Tulee huomioida, että äidinkielen mukaan toteutettu ehdokkaiden luokittelu ei tunnista esimer-

kiksi Ruotsissa syntynyttä ehdokasta maahanmuuttajataustaiseksi, vaikka hänen vanhempansa

tai oma syntymämaansa olisi muu kuin Suomi, jos ehdokkaan ensimmäinen virallinen äidinkieli

on suomi.
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Ehdokkaiden maahanmuuttajataustan kieliluokituksesta poiketen määritellään tutki-

muksessa käytettävässä Helsingin kaupungin tilastoaineistossa ulkomaalaistaustainen väestö Ti-

lastokeskuksen määäritelmän mukaan vanhempien syntymämaan perusteella: ”Ulkomaalaistaus-

taisella eli syntyperältään ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka molemmat vanhemmat

tai ainut tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla” (Tilastokeskus 2017).

4.2 Aineiston kerääminen ja muodostus

Tutkimusaineisto on kerätty syksyn 2017 aikana useammasta eri lähteestä. Aineisto on kaikkien

saatavilla datan ollessa avointa ja täten myös tutkimuksen tulokset ovat replikoitavissa.

Tutkimusaineisto maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vertailemiseksi Suomen

virallisia kieliä puhuviin ehdokkaisiin ja valituiksi tulleisiin ehdokkaisiin muodostettiin oikeus-

ministeriön vaalien tulos- ja tietopalvelun (2017b) tarjoaman kuntavaalien 2017 ehdokaskoh-

taisen tulosaineiston sisältämän ehdokkaan äidinkielitiedon perusteella. Ehdokkaiden tietoihin

yhdistettiin lisäksi Ylen ja Helsingin Sanomien kuntavaalien 2017 ehdokkaiden vaalikoneprofii-

lien vastaukset. Yle (23.3.2017) ja Helsingin Sanomat (28.3.2017) tarjoavat vaalikonevastaukset

vapaaseen käyttöön, sillä aineistoille on annettu Creative Commons -lisenssit (CC BY-SA 1.0 FI

ja CC BY 4.0), jotka takaavat niiden rajattoman käytön.

Oikeusministeriön aineiston tietoja käytettiin ehdokkaan nimen, iän, sukupuolen ja

äidinkielen määrittelyyn (joitakin yksittäisiä eroavaisuuksia ilmeni ehdokkaiden itse vaaliko-

neeseen täyttämien tietojen suhteen). Oikeusministeriön aineistosta hyödynnettiin ehdokkaan

taustatietojen lisäksi ehdokasta koskevia tulostietoja sekä edeltävän vaalin tulostietoja muiden

ehdokkaita koskevien tietojen tullessa vaalikonevastauksista.

Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vaalimenestyksen tarkastelua varten vaalien

tulosaineisto kerättiin äänestysaluekohtaisesti Oikeusministeriön vaalien tulos- ja tietopalvelusta.

Pääkaupunkiseudun äänestysaluejaottelua koskeva kartta-aineisto hankittiin avointa dataa tarjoa-

valta Helsinki Region Infoshare (2017b) sivustolta. Vastaavasti Helsingin kaupungin vuoden

2016 virallista osa-aluejakoa koskeva kartta-aineisto ladattiin myös Helsinki Region Infoshare

(2017a) sivustolta. Molempien kartta-aineistojen avoin käyttö on suojattu Creative Commons

-lisenssillä (CC BY 4.0).

Karttojen lataamisen jälkeen äänestysalueet sovitettiin osa-aluejaon kanssa yhteneväk-

si yhdistelemällä äänestys- ja osa-alueita toisiinsa, sekä antamalla osa-alueille painokertoimia

äänestysalueiden tausta-aineiston muodostamiseksi. Helsingin 148 osa-alueesta otettiin mukaan

analyysiin vain alueet, joilla oli tarpeeksi väestöä taustamuuttujien avoimeen raportoimiseen.
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Helsingin 2017 kuntavaaleissa äänestysalueet oli jaettu 165 äänestysalueeseen, joilla oli rajattu

maantieteellinen alue (pois lukien 90A-äänestysalue). Äänestysalueita siis sekä yhdisteltiin

toisiin äänestysalueisiin että niihin liitettiin tausta-aineistoa joko yhdestä tai useammasta osa-

alueesta. Lopullinen tutkimusaineisto koostui 106 äänestysalueesta tai useamman yhdistelmästä.

Santahamina poistettiin lopullisesta aineistosta, koska alueen ulkomaalaistaustaisen väestön

määrä ei ole tiedossa.

Äänestysalueiden yhdistäminen osa-aluedataan tapahtui visuaalisen tarkastelun perus-

teella ja myös tausta-aineiston yli 18 vuotta täyttäneen väestön määrän tuli vastata vähintään

äänioikeutettujen määrää kyseisellä äänestysalueella. Helsingin kaupungin osa-alueita koskeva

tausta-aineisto hankittiin Helsingin seudun aluesarjat tilastokannasta ja Helsingin kaupungin

tilastojulkaisusta (Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta ja Tilastokeskus 2017; Helsingin

ulkomaalaistaustainen väestö 2017a).

Tutkimuksen tilastoanalyysit suoritettiin R-ohjelmistoa käyttäen. Karttavisualisaatiot

toteutettiin R-ohjelmiston ggmap-kirjastoa hyödyntäen (Kahle ja Wickham 2013). Karttakuvien

taustakarttana toimii OpenStreetMapin tuottama avoin kartta-aineisto, josta vastaavat Open-

StreetMapin tekijät (2017). Karttojen värityksessä hyödynnettiin viridis-kirjaston valmiita väri-

paletteja (Garnier 2017). Seuraavassa osassa siirrytään menetelmiin esittelemällä maantieteellistä

tilastoanalyysiä.

4.3 Maantieteellinen tilastoanalyysi

Tutkimuksen vaalianalyysiosassa tuotetaan tietoa Helsingin äänestyskäyttäytymisestä maantie-

teellinen näkökulma huomioiden. Tutkimuksen alueellisen tilastoanalyysin menetelmäkehikkona

sovelletaan Fotheringhamin ym. (2013) kolmiosaista menetelmää, joka koostuu (1) kirjallisuus-

pohjaisesta muuttujien valinnasta, (2) aineistopohjaisesta mallin optimoinnista ja (3) parhaan

mahdollisen globaalin ja lokaalin mallin tulkinnasta. Muuttujien ja mallin valintaa koskevassa

kappaleessa (4.4) kerrotaan tarkemmin, miten Fotheringhamin ym. (2013) kehikon osat 1 ja 2

on tässä tutkimuksessa toteutettu. Tässä kappaleessa keskitytään osaan 3 liittyvään käsitteistöön

ja menetelmiin, jotka auttavat globaalin ja lokaalin mallin muodostamisessa ja tulkinnassa.

Fotheringham ym. (2013) kehittämän menetelmän kolmas vaihe eroaa tavallisen regres-

siomallin tulkinnasta, sillä tulosten tulkinta tapahtuu yleensä osittain visuaalisesti tarkasteltavan

ilmiön spatiaalisesta luonteesta johtuen. Aineiston havaintoalueiden ollessa maantieteellisesti

jakautuneita ovat myös mallien virhetermit jakautuneet maantieteellisesti havaintoalueiden kes-

ken. Virhetermien tarkastelun kautta on mahdollista huomata, millä alueilla tilastollinen malli
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onnistuu ja missä se epäonnistuu selittämään valittujen ehdokkaiden tai puolueiden kannatusta.

Malliin valitut muuttujat eivät kykene selittämään äänestystulosta tarkasti alueilla, joissa malli

kärsii suurista virhetermien arvoista. Tutkijan mielenkiinto onkin pyrkiä selvittämään, mitkä

tekijät voivat tehdä korkeiden virhetermien alueista erityislaatuisia verrattuna alueisiin, joissa

malli ennustaa onnistuneesti.

Regressiomallien diagnostiikalla eli virhetermien tarkastelulla onkin keskeinen osa

mallien käytettävyyden arvioinnissa. Lineaarisia malleja käytettäessä tehdään seuraavat oletuk-

set: virhetermit ovat riippumattomia selittävän muuttujan arvoista; virhetermit ovat normaalija-

kautuneita; virhetermien odotusarvo on nolla; virhetermeillä on sama varianssi ja virhetermit

ovat keskenään korreloimattomia (Mellin 2006, 8–9). Jos edellä mainittuja oletuksia rikotaan,

on regressiomallissa mahdollisesti ongelmia. Yleisiä regressiomallien ongelmia ovatkin tun-

temattomat mallista puuttuvat muuttujat, selitettävän ja selittävän muuttujan välisen suhteen

epälineaarisuus, aineiston poikkeavat ääriarvot, muuttujien välisten suhteiden epästationaarisuus

eli vaihtuvuus alueittain tai ajan suhteen ja selittävien muuttujien välinen multikollineaarisuus,

jolla viitataan vahvaan korrelaatioon selittäjien kesken (ks. muun muassa Bohrnstedt ja Car-

ter 1971). Seuraavaksi keskitytään maantieteellisen tilastoaineiston käytössä usein regression

yhteydessä ilmenevään ominaisuuteen eli spatiaaliseen autokorrelaatioon.

4.3.1 Spatiaalinen autokorrelaatio

Joissakin tapauksissa globaalin regressiomallin virhetermit voivat olla alueellisesti klusteroi-

tuneita. Tällöin voi kyseessä olla spatiaalinen autokorrelaatio, joka tarkoittaa tarkasteltavan

muuttujan suhteen maantieteellisesti läheisten alueiden ominaisuutta olla keskenään saman-

kaltaisia maantieteellisesti kaukaisiin alueisiin verrattuna (Dormann ym. 2007). Spatiaalinen

autokorrelaatio on huomattava ongelma regressiomalleille (katso esim. Griffith 2000), sillä se

rikkoo pahimmillaan useita regressioanalyysin oletuksia (Lichstein ym. 2002). Spatiaalisen

autokorrelaation ollessa läsnä voidaan mallin muodostamien regressiokertoimien todeta olevan

epäluotettavia (Anselin ja Griffith 1988, 371).

Regressiomallin spatiaalista autokorrelaatiota on mahdollista mitata Patrick Alfred

Pierce Moranin kehittämällä Moranin I -arvolla (Moran 1950). Moranin I voidaan laskea

joko alueiden naapuruussuhteiden avulla tai alueiden välisten etäisyyksien kautta (Mansley ja

Demšar 2015). Tässä tutkimuksessa Helsingin vesistö- ja virkistysalueista johtuen lasketaan

Moranin I -arvot äänestysalueiden keskipisteiden välisen etäisyyden kautta, koska aineistossa

polygonien välinen naapuruus ei tarkoita todellista naapuruutta, jos alueet ovat esimerkiksi

vesistön molemmin puolin. Moranin I -arvolle voidaan myös määrittää paikallisia arvoja (katso
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esim. Getis ja Ord 1992), mutta tässä tutkimuksessa keskitytään globaaliin arvoon, joka kertoo

koko aineistossa ilmenevästä alueellisesta klusteroitumisesta (Anselin ja Griffith 1988, 369).

Moranin I -arvon tulkintaa varten lasketaan sille myös p-arvo, joka kertoo, onko indeksin

arvo merkitsevästi poikkeava satunnaisesta permutaatiosta (Madetoja 2018, 41). Tutkimuksessa

Moranin I on laskettu R:n ape-kirjaston (Paradis ym. 2004) avulla.

Kuva 7: Äänestysalueiden siirretyt keskipisteet

Moranin I lähestyessä -1 ovat keskenään läheiset alueet toisistaan poikkeavia, kun

puolestaan arvon lähestyessä +1 ovat läheiset alueet keskenään samanlaisia (Mansley ja Demšar

2015). Alueiden ollessa muuttujan suhteen täysin satunnaisesti spatiaalisesti jakautuneita on

Moranin I -arvo nolla (Mansley ja Demšar 2015). Moranin I lasketaan seuraavan kaavan avulla

(Lee 2001)

Ix =
n∑

i
∑

j ci j

∑
i
∑

j ci j(xi − x)(x j − x)∑
i(xi − x)2 (1)

Yhtälössä n on spatiaalisten yksiköiden määrä, jonka indeksejä ovat i ja j, x on kiin-

nostuksen kohteena oleva muuttuja, x on x-muuttujan keskiarvo, ci j on puolestaan spatiaalisten

painojen matriisi.
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4.3.2 Maantieteellisesti painotettu regressio

Maantieteellisesti painotettu regressio (geographically weighted regression) tai lyhyemmin

GWR on Brunsdonin ym. (1996) spatiaaliselle aineistolle kehittämä regressiomalli, joka huomioi

havaintojen spatiaalisen rakenteen sallimalla regressiokertoimien alueellisen vaihtelun (katso

lisää Fotheringham ym. 2002). Tämän takia GWR-menetelmää kutsutaan myös lokaaliksi

regressiomalliksi. GWR pyrkiikin paljastamaan usein maantieteellisissä aineistoissa esiintyviä

paikallisia ilmiöitä, mitä kutsutaan myös epästationaarisuudeksi (Brunsdon ym. 1996). Juuri

näiden ominaisuuksien takia GWR valittiin yhdeksi analyysimenetelmäksi, sillä paikalliset

ilmiöt jäävät globaaleissa regressiomalleissa usein huomaamatta globaalien mallien antaessa

vain yhden arvon jokaiselle regression selittävälle muuttujalle (Brunsdon ym. 1996).

Kansainvälisessä vaalitutkimuksessa menetelmää on jo käytetty (katso esim. Mansley

ja Demšar 2015; Kavanagh ym. 2006; Sue Wing ja Walker 2010; Shin ja Agnew 2011), mutta

sen käyttö ei ole ollut vielä kuitenkaan kovin yleistä (Crespin ym. 2011, 13). Shin ja Agnew

(2011, 74) sanovat kuitenkin, että GWR vaikuttaa lupaavalta vastaamaan vaalitutkimuksen

tutkimuskysymyksiin. Spatiaalisten regressioiden käyttö onkin hyvä vaihtoehto, kun yksilötason

kyselyaineistoa ole saatavilla (Shin ja Agnew 2011, 73). Parhaimmillaan spatiaaliset analyysit

voivat ohjata tulevaa tutkimusta (Shin ja Agnew 2011, 73).

GWR-menetelmä toimii niin, että ensin lasketaan regressiomallille eräänlainen toi-

mintasäde (bandwidth, suom. VI), joka voi olla kiinteä tai adaptiivinen (katso esim. Bivand ym.

2008, 306). Tässä tutkimuksessa käytetty Gaussin funktion mukainen (gaussian) toimintasäde

ei absoluuttisesti rajaa lokaalia mallia niin, etteivät säteen ulkopuolella olevat alueet osallistuisi

lokaalien regressiokertoimien laskentaan, vaan niiden merkitys on vain pienempi kuin lähellä

olevien alueiden. Säteen pituus on laskettu havaintoalueiden polygonien keskipisteiden välisen

euklidisen etäisyyden perusteella. Siksi aineiston alueiden keskipisteitä on siirretty vastaamaan

asutusta (ks. Kuva 7). Toimintasäteen pituuden optimointiin voidaan käyttää joko ristiinvali-

dointia (cross-validation) (Brunsdon ym. 1996) tai Akaiken informaatiokriteeriä (AIC). Tässä

tutkimuksessa käytettiin ristiinvalidointia. Tämän jälkeen muodostetaan painomatriisi:

w(g)i = exp−1/2(d/h)2 (2)

matriisissa d on lokaation g ja havainnon i välinen etäisyys ja h on toimintasäde (Bi-

vand ja Yu 2017, 14). Etäisyyden kasvaessa laskee havainnolle annettava paino w(g)i Gaussin

funktion mukaisesti lokaatiossa g laskettavan paikallisen regressiokertoimen suhteen. Painomat-

riisin avulla havaintoja painotetaan lokaalia regressiota suorittaessa.
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Maantieteellisesti painotettu regressio eroaa lineaarisesta regressiosta niin, että jo-

kaiselle havaintopisteelle lasketaan omat paikalliset β-kertoimet (Kavanagh ym. 2006). Itse

regressiomalli toimii kaavan mukaisesti:

yi = βi0 +

m∑
k=1

βikχik + εi (3)

yhtälössä yi on selitettävä muuttuja lokaatiossa i, χik on k:nnes riippumaton muuttuja

lokaatiossa i, m on riippumattomien muuttujien määrä, βi0 vakio parametrille lokaatiossa i,

βik on lokaali regressioparametri k:nnelle riippumattomalle muuttujalle i ja εi satunnaisvirhe

lokaatiossa i (Lu ym. 2014, 661).

GWR-menetelmän tuottamat tulokset lopulta arvioidaan visuaalisesti jokaisen analyy-

sin muuttujan ollessa visualisoitu omaksi kartakseen. Myös malliin liittyvät diagnostiikkametrii-

kat, kuten residuaalien jakautuminen ja mallin paikallinen selitysaste esitetään karttamuodossa.

Tässä tutkimuksessa on käytetty R:n spgwr-kirjastoa (Bivand ja Yu 2017) ja myös

osia Madetojan (2018) koodista maantieteellisesti painotetun regressiomallin suorittamiseen.

Seuraavaksi esitellään tässä tutkimuksessa toteutettua muuttujien ja mallin valintaa.

4.4 Muuttujien ja mallin valinta

Alueanalyysin muuttujien valinta tapahtui ensin identifioimalla puoluekannatukseen ja äänes-

tyskäyttäytymiseen vaikuttavia muuttujia aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta. Tämän jälkeen

teorian tukemista muuttujista valittiin iteratiivisesti kokeilemalla 15 selittävää muuttujaa, joita

käytettiin selitysmallien muodostamiseen. Selitettävien muuttujien valinta perustui yksinomaan

tutkimusintresseihin, mutta näidenkin operationalisointia koskien tuli tehdä merkittäviä päätök-

siä, joita esitellään seuraavaksi.

4.4.1 Selitettävät muuttujat

Alueellisen analyysin selitettäviksi muuttujiksi valittiin tarkasteltavien ehdokkaiden tai puoluei-

den alueellinen äänisaalis, joka on osamäärä alueen kaikista annetuista hyväksytyistä äänistä.

Koska selitettävä muuttuja on prosenttiyksiköissä, voivat myös selitettävät muuttujat olla il-

man absoluuttisia lukumääriä. Alueellisen kannatusprosentin tarkastelu ei toisaalta huomioi

alueiden suuruuseroja, sillä sama prosenttimäärä yli alueiden ei ole äänien lukumäärässä vakio.

Yksittäisen alueen merkitystä puolueen maahanmuuttajataustaisille ehdokkaille ja puolueelle
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Taulukko 2: Helsingin 2017 maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden yleistiedot puolueittain

Puolue Lkma Osuus puolueen
ehdokkaista

Äänet
yhteensä

Osuus puolueen
äänistä

Kaksi eniten ääniä saanutta
maahanmuuttajaehdokasta

VAS 11 0,087 2780 0,076
Suldaan Said Ahmed (1032),
Zahra Abdulla (748)

VIHR 9 0,071 7435 0,095
Ozan Yanar (4858),
Jasmin Hamid (1227)

SDP 8 0,063 3715 0,083
Nasima Razmyar (1474),
Abdirahim Mohamed (985)

KD 7 0,055 201 0,022
Elie El-Khouri (82),
Evgeni Sarelainen (34)

KOK 7 0,055 1332 0,014
Mukhtar Abib (498),
Vafa Järnefelt (228)

PS 5 0,039 353 0,016
Tamara Tuuminen (94),
Erlin Yang (75)

RKP 3 0,036 1542 0,081
Silja B. Sandelin (999),
Byoma Tamrakar (454)

FP 2 0,083 350 0,071
Pazilaiti Simayijiang (279),
Vlada Petrovskaja (71)

KESK 2 0,023 130 0,014
Anil Rampal (105),
Sonja Vojnovic (25)

SKP 1 0,019 14 0,005 Ayman Al Amir (14)

Kaikkib 55 0,051 17852 0,055
Ozan Yanar (4858),
Nasima Razmyar (1474)

a Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden lukumäärä
b Maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat kaikista puolueista verrattuna kaikkiin ehdokkaisiin ja
kaikkiin annettuihin ääniin

tarkastellaan absoluuttisten äänimäärien alueittaisen suhdeluvun kautta kappaleessa 5.2.1, mutta

muuten tässä tutkimuksessa pidättäydytään kannatusprosenteissa.

Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden kannatusta tarkastellaan puoluekohtaisesti ja

kaikki maahanmuuttajaehdokkaat yhdistettynä. Taulukossa 2 on esitettynä maahanmuuttajataus-

taisten ehdokkaiden puolueittaisia tietoja maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden lukumäärän

mukaan järjestettynä. Taulukon perusteella näemme, kuinka edustettuina maahanmuuttajaeh-

dokkaat olivat puolueiden listoilla ja kuinka merkittävä rooli maahanmuuttajaehdokkailla oli

puolueen äänimäärän kerryttämisessä. Taulukosta ei voi sinällään sanoa, olivatko maahanmuut-

tajaehdokkaat puolueen listoilla yli- vai aliedustettuina, mutta suurista puolueista vihreiden ja

SDP:n maahanmuuttajaehdokkaat onnistuivat saamaan ääniä ylitse oman suhteellisen ehdokaso-

suutensa, kun taas kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset eivät menestyneet tällä mittarilla.

Vihreät, SDP ja vasemmistoliitto olivat menestyksekkäimmät maahanmuuttajapuolueet maahan-

muuttajaehdokkaiden äänimäärällä mitattuna.

Analyysiin valittiin neljä suurinta maahanmuuttajaehdokkaita vaaleihin asettanutta
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puoluetta: vasemmistoliitto, vihreät, SDP ja kokoomus. RKP:tä ei valittu analyysiin vähäisen

ehdokasmäärän vuoksi ja kristillisdemokraatit puolestaan jätettiin analyysin ulkopuolelle eh-

dokkaiden vähäisen äänimäärän vuoksi. Jos puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden äänimäärät

ovat hyvin matalia kaikilla alueilla, käy regressiokertoimien määrittäminen selittävien muut-

tujien kautta hyvin hankalaksi, kun muutaman äänen suuruusluokkaa olevalla mahdollisesti

satunnaisella alueellisella vaihtelulla onkin hyvin suuri merkitys regressiokertoimiin. Kaikki

maahanmuuttajaehdokkaat yhdistettynä valittiin myös yhdeksi selitettäväksi muuttujaksi.

4.4.2 Riippumattomat muuttujat

Kannatusanalyysin valittiin lähes yksinomaan kompositionaalisia muuttujia, millä tarkoitetaan

sitä, että analyysiin valittavien muuttujien tulee kertoa alueella asuvasta väestöstä, eikä niinkään

äänestysalueesta maantieteellisenä alueena. On kuitenkin huomautettava, että kompositionaalis-

ten muuttujien käyttö ei kuitenkaan sulje pois kontekstuaalisia maantieteelliseen ympäristöön

nojaavia selityksiä.

Tässä tutkimuksessa ainoat kontekstuaaliset muuttujat liittyvät ehdokkaiden kotialuei-

siin, joilla pyritään selittämään kyseisten ehdokkaiden tai puolueiden ääniosuuksia alueittain.

Muuttuja on operationalisoitu pelkän dummy-muuttujan sijaan siten, että yksittäiseltä havain-

toalueelta tulevien ehdokkaiden määrä jaetaan kaikilla kotialueensa ilmoittaneiden puolueen

ehdokkaiden määrällä. Tällä tavoin muuttuja painottaa alueita, joista tulee useampi ehdokas.

Muuttuja pohjautuu Keyn (1949) yli puoli vuosisataa sitten tekemään havaintoon Yhdysvaltojen

eteläisissä osavaltioissa. Key (1949) havaitsi, että äänestäjillä on ehdokaskohtaisia lojaliteetteja

oman kotialueensa tai sen läheisyydestä kotoisin olevien ehdokkaiden kanssa. Nämä lojaliteetit

voivat jopa tehdä äänestäjien sosioekonomisista ja puolueisiin liittyvistä jakolinjoista toissijaisia

(Gimpel ym. 2008, 232). Äänestäjät eivät täten ole riippumattomia ympäristöstään ja ehdokkai-

den mahdollisuudet menestyä vaaleissa voivat määräytyä maantieteellisten etäisyyksien kautta

(Gimpel ym. 2008, 232).

Westinen (2016, 255–256) huomauttaa, että Suomessa asuinalueella on ollut merkit-

tävä vaikutus puoluevalinnassa, esimerkiksi keskustan kannatus pohjautuu maaseudulle, kun

taas vihreiden ja kokoomuksen kaupunkialueille. Kyseisessä tarkastelussa ei tosin keskitytä

kuitenkaan yhden kaupungin sisäiseen dynamiikkaan eikä tarkastella, mikä on alueen lopul-

linen selitysvoima puoluevalinnassa sosioekonomisten muuttujien ollessa kontrolloitu. Tässä

tutkimuksessa lähiö- tai maaseutualueita ei ole koodattu aineistoon, vaan alueiden erot näyt-

täytyvät sosioekonomisten muuttujien kautta. Tutkimuksen lähestymistapa ei kuitenkaan jätä

huomioimatta aineiston spatiaalista luonnetta ja siitä seuraavia spatiaalisia prosesseja.
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Taulukko 3: Tausta-aineistojen nimet ja muuttujien päiväykset

Ladatun aineiston nimi Tietojen päiväys Muuttujata

Helsingin asunnot hallintaperusteen ja
huoneistotyypin mukaan 31.12.2016 omistaa_p, vuok_kork_asuoik_p

Helsingin väestö sukupuolen, iän
ja äidinkielen mukaan 1.1.2017

A18_34v_p, A35_49v_p,
A50_64v_p, A65_v_p,
ruotsinkieliset_p, naiset_p

Helsingin 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän
ja koulutusasteen mukaan 1.1.2016 ylempi_korkea_p

Helsingin perheet perhetyypin mukaan 1.1.2017
lapsiparit_p, yksinhuoltajat_p,
lapsettomat_parit_p

Helsingin asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset
käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain 31.12.2015 suurituloiset_p, allemed_tulot_p

Helsingissä asuva työllinen työvoima sukupuolen
ja iän mukaan, Helsingin työttömät
ja työttömyysaste sukupuolen mukaan

31.12.2015 tyottomyys_p

Helsingin koko väestö ja ulkomaalaistaustaiset
taustamaanosan mukaan osa-alueittain 1.1.2017

ulkotaustaiset_p, afrikka_p,
eurooppa_p, muu_maailma_p,
aasia_p, eu_p, muu_eurooppa_p,
euroopan_ulkopuolinen_p

a Parhaisiin regressiomalleihin valitut muuttujat on tummennettu

Ladatuista tausta-aineistoista muodostettiin muuttujia regressioanalyysejä varten. Muo-

dostetut muuttujat ja niiden tiedot on lueteltu Taulukossa 3. Suurin osa muuttujista muodostettiin

aiemman äänestyskäyttäytymistä tutkivan tutkimuksen pohjalta.

Väestön ikää koskevat muuttujat ovat puoluevalinnan kannalta merkittäviä. Westinen

(2016) toteaa, että vihreät ja perussuomalaiset ovat onnistuneet nuorten äänestäjien houkutte-

lemisessa, kun taas keskustan, kokoomuksen ja SDP:n kannatus on vahvaa yli 55-vuotiaiden

keskuudessa. Äidinkielellä on myös ollut Westisen (2016, 255) mukaan historiallinen merkitys

suomalaisen puoluejärjestelmän muodostumisessa, mutta nykyään sen vaikutus on keskeinen

vain yhdelle puolueelle, RKP:lle, joka on saanut 2000-luvulla noin 70% ruotsinkielisten äänistä.

Sukupuoli ja koulutus ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä mer-

kittävämpään rooliin. Westinen toteaa, että sukupuolten välillä on merkittäviä kannatuseroja

perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja vihreiden suhteen (Westinen 2016, 257–258). Kou-

lutus ei Westisen (2015, 127–128) mukaan yllä ammattiluokan tasolle puoluevalintaa selitettäes-

sä, mutta koulutuserot ovat nousseet haastamaan luokkapohjaisia yhteiskunnallisia jakolinjoja

eurooppalaisten tutkimusten mukaan (katso esim. Stubager 2009). Väestön koulutusasteen on

todettu myös vaikuttavan työttömyysasteen ja suomenruotsalaisten osuuden ohella merkittävästi

äänestysaktiivisuuden alueellisiin vaihteluihin (Bengtsson 2004).

Tulotason on todettu vaikuttavan äänestysaktiivisuuteen (Martikainen ja Wass 2012) ja
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tulotason yhteyttä on tutkittu myös puoluevalinnan suhteen (Koivula ym. 2015). Tässä tutkimuk-

sessa tulotasoa koskeva muuttuja on operationalisoitu ylimpään tulodesiiliin kuuluvan väestön

prosenttiosuutena (tulodesiilit määritelty Helsingin tulotasojen mukaan) muusta väestöstä, jonka

tulotaso on tilastoitu. Muuttuja keskittyy siis mittamaan suurituloisten osuutta alueen väestöstä.

Työttömyydellä on todettu olevan vaikutusta äänestysaktiivisuuteen (Martikainen ja

Wass 2002, 81–83) ja puoluevalintaan (Westinen 2016). Perussuomalaiset nauttivat suurinta

kannatusta työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien keskuudessa (Westinen 2016, 253).

Tulee kuitenkin muistaa, että tämän tutkimuksen analyysitasona ovat äänestysalueet, eivätkä

yksittäiset äänestäjät. Tästä johtuen työttömyys tilastoalueen ominaisuutena voidaan tulkita

yksittäisen henkilön kokemaa työttömyyttä laajemmin alueella vallitsevana huono-osaisuutena,

joka voi heijastua muun muassa alueen tulotasoihin, koulutustasoihin ja terveyteen liittyviin

muuttujiin.

Asunnon tai talon omistamista mittaava muuttuja viittaa osittain asukkaiden sosio-

ekonomiseen asemaan, sillä sitä voidaan ajatella yhtenä varallisuuden mittarina ja yksityisesti

omistettujen asuntojen määrä myös kertoo epäsuorasti alueen kunnallisen asuntotuotannon tason.

Dunleavyn (1979) mukaan asunnon omistamisella on jopa suora vaikutus asukkaan poliittiseen

suuntautumiseen, eikä kyseessä ole vain sosiaalisen luokan ilmentymästä. McAllister (1984)

tosin täsmentää, että asunnon omistamisen vaikutus puoluevalintaan vaihtelee maittain riip-

puen ensisijaisesti asumisen merkityksestä poliittisena asiakysymyksenä. Asunnon omistamista

on käytetty myös äänestysaktiivisuuden alueellisten erojen selittämisessä (Mansley ja Demšar

2015).

Maahanmuuttajien tekemän puoluevalinnan on osoitettu eroavan kantaväestön äänes-

täjien puoluevalinnasta (ks. muun muassa Bergh ja Bjørklund 2011b). Tässä tutkimuksessa

käytetään eritaustaisten maahanmuuttajaryhmien väestön osuuksia puolueiden kannatuksen

tarkastelussa. Kaupungin maahanmuuttajaryhmien luokittelu on mahdollista tehdä väestön syn-

typerän mukaan maanosittain. Tunnettujen teoriapohjaisten muuttujien lisäksi perhetyypeistä

muodostettiin kolme eri muuttujaa, joista parit, joilla on lapsia, valittiin analyysiin.

Muuttujien välisten korrelaatiokertoimien tarkastelun jälkeen vain osa muuttujista

valittiin mallien muodostamisvaiheeseen. Tämän jälkeen valituilla 15 selittävällä muuttujalla

muodostettiin kaikki mahdolliset 1–15 muuttujan mallit, joita oli yhteensä 32 767 kappaletta.

Kaikille malleille laskettiin korjattu selitysaste, varianssin inflaatiotekijä -arvot mallin muuttujil-

le, sekä suhdeluku mallin selittävien muuttujien ja selitysasteen välillä. Varianssin inflaatiotekijä

(Variance inflation factor) eli VIF-arvo kertoo mallin muuttujien välisestä korrelaatiosta ja niiden

välisestä mahdollisesta multikollineaarisuudesta (Hair ym. 1995). Kirjallisuudessa pidetäänkin

sääntönä, että harhattomassa mallissa VIF ei ylitä arvoa 10 (Hair ym. 1995), mutta käytännön
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tilanteissa ei selvää raja-arvoa VIF:ille ole olemassa (Töttö 2010).

Mallin valinnan ohjaamiseksi tuli parhaan valitun mallin VIF-arvon olla kaikille mallin

muuttujille alle yhdeksän rajatapausten poissulkemiseksi. Parhaassa mallissa korjattu selitysaste

maksimoituu samalla, kun muuttujien määrä pysyy pienenä (eli suhdeluku selitysasteen ja muut-

tujien määrän välillä maksimoituu). Kaikkien mallin muuttujien ei tarvinnut olla tilastollisesti

merkitseviä. Valitun parhaan mallin ympäristöstä ajettiin useita testiajoja yksittäisten muuttu-

jien vaihdoksilla. Lopulta mallien Akaiken informaatiokriteeri -arvoja vertailtiin toisiinsa. AIC

mahdollistaa saman riippuvaa muuttujaa selittävien mallien vertailun (ks. lisää Lee ja Ghosh

2009). Lopulliseksi malliksi valittiin sekä lineaarisen regressiomallin että maantieteellisesti

painotetun regressiomallin AIC-arvoja minimoiva malli. Taulukossa 4 on esitelty parhaisiin

malleihin valitut muuttujat ryhmittäin ja muuttujakuvauksen kanssa.

5 Tulokset

Tutkimustulokset on jäsennelty niin, että kuhunkin tutkimuskysymykseen vastataan omassa

osiossaan. Tutkimuskysymyksiin vastataan niiden esittämisjärjestyksessä.

5.1 Ehdokkaiden ominaisuuksien vertailu

Tässä osiossa vastataan ensimmäiseen kahteen tutkimuskysymykseen (1a–b) tarkastelemalla

ehdokkaiden ominaisuuksiin (mm. ikä, sosioekonominen asema, asuinalue) liittyviä eroja,

kun ehdokkaat on jaettu kolmeen eri ryhmään eli maahanmuuttajataustaisiin ehdokkaisiin,

kantaväestöön kuuluviin eli natiiviehdokkaisiin ja kaikkiin valituiksi tulleisiin ehdokkaisiin

(mukaan lukien maahanmuuttajataustaiset ja natiivit), jotka tulivat suoraan valituiksi (varalle

jääneitä ehdokkaita ei otettu tähän ryhmään mukaan). Tulosten tarkastelu aloitetaan ensin kaikkia

ehdokkaita koskevista tiedoista, jonka jälkeen tarkastellaan vaalikonevastauksista saatuja tietoja.

5.1.1 Kaikki ehdokkaat

Taulukossa 5 on listattu maahanmuuttajaehdokkaiden ja kantaväestöön kuuluvien ehdokkai-

den eli natiivien ja valittujen ehdokkaiden jakautumista muun muassa iän, sukupuolen, sekä

vaalikoneisiin vastaamisen suhteen. Taulukosta voidaan huomata, kuinka maahanmuuttajaehdok-

kaiden ikäjakauma on painottunut natiiviehdokkaita nuorempiin ikäryhmiin. Vain 7 prosenttia

maahanmuuttajataustaisista ehdokkaista oli yli 60-vuotiaita, kun vastaava luku on kantaväestön
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Taulukko 5: Kaikki ehdokkaat

Ehdokkaat

Maahanmuutta-
jataustaiset Natiivit Valitut

(n = 55) (n = 1029) (n = 85)

Ikä

18–29
0,18
(10)

0,15
(159)

0,11
(9)

30–44
0,35
(19)

0,35
(356)

0,49
(42)

45–59
0,40
(22)

0,29
(300)

0,21
(18)

60+
0,07
(4)

0,21
(214)

0,19
(16)

Sukupuoli Nainen
0,51
(28)

0,46
(476)

0,49
(42)

Vaaleja edeltävä
poliittinen
toiminta

Ehdokkaana 2012
0,53
(29)

0,43
(444)

0,74
(63)

Kaupungin-
valtuutettu

0,05
(3)

0,06
(61)

0,49
(42)

Kansanedustaja
0,04
(2)

0,01
(14)

0,16
(14)

Suhde
puolueeseen Sitoutumaton

0,11
(6)

0,06
(66)

0,03
(3)

Vastasi
vaalikoneeseen

Yle
0,60
(33)

0,80
(820)

0,94
(80)

HS
0,62
(34)

0,79
(812)

0,98
(83)

ehdokkailla 21 % ja valituiksi tulleilla 19 %. On kuitenkin huomattava, että valtaosa maahan-

muuttajaehdokkaista kuului ikäryhmään 45–59 vuotta, kun taas valituista ja natiiveista valtaosa

ehdokkaista oli 30–44-vuotiaita. Ehdokkaiden ikäryhmien perusteella voidaan todeta, että maa-

hanmuuttajataustaiset ehdokkaat ovat edustavia oman viiteryhmänsä suhteen, sillä Helsingin

ulkotaustainen väestö on kantaväestöä nuorempaa (Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö

2017g).

Sukupuolen suhteen on havaittavissa vain pieniä eroja ryhmien välillä. Maahanmuutta-

jaehdokkaista yli puolet (51 %) oli naisia ja tämä luku on pari prosenttiyksikköä suurempi kuin

valituilla ehdokkailla, sekä viisi prosenttiyksikköä suurempi kuin natiiviehdokkailla.

Ehdokkaiden poliittisesta toiminnasta ennen vaaleja voidaan huomata, että maahan-

muuttajaehdokkaista yli puolet oli ollut ehdolla vuoden 2012 kuntavaaleissa. Luku on 10 pro-

senttiyksikköä suurempi kuin kantaväestön ehdokkailla. Valituista ehdokkaista vain 26 % oli

tullut valituksi ilman vuoden 2012 vaalien ehdokkuutta. Viime vaalien ehdokkuustieto saatiin
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2017 vaaliaineistossa ilmoitetusta vertailuvaalin äänimäärästä. Jos ehdokkaan äänimäärä oli

vertailuvaalissa nolla, niin ehdokas luokiteltiin uudeksi ehdokkaaksi. Tämä on realistinen oletta-

mus, sillä pienin ehdokkaan saama äänimäärä Helsingissä 2017 oli kaksi ääntä. Taulukosta 5

nähdään myös, että alle puolet valituista ehdokkaista oli istuvia kaupunginvaltuutettuja.

Prosentuaalisesti maahanmuuttajataustaisista ehdokkaista oli eniten sitoutumattomia

ehdokkaita (11 %), mutta määrällisesti kyse on vain kuudesta ehdokkaasta. Vain kolme sitoutu-

matonta ehdokasta tuli valituksi Helsingin kaupungin valtuustoon.

Ylen ja Helsingin Sanomien vaalikoneisiin vastasi vain noin 60 % maahanmuut-

tajaehdokkaista. Tämä on 20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin natiiviehdokkailla ja yli 30

prosenttiyksikköä vähemmän kuin valituilla ehdokkailla. Tulos herättää kysymyksiä, miksi maa-

hanmuuttajaehdokkaiden vaalikonevastausprosentti on näin matala. Ovatko matalasta vastaus-

prosentista vastuussa tiettyjen puolueiden ehdokkaat tai onko vaalikoneen tekemisellä ylipäätään

merkitystä ehdokkaiden kannatukselle? Näihin vastataan Taulukossa 6, jossa Ylen vaalikonee-

seen vastaamatta jättäneiden ehdokkaiden osuuksia ja äänimääriä tarkastellaan puolueittain ja

ehdokkaan maataustan mukaan.

Taulukosta 6 nähdään, että eduskunnassa toimivista puolueista etenkin kristillisdemo-

kraatit ja perussuomalaiset jättivät vaalikoneet täyttämättä natiiviehdokkaiden keskuudessa (yli

30 %). Sama trendi jatkui maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden keskuudessa, sillä kristillisde-

mokraattien maahanmuuttajaehdokkaista yli 70 % ja perussuomalaisista 40 % jätti vaalikoneen

tekemättä. Päinvastoin etenkin kokoomuksen ja vihreiden natiiviehdokkaat täyttivät vaalikonetta

ahkerasti. Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaat täyttivät vaalikonetta isoista puolueista eniten,

mutta sama innokkuus ei jatkunut kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaiden keskuudessa,

joista kolme ei täyttänyt vaalikonetta, mikä vastaa puolta puolueen natiiviehdokkaista, jotka eivät

täyttäneet vaalikonetta. Taulukosta nähdään myös, että puolueilla, joilla oli useampia maahan-

muuttajaehdokkaita, oli vaalikoneiden vastaamatta jättäneiden kerryttämä äänimäärä pienempi

kuin vaalikoneeseen vastanneilla ehdokkailla, mikä kertoo siitä, että vaalikoneen täyttäneet eh-

dokkaat olivat menestyksekkäämpiä. Sama havainto pätee natiiviehdokkaisiin perussuomalaisia

lukuun ottamatta, sillä perussuomalaisten vaalikoneen täyttämättä jättäneet natiiviehdokkaat

saivat ääniä yli suhteellisen osuutensa puolueen kantaväestöön kuuluvista ehdokkaista (0,336

vs. 0,328). Taulukon 6 ulkopuolelta voidaan todeta, että kahdeksan maahanmuuttajataustaista

ehdokasta, jotka jättivät vastaamatta Ylen vaalikoneeseen, olivat korkeasti koulutettuja.

Lopuksi vielä Taulukon 5 tietoja täsmentäen voidaan todeta, että vuoden 2017 maa-

hanmuuttajaehdokkaista Nasima Razmyar (sd.), Zahra Abdulla (vas.) ja Jasmin Hamid (vihr.)

olivat tulleet valituiksi edeltävissä valtuustovaaleissa. Nasima Razmyar yhdessä Ozan Yanarin

(vihr.) kanssa olivat istuvia kansanedustajia. Vuoden 2012 kuntavaaleissa valituista ja uudelleen
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Taulukko 6: Vaalikoneprofiilin tekemättä jättäneet Helsingin ehdokkaat ja heidän saamansa

äänimäärät puolueittain ehdokkaan taustan mukaan jaoteltuna

Puolue
Ehdokkaiden osuudet Ääniosuudet

Natiivit Maah Maaha Natiivit

FP
0,091
(2/22)

0
(0/2)

NA
0,017

(79/4560)

KD
0,392

(47/120)
0,714
(5/7)

0,423
(85/201)

0,107
(955/8938)

KESK
0,235

(20/85)
0,500
(1/2)

0,808
(105/130)

0,132
(1194/9079)

KOK
0,050

(6/120)
0,429
(3/7)

0,229
(305/1332)

0,017
(1551/90851)

PS
0,328

(40/122)
0,400
(2/5)

0,399
(141/353)

0,336
(7236/21529)

RKP
0,212

(17/80)
0,333
(1/3)

0,058
(89/1542)

0,089
(1559/17454)

SDP
0,126

(15/119)
0,375
(3/8)

0,209
(777/3715)

0,086
(3536/41279)

SKP
0,365

(19/52)
1,000
(1/1)

1,000
(14/14)

0,154
(416/2702)

VAS
0,138

(16/116)
0,364
(4/11)

0,123
(342/2780)

0,035
(1181/33684)

VIHR
0,076

(9/118)
0,222
(2/9)

0,022
(165/7435)

0,014
(996/70887)

a Vaalikoneprofiilin tekemättä jättäneiden maahanmuuttajataus-
taisten ehdokkaiden osuus puolueen kaikkien maahanmuutta-
jaehdokkaiden saamista äänistä

ehdolle 2017 asettuneista maahanmuuttajaehdokkaista vain Zahra Abdulla ei tullut valituksi.

Kaikki istuvista natiivi- ja maahanmuuttajataustaisista kansanedustajista tulivat kuntavaaleissa

valituiksi kahta keskustan ehdokasta lukuun ottamatta.

Kokonaisuudessaan vuoden 2017 kuntavaaleissa valittuja maahanmuuttajataustaisia

ehdokkaita oli kuusi kappaletta, mutta tästä luvusta ei voida suoraan päätellä, onko maahanmuut-

tajaehdokkaiden osuus valtuustossa kasvanut. Oikeusministeriön vaalien tulos- ja tietopalvelun

vuoden 2012 ehdokastiedoissa ei paljasteta ehdokkaiden äidinkieltä, joten vertailutietoja ei ole

avoimesti saatavilla. Kuitenkin parhaiten menestyneistä Helsingin maahanmuuttajaehdokkaista

vuoden 2012 kuntavaaleissa raportoitiin mediassa ja voimme sen perusteella sanoa, että ko-

koomuksen Fatbardhe Hetemaj keräsi heistä suurimman äänisaaliin (yli 2100 ääntä) Nasima

Razmyarian ollessa toiseksi menestynein yli 1600 äänellä (Iltalehti 29.10.2012). Seuraavaksi
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keskitytään tarkastelemaan Ylen vaalikoneeseen vastanneita ehdokkaita taustatietokysymysten

kautta.

5.1.2 Ylen vaalikoneeseen vastanneet

Ylen vaalikoneeseen vastasi 33 maahanmuuttajataustaista ehdokasta, kantaväestöstä 820 ja vali-

tuista 80 ehdokasta (katso taulukko Liitteessä 1). Vastanneiden ikäryhmiä tarkastelemalla voim-

me huomata, että Taulukon 5 ikäryhmiin verrattuna maahanmuuttajaehdokkaiden ikäjakauma

on nuorentunut, kun taas kantaväestön ikäryhmien prosenttiosuudet ovat lähes muuttumattomat.

Ylen vaalikoneeseen vastanneissa on enemmän naisia kuin miehiä kaikissa ryhmissä, mutta

vastanneiden naisten osuus on vain vähän korkeampi kuin kaikkien ehdokkaiden naisten osuus

ryhmittäin.

Ylen vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden koulutustasot ovat lähes identtiset

maahanmuuttajaehdokkaiden ja natiiviehdokkaiden kesken. Korkeakoulututkinnon suorittaneita

on molemmissa ryhmissä 64 % vastanneista, jonka jälkeen ammattitutkinnon suorittaneita oli

toiseksi eniten. Näiden kahden ryhmän ja valittujen ehdokkaiden välillä on huomattava 20 pro-

senttiyksikön ero korkeakoulututkinnon suorittaneissa. Valituissa ehdokkaissa on huomattavasti

enemmän korkeasti koulutettuja.

Vertailukelpoisen aineiston saamiseksi ehdokkaiden vastaukset yhdenmukaistettiin,

koska useat ehdokkaat arvioivat koulutustasonsa eri kriteereillä kuin toiset ehdokkaat. Vas-

tausten yhdenmukaistamisella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi ammatikseen ”sairaanhoitaja”

vastanneen ehdokkaan koulutustasoksi valittiin aina ”ammattitutkinto”, jollei korkeammasta

koulutusasteesta oltu annettu tietoa erikseen. Vastausten yhdenmukaistaminen tehtiin myös

ehdokkaiden ilmaisemalle ammattiasemalle.

Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden eniten esiintyvä ammattiasema oli työnteki-

jä/toimihenkilö (33 % vastanneista). Toiseksi eniten maahanmuuttajataustaisista ehdokkaista

oli yrittäjiä (27 %), jonka jälkeen neljännes toimi asiantuntijatehtävissä tai johtavassa ase-

massa (kategoriaan kuuluivat myös korkeakoulututkintoa vaativat tehtävät). Kantaväestöön

kuuluvista ehdokkaista suurin osa (42 %) toimi asiantuntijatehtävissä ja sama nimike oli myös

yleisin valittujen ehdokkaiden keskuudessa. Valituista ehdokkaista toiseksi eniten kuului ”joku

muu”-kategoriaan, johon sisällytettiin kaikki poliittisissa toimissa työskentelevät. Maahanmuut-

tajaehdokkaiden ammattiasema oli huomattavasti matalampi kuin kahdella muulla ryhmällä,

mutta toisaalta maahanmuuttajaehdokkaissa oli eniten yrittäjiä suhteessa ehdokkaiden määrään.

Kuudella kymmenestä maahanmuuttajaehdokkaasta on yksityisen puolen työnantaja, mikä on

noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi määrä kuin valituilla ja natiiviehdokkailla.
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Vuosituloiltaan maahanmuuttajaehdokkaat jäävät natiiviehdokkaista jälkeen korkeim-

missa tuloasteissa. Maahanmuuttajaehdokkaista suurimmalla osalla (39 %) vuositulot olivat

30–50 000 euron välillä. Valittujen ehdokkaiden vuositulot olivat selvästi kahta muuta ryhmää

korkeammat. Vaalikoneeseen vastanneista valituista ehdokkaista 20 % ei ilmoittanut vaaliko-

neessa tulojaan.

Maahanmuuttajaehdokkaista lähes kaikki (97 %) ilmoittivat suomen kielen yhdeksi

osaamistaan kielistä, mikä on vain prosenttiyksikön verran vähemmän kuin natiiviehdokkailla.

Ruotsin kieltä koki osaavansa noin kolmannes vastanneista maahanmuuttajaehdokkaista. Lue-

teltujen kielien määrä oli maahanmuuttajilla (3,54) selvästi kantaväestön ehdokkaita suurempi

(3,25). Valituilla ehdokkailla oli edellä mainittuja ryhmiä kattavammat kielitaidot. Tulee tosin

huomata, että vaalikoneen vastausmahdollisuudet rajoittavat valittavien kielten määrää, sillä

”joku muu” -vaihtoehdon voi valita vain kerran.

Vaalikoneissa ehdokkailta kysyttiin aikaisempaa poliittista kokemusta, johon oli usei-

ta vastausvaihtoehtoja. Kysymykseen vastanneista maahanmuuttajaehdokkaista yli kolmannes

valitsi ”ei mitään näistä” -vaihtoehdon, joka tässä tulkitaan poliittisen kokemuksen puutteeksi.

Vastaava osuus kantaväestön ehdokkaille on 24 prosenttia ja valituille 3 prosenttia. Ehdokkaiden

suhteesta puolueeseen voidaan mainita, että kaikki sitoutumattattomat ehdokkaat tekivät vaa-

likoneen tai vaihtoehtoisesti kyse voi olla vaalikonedatan ominaisuudesta koodata ehdokkaat,

jotka eivät tehneet vaalikonetta automaattisesti ei sitoutumattomiksi.

Ehdokasryhmät erosivat myös selvästi vaalibudjettien suuruusluokissa. Suurimmalla

osalla natiivi- ja maahanmuuttajaehdokkaista vaalibudjetin suuruus oli alle 500 euroa. Valittujen

ehdokkaiden vastaava yleisin vaalibudjetin suuruusluokka oli 3000–10 000 euroa. Ryhmistä

prosentuaalisesti eniten vaalibudjettiaan eivät paljastaneet ehdokkaat, jotka tulivat valituiksi (10

%).

Ylen vaalikoneessa ehdokkaille annettiin mahdollisuus lisätä linkki oman sosiaalisen

median profiileihinsa. Näin oli mahdollista tarkistaa ehdokkaiden sosiaalisen median käytön

aktiivisuus vierailemalla ehdokkaiden Twitter-tileillä. Vaalikoneen täyttäneistä maahanmuutta-

jaehdokkaista 42 prosentilla ei ollut toimivaa Twitter-tiliä aineiston keräyshetkellä (lokakuussa

2017). Twitteriin kuuluvien aktiivisuutta mitattiin lähetettyjen twiittien määrällä, jossa koo-

di 1 vastaa 0–49 julkaistua twiittiä, kaksi 50–99 twiittiä, kolme 100–199 ja 4 yli 200 twiittiä.

Maahanmuuttajaehdokkaiden aktiivisuus Twitterissä oli täsmälleen samaa luokkaa kuin natii-

viehdokkaiden (3,21), valittujen ollessa kaikista aktiivisimpia.

Ehdokasryhmien uskontokuntien jäsenyyden suhteen eniten kirkkoon kuulumattomia

oli maahanmuuttajaehdokkaiden ryhmässä (55 %). Maahanmuuttajaehdokkaista 12 prosenttia ei
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paljastanut uskontokuntaansa, mikä on samassa linjassa kantaväestön ja valittujen ehdokkaiden

kanssa, koska kyse on vain yhden ehdokkaan erosta. Evankelisluterilaisia oli maahanmuuttajaeh-

dokkaista vain kaksi ehdokasta eli 6 prosenttia. Seuraavassa osassa tarkastellaan ehdokkaiden

asuinalueita.

5.1.3 Ehdokkaiden asuinalueet

Ylen vaalikoneessa ehdokkaat saivat ilmoittaa kaupunginosan, josta he ovat kotoisin. Kaikki vas-

tanneet eivät paljastaneet kotikaupunginosaansa, vaan vastasivat ympäripyöreämmin esimerkiksi

olevansa kotoisin Itä-Helsingistä. Vain ehdokkaat, jotka nimesivät tarkasti oman kaupunginosan-

sa, on visualisoitu Kuvassa 8 ehdokasryhmittäin. Jos ehdokkaan nimeämällä kaupunginosalla on

useampi äänestysalue, valittiin alueista yksi satunnaisesti.

Voimme todeta Kuvan 8 paneelin a perusteella, että kaikki maahanmuuttajaehdokkaat

ovat kotoisin eri alueilta. Maahanmuuttajaehdokkaiden asuinalueet olivat kuitenkin pääosin

yhteydessä toisiinsa. Ehdokasklustereita on havaittavissa Töölön ja Kallion ympäristössä ja

Kontula–Herttoniemi-akselilla, joidenkin ehdokkaista tullessa Pohjois- ja Länsi-Helsingistä.

Paneelista b nähdään, että kantaväestöön kuuluvista ehdokkaista erityisen suuri osa tuli muun

muassa Töölöstä, Lauttasaaresta, Munkkiniemestä, Vuosaaresta, Herttoniemestä, Laajasalosta ja

Kontulasta. Kantaväestön suhteen lähes kaikki alueet ovat alueellisesti edustettuina. Ehdokkaat

voivat olla myös pieniltä kartassa valkoisella täytetyiltä alueilta, mutta he eivät välttämättä vain

nimenneet näitä alueita omiksi kotialueikseen.

Valituiksi tulleista ehdokkaista valtaosa on kaupungin keskusta-alueelta (katso paneeli

c). Ehdokkaita pääsi läpi paljon Töölöstä, Kruununhaasta, Eirasta ja Kalasatamasta. Kyseiset alu-

eet profiloituvat korkean sosioekonomisen aseman alueiksi, mikä myös vastaa valituiksi tulleiden

korkeaa sosioekonomista asemaa. Edellä mainittujen alueiden lisäksi useita valittuja ehdokkaita

on kotoisin Arabianrannasta, Käpylästä ja Kontulasta. Helsingin 2017 kaupunginvaltuuston

alueellinen edustavuus näyttää toteutuvan heikoiten osissa Koillis-, Länsi- ja Itä-Helsinkiä.

5.1.4 Ehdokkaiden arvokartta-analyysi

Helsingin Sanomien kuntavaalien 2017 vaalikoneen viimeiset 10 kysymystä liittyvät arvoihin.

Taloudellista vasemmisto–oikeisto–ulottuvuutta koskee neljä kysymystä, konservatiivi–liberaali-

ulottuvuutta myöskin neljä kysymystä ja lopuksi kaksi kysymystä on vihreistä arvoista (katso

lisätietoja Helsingin Sanomat 11.3.2017). Kaikki kysymykset uudelleen koodattiin Likertin

asteikolle [-2,+2]. Kun jokaista ulottuvuutta koskevat kysymykset summataan yhteen, saadaan
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Kuva 8: Ehdokasryhmien asuinalueet vaalikonevastausten perusteella

(a) Maahanmuuttajaehdokkaat (b) Natiiviehdokkaat (c) Valitut ehdokkaat

muuttuja, joka saa vasemmisto–oikeisto- ja konservatiivi–liberaali-akseleilla arvoja välillä [-8,

+8]. Ehdokkaiden vastaukset voidaan joko visualisoida kolmen tai kahden ulottuvuuden mukaan.

Tässä analyysissä vihreys-ulottuvuus on jätetty pois tarkastelusta.

Kuva 9: Maahanmuuttajaehdokkaiden sijainti HS arvokartalla

Kuvassa 9 on visualisoitu Helsingin Sanomien vaalikoneen täyttäneiden maahan-

muuttajaehdokkaiden arvovastaukset. Ehdokkaat on jaoteltu puolueittain ja ehdokkaiden arvoja
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havainnollistavan ympyrän halkaisijan pituus on painotettu ehdokkaan saaman äänimäärän suh-

teen. Ympyröitä ympäröivien ellipsien sisäänsä rajaamat alueet kuvaavat kaikkien puolueen

ehdokkaiden muodostamaa keskimääräistä arvoaluetta. Voimmekin havaita kuvasta, että maa-

hanmuuttajataustaiset ehdokkaat sopivat puolueensa arvoalueille yksittäisiä havaintoja lukuun

ottamatta.

Kuvan perusteella ei voida sanoa, että maahanmuuttajaehdokkaat olisivat puolueensa

liberaaleimpia ehdokkaita. Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien maahanmuuttajaehdok-

kaat ovat puolueensa arvojen keskipistettä konservatiivisempia. Vasemmistopuolueista va-

semmistoliiton ja SDP:n maahanmuuttajaehdokkaiden keskuudessa on melko paljon hajontaa

konservatiivi–liberaali-ulottuvuudessa, osan ehdokkaista ollessa puolueen arvoalueen rajoilla tai

jopa sen ulkopuolella. Vasemmisto–oikeisto-ulottuvuuden suhteen ovat vasemmistopuolueiden

maahanmuuttajaehdokkaat keskimäärin yhtä vasemmalla kuin puolueensa muutkin ehdokkaat,

kun taas oikeisto- sekä keskustapuolueiden maahanmuuttajaehdokkaat ovat vasemmistolaisem-

pia suhteessa oman puolueensa arvoalueen keskipisteeseen (pois lukien kristillisdemokraatit).

Arvokartta-aineistosta voidaan todeta, ettei maahanmuuttajaehdokkaiden arvoissa ole keskiarvo-

ja vertailtaessa merkittävää eroa sukupuolten välillä.

Kuvasta 9 nähdään myös, että absoluuttisin äänimäärin mitattuna menestyksekkäimpiä

maahanmuuttajaehdokkaita on vasemmistoliitossa, SDP:ssä ja vihreissä. Eniten ääniä saaneet

maahanmuuttajaehdokkaat kuuluvat arvokartan vasempaan alaneljännekseen. Tulee myös mai-

nita, että pääpuolueiden ulkopuolelta tullut maahanmuuttajaehdokas Silja Borgarsdóttir San-

delin (r.) kuului noin tuhannella äänellä eniten ääniä saaneiden maahanmuuttajaehdokkaiden

joukkoon. Seuraavaksi määritetään maahanmuuttajaehdokkaita koskevaa alueellista kysyntää

tarkastelemalla ja selittämällä maahanmuuttajaehdokkaiden vaalimenestystä.

5.2 Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vaalimenestys

Tässä osassa pyritään vastaamaan alueellista tarkastelua koskeviin tutkimuskysymyksiin (2a–c).

Ensin tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa alueellista

vaalimenestystä Helsingin kuntavaaleissa 2017 (2a). Tämän jälkeen ehdokkaiden ja puolueiden

alueellisia ääniosuuksia selitetään globaaleilla regressiomalleilla, joiden muuttujat perustuvat

äänestysalueisiin yhdistettyihin tausta-aineistoihin (2b). Globaalien mallien tulkinnan jälkeen

tehdään malleista lokaalit versiot käyttämällä maantieteellisesti painotettua regressiota (GWR).

GWR:llä pyritään korjaamaan malleissa esiintyvää spatiaalista autokorrelaatiota ja tuomaan

esille muuttujiin liittyvää alueittaista vaihtelua (2c).
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5.2.1 Puolueiden ja maahanmuuttajaehdokkaiden ydinkannatusalueet

Maahanmuuttajaehdokkaiden alueellinen menestys on havainnollistettu Kuvassa 10 absoluuttis-

ten äänien lukumäärän ja alueellisten ääniosuuksien kautta. Kuvan paneelista a nähdään, että

maahanmuuttajaehdokkaat saivat suurimmat äänimäärät (yli 400 ääntä) Töölössä ja Kontulassa.

Näiden alueiden jälkeen ääniä tuli absoluuttisesti eniten Kampin, Kallion, Vuosaaren, Kannel-

mäen ja Myllypuron alueilla. Vähiten ääniä kertyi vähän asutuilla alueilla (mm. Suomenlinna),

kokoomuksen ydinkannatusalueilla (mm. Lehtisaari, Kuusisaari ja Pakilat), sekä Helsingin ja

Vantaan kuntarajan lähistöllä.

Maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus alueellisten ääniosuuksien mukaan mitattuna

antaa erilaisen kuvan maahanmuuttajaehdokkaiden alueellisesta kannatuksesta (ks. b-paneeli).

Alueellisen kannatuksen painopiste ääniosuuksin mitattuna siirtyy Töölön seudulta voimakkaasti

kohti Kalliota ja Itä-Helsinkiä. Maahanmuuttajaehdokkaat saivat yli 10 prosenttia äänistä Itä-

keskuksen, Kurkimäen, Kallahden (Vuosaari B) ja Meri-Rastilan (Vuosaari A) äänestysalueilla.

Vähiten ääniä maahanmuuttajaehdokkaat saivat suurin piirtein samoilla alueilla, joissa he myös

saivat absoluuttisesti vähän ääniä. Kaikista pienimmät ääniosuudet (n. 2 %) olivat Paloheinässä,

Pakiloissa, Maununnevassa ja Lehti- ja Kuusisaaren alueilla.

Kuva 10: Maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden vaalimenestys

(a) Absoluuttiset äänimäärät (b) Alueosuudet

Kokoomuksen ja sen maahanmuuttajaehdokkaiden ydinkannatusalueet on havainnol-

listettu Kuvassa 11. Puoluekohtaisessa aluetarkastelussa keskitytään yksinomaan ääniosuuksiin

absoluuttisten äänimäärien sijaan. Voimme nähdä, että kokoomuksen ydinkannatusalueita ovat
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ydinkeskustan alueiden ohella erityisesti Tammisalo (57,5 %), Lehtisaari, Kuusisaari ja Vanha

Munkkiniemi (52 %), Vattuniemi (52 %) ja Länsi-Pakila (50 %).

Kokoomuksen listoilla olevien maahanmuuttajaehdokkaiden suurimmat alueelliset

kannatusluvut tulivat Vuosaaren (A ja B), Ruoholahden, Kurkimäen, Itäkeskuksen ja Jako-

mäen äänestysalueilta (katso b-paneeli). Puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden alueittaiset

ääniosuudet olivat pienimmät tarkasteltavien neljän puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden

ääniosuuksista. Paneelista c nähdään, että kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaiden osuus

puolueen alueittaisista äänisaaliista oli parhaimmillaan Kurkimäessä ja Vuosaaressa vähän yli

13 %. Voimme verrata paneelin c tuloksia paneelin a puoluekannatukseen ja havaita, että ko-

koomuksen maahanmuuttajaehdokkaat menestyivät alueilla, jotka olivat puolueen heikoimman

kannatuksen alueita.

Paneelissa d on havainnollistettu yksittäisten äänestysalueiden merkitystä puolueen ja

maahanmuuttajaehdokkaiden kokonaiskannatukselle Helsingissä. Metriikka on laskettu yhdelle

alueelle jakamalla ehdokkaiden ja puolueiden alueen äänet kaikilla ehdokkaiden ja puolueiden

Helsingin äänillä ja tämän jälkeen ehdokkaiden alueellisesta suhdeluvusta vähennetään puolueen

vastaava suhdeluku samalle alueelle. Sitten tämä prosessi toistetaan jokaiselle alueelle. Metriikan

matemaattinen kuvaus on seuraava:

vmaah(i)
vmaah(helsinki)

−
vpuolue(i)

vpuolue(helsinki)
(4)

kaavassa vmaah(i) tarkoittaa puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden absoluuttista ääni-

määrää äänestysalueella i, vpuolue(i) on vastaavasti puolueen äänimäärä samalla alueella, kun taas

vmaah(helsinki) kattaa kaikki puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden Helsingissä saadut äänet ja

vpuolue(helsinki) kaikki puolueen Helsingin äänet.

Mitä suurempi positiivinen luku on kyseessä, sitä enemmän alueella on merkitys-

tä puolueen maahanmuuttajaehdokkaille ja mitä negatiivisempi luku, sitä enemmän alueella

on merkitystä puolueelle. Lähellä nollaa oleva luku viittaa siihen, että ehdokkaat menestyivät

alueella Helsingin mittakaavassa samalla tavoin kuin puolueensa. Paneelin d mukaan kokoomuk-

sen maahanmuuttajaehdokkaat eivät menestyneet puolueensa keskeisimmillä kannatusalueilla,

esimerkiksi Vattuniemessä suhdelukujen erotus on pienimmillään -1,9 prosenttiyksikköä. Itä-

Helsingin ja Kallion seuduilla suhdelukujen erotus on puolestaan positiivinen ja Kallahdessa

suhdelukujen erotus saa suurimman arvon +3,2 prosenttiyksikköä. Kuvien 11–14 c ja d -paneelit

ovat puolueittain visuaalisesti vertailukelpoisia, sillä kuvissa noudatetaan samoja väriasteikkoja.

SDP:n ja puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden ydinkannatusalueet ovat esillä Ku-

vassa 12. Paneelista a voimme todeta, että SDP:n ydinkannatusalueet sijaitsevat Itä- ja Koillis-
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Kuva 11: Kokoomuksen ydinkannatusalueet

(a) Puoluekannatus (b) Maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus

(c) Maahanmuuttajaehdokkaiden osuus puolueen äänis-

tä

(d) Alueiden merkitys puolueen maahanmuuttajaehdok-

kaille vs. puolueelle
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Helsingissä. Suurimpia kannatusalueita ovat erityisesti Jakomäki (31,7 %), Kontula ja Vesala (27

%), Kurkimäki (27 %) ja Vuosaari (23,5 %). Paneelista b näemme SDP:n maahanmuuttajaeh-

dokkaiden ääniosuuden alueittain. Maahanmuuttajaehdokkaat saivat suurimmat ääniosuutensa

Kurkimäessä (3,9 %), Itäkeskuksessa (3,2 %) ja Puotilassa (3,1 %). Heikointa kannatusta maa-

hanmuuttajaehdokkaat saivat puolueensa tavoin ydinkeskustassa. Parhaimmillaan maahanmuut-

tajaehdokkaiden kannatus kattoi 18 % SDP:n alueellisesta äänimäärästä Lauttasaaren C ja D

äänestysalueilla. Myös Itäkeskuksessa, Pitäjänmäessä, Ruoholahdessa ja Pikku Huopalahdessa

maahanmuuttajien osuus puolueen äänistä oli yli 15 %.

Paneelista d havaitsemme, että Helsingin äänestysalueissa ei ole pääsääntöisesti suuria

tärkeyseroja SDP:n maahanmuuttajaehdokkaille ja puolueelle. Poikkeuksena ovat Lauttasaa-

ri ja yksittäiset alueet Itä-Helsingistä (mm. Kontula, Puotila ja Pikku Huopalahti), jotka ovat

maahanmuuttajaehdokkaille tärkeämpiä kuin puolueelle. Myös ydinkeskusta, joka ei ole puolu-

eelle merkittävää kannatusaluetta, on hiukan tärkeämpi maahanmuuttajaehdokkaille. Puolueelle

merkittävämpiä alueita ovat erityisesti Vuosaari, Suutarila, Mellunmäki ja Oulunkylä.

Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden ja itse puolueen ydinkannatusalueet näkyvät

Kuvassa 13. Vihreät nauttivat suurinta kannatusta Kalliosta Viikkiin jatkuvalla akselilla. Suurim-

pia puolueen kannatusalueita ovat Vallila (38 %), Kallio (38 %), Alppila (37 %) ja Kalasatama

(36 %). Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden suurin alueittainen ääniosuus esiintyy puolueen

ydinkannatusalueella, jossa suurin kannatus oli Kalliossa (C ja D) maahanmuuttajaehdokkai-

den saadessa 4,5 % alueen äänistä. Puolueen maahanmuuttajaehdokkaat saivat huomattavaa

kannatusta myös Itäkeskuksessa (3,9 %) ja Punavuoressa (3,6 %).

Kuvan 13 c-paneelista nähdään, että vihreiden maahanmuuttajaehdokkaat saivat lähes

kaikilla äänestysalueille vähintään 5 % oman puolueensa äänistä. Matalimmillaan osuus oli

Paloheinässä ja Tapanilassa. Suurimmillaan maahanmuuttajaehdokkaiden osuus puolueensa

äänistä oli Itäkeskuksessa, Vuosaaressa ja Jakomäessä, joissa ehdokkaat kattoivat yli 15 % puo-

lueensa äänistä. Etenkin Käpylä, Vallila ja Vattuniemi ja Kotkavuori ovat puolueelle ainakin

vähän tärkeämpiä kannatusalueita kuin maahanmuuttajaehdokkaille (ks. paneeli d). Vastaavasti

maahanmuuttajaehdokkaille tärkeimpiä alueita ovat Punavuori, Linjat ja Kallio. Kokonaisuu-

dessaan voidaan sanoa, että vihreiden maahanmuuttajaehdokkaat menestyivät poikkeuksellisen

hyvin ympäri kaupunkia erityisesti Vihreiden omilla ydinalueilla ja maahanmuuttajavoittoisilla

Itä- ja Koillis-Helsingin alueilla.

Vasemmistoliiton maahanmuuttajaehdokkaiden ja itse puolueen ydinkannatusalueet

on havainnollistettu Kuvassa 14. Paneelista a huomaamme, että vasemmistoliiton suurimmat

alueelliset ääniosuudet ovat Kumpulassa (29,8 %), Alppilassa (22 %), Vallilassa (21 %) ja

Käpylässä (21 %). Vasemmistoliitolla on myös melko tasaista yli 10 prosenttiyksikön kannatusta
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Kuva 12: SDP:n ydinkannatusalueet

(a) Puoluekannatus (b) Maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus

(c) Maahanmuuttajaehdokkaiden osuus puolueen äänis-

tä

(d) Alueiden merkitys puolueen maahanmuuttajaehdok-

kaille vs. puolueelle
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Kuva 13: Vihreiden ydinkannatusalueet

(a) Puoluekannatus (b) Maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus

(c) Maahanmuuttajaehdokkaiden osuus puolueen äänis-

tä

(d) Alueiden merkitys puolueen maahanmuuttajaehdok-

kaille vs. puolueelle
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Itä- ja Koillis-Helsingissä.

Vasemmistoliiton listoilla olevien maahanmuuttajaehdokkaiden keskeisimmät kanna-

tusalueet olivat Itä-Helsingissä Kurkimäessä (3 %), Vuosaaressa äänestysalueilla A ja B (yli 2 %),

sekä Itäkeskuksessa (katso b-paneeli). Paneelista c nähdään, että maahanmuuttajaehdokkaiden

osuus puolueen kaikista äänistä oli myös kyseisillä alueilla suurimmillaan (n. 20 %). Vasem-

mistoliiton maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuudet olivat pienimmillään merenranta-alueilla,

jotka ovat myös kokoomuksen ydinkannatusalueita.

Vaikkakin vasemmistoliiton maahanmuuttajaehdokkaat saivat verrattain suurta kanna-

tusta Kallio–Kumpula-akselilla, voimme havaita d-paneelista, että kyseisten alueiden merkitys

oli suurempi puolueen kokonaiskannatukselle. Erityisesti Toukola (äänestysalueet A ja B) oli

puolueen kokonaiskannatukselle keskeisempi kuin maahanmuuttajaehdokkaille. Itä-Helsingin

alueet Kontula, Myllypuro, Vuosaari ja Itäkeskus olivat maahanmuuttajaehdokkaille puoluettaan

tärkeämpiä.

Neljän suurimman maahanmuuttajaehdokaspuolueen kannatuksen analyysistä voimme

todeta, että maahanmuuttajaehdokkaat saivat vihreitä lukuun ottamatta suurimmat alueelliset kan-

natusosuudet Itä-Helsingin äänestysalueilla. Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus

myötäili puolueista kaikista eniten oman puolueen alueellista kannatusta. Maahanmuuttajaeh-

dokkaiden ääniosuus puolueen kaikista äänistä pysyi lähes vakiona ympäri Helsinkiä. Tästä

voidaan päätellä, että vihreät ovat onnistuneet nostamaan maahanmuuttajaehdokkaansa korkean

profiilin ehdokkaiksi, joita äänestävät sekä kantaväestö että maahanmuuttajat.

Kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaiden kannatusprofiili on päinvastainen vihrei-

siin nähden. Kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaat saivat suurimmat alueelliset ääniosuuten-

sa alueilla, joissa puolue menestyi heikosti. Tästä johtuen maahanmuuttajaehdokkaiden osuus

puolueen äänistä olikin kyseisillä alueilla erityisen merkittävä. Ilman puolueensa maahanmuut-

tajaehdokkaita olisi kokoomuksen kannatus edellä mainituilla alueilla 1–2 prosenttiyksikköä

alhaisempi.

SDP:n ja vasemmistoliiton maahanmuuttajaehdokkaiden alueelliset kannatusosuudet

ovat profiileiltaan samankaltaiset. Merkittävä ero on, että vasemmistoliiton maahanmuuttajataus-

taiset ehdokkaat eivät menesty puolueensa ydinkannatusalueilla yhtä hyvin kuin SDP:n maahan-

muuttajaehdokkaat oman puolueensa keskeisillä kannatusalueilla. SDP:llä on etuna, että sen

keskeisintä ydinkannatusaluetta ovat Itä-Helsingin alueet, joissa myös puolueen maahanmuutta-

jaehdokkaat keräävät isoja äänimääriä. Lisäksi SDP:n maahanmuuttajaehdokkaat muodostavat

merkittävän osan puolueen kannatuksesta Lauttasaaressa, tosin sen kokonaiskanatus alueella ei

ole suurta. Tätä voi selittää se, että Nasima Razmyar asuukin kyseisessä kaupunginosassa.
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Kuva 14: Vasemmistoliiton ydinkannatusalueet

(a) Puoluekannatus (b) Maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus

(c) Maahanmuuttajaehdokkaiden osuus puolueen äänis-

tä

(d) Alueiden merkitys puolueen maahanmuuttajaehdok-

kaille vs. puolueelle
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5.2.2 Mitkä tekijät selittävät maahanmuuttajien ja puolueiden kannatusta – globaali-
regressio

Tässä osassa tuloksia vastataan tutkimuskysymykseen 2b ”Mitkä tekijät selittävät maahanmuut-

tajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa vaalimenestystä ja miten näiden tekijät

eroavat tosistaan?” Ensin tarkastellaan maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuuksia selittäviä

regressiomalleja ja niiden tuloksia verrataan keskenään. Tämän jälkeen globaalit regressiomal-

lit sovitetaan neljälle suurimmalle maahanmuuttajaehdokaspuolueelle. Lopuksi tässä osassa

vertaillaan maahanmuuttajaehdokas- ja puoluekohtaisia malleja toisiinsa.

5.2.2.1 Maahanmuuttajaehdokkaat

Taulukkoon 7 on koottu parhaiden globaalien regressiomallien tulokset kaikkien puolueiden maa-

hanmuuttajaehdokkaiden ja suurimman neljän maahanmuuttajaehdokaspuolueen alueittaisille

ääniosuuksille.

Kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden mallissa suurin ja tilastollisesti merkitsevä

maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta selittävä muuttuja on Afrikka-taustaisen väestön pro-

sentuaalinen osuus väestöstä (0,518). Toiseksi suurin positiivinen muuttuja on ulkomaalais-

taustaisen väestön osuus alueella (0,093) ja kolmanneksi suurin merkitsevä muuttuja on ruot-

sinkielisen väestön osuus (0,068). Negatiivisesti maahanmuuttajien ääniosuuteen vaikuttavat

lapsiperheiden osuus alueen pareista (muiden parityyppien ollessa lapsettomat parit ja yksin-

huoltajaperheet) kertoimen ollessa -0,082. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä vaikuttaa myös

negatiivisesti -0,080 selitettävään muuttujaan. Ainoa mallissa oleva tilastollisesti ei-merkitsevä

muuttuja on 35–49-vuotiaiden osuus väestöstä. Mallin korjattu selitysaste (korjattu R2) on 0,788.

Mallin regressiokertoimia ei voida kuitenkaan pitää täysin luotettavina, sillä Moranin I -arvo on

tilastollisesti merkitsevä ja positiivinen, mikä viittaa spatiaaliseen autokorrelaatioon. Spatiaa-

lista autokorrelaatiota ja regressiomallin tuottamia poikkeavia arvoja (outliers) voi tarkastella

Kuvasta 15.

Kuvasta 15 nähdään, että regressiomalli aliennustaa maahanmuuttajaehdokkaiden

alueellista kannatusta kartan siniseksi väritetyillä alueilla, joissa standardoidun virhetermin

arvo on positiivinen. Negatiivinen standardoidun virhetermin arvo (alue väritetty punaiseksi)

puolestaan kertoo mallin yliennustavan maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ääniosuuden.

Valittu regressiomalli saa poikkeuksellisen suuria positiivisia virhetermejä Itäkeskuksessa (3,4),

Hermannissa (3,0) ja Kurkimäessä (2,5). Maahanmuuttajaehdokkaiden alueellinen ääniosuus

oli suurimmillaan juuri Itäkeskuksessa ja Kurkimäessä (ks. edeltävä osio). Regressiomalli
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Kuva 15: Kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden selitysmallin standardoidut virhetermit

puolestaan aliennustaa eniten Kannelmäessä (-2,4) ja Malminkartanossa (-2,0) standardoiduilla

virhetermeillä mitattuna. Absoluuttiselta suuruudeltaan yli kahta suuremmat standardoidut

virhetermit viittaavat ääriarvoihin, mutta eivät oikeuta havaintoalueiden poistamiseen mallista.

Malli pidetään siis sellaisenaan maantieteellistä regressiota varten, joka voi onnistua mallin

optimoinnissa paremmin salliessaan muuttujien kertoimien vaihtelun maantieteellisesti. Kuvasta

15 nähdään myös viitteitä spatiaalisesta autokorrelaatiosta, sillä virhetermit ovat klusteroituneet.

Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta selittävässä mallissa yli 65-

vuotiaiden, lapsiperheiden ja talon/asunnon omistavien alueelliset osuudet vaikuttivat kaik-

ki negatiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi selitettävän muuttujan arvoon. Suuruusluokaltaan

muuttujien kertoimet olivat pienempiä kuin kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden mallissa,

koska vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden osuus alueiden äänistä on kaikkialla vähäisempää

kuin kaikkien maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden. Vihreiden mallissa muut muuttujat eivät

ole tilastollisesti merkittäviä (pois lukien mallin vakiotermi). Kuten kaikkien maahanmuutta-

jaehdokkaiden mallissa myös vihreiden mallissa on havaittavissa spatiaalista autokorrelaatiota

Moranin I –arvon ollessa positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Vihreiden maahanmuuttajaeh-
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dokkaiden mallin korjattu selitysaste on matalahko (0,669). Vihreiden ja muiden puolueiden

maahanmuuttajaehdokkaiden globaalien regressiomallien virhetermien jakautumista voi tarkas-

tella tarkemmin Liitteessä 2 olevista kuvista (19–20).

Kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaita käsittelevässä mallissa ulkomaalaistaus-

taisten ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuudet vaikuttavat positiivisesti se-

litettävään muuttujaan. Negatiivisesti selitettävään muuttujaan vaikuttavat 18–34-vuotiaiden

ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä. Lapsiperheiden osuus ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Mallin selitysaste on heikko (0,574) ja virhetermien keskihajonnan ollessa muita malleja pie-

nempi, mikä selittyy kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaiden muita puolueita vähäisemmillä

ääniosuuksilla. Mallin virhetermit eivät osoita spatiaalisen autokorrelaation merkkejä, mikä

todennäköisesti seuraa mallin heikosta selitysasteesta.

Sosiaalidemokraattisen puolueen maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden alueittaisia

ääniosuuksia selittää parhaiten Afrikka-taustaisten henkilöiden osuus alueen väestöstä (0,229).

Muut mallin muuttujat (ulkomaalaistaustaisten ja talon/asunnon omistajien osuus sekä ehdokkai-

den asuinpaikka) vaikuttavat myös positiivisesti selitettävään muuttujaan, mutta niiden painoarvo

on afrikkalaistaustaisten osuutta huomattavasti pienempi. SDP:n mallin selitysaste on maahan-

muuttajaehdokkaiden ääniosuuksia selittävistä malleista korkein (0,808). SDP:n malli on ainoa,

joka ei osoita spatiaalisen autokorrelaation merkkejä Moranin I –arvon ollessa negatiivinen ja

ei-merkitsevä. SDP:n malli onnistuu muita malleja paremmin varmaankin puolueen kannatuk-

sen ollessa keskittynyt Itä-Helsingin alueille, joissa maahanmuuttajaehdokkaat saivatkin eniten

ääniä.

Vasemmistoliiton maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuuksia alueittain selitti eniten

Afrikka-taustaisten henkilöiden osuus (0,140). Tämän lisäksi vasemmistoliiton maahanmuut-

tajaehdokkaiden ääniosuuksia kasvattivat alueiden työttömyysaste (0,054), 35–49-vuotiaiden

osuus (0,046) ja 18–34-vuotiaiden osuus väestöstä (0,009). Mallissa oli mukana myös puo-

lueen maahanmuuttajaehdokkaiden asuinpaikka, mutta tämä ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Vakiotermi oli mallissa negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Mallin korjattu selitysaste oli

puolueista toiseksi suurin (0,724). Mallin tulokset eivät ole kuitenkaan luotettavia virhetermien

autokorrelaatiosta johtuen. Moranin I on 0,037 ja tilastollisesti merkitsevä.

Maahanmuuttajaehdokkaiden malleja vertaamalla huomataan, että ulkomaalais- tai

Afrikka-taustaisen väestön osuudet kasvattivat vihreiden mallia lukuun ottamatta maahanmuut-

tajaehdokkaiden kannatusta. Lapsiperheiden ja yli 65-vuotiaiden osuudet puolestaan pienensivät

maahanmuuttajaehdokkaiden alueellista kannatusta niissä malleissa, joissa muuttujat olivat se-

littävinä tekijöinä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, ehdokkaiden asuinpaikka ja

35–49-vuotiaat vaikuttivat positiivisesti maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuuteen muuttujien
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ollessa toisessa esiintymistään malleista tilastollisesti merkitseviä. Myös ruotsinkielisten osuus

väestöstä vaikutti yhden mallin perusteella positiivisesti maahanmuuttajaehdokkaiden äänio-

suuteen. Talon tai asunnon omistaminen ja 18–34-vuotiaat vaikuttivat sekä positiivisesti että

negatiivisesti maahanmuuttajaehdokkaiden kannatukseen mallista riippuen. Näiden muuttujien

vaikutuksen suunnasta ei täten voida saada selvää vastausta.

5.2.2.2 Puolueet

Puolueiden kannatusta selittävät regressiomallit on koottu Taulukkoon 8. Näemme taulukosta, et-

tä vihreiden alueittaiseen ääniosuuteen vaikuttavat positiivisesti ylemmän korkeakoulututkinnon

suorittaneiden osuus, ehdokkaiden asuinpaikka ja 18–34-vuotiaiden osuus. Negatiivisesti kan-

natukseen vaikuttavat suurituloisten osuus väestöstä, yli 65-vuotiaiden ja Eurooppa-taustaisen

väestön osuus. Mallin muuttujista ylempi korkeakoulututkinto on kaikista suurin kertoimen

ollessa 0,699 ja vastaavasti alueellinen suurituloisuus vaikuttaa voimakkaimmin vastakkaiseen

suuntaan (-0,613). Mallin korjattu selitysaste on korkea (0,848) verrattuna maahanmuuttajaeh-

dokkaiden malleihin. Voidaan siis päätellä, ettei puoluekannatus ole yhtä alueellisesti satunnaista

kuin puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden. Tämä havainto pätee kaikille puolueille vasem-

mistoliittoa lukuun ottamatta. Vihreiden kannatusta selittävän regressiomallin virhetermit ovat

spatiaalisesti autokorreloituneita.

Kokoomuksen kannatukseen vaikuttavat eniten alueellinen työttömyysaste (-1,089)

ja suurituloisten osuus (0,820). Ulkomaalaistaustaisten osuus ja talon/asunnon omistaminen

vaikuttavat puolueen kannatukseen positiivisesti. Ulkomaalaistaustaisten osuuden positiivinen

vaikutus kannatukseen (0,298) ei ollut odotusten mukainen tulos. Lapsiperheiden ja 18–34-

vuotiaiden osuudet puolestaan vaikuttivat kokoomuksen kannatukseen negatiivisesti. Mallin

korjattu selitysaste oli korkea, mutta virhetermit olivat spatiaalisesti autokorreloituneita.

SDP:n mallissa Eurooppa-taustaisen väestön ja yli 65-vuotiaiden osuudet vaikuttivat

positiivisesti puolueen kannatukseen. Korkeakoulutettujen, 18–34-vuotiaiden sekä ruotsinkielis-

ten osuudet laskivat puoleen alueellista kannatusta mallin mukaan. SDP:n mallin selitysaste on

puolueista korkein (0,922), eivätkä mallin virhetermit osoita kärsivän autokorrelaatiosta, mikä

viittaa mallin olevan luotettava.

Vasemmistoliiton malli on puoluekohtaisten mallien heikoin selitysasteeltaan ja mal-

li kärsii myös voimakkaasta spatiaalisesta autokorrelaatiosta. Vasemmistoliiton kannatuksen

ennustamisen vaikeus voi liittyä siihen, että puoluen kannatus tulee keskenään erilaisten so-

sioekonomisen taustan omaavilta alueilta. Vasemmistoliiton mallissa ulkomaalaistaustaisten,

suurituloisten ja yli 65-vuotiaiden osuudet vähentävät puolueen kannatusta, kun taas työttömyys,

64



Ta
ul

uk
ko

8:
Pu

ol
ue

id
en

al
ue

el
lis

en
ka

nn
at

uk
se

n
pa

rh
aa

n
se

lit
ys

as
te

en
re

gr
es

si
om

al
lit

V
ih

re
ät

K
ok

oo
m

us
SD

P
V

as
em

m
is

to
lii

tto
(1

)
(2

)
(3

)
(4

)
Y

le
m

pi
ko

rk
ea

ko
ul

ut
us

0,
69

9∗
∗
∗

−
0,

48
0∗
∗
∗

(0
,0

86
)

(0
,0

41
)

U
lk

om
aa

la
is

ta
us

ta
is

et
0,

29
8∗
∗

−
0,

37
4∗
∗
∗

(0
,0

96
)

(0
,0

65
)

Su
ur

itu
lo

is
et

−
0,

61
3∗
∗
∗

0,
82

0∗
∗
∗

−
0,

27
4∗
∗
∗

(0
,0

67
)

(0
,0

65
)

(0
,0

43
)

E
hd

ok
ka

id
en

as
ui

np
ai

kk
a

0,
46

4∗
0,

73
1∗
∗

(0
,2

01
)

(0
,2

21
)

Ty
öt

tö
m

yy
s

−
1,

08
9∗
∗
∗

0,
86

7∗
∗
∗

(0
,2

65
)

(0
,1

56
)

O
m

is
ta

a
ta

lo
n/

as
un

no
n

0,
08

6∗
(0

,0
37

)
18

–3
4-

vu
ot

ia
at

0,
24

3∗
∗
∗

−
0,

44
5∗
∗
∗

−
0,

14
7∗
∗
∗

(0
,0

40
)

(0
,0

99
)

(0
,0

22
)

Y
li

65
-v

uo
tia

at
−

0,
32

7∗
∗
∗

0,
18

2∗
∗
∗

−
0,

21
4∗
∗

(0
,0

68
)

(0
,0

49
)

(0
,0

70
)

R
uo

ts
in

ki
el

is
et

−
0,

24
9∗
∗
∗

(0
,0

62
)

E
ur

oo
pa

st
a

−
0,

36
6∗
∗
∗

0,
32

1∗
∗
∗

(0
,0

99
)

(0
,0

70
)

L
ap

si
pe

rh
ee

t
−

0,
32

5∗
∗

(0
,1

04
)

A
m

er
ik

as
ta

ja
O

se
an

ia
st

a
3,

42
9∗
∗
∗

(0
,8

18
)

V
ak

io
te

rm
i

18
,0

20
∗
∗
∗

46
,2

43
∗
∗
∗

24
,0

46
∗
∗
∗

9,
92

3∗
∗
∗

(2
,1

36
)

(8
,3

25
)

(1
,5

51
)

(1
,9

60
)

N
10

6
10

6
10

6
10

6
R

2
0,

85
7

0,
88

3
0,

92
2

0,
71

0
K

or
ja

ttu
R

2
0,

84
8

0,
87

6
0,

91
8

0,
69

2
M

or
an

an
in

I
0,

06
3∗
∗
∗

0,
06

1∗
∗
∗

-0
,0

1
0,

07
4∗
∗
∗

A
IC

50
2,

81
6

59
2,

64
3

42
8,

14
6

51
0,

94
3

R
es

id
ua

al
ie

n
ke

sk
iv

ir
he

2,
48

8
(d

f=
99

)
3,

80
1

(d
f=

99
)

1,
75

7
(d

f=
10

0)
2,

58
5

(d
f=

99
)

H
uo

m
io

:∗
p<

0,
05

;∗
∗
p<

0,
01

;∗
∗
∗
p<

0,
00

1
Se

lit
et

tä
vä

tj
a

se
lit

tä
vä

tm
uu

ttu
ja

to
va

tp
ro

se
nt

tiy
ks

ik
kö

in
ä

re
gr

es
si

ok
er

to
im

ie
n

tu
lk

in
na

n
he

lp
ot

ta
m

is
ek

si
.

E
hd

ok
ka

id
en

as
ui

np
ai

kk
a

-m
uu

ttu
ja

vi
itt

aa
ai

na
se

lit
et

tä
vä

n
m

uu
ttu

ja
n

eh
do

kk
ai

si
in

.

65



ehdokkaiden asuinpaikka ja Amerikasta ja Oseaniasta tulleet ensimmäisen tai toisen polven

maahanmuuttajat nostavat puolueen kannatusta. Amerikasta ja Oseaniasta tulleiden maahan-

muuttajien osuus merkitsee mallissa poikkeuksellisen paljon ja vie mallilta uskottavuutta, sillä

heidän vaikutuksensa äänestystulokseen on tosiasiassa erittäin pieni.

Puoluekohtaisia malleja verratessa puolueiden omien maahanmuuttajataustaisten eh-

dokkaiden malleihin huomataan, että vihreiden molemmissa malleissa ylempi korkeakoulututut-

kinto vaikuttaa positiivisesti ja yli 65-vuotiaiden osuus puolestaan negatiivisesti. Muuttujilla

on siis samansuuntainen vaikutus molempiin selitettäviin muuttujiin. Kokoomuksen malleissa

ulkomaalaistaustaisten osuus vaikuttaa positiivisesti sekä puolueen että puolueen maahanmuutta-

jaehdokkaiden kannatukseen. Sen sijaan 18–34-vuotiaiden ja lapsiperheiden osuudet vaikuttavat

negatiivisesti. SDP:n malleissa ei ollut yhtään yhteistä muuttujaa. Vasemmistoliiton mallissa

ehdokkaiden asuinpaikka ja alueittainen työttömyysaste vaikuttavat positiivisesti selitettäviin

muuttujiin.

5.2.3 Selittäjien alueittainen tarkastelu GWR-menetelmää hyödyntäen

Maahanmuuttajaehdokasmuuttujien maantieteellisesti painotettujen regressiomallien tulokset

on koottu Taulukoihin 9 ja 10. Taulukoissa on ilmoitettu GWR:n käyttämä mallikohtainen

toimintasäde (bandwidth), joka on pienimmillään 4,252 km. Suurimmillaan toimintasäde oli

SDP:n mallissa, jossa se on noin kolminkertainen muiden mallien vastaavaan. Pidempi säde

kertoo mallin olevan globaalimpi, sen huomioidessa kattavamman alueen ympäriltään lokaalia

sovitusta tehtäessä. Taulukoissa on myös raportoitu mallin absoluuttisesti suurin muuttuja ja

sen vaikutussuunta. Tämän alla on raportoituna mallin globaali selitysaste, joka on yhdistelmä

lokaaleja mallin selitysasteen arvoja. Nähdään, että mallien selitysasteet ja AIC ovat parantuneet.

Spatiaalista autokorrelaatiota ei ole enää malleissa havaittavissa.

Taulukon 9 AIC-arvoja vertaamalla Taulukon 7 vastaaviin arvoihin huomaamme, että

kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden lokaali malli on noin 45 yksikköä globaalia parempi.

Vähiten lokaali malli paransi SDP:n AIC-arvoja, mikä kertoo globaalin mallin olleen jo toimiva.

Vasemmistoliiton ja Kokoomuksen mallit paranivat alkuperäiseen globaalin mallinsa AIC:hen

nähden paljon.

Taulukossa 10 ovat esillä puoluekohtaisten lokaalien regressiomallien tulokset. Lokaali

malli paransi vihreiden ja vasemmistoliiton AIC-arvoja puolueista eniten, kokoomuksen mallin

parantuessa kaikista vähiten. Lokaaleista malleista spatiaalista autokorrelaatiota on havaittavissa

vasemmistoliiton ja kokoomuksen malleissa. Vihreiden ja SDP:n malleja voidaan pitää täten

selittävyydeltään uskottavimpina.
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Taulukko 9: Maahanmuuttajaehdokasmuuttujien GWR-tulokset

Maahanmuuttaja-

ehdokkaat
Vihreät Kokoomus SDP

Vasemmisto-

liitto

Mallin toimintasäde 4,252 4,402 5,725 14,616 4,761

Suurimman kertoi-

men muuttujaa

afrikka_p

(+)

lapsiparit_p

(–)

ulkotaustaiset_p

(+)

afrikka_p

(+)

afrikka_p

(+)

Pseudo-globaali R2 0,871 0,753 0,646 0,812 0,798

R2 keskihajonta 0,0481 0,0559 0,1034 0,0063 0,0506

AIC 258,535 116,838 14,933 80,52 20,99

Moranin I -0,019 0,003 -0,013 -0,016 -0,004

a Absoluuttisesti suurin mallin regressiokerroin määritettiin kertoimien mediaanin perusteella. Suunta-
merkki kertoo muuttujan vaikutuksen suunnasta

Taulukko 10: Puoluemuuttujien GWR-tulokset

Vihreät Kokoomus SDP
Vasemmisto-

liitto

Mallin toimintasäde 3,751 9,89 3,925 2,46

Suurimman kertoi-

men muuttuja

ylempi_korkea_p

(+)

tyottomyys_p

(–)

ylempi_korkea_p

(–)

muu_maailma_p

(+)

Pseudo-globaali R2 0,918 0,891 0,942 0,857

R2 keskihajonta 0,0169 0,0033 0,0176 0,0594

AIC 448,061 578,298 398,66 454,84

Moranin I 0,002 0,058∗∗∗ -0,029 0,02∗

5.2.3.1 Kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden lokaali selitysmalli

Seuraavaksi tarkastellaan lokaalin regressiomallin tuottamia tuloksia kaikille maahanmuutta-

jaehdokkaille. Puoluekohtaisten maahanmuuttajaehdokkaiden ja heidän puolueidensa lokaalien

regressioiden tuloksia käsittelevät kuvat (21–28) on laitettu liitteisiin (ks. Liite 3–4).

Kuvassa 16 on havainnollistettu tilastollisesti merkitsevien regressiokertoimien arvot

äänestysalueilla boxplot-kuvaajassa. Tummennettu kolmio kertoo globaalin regressiomallin

muuttujalle antaman arvon. Nähdään, että globaali regressiomalli on antanut osalle muuttujista

arvoja, jotka eivät ole lähellä muuttujan alueiden yli laskettua mediaania (mm. yli 65-vuotiaat,

ruotsinkieliset ja 35–49-vuotiaat). Huomionarvoista on, ettei missään mallissa (ks. Liitteet)

yksikään muuttuja saa sekä positiivisia että negatiivisia arvoja, vaan muuttujan vaikutus vain

heikkenee tai vahvistuu merkin pysyessä samana eri havaintoalueilla.
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Kuva 16: Muuttujien alueittaiset arvot

Kuvan 17 a-paneelista näemme mallin lokaalin selitysasteen, joka on Itä-Helsingissä

noin 0,9, Koillis-Helsingissä 0,82–0,87 ja Länsi- sekä Etelä-Helsingissä mallin selitysaste

laskee välille 0,77–0,82. Paneelista b on nähtävissä mallin standardoimattomat virhetermit.

Virhetermien jakautuminen muistuttaa globaalin mallin virhetermien alueellista jakaumaa (ks.

Kuva 15), mutta emme voi vertailla kuvia suoraan, koska spgwr-kirjasto ei toteuta virhetermien

standardointia.

Kuva 17: Kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden lokaalin selitysmallin päädiagnostiikka-arvot

(a) Alueellinen selitysaste (b) Standardoimattomat virhetermit

Kuvassa 18 on esitetty lokaalin regressiomallin selittävien muuttujien regressiokertoi-
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mien alueelliset vaihtelut. Tilastollisesti ei-merkitsevien kertoimien alueet on täytetty kartassa

valkoisella. Paneelissa a on esitetty 35–49-vuotiaat -muuttujan alueelliset regressiokertoimet.

Voimme havaita, että kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä vain Pohjois-Helsingissä ja muut-

tujan arvot maksimoituvat Helsingin ja Vantaan rajalla. Yli 65-vuotiaiden osuus saa ydinkes-

kustassa vähän negatiivisen kertoimen, joka voimistuu negatiivisemmaksi siirryttäessä kohti

pohjoista, kunnes muuttuja ei ole enää tilastollisesti merkitsevä (ks. paneeli b).

Kuva 18: Maahanmuuttajaehdokkaiden lokaalin selitysmallin alueelliset regressiokertoimet

(a) 35–49-vuotiaat (b) Yli 65-vuotiaat (c) Afrikka-taustaiset

(d) Ulkomaalaistaustaiset (e) Lapsiperheet (f) Ruotsinkieliset

Paneelissa c on havainnollistettu afrikkalaistaustaisten osuuden vaikutus selitettä-

vään muuttujaan. Nähdään, että yhden prosentin kasvu afrikkalaistaustaisen väestön osuudessa

kasvattaa Itä-Helsingissä 2,5-kertaisesti maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta Länsi- ja

Etelä-Helsinkiin nähden muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Tämä viittaa siihen, että

Afrikka-taustaisten osuuden kasvaessa alueella kasvaa maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden

ääniosuus epälineaarisesti Itä-Helsingin alueella. Paneelissa d on nähtävissä ulkomaalaistaus-

taisen väestön osuuden suhde maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ääniosuuteen. Tämän

muuttujan kautta havainnollistuu osa ulkomaalaistaustaisen väestön osuuden vaikutuksesta, jo-

ka on tilastollisesti merkitsevä Helsingin keski- ja pohjoisosissa Afrikka-taustaisten osuuden
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vangitessa suurimman osan maahanmuuttajien kautta tapahtuvasta vaikutuksesta. Jos Afrikka-

taustaiset poistetaan mallista, niin ulkomaalaistaustaiset-muuttujasta tulee kaikilla tilastoalueilla

merkitsevä ja se noudattaa Afrikka-taustaiset –muuttujan alueellista kaavaa voimistuen kohti

Itä-Helsinkiä. Yhtä vahva ja samalla tavalla spatiaalisesti jakautunut efekti nähdään vasemmisto-

liiton maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta selittävässä GWR-mallissa Afrikka-taustaiset

-muuttujan suhteen (ks. Kuva 24 f). Myös SDP:n mallissa on havaittavissa heikompi itä-länsi-

jako afrikkalaistaustaisten vaikutuksen suhteen (ks. Kuva 23 d). Nämä tulokset tukevat havaintoa

maahanmuuttajien osuuden suuremmasta vaikutuksesta maahanmuuttajaehdokkaiden kannatuk-

selle Itä-Helsingissä.

Lisäksi e-paneelista nähdään, että lapsiperhe-muuttujan vaikutus selitettävään muuttu-

jaan on kaikkialla alhainen, mutta negatiivinen. Ruotsinkielisten osuudella on taas positiivinen

vaikutus maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuuteen etenkin Itä-Helsingissä muuttujan ollessa

tilastollisesti ei-merkitsevä Länsi- ja Etelä-Helsingissä.

6 Päätelmät

Tässä kappaleessa arvioidaan tutkimuksen tuottamia tuloksia tutkimuskysymysten näkökulmasta

ja näitä tuloksia peilataan aiemman tutkimuksen tuottamiin tuloksiin aiheesta. Tämän jälkeen

keskustellaan tutkimuksen rajoitteista. Päätelmät lopetetaan tulevan tutkimuksen näkymiin maa-

hanmuuttajataustaisten ehdokkaiden, sekä aluemaantieteellisten menetelmien hyödyntämiseen

suomalaisessa vaalitutkimuksessa.

6.1 Tulosten arviointi

Aloitetaan tutkimuksen tulosten arviointi käymällä läpi tuloksissa esitetyt vastaukset tutkimus-

kysymyksiin. Tämän lisäksi tuloksia kommentoidaan ja peilataan akateemiseen kirjallisuuteen.

Huomiota kiinnitetään erityisesti poikkeuksellisiin havaintoihin.

(1a) Minkälaisia demografisia, sosioekonomisia ja poliittiseen toimintaan liittyviä eroja on

havaittavissa maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden, kantaväestöön kuuluvien ehdok-

kaiden ja valituiksi tulleiden välillä?

Vastaus ensimmäisen tutkimuskysymyksen a-osaan (1a) voidaan löytää tarkastelemalla

maahanmuuttajaehdokkaiden taustatietoja, joiden mukaan maahanmuuttajaehdokkaat ilmoittivat
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olevansa kantaväestöön verrattuna heikommassa ammattiasemassa (ks. työntekijä/toimihenkilö

33 % vs. 21 %), tosin maahanmuuttajaehdokkaita toimi kantaväestön ehdokkaita enemmän

yrittäjinä (27 % vs. 10 %). Koulutustasojen suhteen ehdokasryhmät olivat kuitenkin samalla

tasolla. Tulotasot olivat maahanmuuttajaehdokkailla kantaväestön ehdokkaita keskittyneemmät

30–50 000 euron tuloluokkaan. Tosin tätä tuloluokkaa ylempänä olivat maahanmuuttajaehdok-

kaat natiiviehdokkaisiin verrattuna aliedustettuina. Koulutus- ja tulotasojen perusteella voidaan

todeta, että maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat keskimäärin olivat suunnilleen samanlaisessa

sosioekonomisessa asemassa kuin kantaväestön ehdokkaat keskimäärin.

Maahanmuuttajaehdokkaat olivat kotoisin laajalti ympäri Helsinkiä, mutta maahan-

muuttajaväestöön suhteutettuna ylikorostuneesti Helsingin keskustasta eivätkä odotetusti maa-

hanmuuttajien asutuskeskittymistä. Tämä voikin selittyä maahanmuuttajaehdokkaiden sosio-

ekonomisella profiililla, joka on omaa viiteryhmää korkeampi, mikä heijastuu myös osittain

ehdokkaiden asuinpaikkaan. Valituiksi tulleet ehdokkaat olivat kaikkien mittareiden osalta pa-

remmassa sosioekonomisessa asemassa kuin maahanmuuttajaehdokkaat tai natiiviehdokkaat

keskimäärin.

Tämän lisäksi voidaan todeta, että maahanmuuttajaehdokkaat noudattivat viiteryh-

mänsä ikäjakaumaa niin, ettei vanhoja (yli 60-vuotiaita) ehdokkaita ollut juuri lainkaan. Maa-

hanmuuttajaehdokkaissa naiset olivat yliedustettuina kolmella prosenttiyksiköllä viiteryhmänsä

arvoon verrattuna. Tämä ei ole kuitenkaan poikkeuksellinen havainto, sillä maahanmuuttajataus-

taisia naisia on maahanmuuttajataustaisia miehiä enemmän edustettuina Euroopan kansallisissa

parlamenteissa (katso esim. Mügge 2016). Bergh ja Bjørklund (2011a, 135) esittävät, että Norjan

tapauksessa, jossa myös naiset ovat maahanmuuttajaehdokkaiden keskuudessa kantaväestön

ehdokasjakaumaan verrattuna paremmin edustettuina, kyse olisi stereotypiasta, jonka mukaan

miesmaahanmuuttajaehdokkaat ovat uskonnolliselta vakaumukseltaan jyrkempiä ja perinteis-

ten sukupuoliroolien kannattajia, kun taas naisten nähdään poikkeavan näistä asenteista. Jos

tämä sama uskomus esiintyy Suomessa, voi se tarjota puoluevalitsijoille kannustimia valita

maahanmuuttajataustaisia naisehdokkaita, koska heillä nähdään olevan suurempaa vetovoimaa

kantaväestön äänestäjiin.

Poikkeuksellisin havainto maahanmuuttajaehdokkaiden ja kantaväestöön kuuluvien

ehdokkaiden välillä liittyi vaalikoneprofiilien tekemiseen. Kun kantaväestön ehdokkaista 80 %

täytti Ylen vaalikoneen, täytti sen vastaavasti vain 60 % maahanmuuttajaehdokkaista. Havaittiin

myös, että vaalikoneen täyttäneet ehdokkaat saivat lähes kaikissa puolueissa sen täyttämättä

jättäneitä ehdokkaita enemmän ääniä. Tämä herättääkin kysymyksen, miksi maahanmuuttajaeh-

dokkaiden vastausprosentti on kantaväestöä huomattavasti alhaisempi, jos sillä vaikuttaa olevan

vaikutusta ehdokkaan vaalimenestykseen. Mahdollisia selityksiä ovat maahanmuuttajaehdokkai-
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den heikommat kielelliset kyvyt tai tietotekniset taidot vastata vaalikoneeseen suomen kielellä.

Kyse voi olla myös puoluekohtaisista tavoista tai ehdokkaan heikosta kampanjointimotivaatiosta.

Jatkotarkasteluiden perusteella huomattiin, että maahanmuuttajaehdokkaiden vanhem-

mat ikäryhmät eivät täyttäneet vaalikonetta kovinkaan ahkerasti, mikä voi viitata kielellisiin tai

tietoteknisiin haasteisiin. Tosin tarkemman tarkastelun avulla tuli esille, että kahdeksan maahan-

muuttajaehdokasta, jotka jättivät vaalikoneen tekemättä, olivat korkeasti koulutettuja. Yli yhden

kolmasosan vastaamatta jättäneiden ollessa korkeasti koulutettuja on vaikea uskoa, että kyse

olisi ainakaan näiden ehdokkaiden osalta ylitsepääsemättömistä kielellisistä tai tietoteknisistä

haasteista.

Puoluekohtaisessa tarkastelussa huomasimme, että prosentuaalisesti etenkin maa-

hanmuuttajaehdokkaat kristillisdemokraateista, kokoomuksesta ja perussuomalaisista jättivät

vaalikoneen täyttämättä. Kantaväestön ehdokkaista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit

jättivätkin myös vaalikoneen täyttämättä muita puolueita useammin, mutta kokoomuksen natii-

viehdokkaat puolestaan täyttivät vaalikonetta kaikista aktiivisimmin. Puoluekohtaisista tavois-

ta on siis ristiriitaista todistusaineistoa, sillä ilmiön puoluekohtaisuuden tulisi heijastua sekä

maahanmuuttaja- että natiiviehdokkaiden vaalikonevastausprosentteihin samalla tavalla.

Viitteitä ehdokkaiden motivaatiosta ei voinut tämän aineiston pohjalta tutkia, mutta

tämä on varmasti merkittävä tekijä, miksi ehdokkaat eivät täyttäneet vaalikonetta. Ehdokkaat

ovat myös voineet uskoa omaan menestykseensä edeltävän ehdokkuuden perusteella, ja maahan-

muuttajaehdokkaista yli puolet (53 %) olikin ollut vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ehdokkaana,

kun vastaava osuus oli natiiviehdokkailla 44 % ja valituilla 74 %.

Jos selitys olisi kuitenkin heikompi kampanjointimotivaatio maahanmuuttajaehdok-

kaiden keskuudessa, voisi miettiä, miksi maahanmuuttajaehdokkaat ovat ylipäänsä päätyneet

ehdokkaiksi. Tällöin kyse voi olla pelkästä puolueiden halusta lisätä monikulttuurisia nimiä

listoilleen ilman todellista luottamusta kyseisiin ehdokkaisiin, jotta puolueet voivat vaikuttaa

ulospäin suvaitsevaisilta ja näin houkutella maahanmuuttajien ääniä. Sekin on mahdollista, että

puolueet ovat vain ottaneet kaikki ehdolle haluavat, mikä Norriksen ja Lovenduskin (1995)

teoriakehikossa tarkoittaa sitä, että puoluevalitsijoilla ei täten ole välillistä vaikutusta, minkä

tyyppisiä ehdokkaita (esim. sosioekonomisen aseman ja iän suhteen) päätyy puolueen listoil-

le, vaan näiden ominaisuuksien valikoituminen toteutuu potentiaalisten ehdokkaiden oman

vaaleihin osallistumispäätöksen kautta.

Näitä kahta tulkintaa tukee havainto, että vaalikoneisiin vastanneista maahanmuutta-

jaehdokkaista 36 prosentilla ei oman näkemyksensä mukaan ole aiempaa poliittista kokemusta,

mikä on 12 prosenttiyksikköä enemmän kuin kantaväestön ehdokkaista. Maahanmuuttajaehdok-
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kaista kantaväestöä suurempi osa tuli täten puolueaktiivien ulkopuolelta, mikä voi myös viitata

puolueiden ehdokasvalintaa koskevien rekrytointikäytäntöjen olevan erilaiset eri väestöryhmien

ehdokkaille. Tämä jää kuitenkin vain hypoteesiksi, sillä tieto kaikkien ehdokkaiden poliitti-

sesta kokemuksesta (ei vain vaalikoneeseen vastanneista) voisi myös osoittaa ehdokasryhmien

välisten erojen katoavan.

(1b) Kuinka hyvin maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden arvot vastaavat heidän edustamien-

sa puolueiden arvoja vaalikonevastausten perusteella?

Vastaus ensimmäisen tutkimuskysymyksen b-osaan saatiin Helsingin Sanomien ar-

vokysymyksiä koskevista vaalikonevastauksista, joiden perusteella maahanmuuttajaehdokkaat

sijoitettiin arvokartalle. Maahanmuuttajaehdokkaiden arvot sijoittuvat yksittäisiä havaintoja

lukuun ottamatta puolueidensa arvoalueille. Voidaan todeta, että oikeisto- ja keskustapuoluei-

den maahanmuuttajaehdokkaat sijoittuivat suhteessa puolueidensa arvoalueiden keskipistettä

vasemmalle, kun taas vasemmistopuolueiden ehdokkaat olivat yhtä vasemmalla kuin puolueiden-

sa ehdokkaat keskimäärin. Konservatiivi–liberaali-ulottuvuuden suhteen olivat kokoomuksen

ja kristillisdemokraattien maahanmuuttajaehdokkaat puolueidensa keskimääräisiä ehdokkaita

konservatiivisempia, kun taas vasemmistopuolueista SDP:llä ja vasemmistoliitolla oli paljon

hajontaa valtaosan ollessa puolueensa natiiviehdokkaita konservatiivisempia. Samalla myös ar-

vokartasta nähdään, että absoluuttisesti eniten ääniä saaneet maahanmuuttajaehdokkaat kuuluivat

arvokartan vasempaan alaneljännekseen. Tämän lisäksi voidaan todeta, ettei maahanmuuttajaeh-

dokkaiden arvoissa ollut huomattavaa eroa miesten ja naisten keskiarvojen välillä.

(2a) Mille kaupungin alueille maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa

vaalimenestys on keskittynyt?

Ennen kuin siirrytään toisen tutkimuskysymyksen tarkasteluun, voidaan lyhyesti kom-

mentoida maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden saamaa vaalitulosta. Helsingin parhaiten

menestyvien maahanmuuttajaehdokkaiden ollessa vasemmistopuolueista voidaan huomata yh-

teys eurooppalaiseen trendiin, jossa maahanmuuttajat äänestävät vasemmistopuolueita (Bergh

ja Bjørklund 2011b), vaikkakaan maahanmuuttajien äänestyskäyttäytymisestä ei tässä olekaan

suoraa tietoa. Voidaan kuitenkin todeta, että puolueiden asettamien maahanmuuttajaehdokkai-

den määrä oli myös suurempi vasemmistolaisilla puolueilla (vasemmistoliitto, vihreät ja SDP)

oikeisto- ja keskustapuolueisiin (kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset) verrattuna.

Yhden vaalin perusteella ei tule tehdä liian pitkälle johdettuja johtopäätöksiä, sillä

vuoden 2012 Helsingin kuntavaaleissa kokoomuksen Fatbardhe Hetemaj keräsi maahanmuutta-
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jaehdokkaista suurimman äänimäärän. Suuret puoluekohtaiset vaihtelut voivat viitata maahan-

muuttajaehdokkaiden menestyksen vahvaan henkilökeskeisyyteen. Voi myös olla, että menesty-

neimmät maahanmuuttajaehdokkaat saavat ääniä yli etnisten rajojen sekä maahanmuuttajilta

että kantaväestöltä. Tämän tutkimuksen perusteella ei voidakaan sanoa siirtyivätkö esimerkiksi

Hetemaj’n vuonna 2012 saamat äänet muiden puolueiden maahanmuuttajaehdokkaille vai meni-

vätkö äänet Jan Vapaavuorelle kokoomuksen ollessa kykenemätön asettamaan vetovoimaisia

maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita.

Helsingin vuoden 2017 kuntavaaleissa oli yhteensä 55 maahanmuuttajaehdokasta,

mikä on 5,1 % kaikista ehdokkaista ja he saivat 5,5 % kaikista annetuista äänistä. Valituista

ehdokkaista kuudella oli muu äidinkieli kuin suomi, ruotsi tai saame, mikä vastaa seitsemää

prosenttia kaupunginvaltuuston jäsenistä. Maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta suurempi

edustus valtuustossa kertoo maahanmuuttajaehdokkaiden korkeista sijoituksista puoluelistoilla,

mikä viittaa äänten keskittymiseen puolueittain 1–3 maahanmuuttajataustaiselle ehdokkaalle,

vaikkei Gini-kertoimien avulla tehty tarkastelu osoittanutkaan kantaväestön ehdokkaita suurem-

paa äänten jakautumisen epätasaisuutta muilla kuin vihreiden ehdokkailla.

Helsingin väestöstä oli vuoden 2017 alussa noin 15 % maahanmuuttajataustaisia

(Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö 2017b), mutta tietoa, kuinka suuri osa kaupungin ää-

nioikeutetuista oli ulkomaalaistaustaisia ei ole julkisesti saatavilla. Voidaan kuitenkin arvioida,

ettei Helsingin kaupunginvaltuuston deskriptiivinen poliittinen representaatio maahanmuuttaja-

taustaisen väestön suhteen ole sille kuuluvalla tasolla, sillä pääkaupunkiseudun äänioikeutetuista

vieraskielisiä oli 13,5 prosenttia (Suomen virallinen tilasto 2017a).

Vastaus toisen tutkimuskysymyksen a-osaan on, että maahanmuuttajaehdokkaat saivat

absoluuttisesti eniten ääniä Töölössä ja Kontulassa. Absoluuttisesti ääniä kertyi paljon etenkin

Kallion seudulla, Itä-Helsingissä ja yksittäisillä Länsi-Helsingin äänestysalueilla. Prosentuaali-

sesti mitattuna maahanmuuttajaehdokkaat nauttivat yli 10 % kannatusta vain Itä-Helsingissä

Itäkeskuksen, Kurkimäen ja Vuosaaren äänestysalueilla. Vähiten ääniä kertyi kokoomuksen

kannatusalueilla, Helsingin ja Vantaan rajan läheisyydessä ja matalan väkiluvun äänestysalueilla.

Puoluekohtaisessa tarkastelussa saatoimme huomata, että kokoomuksen ydinkanna-

tusalueet keskittyivät alueille, joissa puolueen maahanmuuttajaehdokkaat eivät menestyneet

(esim. Kaartinkaupunki, Vattuniemi ja Länsi-Pakila). Puolueen maahanmuuttajaehdokkaat oli-

vatkin vahvimmillaan Itä-Helsingin alueilla, joissa kokoomuksen kannatus oli matalaa. Päinvas-

tainen tulos nähtiin SDP:n tulosten suhteen, sillä puolueen ja sen maahanmuuttajaehdokkaiden

äänet keskittyivät samoille kannatusalueille yksittäisten alueiden (etenkin Lauttasaaren) koros-

tuessa tärkeämpinä maahanmuuttajaehdokkaille. SDP:n kannatus oli korkeimmillaan aluepro-

sentteina Helsingin ja Vantaan rajan tuntumassa ja Kontulan seudulla. Vasemmistoliiton ydin-
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kannatusalueet sijaitsevat Kallio–Kumpula-akselilla. Puolueen maahanmuuttajaehdokkaat eivät

kuitenkaan menestyneet kovinkaan hyvin näillä alueilla, vaan saivat suurimmat ääniosuutensa

Itä-Helsingissä Vuosaaren ja Kontulan alueilla.

Vihreiden ydinkannatusalueet sijaitsevat lähes samoilla alueilla kuin vasemmistoliiton

(Kallio–Kumpula-akselilla), mutta puolueen kannatus on huomattavasti laaja-alaisempaa ja py-

syy ympäri kaupungin yli 10 prosentissa. Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaat saivat suurimmat

ääniosuutensa myös puolueen ydinkannatusalueilla. Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden

äänien alueellinen kertyminen poikkeaa muiden puolueiden tuloksista, sillä vihreiden maahan-

muuttajaehdokkaiden osuus puolueensa äänisaaliista pysyy yllättävän suurena ja lähes vakiona

ympäri Helsinkiä. Tämä viittaa siihen, että vihreiden maahanmuuttajaehdokkaat voivat saada

ääniä lähes kuten kantaväestön ehdokkaat, eikä alueellisten äänten määrää rajoita ulkomaalais-

taustaisen väestön määrä, vaan enemmänkin vihreiden kannatus. Vaalien menestyneimmällä

maahanmuuttajaehdokkaalla Ozan Yanarilla voi olla tähän oma vaikutuksensa.

(2b) Mitkä tekijät selittävät maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja heidän puolueidensa

vaalimenestystä ja miten tekijät eroavat toisistaan?

Tutkimuskysymykseen 2b pyrittiin vastaamaan ensin löytämällä parhaat globaalit

selitysmallit maahanmuuttajataustaisten ehdokkaiden ja puolueiden kannatuksille alueellisina ää-

niosuuksina mitattuna. Maahanmuuttajaehdokkaita koskevien mallien regressiokertoimia vertail-

lessa huomattiin, että ulkomaalaistaustaisen tai afrikkalaistaustaisen väestön osuuden kasvaessa

kasvoi myös maahanmuuttajaehdokkaiden kannatus. Vain vihreiden maahanmuuttajaehdokkai-

den kannatusmallissa ei ollut mukana maahanmuuttajien alueellista osuutta kuvaavaa muuttujaa.

Lapsiperheiden ja yli 65-vuotiaiden osuudet pienensivät maahanmuuttajaehdokkaiden alueel-

lista kannatusta, kun taas ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja 35–49-vuotiaiden

osuudet nostivat maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta niissä malleissa, joissa muuttujat

olivat merkitseviä.

Puolueiden kannatusta selittäviä malleja verratessa maahanmuuttajataustaisten ehdok-

kaiden malleihin huomattiin vihreiden mallissa ylemmän korkeakoulutuksen ja yli 65-vuotiaiden

osuuden, vasemmistoliiton mallissa ehdokkaiden asuinpaikan ja alueittaisen työttömyysasteen

vaikuttavan samansuuntaisesti. Kokoomuksen mallissa ulkomaalaistaustaisten osuus vaikuttaa

positiivisesti sekä puolueen että puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden kannatukseen.

Globaalien regressiomallien ongelmaksi muodostui spatiaalinen autokorrelaatio. Tämä

voidaan todentaa regressiomallien virhetermien alueellista jakaumaa tarkastelemalla. Anselin ja

Griffithin (1988, 371) mukaan spatiaalisen autokorrelaation ilmetessä ei mallien regressiokertoi-
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miin voida enää luottaa ja siksi globaalien mallien tuloksiin tulee suhtautua varauksella. Myös

muutama huomio mallien tulkinnasta tulee nostaa esiin.

Ensinnäkin vain SDP:n mallit välttyivät tilastollisesti merkitsevältä spatiaaliselta

autokorrelaatiolta, mikä tarkoittaa, että vain näiden mallien regressiokertoimia voidaan pitää

luotettavina. Toiseksi suuri osa etenkin maahanmuuttajaehdokkaiden mallien selitysasteista

oli suhteellisen matalia, mikä myös vähentää luottamusta globaalien mallien kykyyn selittää

äänestystuloksia. Kolmanneksi mallien standardoidut jäännöstermit osoittivat lähes kaikkien

mallien kärsivän poikkeavista havainnoista, joiden poistamista tulisi harkita, jos tarkastelua ei

jatkettaisi globaaleista lokaaleihin malleihin.

Neljänneksi tulee myös tarkastella mallien tuloksia muut tutkimustulokset huomioiden.

Esimerkiksi kokoomuksen puoluemallissa ulkomaalaistaustaisten osuus on vaikutukseltaan

positiivinen, mutta tiedämme, että kokoomus ei saa suurta kannatusta alueilta, joilla on paljon

ulkomaalaistaustaista väestöä. Tämän lisäksi kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaat jäivät

huomattavasti vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton taakse kokonaisäänimäärällä mitattuna.

Nämä huomiot eivät tue tulkintaa, että kokoomus sai vahvaa tukea ulkomaalaistaustaisilta

äänestäjiltä. Aggregaattianalyysissä kyse onkin ensisijaisesti alueiden ominaisuuksista, koska

yksilötason tuloksista ei ole tietoa. Yksilötason päätelmien tekeminen on riskialtista, koska

tulkinnat ovat alttiita ekologisille virhepäätelmille.

Viidenneksi tulee huomioida, että kaikki kertoimet, jotka ovat malleissa yli yhden,

kasvattavat selitettävän muuttujan kannatusta enemmän kuin riippumaton muuttuja kasvaa.

Esimerkiksi kokoomuksen puoluemallin mukaan yhden prosentin työttömyyden kasvu vähen-

tää kokoomuksen kannatusta -1,089 prosenttia, mikä on realistinen luku, sillä työttömillä on

perheitä, joissa on äänestysikäisiä henkilöitä, sekä tämän lisäksi vaikuttaa työttömyys myös

alueen tuloihin sekä lähipalveluihin, millä on näin vaikutusta muihin alueella asuviin ihmisiin.

Puolestaan vasemmistoliiton puoluemallin Amerikasta ja Oseaniasta tulevan väestön kanna-

tusta 3,4 prosenttiyksiköllä nostava vaikutus ei vaikuta realistiselta. Kyse täytyy olla alueiden

muista ominaisuuksista, esimerkiksi historiallisista alueellisista kannatuskeskittymistä, joiden

läheisyydessä sattuu olemaan myös paljon Amerikasta ja Oseaniasta tullutta väestöä.

(2c) Miten eri tekijöiden vaikutus puolueiden ja maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta

selittävissä malleissa vaihtelee maantieteellisesti kaupungin tilastoalueilla?

Viimeiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kääntämällä globaalit regressiomallit

maantieteellisesti painotetuiksi regressiomalleiksi. Näin saatiin parannettua jokaisen mallin

sovitusta, sekä spatiaalinen autokorrelaatio poistui malleista kokoomuksen ja vasemmistolii-
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ton puoluekohtaisia malleja lukuun ottamatta. Myös Akaiken informaatiokriteerin mukaan

tarkasteltuna olivat lokaalit mallit globaaleja parempia. Lokaaleista malleista voidaan todeta

yleisesti se, ettei yhdessäkään mallissa muuttujan suunta vaihtunut, vaan vaikutus pysyi saman-

suuntaisena, mutta heikentyneenä tai vahvistuneena. Puoluemalleissa sosioekonomista asemaa

kuvaavat muuttujat suurituloisten osuus ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuu-

det olivat vaikuttavimpia muuttujia selitettäessä alueittaista äänestyskäyttäytymistä. Kun taas

suurinta alueellista vaihtelua oli maahanmuuttajaehdokkaita koskevissa malleissa ulkomaalais-

ja afrikkalaistaustaisten alueosuuksia kuvaavilla muuttujilla.

Herää kysymys, miksi Afrikka-taustaisten osuus nousi maahanmuuttajaehdokkaiden

kannatusta selittäväksi muuttujaksi aasialaistaustaisten tai eurooppalaistaustaisten sijaan. Tämä

voi liittyä maakohtaisiin eroihin äänestysaktiivisuudessa tai myös eri ulkomaalaisryhmien alu-

eelliseen sijoittumiseen Helsingissä. Äänestysaktiivisuuteen liittyen tiedämmekin, että somalit

äänestivät Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä toiseksi aktiivisimmin 2012 kuntavaaleissa

somalien ollessa kolmanneksi suurin muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea puhuva vieraskie-

linen ryhmä (Pirkkalainen ym. 2016). Somaliehdokkaita oli 31 kuntavaaleissa 2017, mikä on

kaksi enemmän kuin 2012 (Suomen virallinen tilasto 2017a, 2012). Somalit muodostavat ison

osan afrikkalaistaustaisesta väestöstä Helsingissä ja tiedämme myös, että Saharan eteläpuoleisen

Afrikan kieliä puhuvat ovat sijoittuneet kaikista voimakkaimmin maahanmuuttajataustaisten

asumiskeskittymiin (Vilkama 2011, 117–118). Pirkkalainen ym. (2016) epäilevätkin, että asu-

miskeskittyminen on voinut vahvistaa somalien äänestysaktiivisuutta.

Tämän lisäksi tiedämme, että länsieurooppalaistaustaiset ovat sijoittuneet Helsingissä

lähes kantaväestön tavoin (Vilkama 2011, 117–118) ja tiedämme myös, että itäeurooppalais-

taustaiset ja entisen Neuvostoliiton alueelta tulevien kieliryhmien poliittinen osallistuminen on

Suomen kuntavaaleissa kovin alhaista väestön määrään nähden (Wass ja Weide 2015). Nämä

molemmat tekijät voivat selittää, miksi maahanmuuttajien vaikutus ei kanavoitunut eurooppa-

laistaustaisten osuuden kautta regressiomalleissa. Euroopasta-muuttuja esiintyikin ainoastaan

vihreiden ja SDP:n puoluemalleissa. Aasialaistaustaisen väestön osuudesta ei myöskään tullut

merkittävää muuttujaa yhteenkään malliin. Tämä voi johtua aasialaistaustaisten matalasta äänes-

tysaktiivisuudesta, mutta tarkkaa tietoa siitä, miten tämä väestöryhmä kävi äänestämässä ei ole

julkisesti saatavilla.

Afrikka-taustaisten muuttujan alueelliseen vaikuttavuuteen liittyy mielenkiintoinen

havainto. Nimittäin afrikkalaistaustaisen väestön osuuden kasvaessa yhdellä prosentilla on

kaikkien maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuutta nostava vaikutus lokaalissa kannatusmal-

lissa Itä-Helsingin alueella jopa 2,5-kertainen saman muuttujan vaikutukseen Länsi- ja Etelä-

Helsingissä verrattuna muiden muuttujien ollessa ceteris paribus eli pysyessä muuttumattomina.
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Sama itä-länsi-jako toistuu myös selvänä vasemmistoliiton mallissa, jossa Afrikka-taustaisten

vaikutus puolueen maahanmuuttajaehdokkaiden kannatukseen on yli kaksinkertainen. Kun tie-

dämme, että Itä-Helsingissä asuu vielä suhteessa suuri osa Helsingin maahanmuuttajataustaisesta

väestöstä, voimme täten todeta muuttujan vaikutuksen olevan mallissa erittäin korostunut idäs-

sä. Tiedämme myös, että selitettävä muuttuja eli maahanmuuttajaehdokkaiden ääniosuus on

Itä-Helsingissä vahvempi kuin muualla. Jos oletamme maahanmuuttajaehdokkaiden äänien koos-

tuvan pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisen väestön antamista äänistä, voidaan kasvanutta

Afrikka-taustaisten muuttujan beta-kerrointa ajatella arviona suuremmasta maahanmuuttajien ää-

nestysvilkkaudesta. Suurempi äänestysvilkkaus ei kuitenkaan voi koskea kaikkia alueella olevia

maahanmuuttajaryhmiä, sillä tällöin maahanmuuttajaehdokkaiden alueella saaman kannatuksen

tulisi olla huomattavasti suurempaa. Mahdollinen selitys voisi olla, ettei itä-eurooppalainen

maahanmuuttajaväestö äänestä alueella aktiivisemmin kuin muuallakaan Helsingissä, vaan mo-

bilisaatiota on havaittavissa vain tietyissä maahanmuuttajaryhmissä. Sipinen ja Wass (2018)

ovatkin löytäneet alustavaa evidensssiä sille, että somalien äänestysaktiivisuus (kansalaisuuden

mukaan mitattuna) olisi kasvanut 2017 kuntavaaleissa 57 prosenttiin sähköisen äänioikeusre-

kisterin tietojen perusteella, mikä tarkoittaa yli 17 prosenttiyksikön kasvua vuodesta 2012. On

myös mahdollista, ettei afrikkalaistaustaisten suurempi vaikutus maahanmuuttajaehdokkaiden

ääniosuuden selittämisessä Itä-Helsingissä perustu reaalimaailman ilmiöön, vaan kyse on vain

GWR-menetelmän mallin omasta konstruktiosta.

Ajatus eräiden maahanmuuttajaryhmien kasvaneesta äänestysaktiivisuudesta Itä-

Helsingissä on yhtenevä Fieldhousen ja Cuttsin (2008) Ison-Britannian kontekstissa todentaman

etnisen mobilisaatiohypoteesin kanssa. Etnisen mobilisaatiohypoteesin mukaan äänestysaktivi-

suus kasvaa etnisen ryhmän keskuudessa alueilla, joissa on paljon saman etnisen ryhmän jäseniä

(Fieldhouse ja Cutts 2008). Kyseessä voi olla naapurustoefekti, joka voi vaikuttaa esimerkiksi

alueella asuvien henkilöiden sosiaalisten verkostojen kautta ja vahvistaa heidän ryhmäidentiteet-

tiään (ks. Miller ym. 1981), mikä johtaa korkeampaan äänestysvilkkauteen maahanmuuttajien

keskuudessa verrattuna alueisiin, joissa maahanmuuttajat ovat selvässä vähemmistössä eivätkä

kohtaa yhtä tiheään saman etnisen ryhmän edustajia. Äänestysaktiivisuuteen vaikuttaa myös

tapaako vähemmistöön kuuluva muita vähemmistöjä (diversity) vai oman viiteryhmänsä jä-

seniä (density) omalla asuinalueellaan (Fieldhouse ja Cutts 2008). Vaikka maahanmuuttajien

alueosuudet ovat Helsingissä vielä suhteellisen pieniä, voi yksittäisen korttelin väestöstä olla

jopa yli 60 % ulkomaalaistaustaisia johtuen kaupungin mosaiikkimaisesta aluerakenteesta (ks.

Vilkama 2011, 107; Kortteinen ja Vaattovaara 2015, 569). Näin ollen edellytykset paikalliselle

mobilisaatiolle ovat olemassa.

Muita selittäviä tekijöitä mobilisaatiolle voivat olla etnisten järjestöjen kautta kertynyt

sosiaalinen pääoma (katso esim. Fennema ja Tillie 2001). Tätä hypoteesia voitaisiin testata
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esimerkiksi tarkastelemalla maahanmuuttajajärjestöjen jäsenien määriä alueittain. On myös

todennäköistä, että maahanmuuttajien voimakas alueellinen keskittyminen Itä-Helsingissä kan-

nustaa puolueita huomioimaan maahanmuuttajaäänestäjät kampanjoinnissa näillä alueilla, kun

taas maahanmuuttajaäänestäjiin tuskin vedotaan yhtä voimakkaasti alueilla, joissa maahan-

muuttajia asuu huomattavasti vähemän. Juuri tällaisesta puolueiden toiminnasta on näyttöä

Isosta-Britanniasta (ks. Sobolewska ym. 2013).

Tulkintani siitä, miksi maahanmuuttajakeskittymissä äänestetään ylipäänsä voimak-

kaammin maahanmuuttajaehdokkaita, johtuu jonkinlaisesta etnisestä äänestämisestä, jolla tarkoi-

tetaan sitä, että äänestäjä äänestää oman etnisen ryhmän ehdokasta (Bergh ja Bjørklund 2011b).

Kyse voi olla myös siitä, että maahanmuuttajat äänestävät yli etnisten rajojen, mutta suosivat

vähemmistöehdokkaita. Maahanmuuttajaehdokkaiden saamien äänten keskittyminen vasem-

mistopuolueiden ehdokkaille voi puolestaan viitata luokkaäänestämiseen (maahanmuuttajien

luokka-aseman ollessa heikko) tai ryhmä-äänestämiseen, jolla tarkoitetaan äänestäjien tekevän

puoluevalinnan, joka tukee äänestäjien ryhmän etua (ks. lisää Bergh ja Bjørklund 2011b). Näiden

tulkintojen todentaminen vaatisi yksilötason aineistoa.

Lopuksi voimme todeta, että Suomessa käytössä oleva suhteellinen vaalitapa yhdis-

tettynä avoimeen listavaaliin toisaalta rajaa tulosten yleistettävyyttä muuhun maailmaan, kun

taas toisaalta tämä on tutkimuksen suurin vahvuus. Puolueiden ollessa vastuussa listojen muo-

dostuksesta päättävät äänestäjät kuitenkin listoilta valittavat ehdokkaat suoraan toisin kuin

esimerkiksi Ruotissa (ks. Dancygier ym. 2015). Suomen järjestelmässä ehdokkaan rooli ko-

rostuukin äänestyspäätöksessä, muttei yhtä paljon kuin Irlannissa (Karvonen 2012). Suomen

poliittinen mahdollisuusrakenne on näin ollen äänestysjärjestelmän osalta maahanmuuttajaeh-

dokkaita tukeva ja antaa mahdollisuuden etniseen äänestämiseen eli maahanmuuttajaäänestäjille

mahdollisuuden äänestää oman etnisen ryhmän ehdokasta, jos tällainen on asettunut ehdolle.

Seuraavaksi esitellään tutkimuksen rajoituksia.

6.2 Tutkimuksen rajoitukset

Tutkimuksen tekniset rajoitukset voidaan luokitella joko aineistolähtöisiksi tai mallin valintaan

liittyviksi. Aineiston suhteen merkittäviä tutkimustuloksia rajoittavia tekijöitä ovat kaupungin

osa-alueiden yhdistämisessä äänestysalueisiin syntynyt virhe ja ehdokkaiden ominaisuuksien

tarkastelussa vertailtavien ryhmien kokoero, joka johtui maahanmuuttajaehdokkaiden pienestä

määrästä. Tästä alueiden yhdistämisestä syntyvä taustamuuttujien poikkeama todellisista arvoista

on ongelmallisempi, koska virheen suuruutta ei voi havaita eikä myöskään arvioida.
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Edellä mainittujen rajoitteiden lisäksi käytetään kannatusanalyyseissä demografisia

tietoja, jotka eivät vastaa vaaleissa äänestäneen populaation tunnuslukuja. Äänestysaluetuloksia

selittävä tausta-aineisto pyrkii kuvaamaan äänestysikäistä populaatiota, mikä ei ole täysin sama

äänioikeutetun populaation kanssa, vaikka nämä ovatkin hyvin lähellä toisiaan kuntavaaleissa.

Vielä keskeisempää on, että tieto alueen äänioikeutetuista ei kuitenkaan paljasta, ketkä heistä

äänestävät, mikä tuo omat haasteensa tulosten tulkintaan.

Tutkimusmenetelmien osalta on huomautettava, että GWR-menetelmää sovelletaan

lähellä menetelmän käytölle suositeltua havaintoyksiköiden alarajaa. Loput tutkimusmenetelmiä

koskevat rajoitteet liittyvät mallien valintaan. Leen ja Ghoshin (2009) mukaan mallien vertailuun

olisi aiheellista käyttää AICc-metriikkaa, kun havaintojen määrä jaettuna selittävillä muuttujilla

on alle 40. Tämä ehto toteutuu tässä tutkimuksessa, mutta mallien vertailuun käytettiin kuitenkin

korjaamatonta AIC:n arvoa. Lisäksi mallien valintaa voisi vielä kehittää eteenpäin ja erityi-

sen suuria virhetermien arvoja saavia alueita voitaisiin tarkastella erikseen. Mallien selittävien

muuttujien valintaan voisi myös kokeilla erilaisia tekniikoita, jotka mahdollistavat kaikkien

taustamuuttujien samanaikaisen kokeilun. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi harjanneregres-

sio (ridge regression) ja eteenpäin askeltava (forward-selection) -algoritmi (katso lisää James

ym. 2013). Yksi mallin valintaan liittyvä lisäaskel olisi myös verrata täysin lokaaleja malleja

sekamalleihin (mixed models), joissa osa muuttujista pidetään globaaleina muiden muuttujien ol-

lessa lokaaleja (katso esim. Mansley ja Demšar 2015, 328). Tätä operaatiota ei kuitenkaan tässä

työssä tehty. Tämän lisäksi malleja voisi testata logaritmimuunnetuilla muuttujilla ja muuttujien

välisiä interaktioita voisi myös mallintaa muuttujia yhdistelemällä.

Tulosten yleistettävyyden osalta voidaan todeta, että tutkimustulokset ovat vahvasti

kontekstisidonnaisia. Tulokset ovat sidottuja yksinomaan vuoden 2017 Suomen ja tarkemmin

Helsingin tilanteeseen. Lopuksi tulee mainita, että yksilötason päätelmien tekeminen aggregaat-

tidatasta on aina altis ekologiselle virhepäätelmälle, mikä rajoittaa tämän tutkimuksen tulosten

tulkintaa.

6.3 Tuleva tutkimus

Tämän tutkimuksen ollessa ensimmäinen maahanmuuttajaehdokkaiden vaalimenestystä tarkas-

televa tutkimus Suomessa on myös sen ensisijainen arvo toimia suunnannäyttäjänä tulevalle

maahanmuuttajien poliittisen osallistumisen tutkimukselle. Tulevan tutkimuksen tulisi keskittyä

tässä tutkimuksessa tehtyihin poikkeuksellisiin havaintoihin Helsingin maahanmuuttajaehdok-

kaista ja heidän kannatuksestaan.
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Ensinnäkin tämän tutkimuksen tuloksia voisi varmentaa replikoimalla tutkimusase-

telma hyödyntämällä Helsingin kaupungin pienalueaineistoa ja rekisteritietoja vaaleissa äänes-

täneistä. Kaupungin pienalueaineiston avulla voisi olla mahdollista nostaa havaintoalueiden

määrää, sillä tarve äänestysalueiden yhdistelyyn voisi olla pienempi pienalueiden sopiessa äänes-

tysalueisiin paremmin kuin niitä isommat kaupungin osa-alueet. Suurempi havaintoyksiköiden

määrä toisi analyysin lähemmäs yksilöitä ja parantaisi myös GWR-menetelmän tuloksia. Lisäksi

GWR-analyysin muuttujavalikoimaa voisi laajentaa lisäämällä asukkaiden ammattikuntaa kos-

kevat muuttujat malliin, sekä mallin valintaa voisi kehittää edelleen, kuten aiemmassa osiossa

on mainittu. Tieto äänestäneistä henkilöistä olisi tärkeä puolueiden kannatuksen aggregaattia-

nalyysissä, sillä äänestämättä jättäneet eivät vaikuta vaalitulokseen ja näiden sisällyttäminen

aineistoon täten vaikeuttaa tulosten suoraa tulkintaa. Tämän sijaan äänestämättä jättäneiden

sisällyttäminen tausta-aineistoon ei esimerkiksi äänestysaktiivisuuden selittämisen suhteen ole

ongelmallista, koska he vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen.

Toiseksi maahanmuuttajaehdokkaiden tarkastelun osalta Tilastokeskuksen henkilöre-

kisteriaineiston käytön avulla voitaisiin saada täydet tiedot kaikilta ehdokkailta sosioekonomisen

taustan, asuinpaikan ja etnisyyden suhteen. Tilastokeskuksen tietojen avulla olisi mahdollista

myös laajentaa tutkimusta useampiin kuntavaaleihin ottamalla aikaisemmat vaalit mukaan tar-

kasteluun, mutta yli vaalien tapahtuvissa vertailuissa muun muassa ehdokkaiden vaihtuminen

ja vaalien aikaan pinnalla olevat asiakysymykset voivat vaikuttaa tuloksiin. Tilastokeskuksen

tietojen avulla voisi olla myös mahdollista määritellä maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat

vanhempien syntymämaan mukaan tai jaotella maahanmuuttajaehdokkaita maassa oleskelun

keston perusteella, esimerkiksi tieto ehdokkaan kuulumisesta ensimmäisen tai toisen polven

maahanmuuttajiin voisi olla merkittävä puolueiden rekrytointipreferenssejä tarkasteltaessa.

Edellä mainittujen lisäksi tieto ehdokkaan omasta etnisestä taustasta yhdistettynä

Helsingin kaupungin alueellisiin väestötietoihin äidinkielen tai kansalaisuuden perusteella

mahdollistaisivat ehdokkaan kannatuksen määrittämisen oman kieliryhmän tai samasta maasta

tulleiden keskuudessa. Ehdokkaille osoitetulla kyselytutkimuksella ja haastatteluilla voitaisiin

puolestaan saada vastauksia muun muassa siitä, miksi vaalikoneisiin annettujen vastausten

määrä jäi matalaksi maahanmuuttajaehdokkaiden keskuudessa ja mitkä olivat ehdokkaiden

keskeiset motiivit asettua ehdolle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää näkyviin vähemmistöihin

kuuluviin ehdokkaisiin, sillä näihin kuuluvien uhka kokea syrjintää on huomattavasti suurempi

kuin esimerkiksi muilla pohjoismaalaisilla ehdokkailla. Tämäkin tutkimus olisi mahdollista

toistaa vain näkyvien vähemmistöjen ehdokkaita tarkastellen.

Kolmanneksi jatkotutkimuksen tulee keskittyä erityisesti maantieteellisen tilastoa-

nalyysin paljastamaan alueelliseen poikkeamaan Itä-Helsingissä. Mahdollinen havainto Itä-
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Helsingin muuta Helsinkiä suuremmasta maahanmuuttajien äänestysaktiivisuudesta tulisi ensin

varmistaa yksilötason rekisteriaineistoista. Jos maahanmuuttajien alueellisessa aktiivisuudessa ei

ole selkeää poikkeamaa kantaväestöön verrattuna, jää yhä tutkittavaksi, miksi maahanmuuttajat

äänestivät maahanmuuttajaehdokkaita voimakkaammin Itä-Helsingissä kuin muualla. Ilmiötä

voisi tutkia kyselyaineistolla, joka keskittyisi erityisesti Helsingissä asuviin maahanmuuttajiin,

jotka äänestivät kuntavaaleissa.

Kyselyssä voitaisiin kartoittaa kontekstiin liittyviä vaalimaantieteelle ominaisia teki-

jöitä, jotka vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen. Näitä ovat esimerkiksi vastaajien asuinalueista

riippuvat sosiaaliset verkostot ja alueella toimivat järjestöt. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää syi-

hin, millä perustein maahanmuuttajaäänestäjät valitsivat äänestämänsä puolueen ja ehdokkaan.

Oliko puoluevalinnan perustana esimerkiksi oman yhteisön maahanmuuttajaehdokas vai äänes-

tettiinkö ensisijaisesti puoluetta ehdokkaan ollessa toissijainen? Erityisen tärkeä tutkimuskohde

olisikin selvittää puoluevalinnan ja äänestäjän oman etnisen taustan välistä yhteyttä, mitä on

tutkittukin muiden maiden konteksteissa (ks. Sanders ym. 2014).
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Liitteet

1 Ehdokkaiden vaalikonevastaukset

Taulukko 11: Ylen vaalikoneeseen vastaneet ehdokkaat

Ehdokkaat

Maahanmuutta-
jataustaiset Natiivit Valitut

(n = 33) (n = 820) (n = 80)

Ikä

18–29
0,21
(7)

0,15
(124)

0,11
(9)

30–44
0,42
(14)

0,38
(311)

0,53
(42)

45–59
0,30
(10)

0,30
(245)

0,20
(16)

60+
0,06
(2)

0,17
(140)

0,16
(13)

Sukupuoli Nainen
0,52
(17)

0,47
(382)

0,53
(42)

Koulutus

Peruskoulu
0,0
(0)

0,02
(19)

0,0
(0)

Ammattitutkinto
0,15
(5)

0,14
(114)

0,01
(1)

Ylioppilas
0,12
(4)

0,12
(102)

0,11
(9)

Korkeakoulu-
tutkinto

0,64
(21)

0,64
(525)

0,84
(67)

Joku muu
0,06
(2)

0,03
(24)

0,03
(2)

Työnantaja
Yksityinen

0,60
(20)

0,47
(391)

0,50
(40)

Julkinen
0,30
(10)

0,30
(246)

0,44
(35)

Ei työelämässä
0,06
(2)

0,15
(125)

0,05
(4)

Ammatti-
asema

Opiskelija
0,06
(2)

0,07
(55)

0,01
(1)

Työntekijä /

Toimihenkilö
0,33
(11)

0,21
(175)

0,06
(8)

Yrittäjä
0,27
(9)

0,10
(79)

0,14
(11)

Asiantuntija-
tehtävä /

Johtava asema

0,24
(8)

0,42
(346)

0,48
(38)
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Eläkeläinen
0,0
(0)

0,07
(60)

0,03
(2)

Joku muu
0,09
(3)

0,09
(72)

0,28
(22)

Ei tiedossa
0,0
(0)

0,04
(33)

0,01
(1)

Vuositulot

Ei paljasta tuloja
0,18
(6)

0,23
(190)

0,20
(16)

Alle 20 000 e
0,12
(4)

0,17
(137)

0,01
(1)

20 – 30 000 e
0,21
(7)

0,15
(127)

0,06
(5)

30 – 50 000 e
0,39
(13)

0,26
(216)

0,19
(15)

50 – 100 000 e
0,09
(3)

0,16
(130)

0,43
(34)

Yli 100 000 e
0,0
(0)

0,02
(20)

0,11
(9)

Kielitaito
Suomi

0,97
(32)

0,98
(800)

1,0
(80)

Ruotsi
0,30
(10)

0,70
(572)

0,84
(67)

Kieliä yhteensä
(keskiarvo) 3,54 3,25 3,76

Poliittinen
kokemus

Ehdokkaana 2012
0,55
(18)

0,43
(351)

0,74
(59)

Ei aiempaa
kokemusta

0,36
(12)

0,24
(198)

0,03
(2)

Suhde
puolueeseen Sitoutumaton

0,18
(6)

0,08
(66)

0,04
(3)

Vaali-
budjetti

Alle 500 e
0,33
(11)

0,44
(357)

0,05
(4)

500 – 1000 e
0,27
(9)

0,18
(148)

0,08
(6)

1000 – 3000 e
0,21
(7)

0,16
(132)

0,16
(13)

3000 – 10 000 e
0,09
(3)

0,12
(101)

0,41
(33)

Yli 10 000 e
0,03
(1)

0,02
(19)

0,20
(16)

Ei paljasta
budjettia

0,06
(2)

0,08
(63)

0,10
(8)

Sosiaalinen
media

Ei Twitterissä
0,42
(14)

0,49
(398)

0,13
(10)

Twitteriin kuulu-
vien aktiivisuus

(keskiarvo)
3,21 3,21 3,71

Perhe Lapsia
0,58
(19)

0,58
(473)

0,63
(50)
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Uskonto-
kunta

Evankelis-
luterilainen

0,06
(2)

0,45
(366)

0,48
(38)

Ortodoksinen
0,03
(1)

0,01
(11)

0,0
(0)

Muu
kristillinen

0,09
(3)

0,05
(44)

0,04
(3)

Muu
uskontokunta

0,15
(5)

0,01
(12)

0,04
(3)

Ei kuulu
kirkkoon

0,55
(18)

0,38
(315)

0,38
(30)

Ei paljasta
0,12
(4)

0,09
(72)

0,08
(6)
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2 Globaalien regressiomallien jäännöstermit

Kuva 19: Standardoitujen virhetermien jakautuminen maahanmuuttajaehdokkaiden puoluekoh-

taisissa malleissa

(a) Vihreät (b) Kokoomus

(c) SDP (d) Vasemmistoliitto
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Kuva 20: Standardoitujen virhetermien jakautuminen puolueiden kannatusmalleissa

(a) Vihreät (b) Kokoomus

(c) SDP (d) Vasemmistoliitto
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3 Maahanmuuttajaehdokkaiden puoluekohtaiset GWR-tulokset

Kuva 21: Vihreiden maahanmuuttajaehdokkaiden lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja regres-

siokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) Yli 65-vuotiaat (e) Lapsiparit (f) Omistaa talon/asunnon

(g) Ylempi korkeakoulutus
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Kuva 22: Kokoomuksen maahanmuuttajaehdokkaiden lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja

regressiokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) 18–34-vuotiaat (e) Yli 65-vuotiaat (f) Lapsiparit

(g) Ulkotaustaiset (h) Ylempi korkeakoulutus
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Kuva 23: SDP:n maahanmuuttajaehdokkaiden lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja regressio-

kertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) Afrikkalaistaustaiset (e) Ehdokkaiden asuinpaikka (f) Omistaa talon/asunnon

(g) Ulkotaustaiset
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Kuva 24: Vasemmistoliiton maahanmuuttajaehdokkaiden lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja

regressiokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) 18–34-vuotiaat (e) 35–49-vuotiaat (f) Afrikkalaistaustaiset

(g) Ehdokkaiden asuinpaikka (h) Työttömyys
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4 Puolueiden GWR-tulokset

Kuva 25: Vihreiden lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja regressiokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) Yli 65-vuotiaat (e) 18–34-vuotiaat (f) Eurooppalaistaustaiset

(g) Ylempi korkeakoulutus (h) Suurituloiset (i) Ehdokkaiden asuinpaikka
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Kuva 26: Kokoomuksen lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja regressiokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) 18–34-vuotiaat (e) Lapsiparit (f) Omistaa talon/asunnon

(g) Ulkotaustaiset (h) Suurituloiset (i) Työttömyys
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Kuva 27: SDP:n lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja regressiokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) Yli 65-vuotiaat (e) 18–34-vuotiaat (f) Ruotsinkieliset

(g) Eurooppataustaiset (h) Ylempi korkeakoulutus
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Kuva 28: Vasemmistoliiton lokaalin selitysmallin diagnostiikka ja regressiokertoimet

(a) Muuttujien alueittaiset arvot (b) Alueellinen selitysaste (c) Virhetermit

(d) Yli 65-vuotiaita (e) Ehdokkaiden asuinpaikka (f) Amerikasta ja Oseaniasta

(g) Suurituloiset (h) Työttömyys (i) Ulkomaalaistaustaiset
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