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Tutkielman aiheena on suomalainen eliitti ja sen yhteiskunnalliset asenteet. Tutkielmassa 
tarkastellaan eliitin yhteiskunnallisia mielipiteitä, eliitin ja kansan mielipide-eroja sekä eliitin 
näkemysten yhtenäisyyttä. Eliitille ominaista on suuri yhteiskunnallinen vaikutusvalta, mikä 
tekee eliitistä politiikan ja hallinnon tutkimuskohteena erityisen kiinnostavan.  

Tutkielma perustuu eliitille suunnattuun laajaan kyselytutkimukseen (n = 699), joka toteutettiin 
koronapandemian aikana syys-marraskuussa 2020 osana Strategisen tutkimuksen neuvoston 
rahoittamaa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushanketta. Tutkielman 
kohderyhmänä on politiikan, julkisen sektorin, elinkeinoelämän sekä muu (median ja tieteen) 
eliitti. Eliitin vastauksia verrataan kansalaiskyselyihin, joissa kansalaisille on esitetty vastaavat 
kysymykset. Suomessa ja kansainvälisesti eliitin ja kansan mielipiteitä vertailevaa 
eliittitutkimusta on tehty vain vähän. 

Tutkimuskysymyksenä on, mitkä ovat suomalaisen eliitin yhteiskunnalliset mielipiteet koskien 
talouspolitiikkaa ja hyvinvointivaltion kehittämistä ja eroavatko ne muiden kansalaisten 
mielipiteistä. Lisäksi tutkimuskysymyksenä on, onko suomalainen eliitti mielipiteiltään 
yhtenäinen. Samalla tutkitaan eliitin suhtautumista politiikkaan ja poliittiseen järjestelmään. 
Tutkimusmenetelminä hyödynnetään yksisuuntaista varianssianalyysiä, lineaarista 
regressioanalyysiä, korrelaatiokertoimia, ristiintaulukointia sekä suoria jakaumia. Tutkielmassa 
hyödynnetään klassisia ja demokraattisia eliittiteorioita sekä aiempaa eliittitutkimusta. 

Tutkielman päätulos on, että kansalaisten ja eliitin mielipiteet eroavat monissa poliittisissa 
kysymyksissä merkittävästi. Suomalainen eliitti on kansaan nähden oikeistolaisempi ja 
liberaalimpi. Erot näkyvät etenkin suhtautumisessa talouspolitiikkaan ja työperäiseen 
maahanmuuttoon: eliitti suhtautuu kansaa kielteisemmin valtion velkaantumiseen, ja kansa 
suhtautuu eliittiä kriittisemmin työperäiseen maahanmuuttoon. Myös näkemykset 
sosiaaliturvaan ja työajan lyhentämiseen liittyen eroavat selvästi kansan ja eliitin välillä. Kansan 
mielipiteitä lähimpänä on politiikan eliitti ja kauimpana elinkeinoelämän eliitti. Lisäksi erityisesti 
eliitin joukossa havaitaan tyytymättömyyttä politiikkaa ja kansan päätöksentekokykyä kohtaan. 

Eliitin ja kansan suuret näkemyserot asettavat haasteen demokratialle ja hyvinvointivaltion 
kehittämiselle. Asenteellinen etääntyminen vahvistaa mielipidekuplien ja -kuilujen syntymistä. 
Vaikka näkemyserojen olemassaolo on luonnollista, liiallinen etääntyminen ja polarisaatio voivat 
johtaa yhteiskunnallisiin haasteisiin löytää sekä eliitin että kansan intressejä miellyttäviä 
poliittisia ratkaisuja koronakriisin jälkeen. Lisäksi demokratiaa haastaa osan eliitistä kokema 
luottamuspula kansan päätöksentekokykyä ja poliitikkoja kohtaan.  
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1 Johdanto  

 

Länsimaiset demokratiat muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi globalisaation, talouden 

rakennemuutosten, teknologisen kehityksen ja muuttoliikkeen myötä. Samalla myös 

yhteiskunnallinen eliitti muuttuu. Onko uusi, yhä kansainvälisempi eliitti arvoiltaan ja 

asenteiltaan eriytynyt muusta yhteiskunnasta? Entä onko eliitti yhtenäinen mielipiteiltään?  

Tutkielman aiheena on suomalainen eliitti. Tarkoituksena on selvittää eroavaisuuksia 

suomalaisen eliitin ja muun kansan yhteiskunnallisissa mielipiteissä. Tutkimus pohjautuu 

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeessa toteutettuun kyselytutkimukseen, 

joka lähetettiin 3580 eliittiin kuuluvalle syys-marraskuussa 2020. Tutkielman kohderyhmänä 

ovat politiikan, julkisen sektorin, elinkeinoelämän, median ja tieteen eliitit. Eliitin vastauksia 

verrataan kansalaisten vastauksiin, jotka on myös kerätty syksyllä 2020. 

Eliittiä voidaan pitää yhtenä kansalaisuuden kuplana. Sille ominaista on suuri yhteiskunnallinen 

vaikutusvalta, mikä tekee eliitistä politiikan tutkimuskohteena erityisen mielenkiintoisen. Eliitin 

asenteista tarvitaan ajankohtaista tietoa, jotta voidaan vertailla, onko Suomessa eliitin ja 

muiden ryhmien välillä kuilua. Demokratian kannalta kiinnostavaa on, millainen mahdollinen 

eliitin kupla on arvoiltaan ja asenteiltaan. 

Kansalaisten yhteiskunnallisia mielipiteitä tutkitaan jatkuvasti yhteiskuntatieteissä. Sen sijaan 

eliitin yhteiskunnallisia mielipiteitä kartoitetaan harvemmin, vaikka eliitin vaikutusvalta 

poliittisiin lopputuloksiin voi olla huomattavan suuri. Voidaan perustellusti nähdä, että 

demokratiassa kansalaisilla on erityinen oikeus tietää valtaa käyttävän eliitin mielipiteistä. 

Siten tutkielma pyrkii lisäämään yhteiskunnallista läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta suomalaisesta 

eliitistä. 

Aikaisemmin suomalaisessa eliittitutkimuksessa on tehty vuosina 1991, 2001 ja 2011 

kyselytutkimuksiin pohjautuvaa tutkimusta, johon liittyen on julkaistu analyysiä suomalaisen 

eliittirakenteen avoimuudesta ja yhtenäisyydestä, eliittiin rekrytoitumisesta sekä eliitin 

keskinäisestä suhdeverkostosta (Ruostetsaari 2014; 2013; 2012; 2003; 1992). Sen sijaan viime 

vuosina Suomessa ei ole tehty kokonaisvaltaista kvantitatiivista tutkimusta, jossa suomalaisen 

eliitin näkemyksiä olisi verrattu systemaattisesti kansalaisten mielipiteisiin. Tutkielma tarjoaa 

tuoretta tutkimustietoa suomalaisesta eliitistä ja sen yhteiskunnallisista mielipiteistä uudelta 

vuosikymmeneltä. 
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Viime vuosina merkittävää yhteiskunnallista keskustelua suomalaisesta eliitistä on aiheuttanut 

Suomen huipputuloisiin perehtynyt kvalitatiivinen haastattelututkimus (Kantola ym. 2019a). 

Tutkimus osoitti, että kaikista huipputuloisimmalla joukolla on paljon pettymystä ja 

pessimismiä politiikkaa, demokratiaa tai yhteiskunnan muita ryhmiä kohtaan. Tässä 

tutkielmassa tarkastellaan tuloluokan sijaan institutionaalisesti määritellyn eliitin 

suhtautumista politiikkaan ja poliittiseen järjestelmään. Jos vaikutusvaltainen eliitti on 

yhteiskunnallisesti turhautunut ja tyytymätön, tällä voi olla vaikutuksia politiikan arkeen 

esimerkiksi hallituksen hankaluutena saavuttaa sellaisia poliittisia ratkaisuja ja kompromisseja, 

jotka miellyttäisivät sekä kansaa että eliittiä. 

Erona aiempien vuosikymmenten eliittitutkimuksiin globalisaatio on nyt aiempaa vahvemmin 

läsnä ja hyvinvointivaltion rahoitus on uhattuna. Väestö vanhenee, huoltosuhde heikkenee, 

valtio velkaantuu, koronakriisi on aiheuttanut taloudellista vahinkoa, työllisyysaste on jäänyt 

pohjoismaisen tason alle eivätkä kaikki välttämättä ole halukkaita sitoutumaan 

hyvinvointivaltion maksajiksi. Viime aikoina julkisuudessa on esitetty paljon huolia suomalaisen 

hyvinvointivaltion kriisistä ja siitä, miten eriarvoistuminen vaikuttaa sen tulevaisuuteen ja 

ovatko kaikki sitoutuneita sen ylläpitämiseen (mm. Kantola 2021; Saari 2020). Jos eliitti 

irtaantuu kansasta paitsi tuloiltaan myös asenteiltaan, tällä voi olla dramaattinen vaikutus 

hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. 

Eliitin asenteiden tutkiminen on erityisen ajankohtaista, jotta voidaan havaita, miten eliitti ja 

kansa näkevät erilaisten politiikkatoimien tarpeen hyvinvointivaltion tulevaisuuden 

rakentamisessa ja erityisesti koronakriisin jälkihoidossa. Halutaanko koronapandemian 

kurimuksen myötä veronkorotuksia, velkaa vai menoleikkauksia? Entä miten tulevina vuosina 

politiikassa suhtaudutaan maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen? Ovatko eliitin ja 

kansalaisten toiveet koronapandemian jälkeisistä politiikkatoimista ristiriitaiset?  

Eliitin käsite on noussut suomalaiseen julkiseen keskusteluun 2000-luvulla uudella tavalla 

populismin sekä tuloerojen kasvun myötä (Kahma ym. 2016). Lisäksi teeman ajankohtaisuutta 

lisää puoluepoliittinen tilanne, jossa eliittiä kritisoiva perussuomalaiset on noussut 2010-luvun 

eduskuntavaaleissa suureksi puolueeksi. Ruokkiiko eliitin mahdollinen asenteellinen 

etääntyminen kansasta populismia? Viime vuosina eliittitutkimuksessa on sivuttu eliitin ja 

kansan mielipide-erojen vaikutusta populismiin huomaten, että eliitin etääntyminen on voinut 

lisätä kansalaisten epäluottamusta eliittiin ja että tähän suhteeseen olisi syytä kiinnittää 

huomiota politiikan tutkimuksessa (Higley 2019; Mangset ym. 2019).  
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Niin ikään ajankohtaiseksi aiheen tekevät viimeaikaiset politiikan tutkimuksen havainnot siitä, 

miten yhteiskunnalliset muutokset, kuten globalisaatio ja talouden muutokset ovat 

vaikuttaneet äänestyskäyttäytymiseen. Äänestäjät jakautuvat uusiin kupliin esimerkiksi 

suhteessa globalisaation voittajiin ja häviäjiin (Im ym. 2020.) Siksi on paikallaan myös 

tarkastella, millainen eliitti on äänestyskäyttäytymiseltään. 

Tutkielmassa käytetyistä syksyn 2020 eliitti- ja kansalaisaineistoista on tehty toukokuuhun 

2021 mennessä muutamia julkaisuja Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -

tutkimushankkeessa. Marraskuussa 2020 Anu Kantolan, Paula Saikkosen, Juho Vesan, Hanna 

Wassin ja Toni Ahvan artikkelissa Kansalaiset koronakriisin kourissa – mitä poliittisia toimia 

kannatetaan? tarkasteltiin koronakriisin vaikutusta kansalaisten yhteiskunnallisiin mielipiteisiin 

sekä kansalaisten kannattamia poliittisia ratkaisuja kriisistä toipumiseksi (Kantola ym. 2020). 

Huhtikuussa 2021 Hanna Wassin, Toni Ahvan, Anu Kantolan ja Paula Saikkosen artikkelissa 

Marinin hallituksen putkiremontti vertailtiin eliitin, eliittiryhmien sekä kansalaisten näkemyksiä 

työttömyyseläkkeen poistamiseen ja oppivelvollisuuden pidentämiseen (Wass ym. 2021).   

Sekä kansainvälisesti että Suomessa eliittitutkimus on keskittynyt erityisesti eliitteihin 

rekrytoimiseen ja eliittiryhmien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus on keskittynyt 

vähemmän eliitin ja kansan välisiin asenne-eroihin. Suomessa eliitin ja kansan mielipiteitä 

vertailevaa tutkimusta on tehty vain vähän. (Ruostetsaari 2013, 245; Ruuskanen ym. 2010, 48; 

Julkunen 2001, 82.) Sama eliittitutkimuksen puute näkyy kansainvälisesti: eliitille suunnattuja 

kyselyitä on tehty vähän verrattuna yleisiin mielipidekyselyihin, ja eliitin ja kansalaisten 

mielipiteitä vertailevia kyselytutkimuksia on tehty niukasti (Hoffmann-Lange 2008, 54).  

Aiemman suomalaisen ja kansainvälisen empiirisen eliittitutkimuksen lisäksi tutkielmalle 

taustaa antavat eri eliittiteoriat. Tutkielmassa hyödynnetään niin klassisia kuin demokraattisia 

eliittiteorioita ja vertaillaan niiden eroja ja yhteneväisyyksiä. Klassiset eliittiteoriat painottavat 

eliitin yhtenäisyyttä, eliitin olemassaolon välttämättömyyttä sekä eliitin eroavaisuutta ja 

kyvykkyyttä kansaan nähden (mm. Michels 1915; Mosca 1939; Pareto 1963). Demokraattisissa 

eliittiteorioissa eliitti nähdään yhteensopivampana demokratian kanssa ja eri eliittiryhmät 

kilpailevat keskenään vallasta (mm. Etzioni-Halevy 1993; Etzioni-Halevy 1997; Dogan ym. 1998; 

Burton ym. 2001). Eliittiteorioiden tarjoamien eri näkökulmien myötä tutkielmassa 

tarkastellaan sekä eliitin ja kansan välistä eroa että eri eliittiryhmien välistä eroa. 
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1.1 Tutkimuskysymykset  
 

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, miten eliitti eroaa 

mielipiteiltään kansasta. Tutkielmassa tarkastellaan eliitin poliittisia mielipiteitä talous- ja 

hyvinvointivaltiokysymyksillä. Näillä kartoitetaan esimerkiksi, miten eliitti suhtautuu 

verotukseen, julkisiin palveluihin, työn tuottavuuteen, sosiaaliturvaan, työperäiseen 

maahanmuuttoon ja ilmastonmuutokseen. Tarkoituksena on selvittää, missä kysymyksissä 

eliitti eroaa eniten kansasta.  

Samalla tavoitteena on hahmottaa eliitin suhtautumista politiikkaan ja poliittiseen 

järjestelmään valta- ja demokratiakysymyksillä. Tarkoituksena on tutkia, miten eliitti luottaa 

demokratiaan, poliitikkoihin tai kansalaisten poliittiseen päätöksentekokykyyn. Pitäisikö 

esimerkiksi poliitikot korvata yritysjohtajilla? Tarkastelemalla eliitin yhteiskunnallisia asenteita 

voidaan havaita mahdollista kriittisyyttä poliittista järjestelmää tai päätöksentekijöitä kohtaan.  

Lisäksi tavoitteena on hahmottaa suomalaisen eliitin ominaisuuksia ja yhtenäisyyttä poliittisilla 

taustakysymyksillä ja vertailemalla eliittiryhmiä. Tutkielmassa verrataan eri eliittiryhmien 

(politiikan, julkisen sektorin, elinkeinoelämän sekä median ja tieteen eliitit) poliittisia 

näkemyksiä toisiinsa. Voidaanko ylipäänsä puhua suomalaisesta eliitistä yhtenäisenä kuplana? 

Ovatko jotkin eliittiryhmät lähempänä kansaa kuin muut eliittiryhmät? Demokratian ja 

päätöksenteon läpinäkyvyyden näkökulmista on oleellista hahmottaa, miten lähellä toisiaan 

kansa ja eri eliittiryhmät, esimerkiksi politiikan eliitti, asenteellisesti ovat.  

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  

Mitkä ovat suomalaisen eliitin yhteiskunnalliset mielipiteet? Eroavatko ne muiden kansalaisten 

mielipiteistä? Onko suomalainen eliitti yhtenäinen asenteiden näkökulmista?  
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1.2 Tutkielman rakenne  
 

Seuraavassa luvussa esittelen eliittitutkimuksen kirjallisuutta. Aloitan eliitin määritelmällä sekä 

eliittiteorioilla alkaen klassisista eliittiteorioista ja edeten kohti demokraattisia eliittiteorioita. 

Sen jälkeen käyn läpi kotimaista eliittitutkimusta ja siinä tehtyjä havaintoja suomalaisen eliitin 

piirteistä. Lopuksi esittelen havaintoja eliitin yhteiskunnallisista mielipiteistä empiirisistä 

eliittitutkimuksista Suomesta ja kansainvälisesti.  

Kolmannessa luvussa esittelen tutkimusasetelman. Ensin kuvailen käyttämääni laajaa 

kyselytutkimusaineistoa, minkä jälkeen esittelen tutkimuksen kohderyhmää. Tässä yhteydessä 

kuvaan, mitkä joukot tutkimuksessa on laskettu kuuluvaksi suomalaiseen eliittiin ja miten eliitti 

on jaettu eliittiryhmiin. Tämän jälkeen käyn läpi tutkimusmenetelmää. Lopuksi esittelen 

kyselytutkimuksessa käytetyt kysymykset, joihin saatuja vastauksia seuraavissa luvuissa 

analysoidaan. 

Neljännessä luvussa analysoin tutkimusaineiston perusteella suomalaista eliittiä ja sen poliittista 

suuntautumista. Tarkastelen eliitin kannattamia puolueita ja sijoittumista oikeisto-vasemmisto 

sekä liberaali-konservatiivi -janoille. Samalla vertaan näitä kansalaisten vastauksiin. Lisäksi teen 

havaintoja tutkimuksen taustamuuttujista eli eliitin koulutustaustasta ja sukupuoli- ja 

ikäjakaumasta.  

Viidennessä luvussa analysoin suomalaisen eliitin mielipiteitä. Aloitan tutkimalla eliitin 

näkemyksiä poliitikoista, poliittisesta järjestelmästä ja kansan poliittisesta 

päätöksentekokyvystä. Tarkastelen lisäksi eliittiryhmäkohtaisia eroja. Sen jälkeen perehdyn 

eliitin ja kansan mielipide-eroihin talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointivaltioon liittyvissä 

kysymyksissä. Tämän perusteella analysoin, missä poliittisissa kysymyksissä eliitin ja kansan 

välillä on mielipide-eroja sekä suhtautuvatko eri eliittiryhmät kysymyksiin eri tavoin.  

Kuudennessa luvussa keskustelen tuloksista ja esittelen johtopäätökseni. Tarkastelen, mitä 

johtopäätöksiä suomalaisesta eliitin yhteiskunnallista asenteista voidaan tehdä ja miten 

asenteet eroavat kansasta. Keskustelen, mistä tekijöistä havaitut mielipide-erot voivat johtua ja 

mitkä ovat näkemyserojen yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhdistän havaintojani aiempaan 

eliittitutkimukseen sekä eliittiteorioihin. Lisäksi pohdin tutkimukseni rajoitteita sekä 

jatkotutkimustarpeita.  
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2 Kirjallisuuskatsaus 
 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan eliitin määritelmää, eliittiteorioita ja -tutkimusta sekä 

eliitin yhteiskunnallisia mielipiteitä aiempien tutkimusten perusteella.  

Ensimmäisessä alaluvussa määritellään eliittiä luomalla kirjallisuuskatsaus eritysesti kahteen 

merkittävimpään eliittiteoriaan, klassisiin ja demokraattisiin eliittiteorioihin. Lisäksi vertaillaan 

eri eliittiteorioiden yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia. 

Toisessa alaluvussa on katsaus suomalaiseen eliittitutkimukseen. Tässä yhteydessä esitellään 

keskeisiä aiempia tutkimustuloksia suomalaisen eliitin ominaisuuksista, joita ovat esimerkiksi 

jakaumat puoluekannatuksen, sukupuolen, kielen, tulo- ja koulutustason mukaan. 

Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan eliitin yhteiskunnallisia mielipiteitä. Tarkastelussa 

huomioidaan sekä kansainvälinen että suomalainen eliittitutkimus, joiden välillä tehdään myös 

vertailua.  

Neljännessä alaluvussa tiivistetään aiemman eliittitutkimuksen yhtymäkohdat tähän 

tutkielmaan. Alaluvussa perustellaan, miten valittuihin tutkimuskysymyksiin on päädytty 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta. 

 

2.1 Eliitin määritelmä ja eliittiteoriat 

 

Eliitillä kuvataan yhteiskuntatieteissä joukkoa, jolla on valtaa enemmistöön nähden. Eliitti tulee 

latinan kielen sanoista eligere (tehdä valinta) ja electa (valittu osa). (Murto 1996, 14). 

Käsitteenä eliitti siis kuvaa harvoja ja valittuja, joilla on muista kansalaista poikkeava etuoikeus 

hallita ja tehdä päätöksiä. Eliitin käsitteelle läheisimpinä termeinä voidaan pitää esimerkiksi 

yläluokkaa, ylimystöä tai hallitsevaa luokkaa. 

Eliittiin kuuluminen määritellään yleensä vaikutusvaltaisissa poliittisissa instituutioissa tai 

yksityisissä organisaatioissa johtavassa asemassa toimimisena. Eliittiin kuuluvilla on valtaa 

tehdä tärkeitä päätöksiä organisaatiossaan. Lisäksi eliitille tyypillistä on muodostaa 

vaikutusvaltaisista ihmisistä koostuvia eliittiverkostoja. (Hoffmann-Lange 2008, 53-54.) 

Huomioitavaa on, että eliitin muodostuminen riippuu myös valtiosta, koska esimerkiksi 

demokraattisissa valtioissa eliitti yleensä rekrytoidaan laajemmasta joukosta kuin 

epädemokraattisissa valtioissa (Lasswell ym. 1971, 13-15). 
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Eliittiteoriat voidaan jakaa kahteen osaan: klassisiin eliittiteorioihin ja demokraattisiin 

eliittiteorioihin. Klassista eliittiteoriaa määrittelivät 1900-luvun alussa Gaetano Mosca (1939 

[1896]), Vilfredo Pareto (1963 [1935]; 1968 [1901]) ja Robert Michels (1915), jotka loivat 

teoriassa selvän erojen eliitin ja kansan välille. (Dash 1994, 12-14; Hoffmann-Lange 2008, 53; 

Ruostetsaari 2014, 38-39.) 

Klassisen eliittiteorian mukaan kaikissa yhteiskunnissa on lähtökohtaisesti kaksi luokkaa: 

hallitseva ja hallittava luokka. Gaetano Moscan The Ruling Class -teoksessa olevan 

määritelmän mukaan hallitseva luokka on aina hallittavaa luokkaa vähälukuisempi. Hallitseva 

luokka monopolisoi vallan, hallitsee poliittisia toimintoja, ohjaa resursseja ja nauttii vallan 

tuomista eduista. Hallittu luokka on kontrolloitavana ja ohjattavana, enemmän tai vähemmän 

laillisesti ja mielivaltaisesti. (Mosca 1939, 50-51.) Eliitti erottautuu esimerkiksi älyllisellä, 

moraalisella ja materiaalisella paremmuudella kansasta. Vaikka demokratiaa voidaan pitää 

ihanteena, Moscan mukaan pienempi ryhmä onnistuu aina saavuttamaan monopoliaseman 

valtaan. (emt., 51-69.) Klassisen eliittiteorian ydin on siis pienessä vähemmistössä, joka 

dominoi yhteiskuntaa. 

Klassisen eliittiteorian mukaan eliitin olemassaolo on välttämättömyys. Tämä ajatus näkyy 

esimerkiksi Robert Michelsin oligarkian rautaisessa laissa, jonka mukaan jokaisessa 

organisaatiossa vallalla on taipumus keskittyä eliitille. Tämä kehitys näkyy myös 

demokraattisissa yhteiskunnissa. Uusklassisessa Political Parties teoksessa Michelsin 

johtopäätöksenä on, että organisaatiot ovat aina oligarkioita, joissa valta on keskittynyt 

harvoille huipulla. (Michels 1915.)  

Vilfredo Pareton näkökulmaa eliitistä voidaan pitää Moscan ja Michelsin organisaationaalisiin 

näkökulmiin nähden sosiologisena tai psykologisena (Parry 1969, 35-50). Pareto näki yhteyden 

eliitin asemalla ja sen psykologisella kyvykkyydellä. Hän piti eliitin ominaisuutena johtamista 

voimalla, joka hän vertasi leijonaan, sekä älykkyydellä ja viekkaudella, joita hän vertasi kettuun. 

Nämä eliitin johtamistavat vaihtelevat Pareton mukaan sykleissä, ja myös eliitti vaihtuu 

sykleissä tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Säilyttääkseen asemansa eliitin tarvitsisi käyttää 

näitä molempia ominaisuuksia. (Pareto 1963; 1968; Parry 1969, 60-63.) Eliitiltä vaaditaan siis 

voimaa ja älykkyyttä, jotta se pystyy säilyttämään hallitsevan paikkansa. 

Myös C. Wright Mills on määritellyt eliitin käsitettä teoksessaan The Power Elite. Valtaeliitti 

koostuu Millsin mukaan henkilöistä, jotka ovat johdossa hallitsevissa instituutioissa ja joille 

valta kasautuu. Mills erottelee teoksessaan erityisesti talouden, politiikan ja sotilaallisen eliitin. 

(Mills 1956, 3-29.) Millsin määritelmä eliitistä perustuu institutionaaliseen asemaan. Millsin 
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tapa jakaa eliittiryhmiä (politiikka, talous) heijastuu edelleen nykyiseen eliittitutkimukseen, 

joskin siihen verrattuna merkittävämmän aseman Mills antoi sotilasjohtajille (warlords) (emt., 

171-197), sekä mediaan hän laski mukaan myös julkisuudesta tunnettuja viihdemaailman 

henkilöitä (celebrities) (emt., 71-93). 

Millsin mukaansa eliitti voidaan jakaa sisempään (inner core) ja ulompaan (outermost fringes) 

eliittiin. Sisempään eliittiin kuuluvat erityisesti henkilöt, jotka siirtyvät eliitin sisällä eri 

instituutioiden välillä tehtävästä toiseen, esimerkiksi talouselämän, politiikan ja armeijan 

välillä. Ulommassa eliitissä ei liikuta instituutioiden välillä, eikä myöskään osallistuta suoraan 

päätöksentekoon, mutta sisempi eliitti ottaa ulomman eliitin näkemykset huomioon. (Mills 

1956, 288-297.) Sisempi eliitti on siis selvästi yhtenäisempi kuin ulompi, eikä siihen ole helppoa 

rekrytoitua. 

Myös Mosca määritteli eliittiä jakamalla sitä kahteen osaan (upper and lower stratum). 

Alemman eliitin, joka lukumäärältään on suurempi kuin ylempi, roolina on toimeenpanna 

ylemmän eliitin päätöksiä (Mosca 1939, 404-409). Ylempää eliittiä voidaan siis pitää 

eräänlaisena hallinnon eliittinä. Verrattuna Millsiin Mosca näki kuitenkin eliitin avoimempana 

ja vaihtelevampana: hänen ajattelussaan korostui henkilökohtaisten meriittien merkitys, 

joiden myötä eteneminen yhteiskunnassa on mahdollista ja myös toivottavaa (Finocchiaro 

1999, 30-55). 

Klassisissa eliittiteorioissa eliitin määritelmään kuuluu käsitys siitä, että eliitti muodostaa 

yhtenäisen ja itsetietoisen ryhmän. Jotta eliitillä on merkitystä, sen täytyy siis toimia 

yhtenäisenä ryhmänä, jolla on joitain jaettuja päämääriä ja yhteistä toimintaa. (Parry 1969, 30-

33.) Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi julkisuus tai varakkuus eivät itsessään tee yksilöstä 

eliittiin kuuluvaa, vaan kyse on ryhmäidentiteetistä, joka edellyttää jonkinasteista 

yhtenäisyyttä. 

James Meisel on määritellyt eliitin konseptin, jonka hän on nimennyt kolmeen C:hen 

perustuvaksi: ryhmätietoisuus (group consciousness), koherenssi eli yhtenäisyys (coherence) ja 

yhteinen toimintahalu (conspiracy). (Finocchiaro 1999, 31; Parry 1969, 31-32.) Meiselin 

määritelmän mukaan eliittiin kuuluminen siis edellyttää, että toimitaan yhteisten 

tarkoitusperien edistämiseksi. Ilman ryhmätietoisuutta tai yhteistä toimintahalua eliitti on 

ennemminkin vain joukko taloudellisesti tai ammatillisesti menestyneitä yksittäisiä toimijoita, 

joita on vaikea tarkastella ryhmänä. 

Eliittitutkimuksessa eliitin konseptin käsittely on historian aikana muuttunut ja saanut 

vaikutteita erityisesti sosiologiasta. Kun klassisissa määritelmissä eliitin konsepti oli ideologinen 
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ja normatiivinen, myöhemmin sitä on käsitelty deskriptiivisemmin ja analyyttisemmin. Lisäksi 

myöhemmin eliitti on nähty yleisemmin terminä, joka kuvastaa vaikutusvaltaista toiminnallista 

tai ammatillista ryhmää, joita ovat esimerkiksi elinkeinoelämän, politiikan tai julkisen hallinnon 

johtajat. (Dash 1994, 14.) 

Eliittiin kuuluva joukko siis elää ajan mukana. Historiallisesti tarkasteltuna eliittiin on kuulunut 

useita vuosisatoja sitten uskonnollisia johtajia sekä aatelissukujen jäseniä. Näiden ryhmien 

merkitys on kuitenkin vähentynyt kirkon ja monarkioiden aseman muutoksen myötä. Toisaalta 

näiden tilalle on tullut uusia eliittejä esimerkiksi globalisaation myötä (mm. kansainväliset 

talouden ja politiikan eliitit). 

Yhdysvalloissa on havaittu eliitin inklusiivisuuden ja eliitin jäsenten moninaisuuden kasvua, 

vaikka eliittiä ei voida pitää edelleenkään kovin avoimena. Edelleen kuitenkin perheen 

sosioekonomisella asemalla on huomattava vaikutus eliittiin pääsyllä, mikä vaikuttaa 

esimerkiksi jatko-opintomahdollisuuksiin ns. huippuyliopistoissa ja sitä kautta menestymisenä 

työelämässä. Lisäksi haastatteluihin perustunut tutkimus osoitti, että taloudellisesti 

etuoikeutetulla taustalla on vaikutusta kohteluun palkkauksessa arvostetuimmissa 

amerikkalaisissa yrityksissä. (Rivera 2015.) Eliitin voidaan siis sanoa olevan vieläkin melko 

eksklusiivinen kerho, vaikka sen asema onkin historiallisesti muuttunut. Vaikka kansan 

koulutustaso on keskimääräisesti noussut ja eliitit ovat hieman avautuneet, edelleen etenkin 

elinkeinoelämän eliitin parissa suosituilla harrastuksilla tai klubeilla luodaan sosiaalista 

pääomaa eli tukiverkostoja, jotka edesauttavat eliittiaseman periytymistä (mm. Harvey ym. 

2008; Davis 2017). 

Sosiologisesta näkökulmasta on tarkasteltu etenkin kansan ja eliitin välistä suhdetta. Erityisesti 

klassisessa eliittiteoriassa kansan rooli nähdään eliittiin nähden alisteisena tai jopa 

manipuloituna ja hyväksikäytettynä. Tätä suhdetta ovat tarkastelleet teoksissaan esimerkiksi 

amerikkalainen sosiologi William Domhoff (1967) ja ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu 

(1989). Domhoff käsitteli eliittiä ja valtaa Yhdysvalloissa, missä erityisesti yritysmaailman 

vaikutus on vahva. Bourdieu kuvasi valtaa ja sosiaalisen statuksen merkitystä yhteiskunnassa.  

Bourdieun analyysissä keskeiset käsitteet ovat kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, joista 

jälkimmäisellä kuvataan jäsenyyksiä ja verkostoja, jotka kokoavat yhteen samankaltaisia 

henkilöitä, kuten eliittiä. Hänen mukaansa talous- ja kulttuurieliitin asema on syntynyt 

saavutetuista pääomista. Esimerkiksi kulttuurista pääomaa kasvattavana tekijänä hän näki 

koulutuksen, joka periytyy ja siten luo valta-asemille pysyvyyttä. (Bourdieu 1986.) 
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Eliitille tyypillinen ominaispiirre ja osa sosiaalista identiteettiä on korkea koulutustaso. Etenkin 

Bourdieun näkökulmassa korostuu koulutuksen merkitys eliitille, mikä luo sille jatkuvuutta yli 

sukupolvien. Eliittiin kuuluvat perheet myös tutkitusti investoivat lastensa uraan esimerkiksi 

laittamalla lapset ns. eliittikouluihin, joilla on koulutuksen ohella suuri merkitys identiteetin 

muodostumisessa (Mangset ym. 2017).  

Pluralistista eliittiteoriaa ovat määritelleet esimerkiksi Robert Dahl ja Talcott Parcons. 

Pluralistisen eliittiteorian mukaan valta on hajanaista ja jakautunutta, mikä on johtanut 

eliittien väliseen demokraattiseen kilpailuun vallasta. Tässä kilpailussa valtiolla on välittäjän 

rooli: se on näyttämö, jolla moninaiset intressit kilpailevat. (Dahl 1961; Parsons ym. 1985.) 

Pluralistinen eliittiteoria kuvaa esimerkiksi yritysjohtajien ja poliitikkojen välistä kamppailua 

yhteiskunnan johtajuudesta.  

Pluralistinen eliittiteoria tuo klassiseen eliittiteoriaan verrattuna diversiteetin ja 

dynaamisuuden. Valta ei sen mukaan ole keskittynyttä vain yksittäiselle eliitille, vaan on 

jatkuvasti eri ryhmien kilpailun alaista. Samalla se tuo keskusteluun laajemman ymmärryksen 

eri eliittiryhmistä ja niiden erilaisista rooleista. Nykydemokratioissa esimerkiksi politiikan 

eliitillä on vaikea nähdä olevan valtaa kaikkeen, vaan se tarvitsee muun muassa talouden ja 

median eliittejä, joilla on merkittävästi valtaa omilla sektoreillaan. 

Pluralistiseen eliittiteoriaan kuuluvaan kamppailuun lisättynä marxilaiset teoriat korostavat 

linkkiä taloudellisen järjestelmän ja valtion välillä. Marxilaisissa teorioissa korostetaan 

tuotantovälineiden merkitystä valtion hallitsemisessa (Kauppi ym. 2013, 8.) Esimerkiksi 

marxismia analysoinut sosiologi Ralph Miliband (1969; 1989) tutki valtaeliitin ja hallitsevan 

luokan ylläpitämää sosiaalista järjestystä edistyneissä kapitalistisissa yhteiskunnissa ja näki 

luokkataistelun merkityksen yhä ajankohtaisena.  

Eliitin ja kansalaisten välistä jakautumista ja ristiriitaa voidaan lähestyä siis myös 

yhteiskuntaluokkien välisten konfliktien näkökulmasta. Toisin kuin eliittiteorioissa, 

marxilaisissa teorioissa luokkakonfliktin lopputuloksena on proletariaatin nousu ja valtaeliitin 

aseman poistaminen. Klassisia eliittiteorioita muodostaneet Pareto ja Mosca kritisoivatkin 

marxismia mm. epärealistisesta tavoitteesta luokattomaan yhteiskuntaan (Parry 1969, 27-29). 

Marxilaisessa näkökulmassa valtaeliittiä käsitellään yhtenäisenä kapitalismia puolustavana 

joukkona, jolla on ideologinen hegemonia ja täysin vastakkainen intressi kansan kanssa. Tässä 

tutkielmassa tarkastellaankin eliitin ideologista yhtenäisyyttä taloudellisissa kysymyksissä, 

kuten myös kansan ja eliitin välistä asenteiden konfliktia niissä. 
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Demokraattisia eliittiteorioita ovat määrittäneet mm. Max Weber, Joseph Schumpeter ja Eva 

Etzioni-Halevy. Demokraattisten eliittiteorioiden mukaan eliitti voi olla yhteensopiva 

demokratian kanssa, eikä eliittejä itsessään voida pitää demokratiaan sopivina tai 

sopimattomina. Näkökulmassa keskeistä on, että demokratia toteutuu, kun eliitit kilpailevat 

keskenään. (Ruostetsaari 2014, 41-42; Best ym. 2010.) Demokraattisissa eliittiteorioissa on 

siten samaa kuin pluralistisessa eliittiteoriassa, koska molemmissa painotetaan eliittien 

kilpailua. Demokraattisessa eliittiteoriassa perspekti on kuitenkin laajempi: siinä huomioidaan 

demokratian merkityksen kautta myös kansan ja eri yhteiskuntaluokkien rooli suhteessa 

eliittiin.  

Keskeinen ero klassisen ja demokraattisen eliittiteorian välillä on siinä, että demokraattisessa 

eliittiteoriassa huomioidaan sekä alaeliitit (sub-elites), joilla on myös keskeisesti valtaa, että 

kansa, joka on myös laskettava vallankäyttäjäksi. Demokraattinen eliittiteoria ei siten ole 

luontaisesti elitistinen, epädemokraattinen tai muuten lähtökohtaisen negatiivinen kansaa 

kohtaan. (Etzioni-Halevy 1993, 13-33.) 

Demokraattisen eliittiteorian mukaan eliitti on joukko, jolla on vaikutusvaltaisissa 

organisaatioissa strategisesti keskeinen asema, jonka kautta he voivat vaikuttaa 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Demokraattisessa eliittiteoriassa korostuu myös ajatus 

tietynlaisesta demokraattisen yhteiskunnan konsensuksesta ja yhteisistä pelisäännöistä, joita 

eliitti sitoutuu noudattamaan. (Dogan ym. 1998; Burton ym. 1987; Burton ym. 2001.) 

Klassisesta eliittiteoriasta demokraattinen eliittiteoria eroaa erityisesti siinä, että siinä nähdään 

keskeisemmin mahdollisuus siirtyä hallittavista hallitseviin sekä eliitti yhteensopivampana 

liberaalin demokratian kanssa. Klassiseen eliittiteoriaan kuuluu pessimistisyys demokratian 

toimivuutta kohtaan, koska demokratian ei uskota toimivan ja onnistuvan aidosti, vaan se on 

enemmänkin kansan huijaamista tilanteessa, jossa valta todellisuudessa on keskittynyt 

harvoille. Demokraattinen eliittiteoria lähestyy eliittiä enemmän yhteensopivuuden 

näkökulmasta, kun taas klassiseen eliittiteoriaan kuuluu eliitin itsenäisempi ja irrallisempi rooli 

kansasta. Eliittiteorioiden väliseen eroon liittyen tässä tutkielmassa tarkastellaan mahdollista 

eliitin ja kansan välistä kuilua ja mahdollista eliitin kuplautumista, jonka perustella voidaan 

arvioida teorioissa olevia eri näkemyksiä eliitin yhtenäisyydestä ja yhteensopivuudesta kansan 

kanssa. 

Demokraattisissa ja pluralistisissa eliittiteorioissa korostuu jatkuva neuvotteluiden ja 

kompromissien tarve, koska yhteiskunnan erilaisia intressejä pyritään ottamaan huomioon 

(Milner 2015, 7-9). Kuten havaittu, tässä eliittiteoriat eroavat keskenään: toisissa korostuu 
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konsensus, toisissa konflikti. Etenkin demokraattiset ja pluralistiset eliittiteoriat korostavat 

konsensuksen merkitystä yhteiskunnassa, kun taas klassiset eliittiteoriat ovat pessimistisempiä 

demokratiaa kohtaan sekä nostavat konfliktin eliitin ja kansan välillä (mm. Michelsin oligarkian 

rautainen laki). 

Demokraattisessa eliittiteoriassa Joseph Schumpeter näki demokratian poliitikkojen 

pelikenttänä, jossa kansalaisten tulisi häiritä poliitikkojen työtä mahdollisimman vähän. Osana 

demokraattista eliittiteoriaa Schumpeter korosti demokraattista itsekontrollia. Sillä 

tarkoitetaan, että demokraattisten ja avoimien vaalien jälkeen valitulla poliittisella eliitillä tulisi 

olla autonomia, jolloin eliitti tekee päätöksiä itsenäisesti. Samankaltainen näkemys näkyy Max 

Weberin ajattelussa, jossa vaalien jälkeen johtajat saavat oikeutuksen ja rauhan hallita. 

(Schumpeter 1954.) Vaalien jälkeisen päättäjien kontrollin voidaan nähdä edistävän 

yhteiskunnallista vakautta.  

Määritelmässä haasteena voidaan kuitenkin pitää sitä, että demokraattista itsekontrollia ei 

voida soveltaa läheskään kaikkiin eliittiryhmiin, koska kaikkia ei valita kansanäänestyksellä tai 

muutenkaan demokraattisesti. Esimerkiksi elinkeinoelämän ja median eliitin päätökset voivat 

olla yhteiskunnallisesti hyvin merkittäviä, mutta demokraattinen eliittiteoria on sovellettavissa 

vain rajallisesti muihin kuin politiikan eliitteihin. Lisäksi Schumpeterin demokratiakäsitystä 

voidaan kritisoida myös siitä, etteivät siihen sovi kansalaisaktivismin muodot, jolla pyritään 

aiheuttamaan painetta poliittiselle eliitille vaalien välillä esimerkiksi vetoomuksilla tai 

mielenosoituksilla. 

Max Weber on määrittänyt vallan mahdollisuutena saada oma tahto läpi sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, muiden mahdollisesta tahdosta ja vastustuksesta huolimatta (Weber 

1968). Tähän perustuu myös Weberin byrokratiateoria, jonka mukaan valtiolla on lähes, muttei 

kuitenkaan täysin autonominen rooli yhteiskunnassa, sillä siihen vaikuttavat myös 

yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet.  

Weber näki kulttuuriset näkökulmat merkittävinä tekijöinä eliitin vallalle. Valtaa hän näki 

olevan myös taloudellisen ja poliittisen eliitin ulkopuolella esimerkiksi yhteiskunnan erilaisissa 

intressiryhmissä. (Weber 1968; 2009.) Weberin valtakäsitys on siten yksilöllisempi kuin 

esimerkiksi Millsin, jonka teoria on institutionaalisempi (mm. politiikka- ja sotilaseliitti). 

Weberin ajattelusta johdettuna talouden ja politiikan eliitin lisäksi tulisi huomioida esimerkiksi 

kulttuuriin, ideologioihin ja edunvalvontaan liittyvät valtaeliitit.  

Eva Etzioni-Halevy määrittelee eliitin perustuen kolmitasoiseen malliin, jota hän kutsuu demo-

eliitti -lähestymistavaksi. Vaikutusvallan rakenne jakautuu lähestymistavassa eliitin, alaeliitin ja 
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yleisön välille. Alimmalla tasolla yleisöllä on jonkin verran valtaa, vaikka eliitillä ja alaeliitillä 

onkin sitä merkittävästi enemmän. (Etzioni-Halevy 1993, 91-121.)  

Demo-eliitti -lähestymistavassa korostuu eliittien autonomia ja eliittiryhmien yhteydenpito. 

Eliittien tulee olla lähtökohtaisesti autonomisia sekä muista eliittiryhmistä että valtiosta, jotta 

demokratian periaatteet toteutuvat. Autonomian ei kuitenkaan pidä olla täydellinen, vaan 

yhteydenpidolla eliittien tulee edistää tavoitteitaan. (Etzioni-Halevy 1993, 91-108.) Eliittien 

yhteydenpito ja vuorovaikutus nähdään siis tärkeänä demokratian kannalta, kunhan se ei riko 

täysin eliittien itsekontrollia. 

Demo-eliitti -lähestymistapa osana demokraattista eliittiteoriaa eroaa siis paitsi eliitin valtaa 

painottavista klassisista eliittiteorioista myös pluralistisesta eliittiteoriasta, joka korostaa 

puolestaan intressiryhmien sekä kansalaisyhteiskunnan roolia ja kilpailua. Lähestymistapa sen 

sijaan painottaa eliitin moninaisuutta yhdistettynä yhteiskunnan eri toimijoiden autonomiaan, 

jotta demokratian periaatteet pääsevät toteutumaan (vapaat vaalit, vapaa 

kansalaisyhteiskunta, vakaa yhteiskunta). Vastakohtana ovat autoritaariset yhteiskunnat, joissa 

eliittiryhmien välillä ei ole autonomiaa. Esimerkkinä Etzioni-Halevy nostaa 1900-alun Saksan, 

joka ei onnistunut vakauttamaan demokratiaa johtuen eliittien ja alaeliittien autonomian 

puutteesta ja joka siksi oli haavoittuvainen natsien hallinnolle tunnetuin seurauksin (1993, 125-

149). Myös neuvostoajan jälkeisen Itä-Euroopan demokratiakehityksen esteenä voidaan taas 

pitää vallan keskittymistä yhdelle ”supereliitille”, eikä itsenäisille eliittiryhmille (emt., 151-173). 

Yhteistyö eliitin ja kansan välillä voi olla hyvin tuloksellista ja esimerkiksi vähentää taloudellista 

eriarvoisuutta. Etzioni-Halevyn mukaan eliitin ja kansan välinen yhteistyö tiivistyi ja hyödynsi 

merkittävästi kansalaisia, kun länsimaissa työntekijät ryhtyivät 1800-luvun lopussa 

aktivoitumaan ammattiyhdistysliikkeessä, työväenpuolueissa ja kansalaisjärjestöissä. Tämä 

kansalaisten nousu tiiviimpään vuorovaikutukseen eliitin kanssa paransi työväen palkkoja ja 

vähensi taloudellista epätasa-arvoa. (Etzioni-Halevy 1997, 310-325.) Kun kansa pääsee 

kytkeytymään eliittiin kanssa, tämä voi lisätä yhteiskunnallista koheesiota. 

Yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen lisäksi eliitin ja demokratian yhteensopivuuteen kuuluu 

poliittisen eliitin vaihtuvuus, joka kuuluu keskeisesti demokraattiseen eliittiteoriaan. 

Demokratiassa on mahdollisuus vaihtaa poliittinen eliitti, mikä on toteutettu monessa 

demokratiassa esimerkiksi määräaikaisilla kausilla ja muulla sääntelyllä. Lisäksi esimerkiksi 

peräkkäisten toimikausien rajoittaminen on yksi eliitin vaihtamisen mekanismi, jolla voidaan 

välttää gerontokratiaa eli ikääntyneiden valtaa (Runciman 1969, 66-73). 
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Eliitin toimintamahdollisuudet ovat historiallisesti muuttuneet, eikä sen autonomia ja 

riippumattomuus ole itsestäänselvyys. Nykyisin eliitti kohtaa jatkuvasti paineita ja ristiriitoja, 

jotka tulevat eri organisaatioista, mediasta ja laajemmin julkisuudesta. Siksi eliitin toiminnassa 

korostuu yhä useammin tuen saaminen eliitin ulkopuolelta, minkä takia säilyäkseen vallassa 

eliitillä tulee olla taitoja ja kyvykkyyttä tuen säilyttämiseen (Field ym. 1980, 34-35). Yhä 

verkostoituneempi maailma siis haastaa eliitin autonomiaa, jonka merkitystä demokraattiset 

eliittiteoriat painottavat. 

Eliittiteorioissa eliittiä käsitellään pitkälti kansallisvaltioiden lähtökohdista. Sen jälkeen 

globalisaation sekä talouden ja teknologian kehityksen myötä eliitistä on tullut yhä 

kansainvälisempää. Globalisaation myötä kasvanut kansainvälinen eliitti on myös yksi 

eliittitutkimuksen kohde (Kauppi ym. 2013). Esimerkiksi EU-jäsenyyden myötä on syntynyt 

uusia, eurooppalaisia eliittiryhmiä, esimerkiksi hallintoon, talouteen ja politiikkaan, joita on 

myös tutkittu (mm. Murto 1996). Perinteisesti kansainvälistä eliittiä mielletään olevan 

erityisesti talouden ja politiikan aloilla, mutta viime aikoina kansainvälistä eliittiä on tarkasteltu 

myös hallinnon, juridiikan ja turvallisuuspolitiikan aloilla (esim. Kauppi ym. 2013). 

Kansainvälinen eliitti (transnational power elite) on globaalisti hyvin verkostoitunut ja kasvava 

joukko ihmisiä, joilla on kansallisen päätösvallan lisäksi kansainvälistä vaikutusvaltaa (Kauppi 

ym. 2013, 3-8). Tätä joukkoa on kutsuttu muun muassa nousevaksi maailmanlaajuiseksi 

superluokaksi (emerging global superclass), Davosin miehiksi (Davos Men), kosmokraateiksi 

(cosmocrat) tai kultakaulustyöntekijöiksi (gold-collar workers) (Huntington 2004). Tässä 

tutkimuksessa eliitin määrittely on kuitenkin tehty kansallisen eliitin lähtökohdista, mutta 

erityisesti tutkimuksen yritysten hallitusten puheenjohtajissa ja toimitusjohtajissa on 

henkilöitä, joita voidaan pitää jossain määrin kuuluvan kansallisen eliitin lisäksi myös globaaliin 

eliittiin. 

Eliittiteorioita, etenkin klassista eliittiteoriaa, on kritisoitu kyynisyydestä demokratiaa kohtaan 

(mm. Davis 1964, 37-46). Toisaalta edistyksellisimmissä länsimaisissa demokratioissa 

kansalaiset voivat jo melko vapaasti kehittyä ja opiskella sekä edetä yhteiskunnassa 

haluamiinsa tehtäviin, mitä eliittiteoriat eivät juurikaan huomioi. Monet eliittiteoriat näkevät 

kansalaiset siis keskimäärin passiivisina ja epäpoliittisina objekteina, jotka tyytyvät asemaansa 

ja tilanteeseensa. Voidaan nähdä, että nykypäivänä erityisesti kansalaisjärjestöt, media ja 

osallistuvan demokratian väylät haastavat valtaeliitin asemaa ja toimintaa. Etenkin klassisissa 

eliittiteorioissa saatetaan yliarvioida eliitin vallan pysyvyys ja aliarvioida kansalaisten kyky 
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mobilisoida joukkoja ja tuoda siten muutosta (mm. arabikevät, kansalaisoikeusliike 

Yhdysvalloissa).  

Eliittiteorioita on pyritty sovittamaan nykydemokratioihin sopiviksi. Nykydemokratioita on 

yhdistetty etenkin pluralistiseen eliittiteoriaan, jossa valta on demokratiassa jakautunut 

lukuisille eri intressiryhmille (mm. Polsby 1985; Sartori 1987). Näkökulma on perusteltu 

etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa päätökset syntyvät vuorovaikutuksessa eri yhteiskunnan 

intressiryhmien välillä ja joissa kansalaiset pääsevät helposti mukaan päätöksentekoon.  

Toisaalta pluralistisia eliittiteorioita voidaan kritisoida liian naiivista ja optimistisesta 

käsityksestä vallan hajautumiseen. Esimerkiksi kyynisemmin demokratian ja kansalaisten roolin 

näkevät Thomas Dye ja Harmon Zeigler, jotka ovat käsittelevät ”demokratian ironiaa”. He 

näkevät eliitin merkityksen kynnyskysymyksenä demokratian säilymisen kannalta, koska 

kansalaiset ovat heidän mukaansa huonosti informoituja ja apaattisia. Siksi demokratia toimii 

heidän mukaansa parhaiten, kun kansalaiset osallistuvat siihen mahdollisimman vähän. (Dye 

ym. 1975, 1-20.) Eliitillä voidaan siis nähdä olevan edelleen oma merkityksensä erityisesti 

silloin, jos kansan päätöksentekokykyyn ja osaamiseen ei luoteta, mikä on lähellä klassisen 

eliittiteorian näkökulmaa.  

Yhteistä eliittiteorioille on, että ensinnäkin eliitillä on kansalaisia enemmän yhteiskunnallista 

vaikutusvaltaa ja valtaresursseja, joilla se tekee yhteiskunnan jäseniä koskevia päätöksiä. 

Kyseessä on siis vähemmistö, joka säätelee enemmistön toimintaa. 

Toiseksi yhtäläisyyksiä eliittiteorioissa voidaan nähdä siinä, että monissa niistä määritellään 

eliitin sisältä erilaisia tasoja, joilla kuvataan eroja eliitin jäsenten vallan määrässä. Eliitin 

uloimman kerroksen (tai alaeliitin tai alemman eliitin) merkitys nähdään erityisesti 

informaation välityksessä eliitin ja muiden välillä. Uloimmalla kerroksella on osassa teorioita 

merkitystä myös rekrytoinnissa eliitin ja ulkopuolisten välillä. (Parry 1969, 30-35; Ruostetsaari 

2014, 38-40.)  

Kolmanneksi yhteistä eliittiteorioille on eliitin jonkinasteisen yhtenäisyyden kokeminen. Siksi 

tutkielman analyysissä tarkastellaan sekä eliitin ja kansan välisiä asenne-eroja että eliitin 

sisäisiä asenne-eroja. Siten voidaan havaita, onko suomalainen eliitti asenteiltaan yhtenäinen. 

Lisäksi monissa eliittiteorioissa eliitti on jaettu eri ryhmiin toimialojen mukaan. Tässä 

tutkielmassa eliitin sisäinen jako tehdään kategorisoimalla eliitti neljään ryhmään 

yhteiskunnallisen alan mukaan: politiikan, julkisen sektorin, elinkeinoelämän, muu (median ja 

tieteen) eliitti. Näitä tutkielmassa kutsutaan eliittiryhmiksi.  



19 
 

2.2 Eliittitutkimus Suomessa ja suomalaisen eliitin ominaisuuksia 
 

Aikaisemmin suomalaista eliittitutkimusta on tehnyt professori Ilkka Ruostetsaari. 

Ruostetsaaren eliittitutkimus perustuu vuosien 1991, 2001 ja 2011 eliitille suunnattuihin 

kyselytutkimuksiin (Ruostetsaari 2014; 2013; 2012; 2003; 1992). Vuonna 2014 julkaistussa 

teoksessa Vallan sisäpiirissä Ruostetsaari käsittelee muun muassa eliittirakenteen 

avoimuudessa ja yhtenäisyydessä tapahtuneita muutoksia 1990-luvulta 2010-luvulle. Vuoden 

2003 Valta muutoksessa -teoksessa Ruostetsaari käsittelee 1990-luvun yhteiskunnallisen 

muutoksen vaikutusta eliittirakenteisiin, ja vuoden 1992 Vallan ytimessä -teoksessa hän 

tarkastelee eliittiin rekrytoitumista, eliitin verkostoja ja eliitin käsityksiä eri instituutioiden 

vallasta. 

Viime aikojen eliittitutkimuksena voidaan pitää myös huipputuloisiin perehtynyttä 

kvalitatiivista haastattelututkimusta, joka kertoo Suomen eniten ansaitsevasta promillesta sekä 

heidän näkemyksistään (Kantola ym. 2019a). Viimeisten vuosien aikana Suomessa ei 

kuitenkaan ole tehty kvantitatiivista tutkimusta, jossa suomalaisen eliitin asenteita olisi 

verrattu kansalaisten mielipiteisiin.  

Valta Suomessa -tutkimusohjelmassa tarkasteltiin suomalaista eliittiä talous- ja 

yhteiskuntaelämästä sekä tieteestä ja taiteesta. Tutkimus perustui Kuka on kukin -teossarjan 

henkilötietoihin, joita on julkaistu Suomessa noin sadan vuoden ajan. (Ruuskanen ym. 2010.) 

Tutkimus kertoo suomalaisten eliitin jäsenten profiilista, kuten koulutuksesta ja asuinpaikasta.  

Huomattavaa on, että Suomessa eliitin ja kansalaisten välisiin asenne-eroihin keskittynyttä 

tutkimusta on tehty vain vähän. Sekä kansainvälisesti että Suomessa eliittitutkimus on 

keskittynyt eliittiryhmien väliseen vuorovaikutukseen ja eliitteihin rekrytoimiseen. 

(Ruostetsaari 2013, 245; Ruuskanen ym. 2010, 48.) Eliittitason tarkastelu on siis yleisesti ottaen 

harvinaista, ja eliitti- ja kansalaistasojen vertailu vielä harvinaisempaa. Yhtenä syynä vähäisen 

eliittitutkimuksen määrään on pidetty Suomen tiukkaa henkilötietolakia (Ruuskanen ym. 2010, 

48). 

Vaikka suomalaista eliittitutkimusta on melko vähän, samalla on havaittu, että eliitti on 

noussut julkiseen keskusteluun aiempaa enemmän erityisesti populismin ja tuloerojen kasvun 

myötä. Mediassa eliittiä koskevien kirjoitusten määrä on kasvanut. (Kahma ym. 2016.)  

Eliitin tutkimiseksi jaottelu eri eliittiryhmiin on välttämätöntä, koska eliitti ei välttämättä ole 

sisäisesti yhtenäinen. Ruostetsaari on määritellyt tutkimuksessaan seuraavat suomalaiset 
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eliittiryhmät: poliittinen eliitti, hallintoeliitti, elinkeinoelämän eliitti, järjestöeliitti, 

joukkotiedotuseliitti, tiede-eliitti ja kulttuurieliitti (Ruostetsaari 2014, 73). Tätä eliittiryhmien 

määrittelyä hyödynnetään lähtökohtana tässä tutkielmassa. 

Aiemmin on havaittu, että sijoittumisessa puoluekentälle eliitti eroaa muusta kansasta selvästi. 

Vuonna 2011 eliitin keskuudessa suurin puolue oli kokoomus 32 prosentin kannatuksella. Kun 

kokoomuksen kannatusta tarkastellaan eri eliittiryhmissä, se oli politiikkaeliitissä 17 prosenttia, 

elinkeinoelämän eliitissä 59 prosenttia, joukkotiedotuseliitissä 50 prosenttia, hallintoeliitissä 

30 prosenttia ja tiede-eliitissä 29 prosenttia. (Ruostetsaari 2014, 120-124, 328.) 

Kokoomuksen lisäksi myös RKP:n ja vihreiden kannatus oli eliitissä puolueiden valtakunnallista 

kannatusta suurempaa. Kaikkien muiden eduskuntapuolueiden kannatus oli korkeampaa 

kansan keskuudessa kuin eliitin. Erityisen suuri ero oli perussuomalaisten kannatuksella 

valtaeliitin keskuudessa (2 %) ja valtakunnallisesti (19 %). (Ruostetsaari 2014, 120-124, 328.) 

Tutkielmassa selvitetään kyselytutkimuksen avulla eliitin sijoittumista puoluekartalle vuonna 

2020. Tämän myötä on nähtävissä, miten eliitin puoluekannatus eroaa muiden kansalaisten 

puoluekannatuksesta. Lisäksi vertailemalla tutkimusaineistoa edellä kuvattuun aiempaan 

tutkimukseen voidaan selvittää, onko eliitin äänestyskäyttäytymisessä tapahtunut merkittäviä 

muutoksia vuoteen 2011 nähden.   

Aikaisemmissa suomalaisissa eliittitutkimuksissa on havaittu, että eliitissä on selvästi enemmän 

miehiä kuin naisia ja ruotsinkielisiä suhteellista väestöllistä osuutta selvästi enemmän 

(Ruostetsaari 2014, 89-104; Ruuskanen ym. 2010, 49-53.) Naisten osuus eliitissä on kasvanut 

1990-luvulta 2010-luvulle, jääden kuitenkin edelleen selvästi miesten osuutta pienemmäksi. 

Ruotsinkielisten osuus eliitissä on pienentynyt 1990-luvulta 2010-luvulle, mutta on edelleen 

väestölliseen osuuteen nähden kaksinkertainen. Samalla aikavälillä myös valtaeliitin keski-ikä 

on kasvanut. (Ruostetsaari 2014, 89-104.)  

Lisäksi aikaisemmissa eliittitutkimuksissa on selvitetty eliitin tulo- ja koulutustasoa. Tuloerot 

eliitin ja muiden kansalaisten välillä ovat merkittävät, ja eliitin jäsenten koulutustaso on 

selvästi keskimääräisesti muita kansalaisia korkeampaa (Ruostetsaari 2014, 104-117). 

Huomattavaa on, että suuria tuloeroja on myös eri eliittiryhmien välillä. Erityisesti politiikan ja 

median eliitin keskimääräiset tulotasot ovat pienempiä kuin elinkeinoelämän. (emt., 104-106.) 

Näiden lisäksi on syytä huomioida liikkuvuus eri eliittiryhmien välillä: esimerkiksi liikkuvuus 

politiikan eliitistä muihin eliittiryhmiin on yleistynyt (Ruostetsaari 2014, 241-247). Tämä voi 

mahdollisesti lisätä muiden eliittiryhmien yhteyksiä politiikan eliittiin ja sitä kautta poliittiseen 
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päätöksentekoon. Esimerkiksi aiemmin on havaittu, että Suomessa vahvoilla etujärjestöillä on 

paljon valtaa (Vesa ym. 2016). Myös etujärjestöillä ja vaikuttajaviestinnällä on paljon yhteyksiä 

ja liikkuvuutta poliittisen päätöksenteon välillä. 

Suomalainen eliitti sijoittuu pääkaupunkiseudulle (Ruostetsaari 2014, 101; Ruuskanen ym. 

2010, 54). Tähän vaikuttaa esimerkiksi politiikan ja elinkeinoelämän työpaikkojen sijainti. 

Ruostetsaaren mukaan (2014, 101) eliittiin kuuluvista yli neljä viidesosaa asuu 

pääkaupunkiseudulla. Suomen suurituloisimmasta promillesta lähes puolet asuu joko 

Helsingissä tai Espoossa (Kantola ym. 2019a, 22).  

Pääkaupunkiseudulla eliitin jakautumista on tutkittu ja sen yhteydessä havaittu, että Helsingin 

niemelle painottuu ns. vanha, urbaani virkamieseliitti, joka työskentelee koulutuksessa, 

tutkimuksessa ja julkishallinnossa, ja Espooseen painottuu ns. bisneseliitti, joka työskentelee 

kaupallisella alalla. Samassa tutkimuksessa kartoitettiin näiden eliittien ajattelutapoja: 

Helsingin niemellä asuva eliitti painottaa taiteellista suuntautuneisuutta, länsipainotteisesti 

asuva eliitti sisäistä yrittäjyyttä. (Kortteinen ym. 2005.) Tutkimuksen perusteella voidaan nähdä 

yhtymäpinta Bourdieun teoriaan, jossa hän eritteli kaksi erilaista eliittiryhmää, taloudellisen ja 

kulttuurisen, joille sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma on kasautunut (Bourdieu 1986). 

Eliittejä koskevien skandaalien määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla (Kantola ym. 2011, 

42-66; Ruostetsaari 2017, 31-33). Poliittinen eliitti on kohdannut lukuisia kohuja, 

tunnetuimpana esimerkiksi vaalirahoituskohu, eikä myöskään elinkeinoelämän eliitti ole 

kohuilta välttynyt. Voidaan arvioida, että kohut eivät ole ainakaan lisänneet kansalaisten 

luottamusta eliittiä kohtaan.  

Kiinnostava osa eliittitutkimusta on näkemykset siitä, mitkä yhteiskunnan instituutiot ovat 

kansan ja eliitin mielestä yhteiskunnassa kaikista vaikutusvaltaisimmassa asemassa. Tämän 

perustella voidaan myös päätellä, keiden tulkitaan kuuluvan eliittiin. Käsitykset siitä, kenellä 

valta Suomessa on, ovat kuitenkin vaihtuneet merkittävästi ajan myötä.  

1970-luvulla kansalaiset pitivät kahtena tärkeimpänä vaikutusvaltaisena tahona poliittisia 

instituutioita: hallitusta ja eduskuntaa. Kyselyssä vastaajan tuli valita vaihtoehdoista eniten 

kansalaisten elämään vaikuttava taho. (Pesonen ym. 1979.) Huomionarvoista on, ettei 

vaihtoehdoissa kuitenkaan ollut mukana mediaa tai pankkeja.  

Vuonna 1991 laman alkuvuosina kansalaisten käsitys oli aivan erilainen. Vaikutusvaltaisimmiksi 

tahoiksi kansalaiset arvioivat talouden ja median instituutiot: pankit, suuryritykset ja TV:n sekä 

radion. Hallitus oli vasta sijalla 6 ja eduskunta sijalla 13. Samassa kyselyssä myös eliitti arvioi 
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yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Vaikutusvaltaisimpina eliitti piti hallitusta, TV:tä sekä radiota 

ja tasavallan presidenttiä. (Ruostetsaari 1992, 226-235.) Eliitin ja kansan näkemykset erosivat 

huomattavasti poliittisten instituutioiden vaikutusvallassa, jonka eliitti näki suurempana. Sen 

sijaan talouden vaikutusvallan kansa näki eliittiä suurempana, mutta median vaikutusvallan 

molemmat näkivät merkittävinä.  

Myöhemmin 1990-luvun aikana hallitus nousi kansalaisten näkemyksissä kaikista 

vaikutusvaltaisimmaksi instituutioksi. Hallitus arvioitiin vaikutusvaltaisimmaksi myös vuosien 

2001 ja 2011 kyselytutkimuksissa niin kansan kuin eliitin keskuudessa. Kaiken kaikkiaan eliitin 

käsitykset poliittisten instituutioiden vallasta ovat olleet 1990-luvun jälkeen melko 

samansuuntaisiksi kansalaisten arvioihin nähden. Lisäksi eliittiryhmien väliset erot käsityksissä 

vaikutusvaltaisista instituutioista ovat jääneet melko pieniksi. (Ruostetsaari 2017, 31-58.) 

Suurimpana kansan ja eliitin välisenä näkemyserona havaittiin, että eliitti arvioi pankkien ja 

oikeuslaitoksen vaikutusvallan selvästi vähäisemmäksi kuin kansalaiset (Ruostetsaari 2013, 

253-255). 

Suomalainen eliitti on haastava tutkimuskohde, koska ensinnäkin sen rajaaminen on 

haastavaa. Haaste koskee toki yleisesti eliitin määrittelyn haastetta. Toiseksi on huomattava, 

että Suomessa eliitin lukumäärä on melko pieni, joten kaikista eri eliittiryhmistä kertovia 

aineistoja on vaikea kerätä tai niistä on vaikea tehdä koko eliittiä yleistettäviä johtopäätöksiä.  

Kolmanneksi, johtuen tasavaltaisesta valtiomuodosta sekä verrattain lyhyestä poliittisesta 

historiasta Suomessa on verrattain vähän samanlaista sukupolvesta toiseen siirtyvää 

perinnöllistä eliittiä, jonka asemaa monien muiden maiden eliittitutkimuksessa käsitellään 

paljon. Aateliston asema säätynä poistettiin vuonna 1906 säätyvaltiopäivien lakkauttamisen 

myötä, jolloin myös käytännössä säätyerioikeudet poistuivat (lopullisesti vuonna 1995 

annetussa laissa säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta 995/1995). Vuoden 1919 

hallitusmuodossa (94/1919) määriteltiin kansalaiset lain edessä yhdenvertaisiksi. 

Neljäntenä haasteena on kiireisen eliitin tavoittaminen tai heidän haluttomuutensa vastata 

tutkimuksiin. Esimerkiksi Ruostetsaaren eliittikyselyjen vastausprosentti putosi 20 vuodessa 

(vuodesta 1991 vuoteen 2011) 67 prosentista 34 prosenttiin (2014, 75). Viidentenä haasteena 

voidaan pitää professori Laura Kolben teoksessaan Yläluokka (2014) nostamaa kokemusta siitä, 

että Suomessa (ja Ruotsissa) yläluokan tutkiminen on pitkään ollut sosiaalisesti haastavaa, 

koska monet tieteilijät identifioituvat siihen itsekin. 
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2.3 Eliitin yhteiskunnalliset mielipiteet  

 

Aikaisemmin suomalaisessa eliittitutkimuksessa on havaittu, että eliitin mielipiteet eroavat 

kansalaisten mielipiteistä selvästi erityisesti silloin, kun teemaan liittyy vahva ideologinen 

lataus. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi julkisen sektorin koko, tulonjako, 

työmarkkinauudistukset, maahanmuutto, Euroopan integraatio ja ydinvoima. (Ruostetsaari 

2014, 216-222.) 

Suomen rikkaimpaan promilleen perehtyneessä tutkimuksessa havaittiin, että huipputuloisilla 

on voimakkaita yhteiskunnallisia mielipiteitä. Tutkimuksen haastatteluissa monet 

huipputuloiset arvostelivat suomalaista politiikkaa ja yhteiskuntaa. Suomea pohjoismaisena 

hyvinvointivaltiona kehuttiin periaatteellisella tasolla erityisesti tasa-arvon, koulutuksen ja 

terveydenhuollon näkökulmista, mutta samalla nähtiin tarve karsia hyvinvointivaltioon 

liitettyjä etuuksia. Poliittisia vaatimuksia huipputulosilla oli esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen 

vallan kaventamisesta, julkisen sektorin koon leikkaamisesta, sosiaaliturvan karsimisesta ja 

verotuksen keventämisestä. (Kantola ym. 2019a, 169-179, 237-262, 291-299.) 

Osa huipputuloisista toivoi vahvoja poliittisia johtajia ratkaisuksi demokraattisen järjestelmän 

ongelmiin. Suomalaisen demokratian haasteina osa näki mm. liian usein järjestettävät vaalit, 

demokratian jähmeyden, erimielisyyden, äänestäjien kosiskelun ja poliitikkojen oman edun 

tavoittelun. (Kantola ym. 2019a, 171-182.) Osalla eliitistä havaittiin siis hyvinkin voimakkaita 

kriittisiä näkökulmia demokratiaa ja poliittista järjestelmää kohtaan. 

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin huipputuloisten kriittisiä mielipiteitä esimerkiksi julkisen 

sektorin työntekijöitä, sosiaaliturvan varassa eläviä ja työttömiä kohtaan, jotka huipputuloset 

näkivät itsensä vastakohtina (Kantola ym. 2019a, 248-260, 291-295).  

Tulotason yhteyttä suomalaisten mielipiteisiin sosiaalietuuksista ja tuloerojen 

hyväksyttävyydestä on tarkasteltu myös tilastollisesti. Tutkimus osoitti, että mitä suuremmat 

ovat tulot, sitä suurempana taloudellisena rasitteena sosiaalietuuksia pidetään. Muihin 

kansalaisiin nähden etenkin yrittäjät ja yritysjohtajat pitivät sosiaalietuuksia taloudellisena 

rasitteena. Samalla tutkimuksessa havaittiin, että mitä pienemmät olivat vastaajan tulot, sitä 

epäoikeudenmukaisempina tuloerot koettiin. (Wass ym. 2020.) On kuitenkin syytä havaita, 

että tässä tutkielmassa institutionaalisen valta-aseman myötä määritelty eliitti eroaa suuri- ja 

huipputuloisista, vaikka otannassa voi myös olla yhtymäpintoja erityisesti elinkeinoelämän 

eliitin osalta. 
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Suomessa eliittirakenteen muutoksia on tutkittu vuosina 1991-2011. Suomessa eliitin 

rakenteeseen liittyvä yhtenäisyys kasvoi 1990-luvun aikana, mutta heikentyi 2000-luvun alusta 

vuoteen 2011. Samassa tutkimuksessa tarkasteltiin eliitin ja kansalaisten välistä asenteellista 

kuilua. Havaittiin, että eliitin ja kansalaisten väliset asenteelliset erot eivät ole kasvaneet, vaan 

asenteissa on tapahtunut enemmänkin lähentymistä. (Ruostetsaari 2013, 255-256.) 

Asenteelliset erot kansalaisten välillä näkyivät tutkimuksessa joidenkin, erityisesti 

uusliberalismiin liittyvien muuttujien kohdalla (Ruostetsaari 2013, 256). Uusliberalismin 

kannatus on ollut koko tutkimusjakson ajan (1991-2011) eliitissä suurempaa kuin kansan 

parissa. Lisäksi eliittiryhmien välillä on havaittu eroja: uusliberalismin kannatus on suurinta 

elinkeinoelämän eliitin keskuudessa ja vähäisintä vuonna 1991 politiikan eliitin ja vuosina 2001 

ja 2011 kulttuurieliitin keskuudessa. (Ruostetsaari 2013, 252-253.) 

Uusliberalismin kannatukseen liittyen Iso-Britanniassa tutkittiin eliitin joukossa taloustieteen 

koulutuksen saaneiden osuuden kasvamista. Elinkeinoelämässä kokemusta kartuttaneiden ja 

taloustieteitä opiskelleiden osuus eliitissä on kasvanut, minkä on nähty vaikuttaneen eliitin 

arvoihin ja asenteisiin. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että uusliberalismi ja siihen liittyvät 

käytännöt todennäköisesti yleistyvät tämän myötä entisestään myös valtionhallinnossa. (Davis 

2017.) Talouden vaikutuksen ja elinkeinoelämän eliitin vaikutusvallan kasvua yhteiskunnassa ja 

etenkin politiikassa on kuvattu ekonokratiaksi (econocracy) (Self 1975; Davis 2017).  

Sosiaaliturva on poliittinen kysymys, jossa on havaittu Suomessa merkittäviä mielipide-eroja 

eliitin ja kansan välillä. Aihetta käsitelleessä tutkimuksessa ilmeni, että sosiaaliturvaa koskevat 

mielipide-erot olivat kansalaisten ja eliitin välillä suurempia kuin kansalaisten ja vuoden 1995 

eduskuntavaaliehdokkaiden. Kansan mielipide-erot olivat suuremmat valittujen 

kansanedustajien kanssa kuin eduskuntavaaliehdokkaiden. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

vuosina 1994-1996, ja siinä eliittiin laskettiin kansanedustajat, korkeimmat viranhaltijat, 

suuryritysten johtajat, tutkijat ja median edustajat. (Forma 1997, 10-30.)  

Suurimmat näkemyserot kansalaisten sosiaaliturvamielipiteisiin nähden olivat elinkeinoelämän 

eliitillä. Samassa tutkimuksessa havaittiin, että kansalaiset haluavat enemmän universaaleja 

sosiaaliturvan muotoja, kun taas eliitti haluaisi enemmän tarveharkintaisia etuuksia, jotka ovat 

kohdennettu vain heikoimmassa asemassa oleville. (Forma 1997, 10-30.) Lisäksi on havaittu, 

että lama-aikana mielipide-erot ovat kasvaneet. Eliitin kriittisyys sosiaaliturvan rahoittamista 

kohtaan kasvoi, ja eliitti oli halukkaampi tekemään julkisen sektorin leikkauksia (Forma 1998).   

Suomessa on otettava huomioon, että suomalainen konsensuspolitiikka on saattanut vaikuttaa 

suomalaisen poliittisen ja taloudellisen eliitin yhteyksiin ja sitä kautta eliitin mielipiteisiin. 



25 
 

Etenkin vuoden 1977 Korpilammen konferenssia on pidetty poliittisena käännekohtana kohti 

konsensusta, jolloin pyrittiin luomaan yhtenäisempi eliitti, johon kuului poliitikkoja, 

etujärjestöjä ja elinkeinoelämän eliittiä (Saari 2010, 469-477). Eliitti oli etenkin teollisessa 

yhteiskunnassa sisäisesti jakautunut vahvaa valtiota ja markkinoiden vapautta kannattaviin, 

joiden intressejä ryhdyttiin yhteensovittamaan kompromisseilla (emt., 483). Suomalaisen 

konsensusdemokratian vaikutusta on myöhemmin kuvailtu esimerkiksi pakotetuksi 

yksimielisyydeksi, demokratian alennustilaksi ja jopa lumedemokratiaksi, jota hallitsevat eliitin 

valtakeskittymät ja jossa eliitistä ei käydä tarpeeksi kriittistä keskustelua (Boxberg ym. 2009, 

15-19, 293-299).  

Toisaalta voidaan nähdä, että hakeutuminen konsensukseen ei ole aina eliitin oman edun 

mukaista. Esimerkiksi suomalaisen poliittisen eliitin strategioita tarkastelleessa tutkimuksessa 

havaittiin useita historian tapahtumia, joissa yhteistyö on asetettu ensisijaiseksi, vaikka sillä on 

ollut puoluepoliittisesti negatiivisia seurauksia puolueen sisällä tai vaaleissa (Moring 1989, 40-

131). 

Eliittitutkimuksen näkökulmasta politiikan ja elinkeinoelämän eliittien suhde on kiinnostava 

kokonaisuus, koska niillä on toisiinsa liittyviä yhteiskunnallisia intressejä ja pyrkivät siksi 

vaikuttamaan toisiinsa. Esimerkiksi elinkeinoelämän eliitti on vaikuttanut historian aikana 

monesti politiikan eliitin toimintaan etenkin talouspolitiikkaan liittyen, ja politiikan eliitti on 

taas monesti hakenut konsensusta oman, elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen 

näkemysten välillä. Myös eliittiryhmien välillä tapahtuva liikkuvuus (esimerkiksi politiikasta 

elinkeinoelämään) on vaikuttanut siihen, että eliittiryhmät eivät ole toiminnassaan täysin 

autonomisia (Blom 2018). 

Suomessa on havaittu, että viimeisten vuosikymmenten aikana eliitin avoimuus on lisääntynyt 

ja eliittiryhmien välisten asenteelliset etäisyydet ovat kasvaneet (Ruostetsaari 2014, 236-240; 

Ruostetsaari 2013, 244-245). Sama ilmiö on havaittu tanskalaisessa eliittitutkimuksessa, jossa 

tarkasteltiin eliitin sisäisten mielipide-erojen kasvua sekä yhtenäisyyden vähenemistä. Näiden 

rinnalla eliitin avoimuus sosiaalisen liikkuvuuden näkökulmasta on kasvanut. (Munk 

Christiansen ym. 2001.). Vaikka eliitistä monesti puhutaan yhtenä ryhmänä, on siis tärkeää 

havainnoida sen sisäinen fragmentoituminen, mitä erityisesti näyttää tapahtuneen viime 

vuosikymmeninä, mahdollisesti eliittirakenteen avautumisen myötä. 

Eliitin moninaisuutta korostaa myös se, että joissain maissa eliitti voidaan jakaa kahteen tai 

useampaan eliittiin. Ruotsissa eliittirakenne perustui 1980-luvun lopussa pitkälti kahteen 

kilpailevaan eliittiin, joista toinen liittyi porvarilliseen puolueeseen ja elinkeinoelämään sekä 
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toinen vasemmistopuolueisiin ja ammattiyhdistysliikkeeseen (Hirdman ym. 1990). Tanskassa 

on taas havaittu useampia eriytyneitä eliittiryhmiä, ja eliitti oli hyvin epäyhtenäinen erityisesti 

1990-luvun lopussa (Munk Christiansen ym. 2001).  

Suomessa eliitin demokratia-asenteista käytiin julkista keskustelua, kun tunnettu yritysjohtaja 

Björn Wahlroos esitti pamfletissaan merkittäviä poliittisia muutoksia, kuten perustuslain 

muuttamista. Pamfletissa kritisoitiin uudistunutta perustuslakia sekä pääministerin ja 

tasavallan presidentin valtaoikeuksien riittämättömyyttä, jotka ovat Wahlroosin mukaan 

johtaneet poliittisen järjestelmän toimintahäiriöihin. Lisäksi hän ehdottaa vaalijärjestelmän 

muuttamista suurimpia puolueita suosivammaksi, perustuslakituomioistuimen perustamista ja 

tasavallan presidentin valtaoikeuksien vahvistamisen harkitsemista. (Wahlroos 2017.) 

Tutkielman tavoitteena on kartoittaa, ovatko vastaavantyyppinen kritiikki poliittista 

järjestelmää kohtaan yksittäisen eliittiin kuuluvan henkilön mielipiteitä vai onko niillä 

suomalaisen eliitin keskuudessa laajempaa kannatusta.  

Kansainvälisessä eliittitutkimuksessa on havaittu vahvaa kannatusta demokratialle erityisesti 

poliittisen eliitin keskuudesta. Länsimaissa poliittisen eliitin on havaittu kannattavan 

demokratiaa vahvemmin kuin kansalaisten (Peffley ym. 2009). Myös seitsemään maahan 

(Chile, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Puola, Ruotsi, Saksa, Turkki) perehtyneessä tutkimuksessa 

havaittiin, että parlamentin jäsenet kannattivat demokratiaa erittäin vahvasti – ja selvästi 

enemmän kuin kansalaiset. Erityisesti uusissa demokratioissa suurempi osuus kansalaisista 

kannatti muuta kuin demokraattista järjestelmää. (Hoffman-Lange 2019.)  

Kansainvälisessä eliittitutkimuksessa on selvitetty, onko eliitillä universaalia konsensusta 

sitoutumisessa demokraattisiin arvoihin. Huomionarvoista on, että vaikka eliitti kannattaa 

demokratiaa laajasti, demokraattisten arvojen kannatusta ei voida pitää kansainvälisesti 

toteutuvana periaatteena. (Peffley ym. 2007.) Eliitin demokratiamyönteisyyden on myös 

havaittu vaihtelevan maan taloudellisen kehityksen ja koulutustason mukaan. Eliitti 

kehittyvissä maissa kannattaa selvästi vähemmän demokratiaa kuin kehittyneiden maiden 

eliitti. (Gorman ym. 2019.)  

Eliitin demokratiamyönteisyydessä on siten maakohtaisia eroja. Kehittyvissä maissa erityisesti 

taloudellinen eliitti voi kokea demokratian ja kansalaisten osallisuuden uhkaksi omalle 

korkealle yhteiskunnalliselle asemalleen, kun taas kehittyneissä maissa demokratiasta on jo 

tullut vakiintunut ja vakautta luova osa yhteiskuntaa. 

Belgiassa parlamenttivaalien ehdokkaille suunnatulla kyselytutkimuksella kartoitettiin 

poliittisen eliitin mielipiteitä edustuksellisen demokratian toimivuudesta. Mitä kauempana 
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ehdokkaat olivat poliittisesta järjestelmästä, esimerkiksi uusia ehdokkaita tai uusia puolueita 

edustavia ehdokkaita, sitä kriittisemmin he suhtautuivat edustukselliseen demokratiaan. 

Kriittisesti edustuksellisuuteen suhtautuneet ehdokkaat kannattivat muita ehdokkaita 

enemmän suoraa demokratiaa. (Niessen ym. 2018.) Tutkimuksen pohjalta voidaan tulkita, että 

vakiintunut poliittinen eliitti oli siis tyytyväisempi edustukselliseen demokratiaan. 

Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Uutta-Seelantia tarkastelleessa tutkimuksessa kartoitettiin poliittisen 

eliitin suhtautumista suoraan demokratiaan. Tutkimuksessa havaittiin, että mielipiteisiin 

vaikuttivat erityisesti mahdollisen suoran demokratian lisäämisen myötä tapahtuvat poliittiset 

seuraukset. Puolueen hallitseva asema sekä vakiintuneisuus näkyivät pessimistisesti 

suhtautuvien poliitikkojen mielipiteiden taustalla. Yksittäisten vastaajien halu parantaa 

kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia korreloi suoran demokratian kannatuksen kanssa 

(Bowler ym. 2002). Tämäkin tutkimus siis osoittaa, että vakiintunut poliittinen eliitti ei näe 

muutostarpeita poliittiseen järjestelmään. 

Myös Suomessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että poliittiset päätöksentekijät 

suhtautuivat kansalaisia skeptisemmin kansalaisten roolin lisäämiseen demokraattisessa 

päätöksenteossa. Tulosten perusteella kansalaiset toivovat poliittisia päättäjiä enemmän 

deliberatiivisen demokratian lisäämistä. (Koskimaa ym. 2020.) Tähän liittyen tutkielmassa siksi 

tiedustellaan, miten eliitti suhtautuu kansalaisten poliittiseen päätöksentekokykyyn. 

Japanin, Ruotsin ja Yhdysvaltojen eliittiä koskeneessa tutkimuksessa tarkasteltiin eliitin 

suhtautumista yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen vaikutusvallassa ja tuloissa. Vertailua 

tehtiin maiden sekä eri eliittiryhmien välillä (mm. elinkeinoelämä, politiikka, media, 

palkansaajajärjestöt). Hyvinvointivaltion kehityksen suhteen Ruotsin ja Japanin eliitit olivat 

samaa mieltä maansa sosiaalipolitiikan perusteista, mutta eliitit olivat kuitenkin keskenään 

erimielisiä tulonsiirroista. Yhdysvalloissa eliitin keskuudessa erimielisyys koskee jo 

sosiaalipolitiikan perusteita, mutta kuitenkin eliitti on melko yksimielinen suhtautuessaan 

kielteisesti tulonsiirtoihin. Tutkimuksen mukaan suhtautuminen tuloeroihin vaihteli 

merkittävästi maiden välillä. Kysyttäessä tuloerojen hyväksyttävää suuruutta Ruotsin 

oikeistolaisimpien vastaajienkin näkemykset jäivät pienemmiksi kuin Yhdysvaltojen 

vasemmistolaisimpien vastaajien. (Verba 1987, 71-144.) Eliitin suhtautumista 

hyvinvointivaltion kehittämiseen tarkastellaan myös tässä tutkielmassa tuloeroiltaan 

kansainvälisesti vertailtuna maltillisen Suomen kontekstissa.  

Edellä mainitussa tutkimuksessa selvitettiin myös eliittiryhmien kokemaa poliittista 

vaikutusvaltaa. Jokaisessa maassa elinkeinoelämän eliitti arvioi oman vaikutusvaltansa 
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politiikkaan selvästi pienemmäksi kuin muiden eliittiryhmien. Jopa ne eliittiryhmät, joilla oli 

kaikkein eniten vakiintuneita ja rutiininomaisia kanavia vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon, 

eivät tiedostaneet käyttävänsä sen mukaista vaikutusvaltaa. Vaikutusvaltaan liittyvien 

erilaisten näkemysten voidaan siis katsoa alkavan jo näkemyseroissa eri ryhmien 

vaikutusvallan nykytilasta, ei ainoastaan normatiivisessa keskustelussa siitä, kenellä 

vaikutusvaltaa pitäisi olla enemmän. Kiinnostavaa on myös, että eliitti näki tarpeen vähentää 

eliitin ja kansan välistä eroa tuloissa ja vaikutusvallassa, mutta jälkimmäisessä hyväksytty ero 

oli pienempi. (Verba 1987, 157-241.) Myös Suomessa eliittitutkimuksessa on havaittu, että 

eliittiryhmien käsitykset omasta ja muiden eliittiryhmien vaikutusvallasta eroavat paljon 

(Ruostetsaari 1992, 232-235). 

Eliitin ja kansalaisten mielipide-eroja tutkimalla voidaan selvittää myös eliitin tietoisuutta 

kansalaisten mielipiteistä. Yhdysvalloissa vuosina 2012 ja 2014 tehdyssä tutkimuksessa 

havaittiin, että poliittinen eliitti tulkitsi kansalaisten kannatuksen konservatiiviselle politiikalle 

selvästi todellisuutta korkeammaksi. Erityisesti republikaanien, mutta myös demokraattien 

poliitikot, yliarvoivat äänestäjien konservatismin. (Broockman ym. 2018.)  

Myös Alankomaissa on tarkasteltu poliittisen eliitin arvioita kansalaisten mielipiteistä. 

Tutkimuksessa havaittiin, että poliitikot selvästi useammin yliarvoivat kuin aliarvoivat 

poliitikkojen ja kansalaisten väliset mielipide-erot. Lisäksi havaittiin, että hallituspuolueiden 

poliitikot antoivat epätarkempia arvioita kansalaisten mielipiteistä kuin oppositiopuolueiden 

edustajat. (Dekker ym. 2006) 

Eliitin ja kansalaisten välisiä mielipide-eroja on selitetty useilla tekijöillä. Useammassa 

tutkimuksessa tärkeimpänä tekijänä on pidetty eliitin korkeampaa koulutustasoa. Lisäksi eliitti 

on yhteiskunnallisesti turvatummassa asemassa. Siksi eliitillä on taipumus tukea olemassa 

olevaa poliittista järjestystä, koska se tarjoaa sille paremman yhteiskunnallisen statuksen, 

riippumatta vallitsevan järjestelmän demokraattisuudesta. (Hoffmann-Lange 2008, 55; Lock 

1999; McClosky ym. 1983). Eliitin ja kansan mielipide-erojen on havaittu selittyvän myös eliitin 

demografisten muuttujien erilaisuudella kansaan nähden, eli esimerkiksi miesten suuremmalla 

suhteellisella osuudella (Kertzer 2020). 

Tanskalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että eliitin ja kansalaisten väliset mielipide-erot ovat 

ajan myötä lieventyneet. Tärkeimpinä tekijöinä tälle kehitykselle nähtiin muun muassa, että 

kansalaisten koulutustaso on kasvanut ja kansalaisten poliittiset resurssit ovat lisääntyneet. 

(Togeby ym. 2003, 18-22). Koulutustason kasvu sekä tiedon saatavuuden lisääminen voidaan 

siten nähdä tekijöinä, joka voivat lähentää eliittiä ja kansaa. 
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Yhdysvalloissa eliitin ja kansan mielipiteitä julkisesta rahankäytöstä vuosina 1980-2004 

selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että eliitin mielipiteitä julkisen sektorin rahankäyttöön 

selittää hyvin vahvasti eliitin jäsenten ideologinen sijainti liberaali-konservatiivi -akselilla. 

Vastaavaa eliitin mielipiteiden polarisaatiota ja ideologisesti yhtenäistä ajattelua ei kuitenkaan 

havaittu läheskään samassa laajuudessa kansan keskuudessa, vaan kansan mielipiteiden 

vaihtelu oli selvästi suurempaa. Kuitenkin niillä kansalaisilla, jotka olivat kaikista poliittisesti 

aktiivisempia ja tietoisimpia, mielipide julkiseen rahankäyttöön näkyi eliitin tavoin liberaali-

konservatiivi -akselilla. (Lupton 2015, 94-142.) Yhdysvalloissa mielipiteiden polarisaatiota voi 

selittää osaltaan poliittisen järjestelmän perustuminen kahteen hallitsevaan pääpuolueeseen. 

Samoin Yhdysvalloissa on havaittu, että taloudellisella eliitillä on itsenäistä vaikutusvaltaa 

poliittiseen päätöksentekoon, kun taas keskimääräisillä kansalaisilla tai kansalaisten 

etujärjestöillä sitä on vähän tai ei lainkaan. Samalla liike-elämän järjestöjen vaikutusvalta 

arvioitiin kaksinkertaiseksi kansalaisjärjestöihin nähden. (Gilens ym. 2014.) 

Lisäksi Yhdysvalloissa on tutkittu eliitin ja kansan mielipide-eroja suhteessa kansalaisvapauksiin 

(civil libertarianism). Eliittiryhmät tukivat selvästi kansaa enemmän kansalaisvapauksia, joihin 

tutkimuksessa laskettiin esimerkiksi sanan-, kokoontumis- ja uskonnonvapaus, oikeusturva ja 

yksityisyydensuoja. (McClosky ym. 1983.)  

Kansan ja eliitin välisiä mielipide-eroja on tarkasteltu suhteessa Euroopan Unionin 

integraatioon. Viidessätoista EU-valtiossa toteutetussa tutkimuksessa selvisi, että poliittinen 

eliitti suhtautuu kansaa myönteisemmin integraation lisäämiseen. Taloudellisen eliitin 

näkemykset olivat lähempänä poliittisen eliitin kuin kansan näkemyksiä. Erityisesti mielipide-

eroja oli eliitin ja äänestäjien välillä niissä integraation askelissa, joita ei ole vielä toteutettu. 

(Müller ym. 2012, 167-91.) 

Toisaalta jossain maissa sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvään Euroopan Unionin 

integraatioon eliitti suhtautui kansalaisia varovaisemmin. Esimerkiksi kansallisten 

sosiaaliturvajärjestelmien yhtenäistämisessä eliitin näkemykset olivat kriittisempiä ja 

jakautuneempia. (Müller ym. 2012, 167-91.) 

Myös Eurobarometrin ja Euroopan komissiolle tehdyn kyselyn perusteella laaditussa 

tutkimuksessa havaittiin, että eliitti kannattaa selvästi kansaa enemmän eurooppalaista 

integraatiota. Samoin tutkimuksen perusteella eliitti ja kansa kannattavat integraation eri 

elementtejä. Eliitin keskuudessa korostui esimerkiksi yhteisvaluutta ja kilpailukykyiset 

markkinat, kun taas kansalla aluepolitiikan ja sosiaalisen inkluusion merkitys. (Hooghe 2003, 

281-304.)  



30 
 

Myös historiassa aikaisemmin on vertailtu eliitin ja kansan mielipiteitä Euroopan poliittista 

yhdentymistä kohtaan. Jo vuosina 1956-76 Saksassa ja Ranskassa eurooppalaiseen poliittiseen 

federaation liittymistä kannatettiin selvästi enemmän eliitin kuin kansan keskuudessa. 

(Wessels 1995, 140-141.) 

EU-politiikkaan liittyvien mielipiteiden vaikuttavuutta on tutkittu eri eliittiryhmien ja kansan 

välillä. Elinkeinoelämän eliitin näkemys ei vaikuta kansalaisten näkemykseen juurikaan, mutta 

sen sijaan yksittäiset poliittisen eliitin jäsenet kuuntelevat elinkeinoelämän EU-näkemyksiä. 

Politiikan eliitin EU-näkemyksiin vaikuttaa etenkin oman puolueen kannattajien EU-näkemys. 

(Sanders ym. 2013.) 

Maahanmuutto on noussut viime vuosikymmenten aikana poliittiselle agendalle vahvasti. 

Suomessa nuorten aikuisten asenteita selvittänyt tuore tutkimus kertoi, että vastoin 

tutkimuksen ennakko-oletuksia maahanmuuttoa vastustivat kaikista eniten parhaiten 

toimeentulevat (Mannerström ym. 2020). Tutkimuksessa selvitettiin suhtautumista 

maahanmuuttoon yleisesti. Toisaalta on myös havaittu, että työperäiseen maahanmuuttoon 

suurituloisimmat kansalaiset suhtautuvat myönteisemmin kuin pieni- ja keskituloiset (Kantola 

ym. 2020). 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella havaitaan, että eliitin yhteiskunnallisia mielipiteitä 

kartoittaneita tutkimuksia on tehty Suomessa melko vähän. Kansainvälisesti eliittitutkimuksia 

löytyy enemmän, mutta monet niistä keskittyvät yksittäiseen politiikan sektoriin tai 

yksittäiseen valtioon. Huomattavaa on, että etenkin eliitin ja kansalaisten näkemyksiä 

vertailevaa tutkimusta Suomessa tehty on vain vähän. Eliitin ja kansalaisten mielipiteitä 

vertailevien kyselytutkimusten puute näkyy myös kansainvälisesti (Hoffmann-Lange 2008, 54).  
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2.4 Eliittiteorioista ja aiemmasta eliittitutkimuksesta tutkimuskysymykseen 
 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella havaitaan, että klassiset eliittiteoriat ja demokraattiset 

eliittiteoriat lähestyvät eliittiä eri näkökulmista. Klassiset teoriat korostavat eliitin ja 

demokratian välistä ristiriitaa, kun taas demokraattiset eliittiteoriat näkevät eliitin ja 

demokratian yhteensopivina. Molemmat teoriat ovat tutkielman kannalta arvokkaita: toisaalta 

tutkielmassa keskitytään eliitin ja kansan väliseen asenteelliseen etäisyyteen (eli konfliktiin), 

toisaalta mielipide-erojen tunnistaminen on ensimmäinen askel vuoropuheluun (eli 

yhteensovittamiseen). 

Eliittiteoriat antavat eliitistä erilaisen kuvan. Klassiset eliittiteoriat kertovat yhtenäisestä 

eliitistä, kun taas demokraattiset eliittiteoriat kuvaavat kilpailevaa eliittiä. Klassisten teorioiden 

yhtenäisellä eliitillä on vahva omistajuus vallasta, kun demokraattisten teorioiden kilpaileva 

eliitti kamppaillee vallasta kansan ja eri eliittiryhmien välillä. Tästä johtuen tutkielmassa 

keskitytään eliitin ja kansan välisen eron lisäksi myös eliittiryhmien välisiin eroihin, jotta 

nähdään, onko eliitti asenteiltaan yhtenäinen vai pikemminkin sisäisesti kilpaileva. 

Eliittiteorioiden ja aiemman eliittitutkimuksen pohjalta on johdettu tutkielman 

tutkimuskysymykset. Ensinnäkin selvitetään, mitkä ovat suomalaisen eliitin yhteiskunnalliset 

mielipiteet ja eroavatko ne kansasta. Tämän avulla tarkastellaan, onko eliitistä tullut klassisen 

eliittiteorian mukaisesti eriytynyt osa yhteiskuntaa vai onko eliitti demokraattisten 

eliittiteorioiden mukaisesti demokratiaan myönteisesti suhtautuva ja vuorovaikutusta 

korostava. Toiseksi selvitetään, onko suomalainen eliitti yhtenäinen asenteiden näkökulmista. 

Tällöin saadaan vahvistus klassisen eliittiteorian näkemykseen yhtenäisestä eliitistä ja toisaalta 

demokraattisten eliittiteorioiden näkemykseen eri eliittiryhmien välisestä kilpailusta. 

Eliittiteorioiden vertailun lisäksi kirjallisuuskatsauksessa on esitelty ja vertailtu aiempia 

eliittitutkimuksia eri maista. Eliittitutkimuksista huomataan, että ne ovat pitkälti keskittyneet 

yksittäisiin poliittisiin teemoihin. Siksi tähän tutkielmaan on valittu muutamia erilaisia 

ajankohtaisia hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä (verotus, velkaantuminen, 

sosiaaliturva, työn tuottavuus, työperäinen maahanmuutto ja ilmastonmuutos). Lisäksi 

tarkastellaan eliitin suhtautumista politiikkaan, poliittiseen järjestelmään ja kansalaisten 

poliittiseen päätöksentekokykyyn. 

Eliittiteorioiden pohjalta on myös johdettu tutkielmassa käytetty eliitin määritelmä. 

Tutkielmassa eliitti määritellään institutionaalisen aseman perusteella, mikä on 

määrittelytapana lähtöisin klassisesta eliittiteoriasta. Määrittely alkaa kartoittamalla 
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merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat instituutiot ja organisaatiot, jonka jälkeen 

näistä valitaan johtavassa tai vaikutusvaltaisessa asemassa olevat henkilöt.  

Institutionaalisten asemien tutkimus (positional approach) onkin yksi käytetyimmistä 

lähestymistavoista, kun tarkoituksena on määritellä kansallista eliittiä (Ruostetsaari 1992, 41). 

Siten tutkielman määritelmä eliitistä ei perustu esimerkiksi varakkuuteen tai julkisuuteen, vaan 

määritelmässä huomioidaan ainoastaan instituution kautta tuleva asema. Näitä instituutioita 

ovat esimerkiksi eduskunta, ministeriö, pörssiyhtiö tai yliopisto.  

Myös institutionaalisessa lähestymistavassa joudutaan tekemään lukuisia rajauksia eliitin ja 

vähemmän vaikutusvaltaisten ihmisten välille, mikä on luonnollista, koska eliittiteorioissa tai 

aiemmassa eliittitutkimuksessa ei ole yksiselitteistä määritelmää eliittiin kuuluvista ihmisistä. 

Vallankäytön muuttuessa eliittitutkimuksessa on jouduttu ottamaan huomioon uusia 

näkökulmia. Esimerkiksi median vaikutuksen kasvun ja vaikuttajaviestinnän sekä etujärjestöjen 

lobbaustyön lisääntymisen myötä on syntynyt uusia ryhmiä, jotka toimivat lähellä eliittiä ja 

vaikuttavat päätöksentekoon. Siksi tässä tutkimuksessa eliittiin kuuluvaksi on laskettu myös 

median edustajia ja viestintätoimistojen johtoa. 

Institutionaalisen lähestymistavan haasteena on, että sen avulla on haastavaa tunnistaa 

kulttuurista eliittiä, jolla on kuitenkin yhteiskunnissa paljon ei-institutionaalista vaikutusvaltaa. 

Esimerkiksi populaarikulttuurin tähdillä (näyttelijät, juontajat, taiteilijat, urheilulegendat) tai 

aatteellisilla ja uskonnollisilla johtajilla (kansalaisjärjestöt, herätysliikkeet) voi olla 

huomattavasti vaikutusvaltaa kansalaisiin nähden. Tämän takia joissain eliittitutkimuksissa 

pyritään huomioimaan ns. statuseliitti, johon voidaan laskea esimerkiksi kulttuurin tunnettuja 

vaikuttajia sekä muita julkisuuden henkilöitä (Milner 2015, 27). Tällaisen eliitin määrittely ja 

rajaaminen on kuitenkin erittäin haastavaa. 

Tämän tutkielman analyysi alkaa kuvaamalla lyhyesti suomalaista eliittiä. Tämä on tarpeen, 

koska eliitin omaisuuksien kartoittaminen luo pohjan tarkemmalle mielipiteiden analyysille ja 

myös kirjallisuuskatsauksen perusteella edellisestä kvantitatiivisesta eliittitutkimuksesta on 

kulunut aikaa. Tutkielman kannalta aiempaan suomalaiseen eliittitutkimukseen peilaten 

kiinnostavia elementtejä ovat suomalaisen eliitin ominaisuudet eli taustamuuttujat (ikä, 

sukupuoli, koulutustaso), sijoittuminen puoluekartalle sekä janoille oikeistosta vasemmistoon 

ja liberaalista konservatiiviin.  
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3 Tutkimusasetelma 

 

3.1 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimusaineisto muodostuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Kansalaisuuden 

Kuilut ja Kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen kautta. BIBU-tutkimushanke on monitieteellinen 

konsortio, joka tuottaa tietoa eri kansalaisryhmien välisistä osallistumisen kuiluista sekä 

kuplista.  

Tutkimushankkeessa yhtenä osana on eliitille osoitettu kyselytutkimus, jonka aineisto on 

kerätty syys-marraskuussa 2020. Toimin hankkeen tutkimusavustajana syksystä 2019 lähtien 

aina kevääseen 2021 asti.  

Toteutin ensin eliitin jäsenten sähköpostiosoitteiden hakemisen julkisista lähteistä kesän 2020 

aikana ja sen jälkeen kyselylomakkeen rakentamisen LimeSurvey-ohjelmistolla. Kyselylomake 

toimitettiin sähköpostilla, joten lomake voitiin lähettää vain niille, joiden sähköpostiosoitteet 

olivat löydettävissä julkisista lähteistä. 

Kyselytutkimus lähetettiin 3580 eliitin jäsenelle 15. syyskuuta 2020. Verkkokysely oli käynnissä 

15.9.-21.11.2020. Tänä aikana lähetin kaksi muistutuskutsua niille, jotka eivät olleet vielä 

vastanneet kyselyyn. Toimin teknisenä tukena vastaajille vastausajan aikana. Vastausajan 

jälkeen koostin sekä tarkistin kyselyaineiston ja siirsin sen SPSS-ohjelmistoon tilastotieteellistä 

analyysiä ja raportointia varten. 

Kyselyyn saatiin 699 kokonaista vastausta. Tutkimuksen vastausprosentti oli noin 18. 

Ensimmäiseen kysymysosioon vastasi 728 henkilöä. Elinkeinoelämän eliitin vastausprosentti oli 

hieman muita ryhmiä suurempi ja politiikan eliitin vastausprosentti muita ryhmiä hieman 

pienempi (taulukko 3.2.1). Vastausprosenttia selittää eliitin haastava tavoitettavuus. 

Jokainen vastaaja hyväksyin verkkolomakkeen alussa vastauksiensa käytön tutkimukseen. 

Henkilötietojen käsittelystä laadin tieteellisen tutkimuksen tietosuojaselosteen, johon 

vastaajilla oli mahdollisuus tutustua ennen vastaamisen aloittamista ja vastauksiensa käytön 

hyväksymistä. Selosteessa kuvattiin henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa. Henkilötietoja 

käsiteltiin ja säilytettiin suojattuna. Tutkimuksessa kerättiin epäsuorina tunnisteina 

syntymäaika, sukupuoli, siviilisääty, koulutustaso, ammatti ja kuukausitulot sekä 

arkaluonteisina henkilötietoina poliittisia mielipiteitä, tieto ammattiliiton jäsenyydestä ja 

terveyteen (jaksamiseen ja stressiin) liittyviä tietoja. Kyselyssä olleet muutamat avoimet 
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vastaukset (esimerkiksi yksityiskohtaiset vastaukset ammatista tai työnantajasta) 

kategorisointiin tunnistettavuuden poistamiseksi. 

Tulosten raportoinnista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Suorat tunnistetiedot poistettiin 

analysointivaiheessa ja säilytetään erillään analysoitavasta tutkimusaineistosta. Aineiston 

käsittelyssä ja sen raportoinnissa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita 

hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Aineisto luovutetaan tutkimusprojektin lopuksi ilman suoria 

tunnistetietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tieteellistä tutkimusta 

varten.  

Eliitille osoitetun kyselytutkimuksen kysymyksiin on vertailuaineisto kansalaisille tehdyistä 

kyselytutkimuksista. Tämä mahdollistaa eliitin ja muiden kansalaisten mielipiteiden vertailun, 

joka on tutkielman ydinajatuksena.  

Kansalaismielipiteet perustuvat kahteen Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -

tutkimushankkeen kyselytutkimukseen.  

Näistä ensimmäinen on Taloustutkimuksen kanssa toteutettu kysely, johon vastasi elo-

syyskuussa 2020 internetpaneelissa 2106 henkilöä. Kansalaiskyselyn ja eliittikyselyn aineistoa 

kerättiin ajallisesti hyvin lähekkäin: kansalaiskyselyn data valmistui hieman ennen eliittikyselyn 

lähettämistä. Kansalaiskyselyn aineisto on painotettu sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan 

niin, että se vastaa tilastollisesti Suomen 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Virhemarginaali on 

noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aineistosta on julkaistu huhtikuuhun 2020 mennessä 

kaksi artikkelia: marraskuussa 2020 Anu Kantolan, Paula Saikkosen, Juho Vesan, Hanna Wassin 

ja Toni Ahvan artikkeli Kansalaiset koronakriisin kourissa – mitä poliittisia toimia kannatetaan? 

sekä huhtikuussa 2021 Hanna Wassin, Toni Ahvan, Anu Kantolan ja Paula Saikkosen artikkeli 

Marinin hallituksen putkiremontti (Kantola ym. 2020; Wass ym. 2021). Jälkimmäisessä 

artikkelissa on verrattu eliitin ja kansalaisten mielipiteitä. 

Toinen kysely toteutettiin Taloustutkimuksen kanssa elo-joulukuun 2018 aikana. Kyselyn 

kohderyhmänä olivat väestörekisteristä satunnaisesti valitut äänestysikäiset henkilöt. Kyselyyn 

vastasi 4076 henkilöä. Sähköisen kyselyn kautta saatiin noin 3000 vastausta ja 

puhelinhaastattelujen kautta noin 1000 vastausta. Kyselyllä kartoitettiin kansalaisten 

yhteiskunnallista osallisuutta ja sijoittumista mahdollisiin kupliin. Myös tämän kansalaiskyselyn 

aineiston analyysissä on hyödynnetty painokerrointa, joka huomioi sukupuolen, isän ja 

asuinpaikan. 
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Kyselytutkimuksen käyttö tutkielmassa on perusteltua, koska sen avulla voidaan kerätä tietoa 

tutkimuskohteen eli eliitin ominaisuuksista laajasti ja vertailukelpoisesti. Kyselytutkimuksessa 

on valmiit vastausvaihtoehdot (strukturoidut kysymykset), jotta vastauksia voidaan verrata 

keskenään ja vertailuaineistoon.  

Eliittitutkimuksen toteuttamista kyselylomakkeella voidaan pitää haastavana siksi, että eliitin 

jäsenet voivat mahdollisesti olla haluttomia vastaamaan tai kertomaan heidän todellisista 

mielipiteistään.  

Kuitenkin useissa maissa on toteutettu eliittikyselyitä, ja niissä vain jotkut eliittivastaajat ovat 

kieltäytyneet strukturoiduista kysymyksistä, joten kokemuksen pohjalta kyselytutkimukset 

ovat tuottaneet tilastollisesti riittävän määrän vastauksia. Huomioitavaa kuitenkin on, että 

vastausprosentit jäävät yleensä jonkin verran muita kyselyitä keskimääräistä vähäisemmäksi 

eliitin kiireen takia. (Hoffmann-Lange 2008, 54.)  

Riittävän vastaajamäärän saamiseksi takia kyselylomake pidettiin tiiviinä ja tutkimuksessa 

panostettiin saatteeseen, jossa kerrottiin tutkimuksen merkittävyydestä. Samalla korostettiin, 

että kysely on henkilökohtainen, jottei kukaan muu vastaa eliittiin kuuluvan jäsenen puolesta.  

Jatkossa aineiston perusteella on mahdollista tehdä myös kansainvälistä vertailua, koska 

demokratia-asenteisiin liittyvät kysymykset ovat osittain samoja kuin eurooppalaisessa 

vaalitutkimuksessa (European Election Studies). Tutkimustulosten aikavertailu aiempien 

suomalaisten eliittitutkimusten kanssa on mahdollista, koska kyselytutkimuksen kysymyksissä 

on joitain yhtymäpintoja professori Ilkka Ruostetsaaren tekemien eliittitutkimusten kanssa.  
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3.2 Tutkimuksen kohderyhmä 
 

Tutkielma perustuu neljään eliittiryhmään: politiikan, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja 

muuhun (mm. median ja tieteen) eliittiin. Jakaminen eri eliittiryhmiin mahdollistaa ryhmien 

välisen vertailun. 

Eliitti määritellään tutkielmassa institutionaalisen aseman perusteella (positional approach). 

Tämä on yksi yleisimmistä eliittitutkimuksen tavoista määritellä eliittiä (Ruostetsaari 1992, 41). 

Siksi kohderyhmän muodostaminen on aloitettu identifioimalla yhteiskunnassa merkittävässä 

valta-asemassa olevat instituutiot ja organisaatiot. Näistä instituutioista tutkimuksen 

kohderyhmäksi on valittu johtavassa asemassa olevat tai muuten vallankäytön prosessiin 

merkittävällä tavalla vaikuttavat henkilöt.  

Eliitin määrittelyssä on aina harkinnan- ja tulkinnanvaraisuutta. Instituutioiden kautta tehtävä 

tarkastelu on formalistista ja rakenteellista, mutta vaikutusvaltaa voi olla muuallakin. Eliittiin 

kuuluminen ei siis ole yksiselitteistä, koska rajaus vaikutusvaltaisten ja vähemmän 

vaikutusvaltaisten välillä on haastavaa. On esimerkiksi vaikea määritellä, kuinka monta 

ministeriön organisaation porrasta tulisi ottaa mukaan, jos halutaan tarkastella julkisen 

sektorin eliittiä tai millä perustein yritysjohtajia tulisi valita mukaan, jos halutaan tarkastella 

talouden eliittiä. 

Kyselytutkimus lähetettiin 3580 suomalaiselle eliittiin kuuluvalle (taulukko 3.2.1).  
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Taulukko 3.2.1 Eliittikyselyn vastaanottajaryhmät sekä vastausmäärät ja -prosentit 

ELIITTIRYHMÄ   LÄHETETTY VASTAUKSIA VASTAUSPROSENTTI 

POLITIIKKA   504 72 14,3 

 kansanedustajat 200 18 9,0 

 poliittinen valtiosihteeri tai avustaja 82 19 23,2 

 muu puolueen edustaja tai poliitikko 222 35 15,8 

      

JULKINEN 
SEKTORI   2167 392 18,1 

 virkamies ministeriössä  1325 205 15,5 

 

virkamies muualla valtionhallinnossa 
tai eduskunnassa  387 90 23,3 

 

kunnanjohtaja tai kunnan 
hallintojohtaja tai muu kuntasektorin 
päättäjä 455 97 21,3 

      

TIEDE    131 23 17,6 

 

korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai 
ajatushautomon edustaja 131 23 17,6 

      

MEDIA   103 23 22,3 

 median edustaja 64 15 23,4 

 vaikuttajaviestintätoimiston edustaja  39 8 20,5 

      

ELINKEINOELÄMÄ   869 218 25,1 

 elinkeinoelämän etujärjestön edustaja 61 24 39,3 

 palkansaajajärjestön edustaja 71 49 69,0 

 yrityksen toimitusjohtaja  465 105 22,6 

 hallituksen puheenjohtaja 272 40 14,7 

YHTEENSÄ  3774* 728** 18,1 

*3580 toiminutta osoitetta 
**728 ensimmäiseen kysymykseen, 699 kaikkiin kysymyksiin 

 

 

Eliittiryhmiin kuuluvat henkilöt on määritelty seuraavalla tavalla: 

Politiikan eliittiin kuuluvat kansanedustajat, europarlamentaarikot, poliittiset valtiosihteerit, 

ministerien erityisavustajat, europarlamentaarikkojen avustajat ja eduskuntaryhmien 

pääsihteerit. Lisäksi siihen lasketaan myös eduskuntapuolueiden puheenjohtajistot, 

puoluesihteerit, puoluehallitusten jäsenet, puoluevaltuustojen puheenjohtajistot ja 

puoluetoimistojen keskeisimmät toimihenkilöt. Kohderyhmään kuului tutkimuksessa 504 

henkilöä. 

Julkisen sektorin eliittiin kuuluvat kunnanjohtajat, kuntien hallintojohtajat, eduskunnan 

virkamiesjohto ja valiokuntaneuvokset, ministeriöiden kansliapäälliköt ja keskijohto. Lisäksi 

siihen lasketaan myös valtion keskeisten virastojen ja laitosten johtoa. Kohderyhmään kuului 

tutkimuksessa 2167 henkilöä. 
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Elinkeinoelämän eliittiin kuuluvat pörssiyhtiöiden sekä 500 suurimman suomalaisyrityksen 

(Talouselämä 2019, yritysten liikevaihto 2018) toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat. 

Lisäksi siihen lasketaan työmarkkinakeskusjärjestöjen johto, hallitusten jäsenet ja 

keskeisimmät toimihenkilöt, työmarkkinajärjestöjen hallitusten puheenjohtajat sekä muiden 

vaikutusvaltaisten elinkeinoelämän etujärjestöjen johtoa (Suomen Yrittäjät, 

Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto). Kohderyhmään kuului 

tutkimuksessa 869 henkilöä. 

Tieteen eliittiin kuuluvat yliopistojen rehtorit ja kanslerit, ammattikorkeakoulujen rehtorit, 

sektoritutkimuslaitosten ylin johto ja keskijohto sekä puolueiden ajatushautomojen johtajat. 

Kohderyhmään kuului tutkimuksessa 131 henkilöä. 

Median eliittiin kuuluvat suurimpien valtakunnallisten medioiden ja suurimpien 

maakuntalehtien päätoimittajat ja toimituspäälliköt. Lisäksi siihen lasketaan Yleisradion sekä 

suurimpien vaikuttajaviestintätoimistojen johtoa. Kohderyhmään kuului tutkimuksessa 103 

henkilöä. 

Koska median ja tieteen eliitin ovat lukumäärältään selvästi edellisiä ryhmiä pienempiä, näitä 

käsitellään tässä tutkielmassa neljäntenä eliittiryhmänä ”muu eliitti”. 

Valitut eliittiryhmät perustuvat pitkälti aiempaan suomalaisen eliittitutkimukseen 

(Ruostetsaari 2014, 73), pois lukien järjestöjen ja kulttuurin eliitit, jotka rajataan otannasta 

niiden määrittelyn haastavuuden ja tutkielman rajallisuuden takia. 
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3.3 Tutkimusmenetelmä 

 
Tutkimusmenetelminä tutkielmassa hyödynnytetään yksisuuntaista varianssianalyysiä, 

lineaarista regressioanalyysiä, korrelaatiokertoimia, ristiintaulukointia sekä suoria jakaumia. 

Aineiston analysointiin käytettiin SPSS-ohjelmaa. 

Ensimmäisessä analyysialaluvussa tutkitaan eliitin asenteita politiikkaa ja poliittista 

järjestelmää kohtaan. Eliittiryhmien vastauksia on tarkasteltu ensin kokonaisuutena tutkimalla 

prosentuaalisia jakaumia väitekohtaisesti.  

Sen jälkeen tarkastellaan, mitkä eri taustamuuttujista korreloivat myönteisesti väitteen kanssa 

ja mitkä ovat eliittiryhmien väliset erot. Tätä tutkitaan yksisuuntaisella varianssianalyysillä sekä 

korrelaatiokertoimilla (Pearson). Varianssianalyysillä (one-way analysis of variance, ANOVA) 

saadaan aineistosta tietoa siitä, miten eri joukkojen keskiarvot eroavat toisistaan eli miten eri 

eliittiryhmät eroavat toisistaan mielipiteissään. Varianssianalyysissä tarkastellaan myös sitä, 

ovatko erot eri eliittiryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä. Ryhmien välisten keskiarvojen 

tilastollisen merkitsevyyden tarkistamisessa hyödynnetään Bonferronin menetelmän 

parivertailua (p ≤ 0,05) 95 prosentin luottamustasolla.  

Pearsonin korrelaatiokertoimella tutkitaan muuttujakohtaisesti kahden muuttujan välistä 

lineaarista riippuvuutta, jotta havaitaan, mitkä taustamuuttujat vaikuttavat merkittävästi 

asenteisiin. Taustamuuttujiksi on valittu kontrollimuuttujat (sukupuoli ja syntymävuosi), 

eliittiryhmät (politiikan eliitti, julkisen sektorin eliitti, elinkeinoelämän eliitti ja muu eliitti), 

puoluekannatus (7 suurinta eduskuntapuoluetta ja kategoria muut) ja ideologiset aatejanat 

(oikeisto-vasemmisto, konservatiivi-liberaali). 

Tämän jälkeen eri muuttujien välisiä eroja tarkastellaan myös regressioanalyysin avulla. 

Tarkoituksena on selvittää tarkemmin, mitkä tekijät selittävät eliitin asenteita. Tätä varten on 

valittu usean selittävän muuttujan lineaarinen regressioanalyysi. Menetelmänä 

regressioanalyysi on tutkimuksen kannalta hyödyllinen, koska se tarkastelee muuttujien 

itsenäistä vaikutusta selitettävään ilmiöön nähden. Vakioimalla muiden muuttujien vaikutus 

saadaan tietoa siitä, miten esimerkiksi eliittiryhmä vaikuttaa itsenäisesti riippumatta muista 

muuttujista.  

Regressioanalyysiä varten on rakennettu kolme eri selittävää mallia. Ensimmäisessä selittäviä 

muuttujia ovat kontrollimuuttujat, joihin otettiin mukaan sukupuoli ja syntymävuosi. Toisessa 

mallissa selittäviä muuttujia edellisten lisäksi ovat eliittiryhmät, jotka ovat keskiössä tutkielman 

asetelman kannalta. Kolmannessa eli laajimmassa mallissa selittävinä muuttujina ovat 
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kontrollimuuttujat, eliittiryhmät ja puoluekanta. Regressioanalyysin yhteydessä on tarkasteltu 

mallien selitysastetta R2-luvun avulla sekä merkitsevyyttä p-arvon avulla.  

Jotta tyytymättömyyttä politiikkaa ja poliittista järjestelmää kohtaan voisi tarkastella ilmiönä, 

on tutkielmassa yksittäiset erilliset mutta samaa ilmiötä kuvaavat alaluvun kaikki kolme 

väitettä koottu summamuuttujaksi. Tarkoituksena on kuvata tyytymättömyyttä, joten 

viimeinen väite on koodattu käänteiseksi sekä johdonmukaisen tarkastelun että 

summamuuttujan muodostamiseksi. 

Ennen summamuuttujan muodostamista on tarkasteltu reliabiliteettia, jotta voidaan havaita, 

kuinka hyvin yksittäiset kysymykset kuvaavat samaa ilmiötä. Reliabiliteetin ja siihen sisältyvän 

konsistenssin tutkimukseksi on hyödynnetty Cronbachin alfaa. Cronbachin alfan tarkastelu 

tutkielmassa on tehty useilla eri demokratia-asenteita kuvaavilla väitteillä ilmiötä parhaiten 

kuvaavan kombinaation saamiseksi. Sen perusteella havaittiin, että summamuuttajaa varten 

alaluvussa 4.1 hyödynnetyt kolme väitettä ovat tarkoituksenmukaisimmat, koska korreloivat 

selvästi keskenään. Cronbachin alfan arvoksi saatiin 0,648. 

Reliabiliteettitarkastelun perusteella summamuuttuja olisi voitu rakentaa myös ainoastaan 

kahdesta ensimmäisestä väitteestä. Kolmannen väitteen mukaan ottaminen on paitsi 

perusteltua ilmiön kattavamman tarkastelun tuottamiseksi eli validiteetin parantamiseksi sekä 

myös mahdollista Cronbachin alfan perusteella. 

Tämän jälkeen kolmesta väitteestä on luotu summamuuttuja. Summamuuttujaa on tarkasteltu 

aikaisemmin kuvatun yksisuuntaisen regressioanalyysin avulla. 

Toisessa analyysialaluvussa tutkitaan eliitin ja kansan välisiä asenne-eroja talouteen ja 

hyvinvointivaltioon liittyen. Aluksi tarkastellaan eliitin ja kansan mielipiteitä kokonaisuutena 

sekä verrattuna toisiinsa. Näin saadaan tietoa siitä, mitä mieltä eliitti kokonaisuutena väitteistä 

on ja missä kysymyksissä eliitin ja kansan mielipiteet eroavat erityisesti. 

Tutkielmassa käsitellään vastauksia seitsemään eri väitteeseen, joiden avulla mielipide-eroja 

kartoitetaan. Väitteet käsittelevät suomalaisen hyvinvointivaltion poliittisen keskustelun 

peruselementtejä: verotusta, kestävyysvajetta, palveluja, työn tuottavuutta, sosiaaliturvaa, 

maahanmuuttoa ja kestävää kehitystä. 

Lisäksi tarkastelussa on eliitin ja kansan puoluekannan vaikutus väitteiden kannattamiseen, 

jota tarkastellaan yksisuuntaisen varianssianalyysin sekä ristiintaulukoinnin avulla. 

Varianssianalyysilla tutkitaan eliitin ja kansan ryhmäkeskiarvoja väite- ja puoluekohtaisesti. 

Tätä tukee ristiintaulukointi, jonka avulla tarkastellaan selittävinä muuttujina puoluekohtaisia 
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prosentuaalisia jakaumia jaettuna kolmeen kategoriaan (samaa mieltä, ei samaa eikä eri 

mieltä, eri mieltä). Näin nähdään, miten eri puolueiden kannatus vaikuttaa yhteiskunnallisten 

väitteiden kannatukseen ja mitä eroja puolueiden kansalais- ja eliittikannattajilla on.  

Lopuksi tutkitaan yksisuuntaisella varianssianalyysillä eliittiryhmien välisiä eroja. Samalla 

tavalla kuin ensimmäisessä analyysialaluvussa, varianssianalyysin yhteydessä tarkastellaan, 

ovatko erot eri eliittiryhmien välillä tilastollisesti merkitseviä. Eliitin ja kansan välisen eron 

havainnollistamiseksi sekä kansan ja eri eliittiryhmien välisten erojen havaitsemiseksi 

ryhmäkeskiarvot laskettiin varianssianalyysiä hyödyntäen myös koko eliitistä ja kansasta. 
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3.4 Kyselytutkimuksen kysymykset 

 

Tutkielman tutkimuskysymyksinä on, mitkä ovat suomalaisen eliitin yhteiskunnalliset 

mielipiteet ja eroavatko ne muiden kansalaisten mielipiteistä. Koronapandemiaan liittyen 

kiinnostavaa on tarkastella, miten eliitti näkee koronapandemian myötä Suomen talouden ja 

hyvinvointivaltion tulevaisuuden. Lisäksi ennen eliitin ja kansan näkemysten vertailua 

tarkastellaan eliitin asenteita politiikkaa ja demokraattista järjestelmää kohtaan. 

Kysymysten valintaan vaikutti pyrkimys tarkastella eroja monipuolisesti, jotta voidaan havaita, 

missä yhteiskunnallisissa kysymyksissä eroja syntyy eniten. Lisäksi kysymysten valintaan 

vaikutti monipuolisuuden ja ajankohtaisuuden myös se, että niillä on jonkin verran 

yhtymäpintoja aiemmin eliittitutkimuksessa olleiden teemoja kanssa, mutta ne tuovat myös 

uusia näkökulmia. 

Kyselytutkimuksen kysymykset voidaan jakaa kolmeen osaan: valta- ja demokratiakysymyksiin, 

talous- ja hyvinvointivaltiokysymyksiin sekä poliittisiin taustakysymyksiin.  

Valta- ja demokratiakysymyksillä kartoitetaan eliitin suhtatumista poliitikkoihin ja poliittiseen 

järjestelmään. Näitä asenteita koskevissa kyselytutkimuksen väitteissä tiedustellaan 

esimerkiksi, miten eliitin jäsenet luottavat kansalaisten poliittiseen kyvykkyyteen ja uskovatko 

he asioiden hoituvan paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat tai 

jos Suomessa olisi autoritäärinen järjestelmä. Näillä kysymyksillä kartoitetaan eliitin 

luottamusta ja mahdollista optimismia tai pessimismiä kansalaisia ja vaaleilla valittuja 

päätöksentekijöitä kohtaan.  

Valta- ja demokratia-asenteisiin liittyvät väitteet ovat:  

• Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät 

yritysjohtajat.  

• Demokratiassa on siinä määrin ongelmia, että autoritääriset järjestelmät ovat 

vähintään yhtä tehokkaita.  

• Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös 

monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa. 

Väitteisiin vastattiin viisiportaisella astekoilla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. 

Vastaukset on analysoitu tutkielman luvussa 5.1. 
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Talous- ja hyvinvointivaltiokysymyksillä tarkastellaan eliitin mielipiteitä keskeisistä 

ehdotuksista hyvinvointivaltion uudistamiseen ja talouden tasapainottamiseen liittyen. 

Kysymyksillä kartoitetaan mielipiteitä keskeisiin korona-aikana julkisessa keskustelussa 

esiintyneisiin ehdotuksiin, joita on pidetty ratkaisuna koronakriisin taloushaasteisiin pitkällä 

aikavälillä. Tutkielmaan valitut kysymykset koskevat hyvinvointivaltion talouskeskustelun 

peruselementtejä: verotusta, velkaantumista, sosiaaliturvaa, työn tuottavuutta, työperäistä 

maahanmuuttoa ja ilmastonmuutosta.  

Talous- ja hyvinvointivaltiokysymyksiä tarkastellaan vertailemalla eliitin vastauksia kansalaisten 

vastauksiin samoista kysymyksistä. Sekä kansalais- että eliittikyselyjen vastaukset ovat kerätty 

lähes samanaikaisesti syksyn 2020 aikana, ja molempien vastauksiin on mahdollisesti 

vaikuttanut koronatilanne. 

Talous- ja hyvinvointivaltiokysymyksiä ovat:  

• Olen valmis maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku 

valtiontaloudelle saadaan hoidettua.  

• Valtionvelka on Suomessa siinä määrin kohtuullinen, että se ei edellytä erityisiä 

menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemiseksi. 

• Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet tulee turvata myös tulevaisuudessa 

vaikka ottamalla lisää valtionvelkaa.  

• Siirrytään kuuden tunnin työpäivään. 

• Porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa siten, että työttömyyspäiväraha on 

alussa nykyistä suurempi, mutta se pienenee työttömyyden pitkittyessä, ja sitä 

maksetaan nykyistä lyhemmän aikaa. 

• Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia töihin. 

• Suomen tulisi ottaa johtava kansainvälinen rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä 

Väitteisiin vastattiin viisiportaisella astekoilla täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. 

Vastaukset on analysoitu tutkielman luvussa 5.2. 

Poliittisilla taustakysymyksillä selvitetään eliitin sijoittumista poliittiselle kartalle. 

Tarkoituksena on saada tietoa suomalaisen eliitin yhtenäisyydestä: voidaanko ylipäätään 

puhua suomalaisesta eliittistä yhtenäisenä kuplana. Myös näihin kysymyksiin on kansalaisten 

vastauksista muodostuva vertailuaineisto.  

Poliittisia taustakysymyksiä ovat:  
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• Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, minkä puolueen tai muun ryhmittymän 

ehdokasta äänestäisit? 

• Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa 

vasemmistoa ja kymmenen oikeistoa? 

• Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa 

liberaalia ja kymmenen konservatiivia? 

Lisäksi tarkastellaan eliitin koulutustaustaa sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaa. 

Vastaukset on analysoitu tutkielman seuraavassa luvussa 4. 
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4 Analyysi suomalaisesta eliitistä ja sen poliittisesta 

suuntautumisesta 

 

Luvun tarkoituksena on selvittää, millainen joukko eliitti on. Perusteltua on lähteä liikkeelle 

eliitin sijoittumisesta poliittiselle kartalle, joten tässä luvussa analysoidaan eliitin poliittista 

suuntautumista esimerkiksi puoluekannan ja aatteellisten janojen mukaan. Lisäksi 

tarkastellaan eliitin koulutustaustaa sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaa. 

Alaluvussa 4.1 käytetty kansalaisaineisto on kerätty elo-syyskuussa 2020 (n = 2106). 

Alaluvuissa 4.2 ja 4.3 hyödynnetyt kansalaisten mielipiteet on kerätty kyselytutkimuksella 

loppuvuonna 2018 (n = 4076). 

 

4.1 Eliitin puoluekanta kansaan verrattuna  

 

Tutkimalla eliitin puoluekantaa voidaan tarkastella eliitin yhtenäisyyttä yhteiskunnallisten 

asenteiden näkökulmasta. Eliitin puoluekantaa kartoitettiin kyselytutkimuksessa kysymyksellä 

”Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa 

äänestäisit?” (Taulukko 4.1.1).  

Vastauksista huomataan, että eliitin keskuudessa kokoomuksen kannatus on huomattavan 

suurta: lähes kolmannes eliitistä (31 %) äänestäisi kokoomusta. Puolueista ainoastaan kolme 

(kokoomus, keskusta ja RKP) ovat suositumpia eliitin kuin kansan keskuudessa.  

Eliitin keskuudessa epäsuosituista puolueista erottuu erityisesti perussuomalaiset, jota 

kannattaa eliitistä ainoastaan alle 3 prosenttia. Eliitin keskuudessa on hieman enemmän niitä, 

jotka eivät äänestäisi lainkaan tai eivät osaa sanoa. 

Kyselyt tehtiin suomeksi, mikä on saattanut vähentää ruotsinkielisten ja muunkielisten 

vastaajien määrää ja siten vaikuttanut puoluekannatuslukuihin.  

  



46 
 

Taulukko 4.1.1 Eliitin ja kansan kannattamat puolueet, jakaumat (%) ja erotus (%-yks.) 

 Eliitti Kansa Erotus 

Puolue N % N % %-yks. 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue  93 13,3 % 323 15,3 % -2,0 % 

Perussuomalaiset  19 2,7 % 326 15,5 % -12,8 % 

Kansallinen Kokoomus 217 31,0 % 337 16,0 % 15,0 % 

Suomen Keskusta 76 10,9 % 152 7,2 % 3,7 % 

Vihreä liitto  66 9,4 % 241 11,4 % -2,0 % 

Vasemmistoliitto  34 4,9 % 176 8,4 % -3,5 % 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue 27 3,9 % 44 2,1 % 1,8 % 

Suomen Kristillisdemokraatit  11 1,6 % 37 1,8 % -0,2 % 

Liike Nyt  2 0,3 % 32 1,5 % -1,2 % 

Jokin muu puolue  4 0,6 % 42 2,0 % -1,4 % 

En äänestäisi lainkaan tai En osaa sanoa 150 21,5 % 396 18,0 % -3,1 % 
Yhteensä 699 100,0 % 2106 100,0 %  

 

Eliitin puoluekannatus on pysynyt noin kymmenessä vuodessa jopa yllättävän samana. Neljän 

puolueen kärki on ennallaan: vuoden 2011 eliittitutkimuksessa kokoomuksen kannatus oli 32 

prosenttia, SDP:n 17 prosenttia, keskustan 14 prosenttia ja vihreiden 10 prosenttia 

(Ruostetsaari 2014, 120-124). Myös pieneksi puolueeksi eliitin keskuudessa jääneen 

perussuomalaisten kannatus on pysynyt samoissa lukemissa (vuonna 2011 2 prosenttia). 

Tämän perusteella voidaan sanoa, että eliitin puoluekannatuksessa on yksi suuri puolue 

(kokoomus) ja kolme keskisuurta puoluetta (SDP, keskusta ja vihreät). 

Kokoomuksen vahva kannatus eliitin keskuudessa näkyi myös vuoden 2019 

eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalitutkimuksessa tarkasteltiin ylempien toimihenkilöiden ja 

johtajien äänestyskäyttäytymistä. Heistä 27 prosenttia äänesti vuoden 2019 

eduskuntavaaleissa kokoomusta. Vihreiden kannatus oli 18 prosenttia, mikä on selvästi 

enemmän kuin tässä eliittitutkimuksessa. Keskustan kannatus oli 14 prosenttia, SDP:n 13 

prosenttia ja vasemmistoliiton 9 prosenttia. Vähiten kannatetut eduskuntapuolueet ylempien 

toimihenkilöiden ja johtajien keskuudessa olivat perussuomalaiset (8 %), RKP (8 %) ja 

kristillisdemokraatit (4 %), kuten myös tässä tutkimuksessa. Vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 

nähden merkittävimmät muutokset ylempien toimihenkilöiden ja johtajien 

äänestyspäätöksissä olivat SDP:n kannatuksen nousu 7 prosentista 13 prosenttiin ja keskustan 

kannatuksen lasku 18 prosentista 14 prosenttiin, muuten kannatusmuutokset olivat vähäisiä. 

(Suuronen ym. 2020, 268-269.)  
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4.2 Eliitin koulutustausta sekä sukupuoli- ja ikäjakauma  

 

Eliittikyselyn perusteella yli 90 prosentilla eliitistä on yliopistokoulutus (Taulukko 4.2.1). Tätä 

tiedusteltiin vastaajilta kysymyksellä: ”Mikä on koulutuksesi?”. Ero kansaan nähden on 

merkittävä. Ammattikorkeakoulutuksen tai alemman koulutuksen saaneita on eliitin joukossa 

selvästi vähemmän. 

Taulukko 4.2.1 Eliitin ja kansan koulutustausta, jakaumat (%) ja erotus (%-yks.) 

 Eliitti Kansa Erotus 

Puolue N % N % %-yks. 

Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu  4 0,6 % 308 7,1 % -6,6 % 

Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu  6 0,8 % 759 17,6 % -16,7 % 

Ylioppilas/lukio  9 1,3 % 730 16,9 % -15,7 % 

Opistotaso  15 2,1 % 619 14,3 % -12,3 % 

Ammattikorkeakoulu  24 3,3 % 604 14,0 % -10,7 % 

Yliopisto/korkeakoulu  654 90,8 % 1298 30,1 % 60,8 % 

En halua vastata  8 1,1 % 0 0,0 % 1,1 % 

Yhteensä 720 100,0 % 4318 100,0 %  
 

Koulutustasolla ja tulotasolla on selvä yhteys äänestämiseen. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa 

2015 eniten ansaitsevan kymmenyksen (vuositulot yli 52 000 euroa) äänestysprosentti oli 87. 

Pienituloisimman kymmenyksen äänestysaktiivisuus oli peräti 36 prosenttiyksikköä pienempi 

kuin suurituloisimman kymmenyksen. (Kantola ym. 2019b, 4-5.) Tässä tutkielmassa ei 

kuitenkaan tarkastella eliitin tulotasoa. 

Kaikista aktiivisimmin äänestäviin ammattiryhmiin kuuluvat esimerkiksi ylimmät viranhaltijat ja 

järjestöjen johtajat sekä toimitusjohtajat ja pääjohtajat. Eduskuntavaaleissa 2015 näiden 

ryhmien äänestysprosentti oli yli 90. Vähiten äänestivät työntekijät, jotka tekevät ruumiillista 

työtä (esim. puhdistajat sekä kaivos-, rakennus- ja tarjoilutyöntekijät). Siten myös ammatilla on 

yhteys äänestämiseen. (Wass ym. 2016, 177-199; Kantola ym. 2019b, 6-7.) 

Eduskuntavaalitutkimukset ovat osoittaneet, että myös sukupuoli ja ikä ovat keskeisiä 

taustamuuttujia, joilla on vaikutusta äänestämiseen. Miehet äänestävät hyvinkin eri tavoin 

kuin naiset, samoin vanhemmat ja nuoremmat.  

Eliitin sukupuolijakauma on äänestyskäyttäytymistä paljon suurempi yhteiskunnallinen 

kysymys, koska se liittyy sukupuolten tasa-arvoon. Eliittikyselyyn vastanneista naisia oli hieman 

yli kolmannes ja miehiä vajaat kaksi kolmasosaa (taulukko 4.2.2).  
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 Taulukko 4.2.2 Eliittikyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma (%) 

 Eliitti 

Sukupuoli N % 

Mies 439 60,5 % 

Nainen 256 35,3 % 

Muu 0 0,0 % 

En halua sanoa 31 4,3 % 

Yhteensä 726 100,0 % 
 

Eliittikyselyyn vastanneissa kaikista eniten oli 1960-luvulla syntyneitä (taulukko 4.2.3). 

Ikäjakauman perusteella suomalainen eliitti on keski-ikäistä ja huomattavaa on, että alle 40-

vuotiaita on ainoastaan noin 10 prosenttia. Syntymävuosien keskiarvo oli 1967 ja mediaani 

1966 (vastausvuonna 53-54 -vuotta täyttäneet). 

 

Taulukko 4.2.3 Eliittikyselyyn vastanneiden ikäjakauma (%) 

 Eliitti 

Syntymävuosi N % 

1940-1949 (yli 70-vuotiaat) 8 1,1 % 

1950-1959 (yli 60-vuotiaat) 142 20,0 % 

1960-1969 (yli 50-vuotiaat) 316 44,4 % 

1970-1979 (yli 40-vuotiaat) 181 25,5 % 

1980-1989 (yli 30-vuotiaat) 54 7,6 % 

1990-1999 (yli 20-vuotiaat) 19 2,7 % 

Yhteensä 711 100,0 % 
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4.3 Oikeistoliberaali eliitti, vasemmistolaisempi ja konservatiivisempi kansa  

 

Poliittista suuntautumista tarkastellessa yleisiä kysymyksiä ovat sijoittuminen vasemmistoon ja 

oikeistoon sekä liberaaleihin ja konservatiiveihin. Sekä eliittikyselyssä että kansalaiskyselyssä 

tiedusteltiin vastaajilta seuraavaa: ”Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. 

Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa vasemmistoa 

ja kymmenen oikeistoa?” sekä ”Politiikassa puhutaan myös konservatismista ja liberalismista. 

Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi asteikolla nollasta kymmeneen, kun nolla tarkoittaa liberaalia ja 

kymmenen konservatiivia?”  

Eliitin vastaukset painottuivat selvästi oikeistoon ja keskustaoikeistoon (Kuvio 4.3.1). Eliitistä 

poliittisen keskustan vasemmalle puolelle (vastaukset 0-4) itsensä mielsi noin 26 prosenttia ja 

oikeistoon (vastaukset 6-10) 59 prosenttia. Kansalaisten joukossa oikeistolaisia on vähemmän 

(40 %) ja vasemmistolaisia hieman enemmän (31 %). Kuitenkin kansalaisten vastauksissa 

huomattavaa on poliittisesti keskellä olevien huomattava määrä (29 %).  

Analyysin perusteella eliitti on kansaa oikeistolaisempaa: eliitin vastausten keskiarvoksi saatiin 

5,87, kun taas kansan keskiarvo on 5,28. Eliitin vastausten mediaani oli 6 ja moodi 8, kun taas 

kansalaisilla sekä mediaani että moodi olivat 5.  

Kuvio 4.3.1 Eliitti ja kansa oikeisto-vasemmisto -janalla 
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Suurin osa eliitistä mieltää itsensä liberaaliksi (Kuvio 4.3.2). Eliitistä liberaaleja (vastaukset 0-4) 

on 65 prosenttia ja konservatiiveja (vastaukset 6-10) 24 prosenttia. Kansa on eliittiä vähemmän 

liberaali: liberaaleja on noin 43 prosenttia, konservatiiveja 28 prosenttia. Kuten edellisessä, 

merkittävä joukko kansalaisia vastasi olevansa keskellä (30 %).  

Eliitin liberaalisuus kansaan nähden näkyy myös vastausten keskiarvoissa, joka on eliitillä 3,82 ja 

kansalla 4,57. Eliitin vastausten mediaani ja moodi olivat 3, kansalla molemmat olivat 5. 

Kuvio 4.3.2 Eliitti ja kansa liberaali-konservatiivi -janalla 

 

 

Vastausten perusteella suomalainen eliitti on keskimäärin oikeistoliberaalia. Tähän joukkoon 

voidaan laskea noin 60 prosenttia eliitistä. Noin neljännes eliitistä on vasemmistolaisia ja 

konservatiiveja. Kansa on eliittiä konservatiivisempi ja hieman vasemmistolaisempi, mutta 

sijoittuu keskimäärin hyvin keskelle puoluekarttaa. Hajonta poliittisessa suuntautumisessa on 

eliitin joukossa vähäisempää kuin kansan keskuudessa, joten eliittiä voidaan pitää koko kansaa 

asenteellisesti yhtenäisempänä. 
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5 Analyysi suomalaisen eliitin yhteiskunnallisista mielipiteistä 

 

Tässä luvussa tarkastellaan eliitin ja kansan välisiä yhteiskunnallisia mielipide-eroja sekä niitä 

selittäviä tekijöitä. Ensimmäisessä alaluvussa tutkitaan eliitin ja eliittiryhmien mielipiteitä 

politiikasta ja poliittisesta järjestelmästä. Tässä yhteydessä selvitetään myös esimerkiksi 

sukupuolen, iän ja puoluekannan vaikutusta asenteisiin.  

Toisessa alaluvussa tarkastelussa ovat eliitin ja kansan väliset mielipide-erot hyvinvointivaltioon 

ja talouteen liittyen. Tarkoituksena on selvittää, missä kysymyksissä eliitti ja kansa eroavat ja 

miten esimerkiksi puoluekanta ja eliittiryhmä vaikuttavat näihin eroihin vaikuttavat.   

Eliitin mielipiteet on kerätty kyselytutkimuksella syys-marraskuussa 2020, kansalaisaineisto elo-

syyskuussa 2020.  

 

5.1 Eliitin mielipiteet politiikasta ja poliittisesta järjestelmästä 

 

Eliitin asenteita politiikkaa ja poliittista järjestelmää kohtaan tarkastellaan tyytymättömyyden 

kautta. Tyytymättömyys politiikkaa ja demokratiaa kohtaan ilmentyy esimerkiksi siten, että 

nykyiselle järjestelmälle haetaan vaihtoehtoja muualta. Voidaan esimerkiksi nähdä, että 

poliitikkojen sijaan yritysjohtajien pitäisi johtaa Suomea tai ettei politiikan pitäisi riippua 

heikosti asioihin perehtyneistä kansalaisista. Tyytymättömyys voi myös näkyä jopa siinä, että 

demokraattista järjestelmää ei pidetä toimivana, vaan autoritaarisempaa poliittista 

järjestelmää pidetään mahdollisena. Eliitin demokratia-asenteita tarkastellaan seuraavaksi 

näiden kysymysten avulla.   

Jokaista väitettä analysoidaan ensin katsomalla eliitin vastauksia kokonaisuutena. Sen jälkeen 

tarkastellaan eliittiryhmien välisiä eroja yksisuuntaisella varianssianalyysillä sekä eri muuttujien 

vaikutusta korrelaatiokertoimilla (Pearson), jotta havaitaan, mitkä muuttujista korreloivat 

myönteisesti väitteen kanssa. Muuttujiksi on valittu kontrollimuuttujat (sukupuoli ja 

syntymävuosi), eliittiryhmät (politiikan eliitti, julkisen sektorin eliitti, elinkeinoelämän eliitti ja 

muu eliitti), puoluekannatus (7 suurinta eduskuntapuoluetta ja kategoria muut) sekä 

ideologiset aatejanat (oikeisto-vasemmisto, konservatiivi-liberaali). 

Eri muuttujien välisiä eroja tarkastellaan myös regressioanalyysin avulla. Regressioanalyysin 

etuna korrelaatiokertoimiin on, että siinä arvioidaan muuttujien itsenäistä vaikutusta 
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selitettävään ilmiöön. Kun muiden muuttujien vaikutus vakioidaan, voidaan arvioida, miten 

eliittiryhmä vaikuttaa itsenäisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta. Selitysasteen 

analysointia varten on luotu kolme monimuuttujamallia. Näistä ensimmäinen 

monimuuttujamalli tarkastelee kontrollimuuttujien vaikutusta. Toinen malli on laajempi, ja 

siinä mukana ovat kontrollimuuttujien lisäksi eliittiryhmät. Kolmannessa mallissa ovat 

kontrollimuuttujat, eliittiryhmä ja puoluekanta. Tarkemmin menetelmää on kuvattu 

tutkimusmenetelmäluvussa (luku 3.3). 

 

Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat 

Väitteellä tarkastellaan eliitin suhtautumista politiikkaan ja erityisesti tyytymättömyyttä 

nykyistä poliittista järjestelmää kohtaan. Myönteisesti väitteeseen vastanneet kokevat 

todennäköisesti Suomen asioiden hoituvan huonosti poliitikkojen päätöksenteon takia tai 

ainakin uskovat yritysjohtajien parempaan johtajuuteen poliitikkoihin verrattuna.  

Menestyksekkäiden yritysjohtajien kykyyn hoitaa Suomen asioita poliitikkoja paremmin uskoo 

vajaa viidennes eliitistä. Eliitistä 17 prosenttia on jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen 

kanssa (kuvio 5.1.1). Samoin 17 prosenttia ei ole samaa eikä eri mieltä asiasta.  

Kuvio 5.1.1 Poliitikkojen korvaaminen yritysjohtajilla, eliitin vastausten jakauma (%)  

 

Taustamuuttujista eniten myönteisesti korreloivat oikeistolaisuus (0,586), kokoomuksen 

kannatus (0,397), elinkeinoelämän eliittiin kuuluminen (0,347) ja konservatiivisuus (0,286) (liite 

1). Myös varianssianalyysissä erottuu elinkeinoelämän eliitti, mutta ero kategorian ”muu 

eliitti” kanssa ei ole tilastollisesti merkitsevä (kuvio 5.1.2). On ymmärrettävää, että 

yritysjohtajat näkevät itsensä mielellään hoitamassa Suomen asioita ja että politiikan eliitti 

suhtautuu negatiivisimmin heidän korvaamiseensa. 
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Regressioanalyysi osoittaa, että kontrollimuuttujat selittävät eroista hyvin vähän (liite 2). 

Kuuluminen eliittiryhmään selittää hieman enemmän, mutta erot eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä. Kun regressioanalyysiin lisätään puoluekanta, tämä muuttuja vaikuttaa paljon. 

kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus vaikuttaa väitteen puolesta, kun taas SDP:n, 

vihreiden ja vasemmistoliiton kannatus väitettä vastaan.  

Kuvio 5.1.2 Poliitikkojen korvaaminen yritysjohtajilla, yksisuuntainen varianssianalyysi, 

ryhmäkeskiarvot (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri 

mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä).  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) tarkistettu 95 

prosentin luottamustasolla. Tilastollisesti merkitseviä eivät ole erot politiikan ja julkisen sektorin eliitin 

välillä eikä ero elinkeinoelämän ja ”muun eliitin” välillä.  

 

Demokratiassa on siinä määrin ongelmia, että autoritääriset järjestelmät ovat vähintään yhtä 

tehokkaita 

Demokraattinen järjestelmä on länsimaisten yhteiskuntien peruspilareita. Demokratian 

kritisoimista siten, että vähintään yhtä tehokkaaksi järjestelmäksi nostetaan autoritäärinen, on 

länsimaissa hyvin voimakas kannanotto. Voidaan siis nähdä, että myönteisesti kysymykseen 

vastanneella joukolla on huomattavaa tyytymättömyyttä nykyistä poliittista järjestelmää 

kohtaan. Näin voimakasta kritiikkiä käsitellään harvoin tutkimuksessa tai julkisessa 

keskustelussakaan kotimaisessa kontekstissa. 

Eliitistä samaa mieltä väitteen kanssa on 9 prosenttia (kuvio 5.1.3). 11 prosenttia eliitistä ei ole 

samaa eikä eri mieltä. Kyseessä on siis pieni, mutta kuitenkin olemassa oleva joukko. Koska 

väite on voimakasta järjestelmäkritiikkiä, on erityisen kiinnostavaa selvittää tämän joukon 

taustamuuttujia. 
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Kuvio 5.1.3 Autoritäärisen järjestelmän nostaminen demokratian rinnalle, eliitin vastausten 

jakauma (%) 

 

Taustamuuttujista myönteisimmin korreloivat oikeistolaisuus (0,319), konservatiivisuus (0,225) 

ja elinkeinoelämän eliittiin kuuluminen (0,219) (liite 1). Puoluekannatuksista kokoomuksen ja 

perussuomalaisten kannatus korreloi hieman puolesta, vasemmistopuolueiden kannatus 

selvästi vastaan. Lisäksi miehet suhtautuvat kysymykseen naisia myönteisemmin. 

Varianssianalyysin perusteella elinkeinoelämän eliitti erottuu muista eliittiryhmistä (kuvio 

5.1.4). 

Regressioanalyysin avulla havaitaan, että taustamuuttujien selitysasteet jäävät melko pieniksi 

ja tilastollinen merkitsevyys on vähäistä, eli kyseessä on kuitenkin melko pieni ja satunnainen 

joukko (liite 3).  
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Kuvio 5.1.4 Autoritäärisen järjestelmän nostaminen demokratian rinnalle, yksisuuntainen 

varianssianalyysi, ryhmäkeskiarvot (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en 

samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä).  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) tarkistettu 95 

prosentin luottamustasolla. Tilastollisesti merkitseviä eivät ole politiikan, julkisen sektorin ja ”muun 

eliitin” väliset keskinäiset erot.  

 

Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös 

monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa 

Edelliset väitteet ovat mitanneet epäluottamusta poliitikkoja ja poliittista järjestelmää 

kohtaan. Tämän lisäksi demokratiassa merkittävä rooli on kansalla, jonka päätöksentekokyvyn 

perusteella poliittiset päättäjät valitaan. Siksi kolmantena väitteenä tarkastellaan 

tyytymättömyyttä kansalaisten poliittista päätöksentekokykyä kohtaan.  

Eliitistä noin puolet (49 %) on eri mieltä siitä, että enemmistö kansasta pystyy muodostamaan 

perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille 

annetaan riittävästi tietoa (kuvio 5.1.5). Kansalaisten poliittista kyvykkyyttä kohtaan on siis 

merkittävää epäluottamusta eliitin keskuudessa. 
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Kuvio 5.1.5 Epäluottamus kansan poliittista päätöksentekokykyä kohtaan, eliitin vastausten 
jakauma (%)  

 

 

Väitettä tarkastellaan vastaukset koodattuna kääntäen, jotta analyysi voidaan tehdä edellisten 

kysymysten tapaan tyytymätöntä joukkoa tarkastellen. Oikeistolaiset (0,248), kokoomusta 

kannattavat (0,21), elinkeinoelämän eliittiin kuuluvat (0,208), konservatiivit (0,118) ja miehet 

(0,099) korreloivat vastauksissa myönteisimmin (liite 1). Jälleen elinkeinoelämän eliitti erottuu 

kriittisimpänä myös varianssianalyysissä, myönteisimmin kansan päätöksentekokykyyn 

suhtautuu poliittinen eliitti (kuvio 5.1.6). 

Regressioanalyysin avulla havaitaan lähinnä, että eliitistä erityisesti vasemmistoliiton, 

vihreiden ja SDP:n kannattajat luottavat kansalaisten kykyyn muodostaa perusteltuja 

mielipiteitä yhteiskunnallisissa kysymyksissä (liite 4). 

 

  

5,1 34,3 11,8 35,8 13,0

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja 
mielipiteitä myös monimutkaisissa yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa (n = 729)

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä



57 
 

Kuvio 5.1.6 Epäluottamus kansan poliittista päätöksentekokykyä kohtaan, yksisuuntainen 

varianssianalyysi, ryhmäkeskiarvot (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en 

samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä).  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) tarkistettu 95 

prosentin luottamustasolla. Julkisen sektorin ja ”muun eliitin” välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

 

Tyytymättömyys poliitikkoja, poliittista järjestelmää ja kansaa kohtaan 

Edellä käsiteltyjen kolmen väitteen perusteella on luotu summamuuttuja 

kokonaisvaltaisemman käsityksen saamiseksi eliitin tyytymättömyydestä poliitikkoja ja 

poliittista järjestelmää kohtaan. Muodostamalla regressioanalyysi summamuuttujasta, 

saadaan tietoa siitä, mikä selittää eliitin epäluottamusta. Regressioanalyysin kolmas ja laajin 

malli antaa kysymykseen kattavimman vastauksen. 

Eroja selittää puoluekanta regressioanalyysin perusteella (taulukko 5.1.8). Erityisesti 

kokoomusta kannattava eliitti kokee vahvaa tyytymättömyyttä. Lisäksi perussuomalaisten 

kannatus korreloi hieman positiivisesti tyytymättömyyteen. SDP:n, vasemmistoliiton ja 

vihreiden kannatus korreloi selvän negatiivisesti, eli näitä puolueita kannattava eliitti on varsin 

tyytyväinen poliitikkoihin, poliittiseen järjestelmään ja kansalaisiin. Keskustaa kannattavan 

eliitin jäsenten näkemys ei ollut missään tämän luvun kysymyksissä tilastollisesti merkitsevä. 

Poliittisen mielipiteen merkitys näkyy myös korrelaatiokertoimista, joiden perusteella selvästi 

eniten eroja selittää oikeistolaisuus (liite 1). Lisäksi myös konservatiivisuus korreloi 

positiivisesti tyytymättömyyteen. 

Puoluekannan lisäksi eroja selittää eliittiryhmään kuuluminen. Eliittiryhmien välisessä 

tarkastelussa omaksi joukoksi erottuu yritysjohtajista muodostuva elinkeinoelämän eliitti, 
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jonka piirissä ilmenee suurta tyytymättömyyttä. Tämä näkyy niin regressioanalyysissä 

(taulukko 5.1.8) kuin varianssianalyysissä (kuvio 5.1.7). Yllättävää on, että myös muuhun 

eliittiin (tiede ja media) kuuluminen selittää tyytymättömyyttä tilastollisesti merkitsevästi.  

Kontrollimuuttujien perusteella varianssianalyysi osoittaa selvän sukupuolten välisen eron, 

jossa miehet ovat selvästi naisia tyytymättömämpiä. Sen sijaan ikäryhmäkohtaiset erot ovat 

hyvin pieniä ja vain vähän tilastollisesti merkitseviä. Regressioanalyysin perusteella 

kontrollikysymysten, eliittiryhmäjäsenyyden ja puoluekannan yhteenlaskettu selitysaste on 23 

prosenttia, josta puolet selittää muuttujana puoluekannatus.  

Huomattavaa on, että vastaukset on kerätty aikana, jolloin Suomessa on ollut pitkään aikaan 

vasemmistolaisin hallitus. Samoin on huomattava, että kysymykset on kerätty syksyllä 2020 

koronapandemian aikana, jolloin voimassa oli useita Sanna Marinin hallituksen asettamia 

rajoitustoimenpiteitä, joilla oli merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaan. 

Taustamuuttujista eniten eroja eliitin sisällä näyttää analyysin perusteella selittävän erityisesti 

eliitin jäsenten puoluekanta sekä jonkin verran eliittiryhmäjäsenyys. Siksi seuraavassa 

alaluvussa tarkastellaan erityisesti näitä taustamuuttujia.  

 

Kuvio 5.1.7 Tyytymättömyys poliitikkoja, poliittista järjestelmää ja kansaa kohtaan, 

yksisuuntainen varianssianalyysi, ryhmäkeskiarvot (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri 

mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). 

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) tarkistettu 95 

prosentin luottamustasolla. Julkisen sektorin ja ”muun eliitin” välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko 5.1.8: Tyytymättömyys poliitikkoja, poliittista järjestelmää ja kansaa kohtaan, korrelaatiot ja 
lineaarinen regressioanalyysi kolmen edellisen väitteen summamuuttujasta 

Summamuuttuja 
Korrelaatio 
(Pearson)   M1   M2   M3   

Sukupuoli         
 mies  0,130 *** 0,236  -0,454  -0,473  
 nainen -0,164 *** 0,070  -0,522  -0,505  
 en halua kertoa 0,077 * 0,121  -0,112  -0,133  
  

        
Syntymävuosi         
 1940-50 -luvuilla (yli 60-vuotiaat) -0,064 * -0,135  -0,054  -0,021  
 1960 -luvulla (51-60 -vuotiaat) 0,042  -0,083  -0,035  -0,025  
 1970 -luvulla (41-50 -vuotiaat) 0,047  -0,122  -0,081  -0,087  
 1980-90 -luvuilla (21-40 -vuotiaat) -0,070 * -0,162  -0,115  -0,082  
  

        
Eliittiryhmät         

 politiikan eliitti -0,164 ***   0,240  0,321  
 julkisen sektorin eliitti -0,177 ***   0,568  0,613  
 elinkeinoelämän eliitti 0,309 ***   0,777 ** 0,772 ** 

 muu eliitti (mm. tiede, media) 0,002    0,372  0,376 * 
  

        
Puolueet         
 SDP -0,250 ***     -0,222 *** 
 PS 0,088 **     0,067 * 
 KOK 0,312 ***     0,114 ** 
 KESK 0,032      0,000  
 VIHR -0,152 ***     -0,138 *** 
 VAS -0,214 ***     -0,194 *** 
 RKP 0,034      0,015  
 MUU 0,000      -  
  

        
Oikeisto-vasemmisto 0,503 ***       
  

        
Konservatiivi-liberaali 0,299 ***       
  

        
Selitysaste (adjusted R2)     0,028   0,117   0,232   

Merkitsevyys (p-arvo): * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001       

          
Mallien selitteet                 

M1 Kontrollimuuttujat          
M2 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä         
M3 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä + puoluekanta               
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5.2 Eliitin ja kansan mielipiteet taloudesta ja hyvinvointivaltiosta 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan eliitin ja kansan välisiä asenne-eroja taloudesta ja 

hyvinvointivaltiossa. Tutkielmaan on valittu seitsemän eri väitettä, joiden avulla mielipide-

eroja kartoitetaan. Nämä käsittelevät suomalaisen hyvinvointivaltion poliittisen keskustelun 

peruselementtejä: verotusta, kestävyysvajetta, palveluja, työn tuottavuutta, sosiaaliturvaa, 

maahanmuuttoa ja kestävää kehitystä. 

Jokaisen väitteen kohdalla tarkastellaan eliitin ja kansan mielipiteitä kokonaisuutena sekä 

verrattuna toisiinsa. Näin voidaan kartoittaa, missä väitteissä eliitin ja kansan eroja erityisesti 

esiintyy. Lisäksi tarkastelussa on eliitin ja kansan puoluekannan sekä eri eliittiryhmiin 

kuulumisen vaikutus väitteiden kannattamiseen, mitä tarkastellaan yksisuuntaisen 

varianssianalyysin sekä ristiintaulukoinnin avulla. 

Olen valmis maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku 

valtiontaloudelle saadaan hoidettua 

Verotuksen taso on keskeinen poliittinen kysymys. Väitteessä on lisäksi myös viittaus 

ajankohtaiseen koronakriisiin, joka on aiheuttanut taloudellisia menetyksiä laajasti 

yhteiskunnan eri osa-alueilla.  

Veronmaksuhalukkuus jakaa sekä kansan että eliitin kahtia (kuvio 5.2.1). 41 prosenttia 

kansalaisista on valmis maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku 

valtiontaloudelle saadaan hoidettua. Eliitti on jopa hieman veronmaksuhaluisempi: 46 

prosenttia olisi valmis maksamaan enemmän veroja. Ero kansan ja eliitin näkemysten välillä on 

siis noin 5 prosenttiyksikköä, eli kansa ja eliitti ovat jopa yllättävän lähellä toisiaan. 

40 prosenttia eliitistä ja 42 prosenttia kansalaisista ei kuitenkaan ole valmis maksamaan veroja 

enemmän. Kiinnostava vertailukohta on, että kansalaisten veronmaksuhalukkuus on kasvanut 

merkittävästi koronakriisin myötä. Vielä vuonna 2015 ainoastaan 16 prosenttia kansalaisista oli 

valmis maksamaan enemmän veroja (Apunen ym. 2015).  

Kansalaiskyselyssä havaittiin, että keskituloiset (45 %) olivat eniten valmiita maksamaan veroja, 

kun taas suurituloiset olivat vähiten innostuneita (33 %) (Kantola ym. 2020). Tämän perusteella 

voisi olettaa, että keskimäärin suurempituloisempi eliitti suhtautuisi kriittisesti verotuksen 

lisäämiseen. Vastauksia selittää kuitenkin eliitin sisäinen jakautuminen, mikä havaitaan 

tarkastelemalla eliittiryhmiä ja puoluekantoja. Eliitistä verokriittisin joukko on elinkeinoelämän 
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eliitti, kun taas politiikan eliitti on huomattavasti valmiimpi maksamaan enemmän veroja 

(kuvio 5.2.2). Lisäksi muu eliitti (mm. tiede, media) erottautuu verokriittisenä. 

Kansalaisten ja eliitin veronmaksuhalukkuus vaihtelee merkittävästi myös puoluekannan 

mukaan (liite 5 ja 6). Kansalaisten parissa verokriittisimpiä ovat perussuomalaisten (16 %) ja 

kokoomuksen (30 %) kannattajat, kun taas veronmaksuhaluisimpia ovat vasemmistoliiton (72 

%), vihreiden (66 %) ja SDP:n (58 %) kannattajat. Eliitin joukossa erottuvat samat puolueet 

verokriittisimpinä, eli perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat, joista noin viidennes (21 

%) olisi valmis maksamaan enemmän veroja. Puoluekohtaiset erot eliitin joukossa ovat 

valtavia: suuri enemmistö vasemmistoliiton (94 %), vihreiden (80 %) ja SDP:n (79 %) ovat 

valmiita verotuksensa kiristämiselle. Tulokset kuvastavat hyvin verotuksen suhteen 

kahtiajakautunutta kansaa ja eliittiä. 

Kuvio 5.2.1 Kansan ja eliitin veronmaksuhalukkuus, jakaumat (%) 
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Kuvio 5.2.2 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien veronmaksuhalukkuus, ryhmäkeskiarvot, 

yksisuuntainen varianssianalyysi (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en 

samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä)  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla. Tilastollisesti merkitseviä eivät ole erot elinkeinoelämän ja muun eliitin 

välillä.  

 

Valtionvelka on Suomessa siinä määrin kohtuullinen, että se ei edellytä erityisiä 

menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemiseksi 

Valtiovelan ja menoleikkauksien suhde on keskeinen julkiseen talouteen liittyvä kysymys. Se 

liittyy kestävyysvajeeseen, jolla kuvataan valtion tulojen ja menojen erotusta. Kansalaisten 

mielipide jakautuu voimakkaasti kysymyksessä (kuvio 5.2.3). Lähes puolet (46 %) kansalaisista 

on valmis menoleikkauksiin velkaantumisen hillitsemiseksi. Näin ajattelee myös selvä eliitin 

enemmistö (69 %). Eliitin valmius menoleikkauksiin on siis selvästi kansalaisia suurempi. Ero 

kansan ja eliitin näkemysten välillä on 23 prosenttiyksikköä. 

Suhtautuminen Suomen kiihtyneeseen velkaantumiseen jakaa eri puolueiden kannattajia (liite 

5 ja 6). Suurin osa vasemmistopuolueiden kannattajista pitää valtionvelkaa kohtuullisena, kun 

taas suurin osa keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista puoltaa 

menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemiseksi. Myös eliitin joukossa kokoomuksen, 

keskustan ja perussuomalaisten kannattajat erottuvat velkakriittisimpinä. Eliittiryhmistä 

erottuu ääripäinä edellisen kysymyksen tapaan politiikan ja elinkeinoelämän eliitti, joista 

jälkimmäinen suhtautuu velkaantumiseen edellistä kriittisemmin (kuvio 5.2.4).  
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Kuvio 5.2.3 Kansan ja eliitin suhtautuminen velkaantumiseen ja menoleikkauksiin, jakaumat 

(%) 

 

 

Kuvio 5.2.4 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien suhtautuminen velkaantumiseen ja 

menoleikkauksiin, ryhmäkeskiarvot, yksisuuntainen varianssianalyysi (1 = täysin eri mieltä, 2 

= jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin 

samaa mieltä)  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla. Tilastollisesti merkitseviä eivät ole erot elinkeinoelämän ja muun eliitin 

välillä sekä julkisen sektorin ja muun eliitin välillä. 
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Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet tulee turvata myös tulevaisuudessa vaikka 

ottamalla lisää valtionvelkaa 

Kansalaisten ja eliitin erot näkyvät huomattavasti, kun kyse on palveluiden ja etuuksien 

turvaamisesta. Kansasta yli puolet (53 %) turvaisi nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 

etuudet tarvittaessa vaikka velalla, mutta eliitistä ainoastaan vajaa kolmannes (30 %) (kuvio 

5.2.5). Ero kansan ja eliitin näkemysten välillä on 24 prosenttiyksikköä. 

Kansalaisista selvä enemmistö vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden kannattajista 

puolustaisivat palveluita ja etuuksia, mutta kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten 

kannattajista vain kolmannes (liite 5 ja 6). Sama jako kahteen puoluekannattajien joukkoon 

näkyy myös eliitin keskuudessa.  

Eliittiryhmäkohtaiset tulokset ovat vastaavat kuin edellisessä kysymyksessä: elinkeinoelämän 

eliitti on kriittisin ja politiikan eliitti myönteisin (kuvio 5.2.6).  

Kuvio 5.2.5 Kansan ja eliitin suhtautuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä etuuksien 

turvaamiseen valtionvelalla, jakaumat (%) 
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Kuvio 5.2.6 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien suhtautuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 

etuuksien turvaamiseen valtionvelalla, ryhmäkeskiarvot, yksisuuntainen varianssianalyysi (1 

= täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin 

samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä)  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla. Tilastollisesti merkitseviä eivät ole seuraavat erot: politiikan ja julkisen 

sektorin eliitti, julkisen sektorin ja muu eliitti sekä muu ja elinkeinoelämän eliitti. 

 

Siirrytään kuuden tunnin työpäivään 

Työllisyyteen, työn tuottavuuteen ja hyvinvointivaltion tulevaisuuteen liittyen tutkielmaan on 

valittu kysymys työpäivän pituudesta. SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin esitti 

vuonna 2019 ajatuksen kuuden tunnin työpäivästä (Yle 2019).  

Kansalaisista vajaa puolet (45 %) kannattaa ehdotusta kuuden tunnin työpäivästä, mutta eliitti 

suhtautuu siihen huomattavasti kriittisemmin (kuvio 5.2.7). Eliitistä vajaa neljännes (23 %) 

siirtyisi kuuden tunnin työpäivään, kun taas kolme neljästä ei kannata tavoitetta. Ero kansan ja 

eliitin näkemysten välillä on 22 prosenttiyksikköä. 

Puoluekannattajien välillä erot ovat suuret. Sekä kansalaisista että eliitistä vasemmistoliiton, 

SDP:n ja vihreiden kannattajien selvä enemmistö siirtyisi kuuden tunnin työpäivään, kun taas 

keskustan ja kokoomuksen kannattajista vain joka kuudennes (liite 5 ja 6). Eliitin joukossa 

kannatus pirstoutuu täysin puoluekannatuksen mukaan: vasemmiston kannattajat tukevat 

ehdotusta vahvasti (82 %), SDP:n kannattajista yli puolet (56 %), vihreiden kannattajista alle 

puolet (43 %), perussuomalaisten kannattajista joka viides (21 %) ja keskustan (9 %) sekä 
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kokoomuksen (4 %) kannattajista vain harva. Vähiten kannatusta kuuden tunnin työpäivä saa 

elinkeinoelämän eliitiltä sekä muulta eliitiltä (mm. tiede, media) (kuvio 5.2.8).  

Kuvio 5.2.7 Kansan ja eliitin suhtautuminen kuuden tunnin työpäivään, jakaumat (%) 

 

Kuvio 5.2.8 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien suhtautuminen kuuden tunnin työpäivään, 

ryhmäkeskiarvot, yksisuuntainen varianssianalyysi (1 = en kannata lainkaan, 2 = en juurikaan 

kannata, 3 = kannatan jossain määrin, 4 = kannatan erittäin paljon)  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla. Tilastollisesti merkitseviä eivät ole politiikan ja julkisen sektorin eliitin 

sekä muun ja elinkeinoelämän eliitin väliset erot. 
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Porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa siten, että työttömyyspäiväraha on alussa 

nykyistä suurempi, mutta se pienenee työttömyyden pitkittyessä, ja sitä maksetaan nykyistä 

lyhyemmän aikaa 

Hyvinvointivaltion keskeinen elementti on sosiaaliturvajärjestelmä. Sosiaaliturvajärjestelmä 

vaikuttaa keskeisesti myös työllisyyteen. Ehdotus ansiosidonnaisen työttömyysturvan 

porrastamisesta on yksi ajankohtainen ehdotus työllisyystoimeksi, joka hiersi hallituksen 

puoliväliriihessä sitä ehdottaneen keskustan ja vasemmistoliiton välejä huhtikuussa 2021 

(Helsingin Sanomat 2021). Siksi tutkielmassa tarkastellaan sosiaaliturvakysymyksenä 

työttömyysturvan porrastamista. 

Kansalaisista ehdotusta kannattaa puolet (49 %), mutta eliitistä jopa kolme neljästä (77 %) 

(kuvio 5.2.9). Ero kansan ja eliitin näkemysten välillä on siten jopa 28 prosenttiyksikköä. 

Kansalaisten joukossa puoluekannattajista valmiimpia porrastamiseen ovat kokoomuksen (81 

%), keskustan (69 %) ja perussuomalaisten (55 %) kannattajat (liite 5 ja 6). Perussuomalaisten 

kannattajat ovat myös työttömyysturvan suhteen lähempänä oikeistoa. Ehdotuksen 

kannatusta kansalaisten ja etenkin perussuomalaisten kannattajien parissa selittää esimerkiksi 

havainto siitä, että myös monet työntekijät (erityisesti automaation uhkaamilla aloilla 

työskentelevät) kannattavat työttömyysturvan ehtojen tiukentamista ja ovat viime aikoina 

siirtyneet äänestämään perussuomalaisia (ja muissa Euroopan maissa vastaavia puolueita) (Im 

2021). 

Eliitin joukossa lähes kaikki näiden puolueiden kannattajista tukevat ehdotusta (90-95 %), 

jonka lisäksi myös vihreiden kannattajista selvä enemmistö kannattaa porrastamista (71 %). 

Eliittiryhmistä vahvimman kannatuksen porrastus saa muulta eliitiltä (mm. koulutus, media) 

sekä elinkeinoelämän eliitiltä (kuvio 5.2.10).  
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Kuvio 5.2.9 Kansan ja eliitin suhtautuminen ansiosidonnaisen työttömyysturvan 

porrastamiseen, jakaumat (%) 

 

 

Kuvio 5.2.10 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien suhtautuminen ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan porrastamiseen, ryhmäkeskiarvot, yksisuuntainen varianssianalyysi (1 = 

en kannata lainkaan, 2 = en juurikaan kannata, 3 = kannatan jossain määrin, 4 = kannatan 

erittäin paljon) 

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla. Muun ja elinkeinoelämän eliitin välinen ero ei ole tilastollisesti 

merkitsevä. 
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Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia töihin 

Maahanmuutto on yksi viime vuosikymmenten jakavimmista poliittisista aiheista, joka on 

aiheuttanut puoluekenttään uusia jakolinjoja. Etenkin työperäinen maahanmuutto liittyy 

keskeisesti työllisyys- ja talouspolitiikkaan, joten siksi tutkielmassa tarkastellaan kysymystä.  

Työperäinen maahanmuutto jakaa kansalaiset kahtia: sitä sekä kannattaa että vastustaa 40 

prosenttia kansalaisista (kuvio 5.2.11). Sen sijaan kysymys ei jaa eliittiä juurikaan: jopa 80 

prosenttia eliitistä näkee, että Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia töihin. Kansalaiset 

suhtautuvat eliittiä huomattavasti kriittisemmin työperäiseen maahanmuuttoon: ero kansan ja 

eliitin näkemysten välillä on siis jopa 40 prosenttiyksikköä. Tämä on tutkielmassa havaittu 

suurin kansan ja eliitin välinen näkemysero. 

Maahanmuutto rikkoo poliittista jakolinjaa perinteisen oikeiston ja vasemmiston välillä, 

nimittäin niin vihreiden (64 %), vasemmistoliiton (61 %) kuin kokoomuksen (54 %) 

kannattajista enemmistö kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä (liite 5 ja 6). 

Selvästi maahanmuuttokriittisimpinä erottautuvat perussuomalaisten kannattajat, joista 

ainoastaan 5 prosenttia näkee tarpeen työperäiselle maahanmuutolle.  

Myös eliitissä perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat maahanmuuttoon kriittisimmin, 

mutta kuitenkin perussuomalaisia kannattavia kansalaisia huomattavasti myönteisemmin (42 

%). Kaikkia muita puolueita kannattavat eliittiryhmät suhtautuvat hyvin myönteisesti 

työperäisen maahanmuuton lisäämiseen (79-91 %). 

Lisäksi kiinnostavaa on, että kaikki eliittiryhmät (politiikan, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja 

muu eliitti) suhtautuvat työperäiseen maahanmuuttoon käytännössä lähes yhtä myönteisesti 

(kuvio 5.2.12). Eliittiryhmäkohtaiset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Samanaikaisesti 

tutkielman kysymys maahanmuutosta on siis eliittiä ja kansaa kaikista erottavin, ja toisaalta 

eliittiryhmien väliset erot ovat kaikista pienimmät eli eliitti on 

maahanmuuttomyönteisyydessään yhtenäinen. 
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Kuvio 5.2.11 Kansan ja eliitin suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon, jakaumat (%) 

 

 

Kuvio 5.2.12 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon, 

ryhmäkeskiarvot, yksisuuntainen varianssianalyysi (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri 

mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä)  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla, mikä osoitti, ettei mikään eliittiryhmien välisistä eroista ole tilastollisesti 

merkitsevä.  
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Suomen tulisi ottaa johtava kansainvälinen rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä 

Ilmastonmuutoksella on keskeinen vaikutus hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä 

talouspolitiikkaan. Siksi lopuksi tarkastellaan kansan ja eliitin suhtautumista ilmastopolitiikkaan 

väitteellä Suomen johtavasta roolista kasvihuonekaasujen vähentämisestä. 

Kansalaisista vajaa puolet (43 %) näkee, että Suomen tulisi ottaa johtava kansainvälinen rooli 

kasvihuonekaasujen vähentämisessä (kuvio 5.2.13). Eliitistä näin arvioi puolet (50 %), joten 

eliitillä vaikuttaa olevan hieman myönteisempi suhtautuminen kunnianhimoiseen 

ilmastopolitiikkaan. Ero kansan ja eliitin näkemysten välillä on 7 prosenttiyksikköä. 

Puoluekannattajissa erottuu kaksi eri joukkoa. Suomen johtavaa roolia kasvihuonekaasujen 

vähentämisessä toivoo erityisen vahvasti vihreiden (86 %) ja vasemmistoliiton (79 %) 

kannattajat (liite 5 ja 6). Toisessa päässä ovat perussuomalaisten kannattajat, joista tätä toivoo 

vain harva (11 %). Samanlainen jakauma näkyy myös eliitin jäsenten puoluekannoissa, joista 

muut puolueet sijoittuvat ilmastopolitiikkaan kriittisesti suhtautuvien perussuomalaisten 

kannattajien (16 %) ja myönteisesti suhtautuvien vihreiden (90 %) ja vasemmistoliiton väliin 

(88 %). 

Politiikan eliitti suhtautuu väitteeseen selvästi myönteisimmin (liite 5.2.14). Muiden 

eliittiryhmien väliset erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Kuvio 5.2.13 Kansan ja eliitin suhtautuminen Suomen aktiiviseen rooliin kasvihuonekaasujen 

vähentämisessä, jakaumat (%) 
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Kuvio 5.2.14 Kansan, eliitin ja eliittiryhmien suhtautuminen Suomen aktiiviseen rooliin 

kasvihuonekaasujen vähentämisessä, ryhmäkeskiarvot, yksisuuntainen varianssianalyysi (1 = 

täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin 

samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä)  

 

Ryhmien välisten keskiarvojen tilastollinen merkitsevyys (Bonferroni parivertailu, p ≤ 0,05) on tarkistettu 

95 prosentin luottamustasolla. Elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muun eliitin väliset erot eivät 

kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.  
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6 Keskustelu ja johtopäätökset 
 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisen eliitin yhteiskunnallisia mielipiteitä. 

Tutkielmassa selvitettiin, eroavatko eliitin asenteet kansalaisten asenteista. Näiden lisäksi 

tutkimuskysymyksenä oli, onko suomalainen eliitti yhtenäinen asenteiden näkökulmista. 

Samalla tutkittiin eliitin suhtautumista politiikkaan ja poliittiseen järjestelmään. 

Eliitin tarkastelu aloitettiin tutkimalla, ketä suomalaiseen eliittiin kuuluu. Eliitissä 

yliedustettuina ovat yliopistokoulutetut, keski-ikäiset, miehet, oikeistolaiset, liberaalit ja 

kokoomuksen äänestäjät.  

Eliitin joukossa kokoomus on selvästi suosituin puolue, sitä äänestää eliitistä vajaa kolmannes. 

Ideologialtaan eliitistä vajaa kaksi kolmannesta on oikeistolaisia ja noin neljännes 

vasemmistolaisia. Liberaaleja eliitistä on noin kaksi kolmasosaa ja noin neljäsosa on 

konservatiiveja. Kansa on eliittiä konservatiivisempaa ja hieman vasemmistolaisempaa, mutta 

sijoittuu pääsääntöisesti poliittisesti keskelle. Suomalainen eliitti on koulutustasoltaan lähes 

poikkeuksetta yliopistokoulutettua. Lisäksi sukupuolten väliset erot näkyvät: eliitti on edelleen 

miesvaltaista. 

Eliitin arvot ja asenteet ovat yhteiskunnan kehityksen kannalta merkityksellisiä. On kiistatonta, 

että eliitillä on muita kansalaisia huomattavasti vahvemmat vaikutusmahdollisuudet 

päätöksentekoon Suomessa. Eliitin arvot ja asenteet heijastuvat päätöksiin, jotka koskevat 

kaikkia suomalaisia.  

Eliitin ja kansan asenteiden välillä on kuilu, joka näkyy monissa yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä. Analyysin perusteella saatiin tietoa näistä kansan ja eliitin välillä olevista 

yhteiskunnallisista mielipide-eroista. On tärkeä huomioida, että tieto eliitin sekä kansan 

asenteista on kerätty poikkeavissa olosuhteissa koronapandemian aikana. Pandemialla on 

voinut olla hyvinkin suuri vaikutus eliitin ja kansalaisten suhtautumiseen tutkielmaan 

valittuihin talous- ja työllisyyskysymyksiin, jotka ovat olleet hyvin vahvasti pinnalla julkisessa 

keskustelussa pandemian aikana sen aiheuttamien taloudellisten haasteiden vuoksi. 

Eliitti eroaa kansasta kaikkein eniten suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon. 

Työperäisessä maahanmuutossa eliitin ja kansan välinen mielipide-ero on peräti 40 

prosenttiyksikköä.  

Aiemmin Suomessa on havaittu, että nuorista aikuisista parhaiten toimeentulevat suhtautuvat 

kielteisimmin maahanmuuttoon (Mannerström ym. 2020). Kuitenkin tässä tutkielmassa 



74 
 

kysyttiin suhtautumista nimenomaan työperäiseen maahanmuuttoon, johon eliitti osoittautui 

suhtautuvan hyvin myönteisesti. Eliitti saattaa kansaan verrattuna nähdä maahanmuuton 

työllisyys- ja talouspoliittisena ratkaisuna heikkenevään huoltosuhteeseen, minkä lisäksi 

positiivinen suhtautuminen voi selittyä esimerkiksi eliitin kansainvälisyydellä. 

Myös talouteen, työllisyyteen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä eliitin ja kansan välillä 

havaittiin selviä eroja. Toisin kuin kansan enemmistö, suurin osa eliitistä kannattaa esimerkiksi 

menoleikkauksia velkaantumisen estämiseksi ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan 

porrastamista. Talouteen, työllisyyteen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä eliitin ja 

kansan välillä mielipide-ero on noin 20-30 prosenttiyksikköä. 

Eliitin mielipidettä voi selittää esimerkiksi eliitin huoli taloustilanteesta tai omien 

verorahojensa käytöstä. Lisäksi eliitti ei välttämättä koe itse tarvitsevansa sosiaaliturvaa toisin 

kuin kansa. Eliitin mielipiteeseen työttömyysturvasta voi vaikuttaa myös se, että ainakaan osa 

eliitistä ei ole sen piirissä toimentulon muodostuessa pääomatuloista tai yrittäjyydestä. 

Aiemmin on havaittu korkean tulotason yhteys näkemyksiin sekä sosiaaliturvan suuresta 

taloudellisesta rasitteesta että tuloerojen olemassaolon oikeudenmukaisuudesta (Wass ym. 

2020). Sama ilmiö näkyi huipputuloisiin perehtyneessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jossa 

Suomen huipputuloisin promille näki, että hyvinvointivaltio ei ole taloudellisesti kestävällä 

pohjalla ja verotus on liian korkealla tasolla (Kantola ym. 2019a 238-253, 263-270). Lisäksi 

1990-2010 -luvuilla suomalaisessa eliittitutkimuksessa on havaittu eliitin ja kansan välillä 

merkittävä näkemysero uusliberalismiin liittyvissä kysymyksissä (Ruostetsaari 2014, 216-222; 

Ruostetsaari 2003, 276-279), eikä tulosten perusteella näkemysero ole poistunut. 

Kansan ja eliitin asenne-ero hyvinvointivaltion palveluihin ja velkaantumiseen käy tutkielmasta 

selvästi ilmi, ero oli yli 20 prosenttiyksikköä. Tätä jännitettä kuvaa osuvasti eliitin ja kansan 

vastaukset kyselytutkimuksen väitteeseen ”Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet 

tulee turvata myös tulevaisuudessa vaikka ottamalla lisää valtionvelkaa”, josta samaa mieltä oli 

enemmistö kansalaisista ja eri mieltä enemmistö eliitistä. 

Sen sijaan pienimmät erot eliitin ja kansan välillä olivat veronmaksuhalukkuudessa ja 

suhtautumisessa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Molempiin eliitti suhtautui kansalaisia 

hieman myönteisemmin. Etenkin eliitin korkeampaa veronmaksuhalukkuutta voidaan pitää 

yllättävänä, koska syksyllä 2020 tehdyssä Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hankkeen 

kansalaistutkimuksessa suurituloisimmat olivat kaikista vähiten halukkaita maksamaan veroja 

(Kantola ym. 2020).  
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Eliitin veronmaksuhalukkuudelle löytyi kuitenkin eliittiryhmätarkastelun myötä selitys: 

politiikan eliitti on hyvin veronmaksuhalukasta, mikä nostaa koko eliitin keskimääräistä 

veronmaksuhalukkuutta. Myös julkisen sektorin eliitti on keskimääräistä valmiimpaa 

maksamaan veroja, kun taas selvästi verokriittisin joukko on elinkeinoelämän eliitti. Lisäksi 

vastauksiin on voinut suuntaan tai toiseen vaikuttaa kysymyksenasettelu, jossa tiedusteltiin 

halukkuutta maksaa veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiontaloudelle saadaan 

hoidettua. 

Mistä mielipide-erot kansan ja eliitin välillä johtuvat? Taustamuuttujista mielipide-eroja 

selittävät etenkin puoluekanta, oikeistolaisuus ja eliittiryhmä. Lisäksi miesten suurempi osuus 

eliitissä selitti eroja hieman. Ikä ei selittänyt eroja tilastollisesti merkitsevästi. 

Verotuksessa, taloudessa, työllisyydessä ja sosiaaliturvassa jakolinja menee voimakkaasti 

perinteisten oikeisto- (kokoomus) ja vasemmistopuolueiden (SDP, vasemmistoliitto) välillä. 

Perussuomalaisten kannattajat ovat näissä kysymyksissä hyvin lähellä kokoomusta samoin kuin 

keskustan kannattajat. Vihreiden kannattajat ovat taas lähellä perinteisiä 

vasemmistopuolueita. 

Kuitenkin maahanmuutossa ja ilmastonmuutoksessa perinteisten oikeisto- ja 

vasemmistopuolueiden välinen jakolinja murtuu. Työperäisessä maahanmuutossa muut 

puolueet asettuvat jyrkän maahanmuuttokriittisten perussuomalaisten ja maahanmuuttoa 

kannattavien vihreiden, vasemmistoliiton ja kokoomuksen kannattajien väliin. Lisäksi 

puoluekannatusanalyysi osoitti, että eliitin joukossa perussuomalaisten kannattajia lukuun 

ottamatta kaikkien puolueiden kannattajat tukevat vahvasti työperäistä maahanmuuttoa. Näin 

ollen eliitin joukossa työperäisen maahanmuuton vastustajien määrä on hyvin vähäinen, koska 

perussuomalaisten kannattajien osuus eliitistä on hyvin pieni.  

Ilmastomuutoksen suhteen vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat haluavat voimakkaasti 

Suomen ottavan johtavan roolin kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Erittäin kriittisesti 

tavoitteeseen suhtautuvat perussuomalaisten kannattajat.  

Kuten analyysissä havaittiin, eliitin puoluekannatuksessa on huomattavat erot kansalaisten 

puoluekantoihin nähden. Nämä erot, esimerkiksi kokoomuksen kannattajien suuri osuus 

eliitistä, heijastuvat luonnollisesti myös eroihin yhteiskunnallisissa asennekysymyksissä.  

Eliittiryhmien kohdalla läpi tutkielman lähes väitteestä riippumatta toistui sama ilmiö: 

elinkeinoelämän eliitti on eniten erimielinen kansan kanssa, kun taas politiikan eliitti on 

lähimpänä kansalaisten mielipidettä. Lähes poikkeuksetta kaikki muut eliittiryhmät sijoittuivat 
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näiden väliin. Hieman yllättäen jossain kysymyksissä muu eliitti, johon kuuluu median ja 

tieteen eliittiä, oli hyvin lähellä elinkeinoelämän eliittiä. Sen sijaan eliittiryhmistä politiikan 

eliitin läheisyyttä kansalaisten mielipiteiden kanssa voidaan pitää ymmärrettävä, koska 

edustuksellisessa demokratiassa politiikan eliitti edustaa kansalaisia. 

Valta- ja demokratiakysymysten analyysin perusteella eliitin joukossa on selvää 

tyytymättömyyttä politiikkoja, poliittista järjestelmää sekä kansaa kohtaan. Tyytymättömyys 

ilmeni esimerkiksi halukkuutena korvata poliitikot yritysjohtajilla, mitä kannattivat eniten 

yritysjohtajat itse. Pieni osa eliitistä näkee jopa autoritäärisemmän poliittisen järjestelmän 

mahdollisena. 

Eliitin tyytymättömyys näkyi myös pessimisminä kansan poliittista päätöksentekokykyä 

kohtaan. Tutkielman kannalta eliitin vastaukset tähän kysymykseen ovat erityisen kiinnostavia, 

koska kyseessä on tutkielman ainoa kysymys, jossa kysymyksenasettelussa mainittiin kansa. 

Eliittistä merkittävä joukko, yli kolmannes, ei luota kansalaisten kykyyn muodostaa mielipiteitä 

monimutkaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, mikä kuvastaa eliitin jokseenkin negatiivista 

asennetta kansalaisten kyvykkyyttä ja mielipidettä kohtaan. Osalla eliitistä on siis 

luottamuspulaa kansalaisten poliittista osaamista kohtaan. 

Syyt tälle voivat olla erilaisia: osa eliitistä voi nähdä kansan koulutustason ja pätevyyden 

riittämättömänä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja osa voi kokea 

yhteiskunnalliset haasteet niin vaikeiksi ja monimutkaisiksi, että vain harva pystyy niitä 

ratkaisemaan. Jatkotutkimuksessa olisi kiinnostavaa esittää tismalleen vastaava kysymys 

kansalaisille, eli uskovatko he eliitin kykyyn ratkaista yhteiskunnallisia haasteita, jolloin 

nähtäisiin, onko luottamuspula molemminpuolista. Luottamuspulaa voidaan pitää 

merkittävänä yhteiskunnallisena haasteena erityisesti silloin, kun se näkyy esimerkiksi 

viranomaisohjeistusten välttelynä. Esimerkiksi korona-aikana tehty tutkimus osoitti, että 

kansan joukossa on jonkin verran epäluottamusta asiantuntijoita ja intellektuelleja kohtaan, 

mikä on johtanut tottelemattomuuteen koronaohjeiden noudattamisessa ja koronatiedon 

uskomisessa (Merkley ym. 2021).  

Politiikkaa ja poliittista järjestelmää kohtaan kaikista tyytymättömin joukko oli elinkeinoelämän 

eliitti. Erityisesti kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus sekä oikeistolaisuus korreloi 

tyytymättömyyden kanssa. Lisäksi tyytymättömyyttä kokevat enemmän miehet kuin naiset.  

Analyysin perusteella voidaan havaita, että osa eliitistä suhtautuu politiikkaan ärtyneesti tai 

pessimistisesti. Sama tyytymättömyys näkyi selvästi myös suomalaisissa huipputuloisissa, joista 

osalla on huomattavasti pessimismiä politiikkaa, demokratiaa tai yhteiskunnan muita ryhmiä 
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kohtaan (Kantola ym. 2019a). Yhteiskunnan koheesion näkökulmasta on huolestuttavaa, jos 

ärtynyt, turhautunut ja tyytymätön eliitti etääntyy kansasta entisestään, mikä tuskin ainakaan 

kaventaa eliitin ja kansan asenne-eroja tulevaisuudessa. 

Järjestelmäkritiikin lisäksi tämän eliittijoukon tyytymättömyys voi liittyä myös valtaapitäviin 

poliitikkoihin ja nykyiseen pääministeri Sanna Marinin vasemmistolaiseen hallitukseen, jonka 

näkemykset ovat kaukana etenkin elinkeinoelämän eliitin mielipiteistä. Myös 

koronapandemialla ja sen rajoituksilla on voinut olla oma vaikutuksensa vastaajien 

näkemyksiin.  

Eliitin demokratia- tai politiikkakritiikki ei sinänsä ole poikkeuksellista. Kritiikkiä 

demokraattiselle järjestelmälle on annettu niin kauan kuin järjestelmä on ollut olemassa, sitä 

kritisoi esimerkiksi Platon jo ennen ajanlaskun alkua. Myös eliittikirjallisuudessa, erityisesti 

klassisessa eliittiteoriassa, demokratian ja eliitin välillä on jännitteitä. Klassisten 

eliittiteorioiden mukaan hallitsevan eliitin syntyminen on välttämätöntä ja eliitti aina 

vähemmistö hallittavaan kansaan nähden (Mosca 1939; Pareto 1963). Tähän peilattuna ei ole 

myöskään poikkeuksellista, jos eliitin parissa on aristokraattisia näkökulmia, joiden mukaan 

vallan tulisi olla ylemmällä yhteiskuntaluokalla. 

Samalla kansainväliset empiiriset eliittitutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että länsimaissa 

poliittinen eliitti kannattaa vahvasti demokratiaa, jopa enemmän kuin maidensa kansalaiset 

(mm. Peffley ym. 2007; Hoffmann-Lange 2019). Tässäkin eliittitutkimuksessa poliittinen eliitti 

oli kaikista luottavaisin kansan päätöksentekokykyyn, mutta muut eliittiryhmä olivat 

skeptisempiä. 

Tulosten perusteella eliittiä voidaan pitää kuplana. Yhteiskunnallisten mielipiteiden 

tarkastelussa havaitaan eliitin vastausten yhtenäisyyttä. Eliitti eroaa selvästi useilla mielipiteillä 

mitattuna kansasta, jopa useita kymmeniä prosenttiyksikköjä. Hajonta 

äänestyskäyttäytymisessä on eliitin joukossa vähäisempää kuin kansan keskuudessa, joten 

eliittiä voidaan pitää koko kansaa asenteellisesti yhtenäisempänä. Lisäksi tarkastellessa alussa 

kuvattuja eliittiin liittyviä muuttujia (korkea koulutustaso, miesvaltaisuus ja oikeistolaisuus), 

eliittiä voidaan hyvinkin pitää kuplana.  

Myös aiemmissa suomalaisissa eliittitutkimuksissa on havaittu, että suomalainen eliitti eroaa 

mielipiteiltään kansalaisten mielipiteistä. Ero näkyy erityisesti silloin, kun teemassa on vahva 

ideologinen lataus. (Ruostetsaari 2014, 216-222.) Sama ilmiö näkyy kirjallisuuskatsauksessa 

esitellyssä kansainvälisessä eliittitutkimuksessa. Näin olleen tutkielma vahvistaa havainnon 

siitä, että edelleen eliitin joukossa on selvä asenteellinen koheesio. Eniten eroa eliitin ja kansan 
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välillä oli suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon, mihin liittyy juuri voimakas 

ideologinen maahanmuutto- ja työmarkkinapoliittinen näkökulma.  

Samalla on kuitenkin huomattava, että eliittiryhmätarkastelun perusteella eliitin sisällä on 

myös erilaisia näkemyksiä. Täysin asenteellisesti yhtenäisenä kuplana eliittiä ei siis voi pitää.  

Eliittikuplan sisällä näyttää tutkielman perusteella erottuvan kolme eri joukkoa. Ensinnäkin on 

politiikan eliitti, joka on asenteiltaan lähimpänä kansaa. Tämä on sinänsä luonnollista, koska 

tullakseen kansan valitsemaksi poliittisten päättäjien tulee olla lähellä kansaa. Toisena on 

elinkeinoelämän eliitti, joka on asenteiltaan selvästi kauimpana kansasta. Kolmantena on 

julkisen sektorin eliitti sekä muu eliitti, johon kuuluu muun muassa korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten, ajatushautomojen, median ja vaikuttajaviestintätoimistojen edustajia. Lähes 

kaikissa mielipidekysymyksissä ne sijoittuivat tutkielmassa politiikan ja elinkeinoelämän eliitin 

väliin. Muu eliitti sijoittui kuitenkin jopa yllättävän lähelle elinkeinoelämän eliittiä.  

Aiemmassa suomalaisessa eliittitutkimuksessa on havaittu, että eliittiryhmistä eniten 

poikkeavat politikan ja median eliitit eliitin keskiarvoon nähden (Ruostetsaari 2014, 205-215). 

Uusliberalismin liittyvien väittämien kannatus on ollut suurinta elinkeinoelämän eliitin 

keskuudessa ja vähäisintä politiikan eliitin ja kulttuurieliitin keskuudessa (Ruostetsaari 2013, 

252-253). Kulttuurieliitti ei ole ollut tässä tutkielmassa mukana, eikä median eliitti ole ollut 

erillisenä eliittiryhmänä pienen vastaajajoukon takia, mutta aikaisempi havainto politiikan 

eliitin erottumisesta muista eliittiryhmistä voidaan tulosten perusteella vahvistaa.  

Edustuksellisen demokratian näkökulmasta myönteistä on, että eliittiryhmistä politiikan eliitti 

on lähimpänä kansalaisia. Samalla on kuitenkin syytä huomioida, että myös politiikan eliitin ja 

kansan välillä on mielipide-eroja. Puolueiden näkökulmasta kiinnostavaa on, että puolueiden 

eliittikannattajat ja kansalaiskannattajat erosivat toisistaan monissa kysymyksissä (liitteet 5 ja 

6). Jatkossa puolueiden eliitti- ja kansalaiskannattajiin liittyen hyödyllistä tehdä tutkimusta 

(kuten Wass ym. 2021), jotta voitaisiin havaita, minkä kannattajajoukon sana painaa eniten eri 

puolueiden sisällä poliittisia linjauksia muodostettaessa.  

Lisäksi jatkossa yhteiskunnallisen ymmärryksen lisäämiseksi olisi oleellista tarkastella, mistä 

erityisesti elinkeinoelämän eliitin tyytymättömyys poliitikkoja ja poliittista järjestelmää 

kohtaan johtuu. Tällä joukolla on kuitenkin merkittävästi valtaa yhteiskunnassa. 

Tutkimuksen taustamuuttujista on huomattava, että kaikista muuttujista yhtenäisin on eliitin 

koulutustaso. Koulutustaso on niin tasaisesti yhdenmukainen eli muiden kuin 

yliopistokoulutettujen osuus niin pieni, ettei eliitin koulutustason vaikutusta sen mielipiteisiin 
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voitu tutkielmassa tarkastella. Myös aiemmassa eliittitutkimuksessa tärkeänä mielipide-eroja 

selittävänä tekijänä on pidetty eliitin korkeaa koulutustasoa, joka on luonut eliitille 

yhteiskunnallisesti turvatun aseman (mm. Hoffmann-Lange 2008; Lock 1999; McClosky ym. 

1983). Eliittitutkimuksen klassikoissa eliitin määritelmään kuuluu, että eliitti on kansaan 

nähden älyllisesti ja moraalisesti parempaa (Mosca 1939) ja kyvykkäämpää hallitsemaan muita 

(Pareto 1963). Vaikka älykkyyden, kyvykkyyden saati moraalisen paremmuuden arvioiminen on 

hyvin haastavaa, määritelmien läpi paistaa eliitin keskeisenä ominaisuutena korkeampi 

koulutustaso. 

Jatkossa olisikin syytä tutkia, miten vahvasti koulutus mahdollistaa eliittiin nousun. Tämä liittyy 

myös keskeisesti Bourdieun käsitteeseen (1986) kulttuurisesta pääomasta, jossa koulutuksen 

avulla eliitin valta periytyy. Tutkielman vastausten perusteella voisi muodostaa hypoteesin, 

että yliopistokoulutuksesta on voinut jopa tulla eliittiin pääsyn edellytys.  

Aiemmin eliitin ja kansan mielipide-erojen on havaittu selittyvän myös eliitin demografisten 

muuttujien erilaisuudella kansaan nähden, eli esimerkiksi miesten suuremmalla suhteellisella 

osuudella (Kertzer 2020). Tutkielmassa havaittiinkin, että miessukupuoli selittää mielipide-

eroja hieman. Kuitenkin vaikutus oli selvästi pienempi kuin puoluekannan tai oikeistolaisuuden 

merkitys, eikä demografisista muuttujista ikä selittänyt eroja tilastollisesti merkitsevästi lähes 

ollenkaan. Eliitin asenteiden kehittymistä olisi syytä seurata myös tulevaisuudessa, kun 

sukupuolten tasa-arvon ja uusien sukupolvien myötä naisten osuus eliitissä todennäköisesti 

kasvaa. 

Edellä on kuvattu useita mielipide-eroja selittäviä tekijöitä. Yksi mahdollinen tekijä mielipide-

eroille on myös tulotaso. Vaikka tässä tutkielmassa eliitti määriteltiin institutionaalisen aseman 

perusteella, on selvää, että tutkimuksen kohderyhmä on huomattavasti kansaa 

suurituloisempaa. Suurituloisuuden vaikutusta yhteiskunnallisiin asenteisiin ja äänestämiseen 

on tarkasteltu Suomessa aiemmin (mm. Kantola ym. 2019a; Kantola ym. 2019b; Kantola ym. 

2020; Wass 2017). Suurituloisten ja pienituloisten välille voi muodostua empatiaseiniä, jolloin 

osapuolten on vaikea samaistua toisen asemaan ja ajatella yhteiskunnallisesti samalla tavalla. 

Elitismi on optimismia eliitin päätöksentekokykyä kohtaan. Elitismi on myös pessimismiä 

kansan päätöksentekokykyä kohtaan. Näin kiteytti yhdysvaltalainen republikaanipoliitikko 

Jeffrey Bell teoksessaan Elitism and Populism (1992). Tämänkaltaisen eliitin ajatusmaailman 

tutkielman tulokset vahvistavat: osalla eliitistä on pessimismiä kansan päätöksentekokykyä 

sekä myös poliitikkoja kohtaan. 
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Tulosten perusteella on paikallaan pohtia, voiko elitismi sekä suuret mielipide-erot kansan ja 

eliitin välillä johtaa populismin menestymiseen. Populismi voidaan siis käsittää elitismin 

vastakohtana: optimismina kansan kyvykkyyttä kohtaan ja pessimisminä eliitin kyvykkyyttä 

kohtaan.  

Viime aikojen suurin puoluepoliittinen muutos on perussuomalaisten nousu suureksi 

puolueeksi. Perussuomalaisiin nähden vastaavalaiset puolueet ovat nousseet ympäri 

Eurooppaa, ja niitä yhdistää esiintyminen vastavoimana eliitille, jota pidetään itsekkäänä, 

omaa etuaan ajavana ja korruptoituneena. Nämä puolueet hyödyntävät myös 

mediapopulismia, jossa erityisesti iltapäivälehdet nostavat kansanomaisesti ja dramaattisesti 

vastakkainasettelua eliittiä vastaan ja uutisoivat populistisista kärjekkäistä provokaatioista 

(Herkman 2019, 127). Samalla on huomattava, että Suomessa populistinen eliittiä kritisoiva 

retoriikka on muuttunut kotimaan ”rötösherrojen” arvostelusta kohti EU:n eliittiä ja 

monikulttuurisuuden sekä vapaan liikkuvuuden puolustajia (Ylä-Anttila 2014). 

Eliitin ja populismin suhdetta on tutkittu viime aikoina (mm. Higley 2019; Mangset ym. 2019). 

On havaittu, että eliitin etääntyminen ja välinpitämättömyys kansalaisten päivittäisiä arjessa 

kohtaamia haasteita kohtaan voi lisätä epäluottamusta eliittiin (Higley 2019). Lisäksi on 

tunnistettu, että populismin tutkimuksessa eliitin ja kansan suhteeseen on kiinnitetty jopa 

yllättävän vähän huomiota. Samoin vain vähän on kiinnitetty huomiota paradoksiin siitä, että 

populismissa vanha eliitti pyritään korvaamaan vahvalla, karismaattisella johtajalla, mitä 

voidaan pitää elitistisenä pyrkimyksenä. (Mangset ym. 2019.)  

Populismilla sekä eliitin ja kansan välisellä asenteellisella etäisyydellä voidaan siis nähdä olevan 

yhteys, minkä lisäksi aihe on nyt hyvin ajankohtainen populismin nousun myötä. Tätä 

havaintoa vielä vahvistaa tutkielman tulos siitä, että eliitin keskuudessa perussuomalaisten 

kannatus on hyvin vähäistä, eli puolue toimii eräänlaisena vastavoimana kansasta 

etääntyneelle eliitille. Siksikin eliitin ja kansan mielipide-erojen tutkiminen on politiikan 

tutkimuksen näkökulmasta tärkeää. 

Mitkä ovat eliitin ja kansan mielipide-erojen yhteiskunnalliset vaikutukset? Päähavaintona on, 

että eliitin ja kansalaisten mielipide-erot tuovat haasteen hyvinvointivaltion kehittämiselle. 

Erot talous- ja työllisyyspolitiikassa ovat merkittävät etenkin elinkeinoelämän eliitin ja 

kansalaisten välillä, eikä koronakriisin jälkeisistä poliittisista ratkaisuista ole eliitillä ja kansalla 

yhtenäistä tilannekuvaa. Lisäksi osalla eliitistä on havaittavissa luottamuspulaa kansalaisten 

päätöksentekokykyä ja poliitikkoja kohtaan, mikä tuo haasteen demokratian kehittämiselle. 

Samoin kansan keskuudessa voi syntyä luottamuspulaa etääntyvää eliittiä kohtaan, mikä voi 
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näkyä esimerkiksi tyytymättömyytenä politiikkaa kohtaan ja edellä kuvatusti populismin 

kannatuksena.  

Eroista syntyy siis haasteita poliittisille päätöksentekijöille. Poliittisia uudistuksia voi olla hyvin 

haastavaa edistää ilman joko eliitin tai kansan tukea. Kun hallitus ja eduskunta pohtivat 

talouteen, työllisyyteen ja hyvinvointiin liittyviä poliittisia päätöksiä, niiden on vaikea 

miellyttää sekä eliittiä että kansaa. Syntyy tarve tehdä kompromisseja, joista osalla 

miellytetään kansaa ja osalla eliittiä. Yksi esimerkki tästä on Sanna Marinin hallituksen vuonna 

2020 tekemät ns. putkiremonttipäätökset, joissa lakkautettiin eläkeputki ja pidennettiin 

oppivelvollisuutta (Wass ym. 2021). Ensimmäinen näistä oli eliitin mieleen ja kansan 

vastustama, jälkimmäinen päinvastoin. Kun yhteiskunnalliset mielipiteet ovat polarisoituneet, 

poliittisia kompromisseja tarvitaan. 

Toisaalta voidaan nähdä, että eliitin ja kansan väliset mielipide-erot ovat normaali ja 

ymmärrettävä osa demokratiaa. Klassiset eliittiteoriat painottivat eliitin olemassaolon 

välttämättömyyttä, kyvykkyyttä kansaan nähden ja roolia olla hallitsevassa asemassa (mm. 

Michels 1915; Mosca 1939; Pareto 1963). Niiden perusteella on täysin ymmärrettävää, että 

eliitti ja kansa ajattelevat yhteiskunnassa eri tavoin, koska eliitti on kansasta poikkeava ja pieni 

vähemmistö. Klassisten eliittiteorioiden perusteella voidaan nähdä, että eliitti on aikaansa 

edellä ja kansaa kyvykkäämpi, eikä sen edes tarvitse heijastaa kansalaisten mielipiteitä.  

Klassisten eliittiteorioiden pohjalta voidaan esimerkiksi pohtia, onko kansalaisilla tietoa siitä, 

mitkä ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen kustannusvaikutukset 

kansantalouteen tai seuraukset työllisyyteen? Tai minkälaisia vaikutuksia työperäisellä 

maahanmuutolla on? Klassiset eliittiteoriat muistuttavat siitä, että tietoisuus 

yhteiskunnallisten uudistusten kustannuksista ja seurauksista varmasti vaihtelee kansalaisten 

ja eliitin välillä. Toisaalta myös eliitin jäsenten osaaminen erilaisista poliittisista kysymyksistä 

vaihtelee. 

Mielipide-ero ei siis välttämättä ole yhteiskunnallinen ongelma. Eliitillä voi olla enemmän 

käytettävissä olevaa tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista tai talouspoliittisista 

haasteista kuin kansalla. Tällöin voidaan nähdä yhteiskunnallisesti perusteltuna, että eliitti 

vaikuttaa ongelmiin edelläkävijän roolissa tietojensa perusteella ja lisää myös kansalaisten 

tietoisuutta esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnasta. Lisäksi jotkin yhteiskunnalliset 

kysymykset ovat niin monimutkaisia, ettei eliitillä tai kansalaisilla välttämättä ole läheskään 

yhtäläisiä taustatietoja niiden ratkaisemiseen. Voidaan perustella, että eliitin tulisi ymmärtää 
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kansan asenteita, mutta samalla voidaan pitää tarkoituksenmukaisena myös sitä, että suhde 

toimii myös toiseen suuntaan niin, että eliitti levittää tietojaan kansalle. 

Toisaalta jos kansalla ja eliitillä on huomattavat mielipide-erot, polarisaatio yhteiskunnassa voi 

kasvaa. Tällöin on mahdollisuus yhteiskunnallisille ristiriidoille tai jopa konflikteille. Huoli 

asenteellisen etäisyyden kasvaessa on siis samankaltainen kuin tuloerojen kasvaessa: jos eliitti 

irtaantuu kansasta liiaksi, sen halukkuus olla rahoittamassa hyvinvointivaltiota voi romahtaa ja 

tällä voi olla dramaattinen vaikutus hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. 

Klassisiin eliittiteorioihin verrattuna demokraattiset eliittiteoriat lähtevät siitä, että eliittiä ja 

demokratiaa tulisi sovitella yhteen ja siksi mielipide-erojen tarkastelu on hyvin tärkeä osa 

yhteiskunnallista vuoropuhelua. Demokraattisissa eliittiteorioissa eliittiä pidetään demokratian 

edellytyksenä ja kansan sekä eliitin ristiriidat luonnollisena osana demokratiaa (Burton ym. 

1987). 

Demokraattisissa eliittiteorioissa huomioidaan demokratian merkityksen kautta kansan rooli 

suhteessa eliittiin ja lisäksi siinä painotetaan demokraattisen yhteiskunnan kompromissi- ja 

konsensushakuisuutta (mm. Dogan ym. 1998; Burton ym. 2001). Demokraattiset eliittiteoriat 

lähtevät siitä, että myös kansa on vallankäyttäjä, joten yhteiskunnan eri intressejä tulisi ottaa 

huomioon ja siksi on jatkuva tarve neuvotteluille ja kompromisseille.  

Klassisten ja demokraattisten eliittiteorioiden keskeinen ero on myös siinä, että klassiset 

eliittiteorioissa eliitti on yhtenäinen ja kansasta eristäytynyt, mutta demokraattisissa 

eliittiteorioissa eri eliittiryhmät kilpailevat keskenään. Vaikka tulosten perusteella eliitti 

eroaakin asenteiltaan merkittävästi kansasta, samalla on huomattava sen väliset näkemyserot, 

jotka näkyvät erityisesti politikan ja elinkeinoelämän eliitin välillä. Monissa yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä eliitin vastauksissa oli havaittavissa pluralismia, vaikkakin eliitti olikin kansaa 

yhtenäisempi asenteiltaan. Demokratian näkökulmasta toivottavampana voidaan pitää 

useiden eliittiryhmien kilpailua vallasta kuin yhden yhtenäisen eliitin hegemonista asemaa. 

Klassisia eliittiteorioita voi siis kritisoida siitä, etteivät ne edes pyri yhdistämään eliittiä ja 

demokratiaa toisiinsa (mm. Michelsin oligarkian rautainen laki). Demokraattista eliittiteoriaa 

määritelleen Etzioni-Halevyn mukaan eliittiryhmien välisellä sekä eliitin ja kansan välisellä 

yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä yhteiskunnallisia tuloksia ja lisätä 

yhteiskunnallista koheesiota. Hänen mukaansa historiallisesti kansan aktivoituminen eliitin 

suuntaan on parantanut kansalaisten asemaa ja esimerkiksi vähentänyt taloudellista 

eriarvoisuutta. (Etzioni-Halevy 1997, 310-325; 1993, 91-108.)  Kysymys vuoropuhelun 

tarpeesta voidaan siis nähdä hyvin keskeisenä, eikä kansan näkökulmasta eliittiä saisi päästä 
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kuplautumaan ja etääntymään liiaksi kansasta. Jos taloudellinen ja asenteellinen etäisyys 

kasvaa, eliitin ja kansan välille voi rakentua esteitä, joiden takaa toisen asemaan on haastavaa 

asettua. 

Suuret mielipide-erot ovat ongelmallisia etenkin demokratian edustuksellisuuden 

toteutumisen näkökulmasta, mikäli kansalaisten ja heitä edustavien poliittisten päättäjien 

näkemykset eivät vastaa toisiaan. Vaikka mielipide-erot eivät välttämättä ole 

yhteensovitettavissa, yhteiskunnallista polarisaatiota voidaan ehkäistä lisäämällä 

vuoropuhelua ja yhteiskunnallista tietoisuutta kansan ja eliitin asenne-eroista. 

Tutkielman rajoitteena oli tutkia eliittiryhmien yhteiskunnallisia asenteita politiikkaan ja 

ajankohtaisiin talous- ja hyvinvointivaltiokysymyksiin liittyen. Mikäli eliitin ja kansan 

yhteiskunnallisia mielipiteitä halutaan analysoida laajemmin ja tarkemmin, tarvitaan useampia 

mielipideväitteitä eri politiikkasektoreilta. Tähän tutkielmaan priorisoitiin yleisimmät 

taustamuuttujat sekä kymmenen yleistä ja ajankohtaista mielipideväittämää. Lisäksi haasteena 

on vastanneen eliittijoukon mielipiteiden yleistettävyys koskemaan perusjoukkoa. Tämä on 

kuitenkin yleinen eliittitutkimuksen haaste, mikä johtuu vastaajajoukosta, joka on kiireinen ja 

vaikeasti tavoitettavissa kyselyitä varten. 

Tutkimuksen määritelmä eliitistä on institutionaalinen eli organisaatiolähtöinen. Tämä 

tarkoittaa, että tutkimuksen ulkopuolella on esimerkiksi kulttuurin ja taiteen eliittiä, 

kansalaisjärjestöjen vaikuttajia ja julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, joilla voi olla paljon ei-

institutionaalista vaikutusvaltaa.  

Lisäksi on huomattava, että kyselytutkimus laadittiin koronapandemian aikana. Laajasti 

yhteiskuntaan vaikuttanut kriisiaika on voinut vaikuttaa sekä eliitin että kansalaisten 

yhteiskunnallisiin mielipiteisiin. Näin ollen vastaukset voivat olla erilaisia normaaliaikaan 

verrattuna, vaikka toisaalta tutkielmaan saatiin arvokasta tietoa ainutlaatuiselta kriisiajalta, 

jota ei ole aiemmin tutkittu.  

Kuten kirjallisuuskatsaus osoitti, Suomessa on tehty eliittitutkimusta melko vähän. Sen sijaan 

kansalaisten yhteiskunnallisista mielipiteistä tehdään yhteiskuntatieteissä kyselytutkimuksia 

jatkuvasti. Eliittiä ja kansaa vertailevaa tutkimusta on niukasti niin kansallisesti kuin 

kansainvälisestikin, eikä eliitin mielipiteistä etenkään koronapandemian ajalta ole julkaistu 

paljoakaan tutkimusta. Siksi tutkielma tuo uutta tietoa aiemmin vähän tutkituista asioista. 

Jatkossa tulisi harkita, tulisiko vastaavia kyselyitä tehdä eliitille säännöllisesti esimerkiksi 5-10 

vuoden välein, jolloin voitaisiin saada arvokasta tietoa eliitin mielipiteiden muutoksista. Tämä 
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edistäisi yhteiskunnallista tietoisuutta eliitin mielipiteistä. Tiedontarvetta korostavat myös 

tutkielmasta löytyneet huomattavat erimielisyydet kansan ja eliitin välillä. Tutkimuksella 

voitaisiin saavuttaa lisää tietoa siitä, miksi eliitti ajattelee tavallaan ja mistä tutkielmassa 

havaittu kritiikki poliittista järjestelmää kohtaan johtuu. Näin olisi mahdollista lisätä 

yhteiskunnallista ymmärrystä erilaisista mielipiteistä.  

Eliittitutkimus on tapa ymmärtää valtaa. Vallan ohella on myös tärkeää ymmärtää sitä joukkoa, 

jonka jäsenillä on vähemmän valtaa. Siksi nimenomaisesti eliittiä ja kansaa vertailevaa 

tutkimusta tulisi laatia nykyistä enemmän.  

  



85 
 

7 Lähteet 

 

Apunen, M., Haavisto, I., Sipola, J. & Toivonen, S. (2015). Ken on maassa jämäkin? EVAn Arvo- 

ja asennetutkimus 2015. Helsinki: Taloustieto. 

Bell, J. (1992). Populism and elitism: politics in the age of equality. Washington, D.C.: Regnery 

Gateway.  

Best, H. & Higley, J. (2010). Democratic elitism: new theoretical and comparative perspectives. 

Leiden and Boston: Brill.  

Blom, A. (2018). Taloudelliset eturyhmät politiikan sisäpiirissä: Tutkimus liike-elämän 

poliittisesta vaikuttamisesta kolmikantaisessa Suomessa 1968-2011. Turku: Turun yliopisto. 

Bourdieu, P. (1986). Distinction: a social critique of the judgement of taste. Lontoo: Routledge 

& Kegan Paul. 
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8 Liitteet 

LIITE 1 
 

Liite 1: Poliitikkojen korvaaminen yritysjohtajilla, autoritäärisen järjestelmän nostaminen demokratian rinnalle 
ja epäluottamus kansan poliittiseen päätöksentekokykyyn eliitin keskuudessa, korrelaatiot (Pearson)  

Kysymyskohtaiset korrelaatiokertoimet (Pearson) 
K1   K2   K3   K4   

Sukupuoli         
 mies  0,138 *** 0,116 *** 0,099 ** 0,130 *** 
 nainen -0,146 *** -0,150 *** -0,125 *** -0,164 *** 
 en halua kertoa 0,015  0,076 ** 0,058  0,077 * 
  

        
Syntymävuosi         
 1940-50 -luvuilla (yli 60-vuotiaat) -0,065 * -0,063 * 0,011  -0,064 * 
 1960 -luvulla (51-60 -vuotiaat) 0,038  0,020  0,009  0,042  
 1970 -luvulla (41-50 -vuotiaat) 0,036  0,050  0,035  0,047  
 1980-90 -luvuilla (21-40 -vuotiaat) -0,055  -0,062 * -0,075 * -0,070 * 
  

        
Eliittiryhmät         

 politiikan eliitti -0,135 *** -0,114 *** -0,138 *** -0,164 *** 

 julkisen sektorin eliitti -0,258 *** -0,114 *** -0,107 ** -0,177 *** 

 elinkeinoelämän eliitti 0,347 *** 0,219 *** 0,208 *** 0,309 *** 

 muu eliitti (mm. tiede, media) 0,054  -0,020  0,009  0,002  
 

 
        

Puolueet         
 SDP -0,327 *** -0,194 *** -0,068 * -0,250 *** 
 PS 0,118 *** 0,104 ** -0,045  0,088 ** 
 KOK 0,397 *** 0,119 *** 0,210 *** 0,312 *** 
 KESK 0,006  0,042  -0,002  0,032  
 VIHR -0,210 *** -0,095 ** -0,073 * -0,152 *** 
 VAS -0,194 *** -0,110 ** -0,143 *** -0,214 *** 
 RKP 0,035  -0,002  0,016  0,034  
 MUU 0,006  0,077 * -0,041  0,000  
  

        
Oikeisto-vasemmisto 0,586 *** 0,319 *** 0,248 *** 0,503 *** 
  

        
Konservatiivi-liberaali 0,286 *** 0,225 *** 0,118 *** 0,299 *** 
                    

Merkitsevyys (p-arvo): * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001         

          
Kysymysten selitteet                 

K1 Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos politiikasta päättäisivät menestyksekkäät yritysjohtajat 

K2 Demokratiassa on siinä määrin ongelmia, että autoritääriset järjestelmät ovat vähintään yhtä 
tehokkaita 

K3 Enemmistö kansalaisista kykenee muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös monimutkaisissa 
yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi tietoa (koodattu kääntäen) 

K4 Tyytymättömyys politiikkaa ja poliittista järjestelmää kohtaan (summamuuttuja kysymyksistä K1-K3) 
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LIITE 2 
 

Liite 2: Poliitikkojen korvaaminen yritysjohtajilla, korrelaatiot ja lineaarinen regressioanalyysi 
(n = 768) 

Suomen asiat hoituisivat paremmin, jos 
politiikasta päättäisivät 
menestyksekkäät yritysjohtajat 

Korrelaatio 
(Pearson)   M1   M2   M3   

Sukupuoli         
 mies  0,138 *** 0,245  -0,187  -0,210  
 nainen -0,146 *** 0,088  -0,246  -0,218  
 en halua kertoa 0,015  0,061  -0,059  -0,084    

        
Syntymävuosi         
 1940-50 -luvuilla (yli 60-vuotiaat) -0,065 * -0,198 * -0,118  -0,073  
 1960 -luvulla (51-60 -vuotiaat) 0,038  -0,166  -0,108  -0,096  
 1970 -luvulla (41-50 -vuotiaat) 0,036  -0,231  -0,174  -0,175  
 1980-90 -luvuilla (21-40 -vuotiaat) -0,055  -0,243 * -0,183  -0,134  
          
Eliittiryhmät         

 politiikan eliitti -0,135 ***   0,095  0,189  
 julkisen sektorin eliitti -0,258 ***   0,242  0,299  
 elinkeinoelämän eliitti 0,347 ***   0,553  0,544 * 

 muu eliitti (mm. tiede, media) 0,054    0,244  0,250  
          
Puolueet         
 SDP -0,327 ***     -0,306 *** 
 PS 0,118 ***     0,094 ** 
 KOK 0,397 ***     0,152 *** 
 KESK 0,006      -0,036  
 VIHR -0,210 ***     -0,199 *** 
 VAS -0,194 ***     -0,192 *** 
 RKP 0,035      0,008  
 MUU 0,006          

        
Oikeisto-vasemmisto 0,586 ***       
          
Konservatiivi-liberaali 0,286 ***       
          
Selitysaste (adjusted R2)     0,025   0,136   0,331   
Merkitsevyys (p-arvo): * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; 
*** p ≤ 0,001 

        

          
Mallien selitteet                 

M1 Kontrollimuuttujat          
M2 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä         

M3 
Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä 
+ puoluekanta                 
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LIITE 3 

 
Liite 3: Autoritäärisen järjestelmän nostaminen demokratian rinnalle, korrelaatiot ja lineaarinen 
regressioanalyysi (n = 768) 

Demokratiassa on siinä määrin ongelmia, että 
autoritääriset järjestelmät ovat vähintään yhtä 
tehokkaita 

Korrelaatio 
(Pearson)   M1   M2   M3   

Sukupuoli         
 mies  0,116 *** 0,230  -0,065  -0,012  
 nainen -0,150 *** 0,078  -0,162  -0,086  
 en halua kertoa 0,076 ** 0,116  0,025  0,034  
  

        
Syntymävuosi       -0,124  
 1940-50 -luvuilla (yli 60-vuotiaat) -0,063 * -0,193 * -0,146  -0,124  
 1960 -luvulla (51-60 -vuotiaat) 0,020  -0,185  -0,157  -0,150  
 1970 -luvulla (41-50 -vuotiaat) 0,050  -0,223  -0,197  -0,202  
 1980-90 -luvuilla (21-40 -vuotiaat) -0,062 * -0,252 * -0,225 * -0,204  
  

        
Eliittiryhmät         

 politiikan eliitti -0,114 ***   0,077  0,110  
 julkisen sektorin eliitti -0,114 ***   0,213  0,218  
 elinkeinoelämän eliitti 0,219 ***   0,368  0,372  
 muu eliitti (mm. tiede, media) -0,020    0,129  0,126  
 

 
        

Puolueet         
 SDP -0,194 ***     -0,197 *** 
 PS 0,104 **     0,068  
 KOK 0,119 ***     -0,036  
 KESK 0,042      -0,010  
 VIHR -0,095 **     -0,105 ** 
 VAS -0,110 **     -0,115 ** 
 RKP -0,002      -0,027  
 MUU 0,077 *     -  
  

        
Oikeisto-vasemmisto 0,319 ***       
  

        
Konservatiivi-liberaali 0,225 ***       

          
Selitysaste (adjusted R2)     0,028   0,060   0,102   

Merkitsevyys (p-arvo): * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001       

          
Mallien selitteet                 

M1 Kontrollimuuttujat          
M2 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä         
M3 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä + puoluekanta               
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LIITE 4 
 

Liite 4: Epäluottamus kansan poliittiseen päätöksentekokykyyn, korrelaatiot ja lineaarinen 
regressioanalyysi (vastaukset kääntäen) (n = 729) 

Enemmistö kansalaisista kykenee 
muodostamaan perusteltuja mielipiteitä myös 
monimutkaisissa yhteiskunnallisissa 
kysymyksissä, jos heille annetaan riittävästi 
tietoa (vastaukset kääntäen) 

Korrelaatio 
(Pearson)   M1   M2   M3   

Sukupuoli         
 mies  0,099 ** 0,222  0,251  0,204  
 nainen -0,125 *** 0,092  0,167  0,126  
 en halua kertoa 0,058  0,117  0,158  0,134            
Syntymävuosi         
 1940-50 -luvuilla (yli 60-vuotiaat) 0,011  -0,049  0,021  0,037  
 1960 -luvulla (51-60 -vuotiaat) 0,009  -0,084  -0,050  -0,036  
 1970 -luvulla (41-50 -vuotiaat) 0,035  -0,093  -0,067  -0,059  
 1980-90 -luvuilla (21-40 -vuotiaat) -0,075 * -0,143  -0,110  -0,089            
Eliittiryhmät         

 politiikan eliitti -0,138 ***   -0,192  0,037  
 julkisen sektorin eliitti -0,107 **   -0,134  -0,036  
 elinkeinoelämän eliitti 0,208 ***   0,070  -0,059  
 muu eliitti (mm. tiede, media) 0,009    -0,047  -0,089  
          
Puolueet         
 SDP -0,068 *     -0,116 ** 
 PS -0,045      -0,079 * 
 KOK 0,210 ***     -  
 KESK -0,002      -0,067  
 VIHR -0,073 *     -0,119 ** 
 VAS -0,143 ***     -0,159 *** 
 RKP 0,016      -0,031  
 MUU -0,041      -0,104 * 
          
Oikeisto-vasemmisto 0,248 ***                 
Konservatiivi-liberaali 0,118 ***                 
Selitysaste (adjusted R2)     0,014   0,059   0,083   
Merkitsevyys (p-arvo): * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001       

          
Mallien selitteet                 

M1 Kontrollimuuttujat          
M2 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä         
M3 Kontrollimuuttujat + eliittiryhmä + puoluekanta               
          

          



LIITE 5 

 
Liite 5: Eliitin ja kansalaisten puoluekannan vaikutus näkemyksiin taloudesta ja hyvinvointivaltiosta, yksisuuntainen varianssianalyysi, 
ryhmäkeskiarvot (1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 2,5 = en samaa enkä eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 

  

K1 
Veronmaksuhalukkuus 

K2 
Valtionvelan 
kohtuullisuus 

K3 
Palvelujen ja 

etuuksien 
säilyttäminen 
valtionvelalla 

K4 
Kuuden tunnin 

työpäivä 

K5  
Ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan 

porrastaminen 

K6 
Työperäinen 

maahanmuutto 

K7 
Suomen rooli 

kasvihuonekaasujen 
vähentämisessä 

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

Puolueet               
 SDP 3,12 2,74 2,74 2,77 2,84 3,08 2,59 2,88 2,34 2,14 3,29 2,50 2,90 2,70 

 PS 1,74 1,72 1,55 1,90 1,79 2,36 1,63 1,80 3,37 2,64 2,45 1,33 1,58 1,57 

 KOK 1,95 2,21 1,55 1,91 1,94 2,26 1,24 1,60 3,56 3,14 3,27 2,68 2,40 2,35 

 KESK 2,32 2,44 1,70 1,87 2,14 2,40 1,45 1,66 3,45 2,91 3,13 2,48 2,41 2,35 

 VIHR 3,14 2,87 2,50 2,62 2,83 3,03 2,41 2,89 2,9 2,46 3,49 2,95 3,42 3,35 

 VAS 3,63 2,96 3,35 3,11 3,51 3,49 3,38 3,26 1,76 1,77 3,21 2,86 3,49 3,22 

 RKP 2,48 2,42 1,98 2,30 2,07 2,55 1,65 2,11 3,15 2,96 3,46 2,95 2,89 2,53 

                                

Kysymysten selitteet                             

K1 Olen valmis maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiontaloudelle saadaan hoidettua 

K2 Valtionvelka on Suomessa siinä määrin kohtuullinen, että se ei edellytä erityisiä menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemiseksi 

K3 Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet tulee turvata myös tulevaisuudessa vaikka ottamalla lisää valtionvelkaa 

K4 Siirrytään kuuden tunnin työpäivään 

K5 Porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa siten, että työttömyyspäiväraha on alussa nykyistä suurempi, mutta se pienenee työttömyyden pitkittyessä, ja sitä 
maksetaan nykyistä lyhyemmän aikaa 

K6 Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia töihin 

K7 Suomen tulisi ottaa johtava kansainvälinen rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä 



LIITE  6 
Liite 6: Eliitin ja kansalaisten puoluekannan vaikutuksesta näkemyksiin hyvinvointivaltiosta ja taloudesta, ristiintaulukointi, jakaumat (%) 

Olen valmis maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiontaloudelle saadaan hoidettua 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

Täysin tai jokseenkin eri mieltä 7,4 % 27,0 % 78,9 % 74,9 % 65,3 % 50,2 % 46,1 % 39,3 % 12,1 % 18,5 % 2,9 % 18,8 % 29,6 % 37,2 % 

En samaa enkä eri mieltä 13,8 % 15,4 % 0,0 % 8,6 % 13,2 % 19,8 % 17,1 % 22,3 % 7,6 % 16,0 % 2,9 % 8,9 % 22,2 % 12,8 % 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 78,7 % 57,6 % 21,1 % 16,5 % 21,5 % 30,0 % 36,8 % 38,4 % 80,3 % 65,5 % 94,1 % 72,3 % 48,1 % 50,0 % 

                              

                              

Valtionvelka on Suomessa siinä määrin kohtuullinen, että se ei edellytä erityisiä menoleikkauksia velkaantumisen hillitsemiseksi 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

Täysin tai jokseenkin eri mieltä 24,5 % 23,4 % 84,2 % 69,7 % 88,6 % 71,9 % 82,9 % 74,1 % 43,9 % 28,2 % 2,9 % 12,4 % 66,7 % 53,8 % 

En samaa enkä eri mieltä 18,1 % 26,0 % 15,8 % 13,5 % 5,0 % 12,5 % 11,8 % 17,9 % 18,2 % 27,1 % 23,5 % 15,7 % 25,9 % 21,8 % 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 57,4 % 50,6 % 0,0 % 16,8 % 6,4 % 15,6 % 5,3 % 8,0 % 37,9 % 44,6 % 73,5 % 71,8 % 7,4 % 24,4 % 

                              

               

Nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä etuudet tulee turvata myös tulevaisuudessa vaikka ottamalla lisää valtionvelkaa 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

Täysin tai jokseenkin eri mieltä 14,9 % 12,8 % 78,9 % 47,7 % 77,6 % 54,4 % 64,5 % 46,9 % 21,2 % 15,3 % 2,9 % 7,7 % 59,3 % 43,6 % 

En samaa enkä eri mieltä 20,2 % 13,4 % 10,5 % 15,5 % 11,0 % 16,1 % 14,5 % 18,5 % 16,7 % 15,1 % 8,8 % 3,6 % 29,6 % 19,2 % 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 64,9 % 73,8 % 10,5 % 36,8 % 11,4 % 29,5 % 21,1 % 34,6 % 62,1 % 69,7 % 88,2 % 88,7 % 11,1 % 37,2 % 
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Siirrytään kuuden tunnin työpäivään 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

En kannata tai en juurikaan kannata 37,2 % 25,0% 78,9 % 71,0% 94,1 % 80,3% 90,8 % 81,8% 53,0 % 26,7% 11,8 % 15,5% 77,8 % 60,3% 
Kannatan erittäin paljon tai jossain 
määrin 56,4 % 69,8% 21,1 % 26,0% 4,1 % 17,1% 9,2 % 15,7% 42,4 % 62,3% 82,4 % 82,9% 18,5 % 30,8% 

En osaa sanoa 6,4 % 5,1% 0,0 % 3,0% 1,8 % 2,6% 0,0 % 2,5% 4,5 % 10,9% 5,9 % 1,7% 3,7 % 9,0% 

                              

               

               

               

               

               

Porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa siten, että työttömyyspäiväraha on alussa nykyistä suurempi, mutta se pienenee työttömyyden pitkittyessä, ja sitä 
maksetaan nykyistä lyhyemmän aikaa 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

En kannata tai en juurikaan kannata 50,0 % 61,3% 5,3 % 40,2% 7,3 % 15,0% 9,2 % 27,2% 24,2 % 44,7% 67,6 % 76,0% 14,8 % 26,9% 
Kannatan erittäin paljon tai jossain 
määrin 48,9 % 34,0% 94,7 % 55,4% 91,8 % 81,1% 89,5 % 69,1% 71,2 % 45,8% 32,4 % 20,1% 85,2 % 64,1% 

En osaa sanoa 1,1 % 4,7% 0,0 % 4,4% 0,9 % 4,0% 1,3 % 3,7% 4,5 % 9,4% 0,0 % 3,9% 0,0 % 9,0% 
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Suomeen tarvitaan lisää maahanmuuttajia töihin 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

Täysin tai jokseenkin eri mieltä 6,4 % 33,8 % 52,6 % 89,9 % 11,9 % 30,1 % 14,5 % 31,2 % 7,6 % 14,2 % 2,9 % 18,2 % 3,7 % 15,4 % 

En samaa enkä eri mieltä 9,6 % 23,6 % 5,3 % 5,1 % 6,8 % 16,1 % 6,6 % 29,9 % 1,5 % 22,1 % 17,6 % 21,0 % 11,1 % 12,8 % 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 84,0 % 42,6 % 42,1 % 5,1 % 81,3 % 53,8 % 78,9 % 38,9 % 90,9 % 63,7 % 79,4 % 60,8 % 85,2 % 71,8 % 

                              

               

               

               

               

Suomen tulisi ottaa johtava kansainvälinen rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä 

  SDP   PS   KOK   KESK   VIHR   VAS   RKP   

  Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa Eliitti Kansa 

                 

Täysin tai jokseenkin eri mieltä 17,0 % 30,2 % 84,2 % 79,5 % 42,5 % 47,9 % 44,7 % 40,4 % 7,6 % 5,8 % 2,9 % 10,5 % 22,2 % 35,1 % 

En samaa enkä eri mieltä 14,9 % 20,5 % 0,0 % 9,2 % 21,0 % 19,2 % 15,8 % 27,5 % 3,0 % 8,7 % 8,8 % 10,7 % 7,4 % 13,0 % 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 68,1 % 49,3 % 15,8 % 11,3 % 36,5 % 32,8 % 39,5 % 32,1 % 89,4 % 85,5 % 88,2 % 78,8 % 70,4 % 51,9 % 

                              

               
 


